
 تتج��ه �س��وق العراق ل��اوراق املالية اىل التعاق��د مع احدى 
ال���ركات العربي��ة للنظ��م والربجم��ة لزي��ادة تفعي��ل عملية 

التداول عرب االنرتنت.
 وذك��ر التقرير اال�سبوعي للبور�سة ورد ل�)اجلورنال( انه من 
املوؤم��ل توقيع االتفاقي��ة يف �سهر ت�ري��ن االول املقبل وان 
يتم اطاق اخلدمة يف الربع االول من العام 2017, وا�ساف 
ان ه��ذه االنظمة �ستك��ون متوافقة ومرتبطة م��ع نظام ادارة 
البيان��ات يف �ركة الو�ساطة مبا ي�سه��م يف تاأهيل امل�ستثمر 
عل��ى التداول بنف�سه بع��د متكينه من معرف��ة ر�سيده النقدي 

املعد لل�راء ور�سيده من اال�سهم اذا كان يرغب بالبيع.
 يف ال�سي��اق نف�سه ارتف��ع موؤ�ر �سوق العراق لاوراق املالية 
يف اآخ��ر جل�سات اال�سب��وع املا�سي اىل 3.69 باملئة م�سجا 

568.66 نقطة. 
 وبلغ��ت القيمة ال�سوقية لل�ركات املدرج��ة يف �سوق العراق 
ل��اوراق املالي��ة 8.241 تريليونات دينار خ��ال اال�سبوع 

املنتهي يف الثاين والع�رين من ال�سهر احلايل.
 وذك��ر التقري��ر ان ع��دد اال�سه��م املتداول��ة له��ذا اال�سبوع 3 
ملي��ارات �سهم مقابل ملياري �سه��م لا�سبوع املا�سي, فيما 
بلغ��ت قيم��ة اال�سه��م املتداولة ملي��اري دينار مقاب��ل مليار 
دين������ار لا�سبوع املا�سي حتققت من خال �سفقات منفذة 
بل��غ عدده��ا له��ذا اال�سب��وع  1810�سفق��ات مقابل 1336 

�سفقة لا�سبوع املا�سي.
 ي�س��ار اىل ان عدد اال�سهم املدرج��ة يف �سوق العراق لاوراق 
املالي��ة يبل��غ 8 ترليون��ات و 973 ملي��ار �سه��م, ويبلغ عدد 
ال�ركات املدرج��ة يف ال�سوق 96 �ركة م�ساهمة, منها 70 
�رك��ة مدرجة يف ال�س��وق النظامية و26�رك��ة مدرجة يف 

ال�سوق الثانية. 
 وبح�س��ب التقري��ر فق��د ا�سب��ح ع��دد ال�ركات 

لع��دم  الت��داول  ع��ن  املتوقف��ة 
بتق��دمي  التزامه��ا 

االف�ساح ال�سنوي والف�سلي للهيئة وال�سوق26 �ركة, ويبلغ 
عدد �ركات التحويل املايل املتوقفة عن التداول بعد �سدور 
امل�سادقة عل��ى تغيري ن�ساطها وحلني �سدور اجازة ممار�سة 
املهنة م��ن البنك املركزي واكمال اجراءات االيداع واالدراج 

3 �ركات .
 وع��ن ت��داول امل�ستثمرين)االجان��ب( فق��د بلغ ع��دد اال�سهم 
امل�س��رتاة من امل�ستثمري��ن غريالعراقيني لهذا اال�سبوع  125 
ملي��ون �سهم, بقيمة بلغت  432 مليار دينار من خال تنفيذ  
52  �سفقة على ا�سهم  8 �ركات. يف حني بلغ عدد اال�سهم 
املباع��ة من قب��ل امل�ستثمرين غ��ري العراقيني له��ذا اال�سبوع 
281 مليون �سهم بقيمة بلغت 183 مليون دينار من خال 

تنفيذ130 �سفقة على ا�سهم  7 �ركات.
 م��ن جان��ب اآخ��ر اأق��ر جمل���س املحافظ��ني يف �س��وق العراق 
لاوراق املالية تعليم��ات التداول عرب االنرتنت للم�ستثمرين 
الت��ي تت�سمن اجراءات على �ركات الو�ساطة العتمادها من 
اج��ل احل�سول عل��ى ترخي�س تقدمي هذه اخلدم��ة ومن بينها 
امل�سارك��ة يف نظ��ام الت��داول ع��رب االنرتن��ت , ولغاي��ة ي��وم 
اخلمي���س قدم��ت خم�س �ركات و�ساط��ة طلبها لا�سرتاك يف 

هذا النظام.
 اىل جان��ب اج��راءات االف�س��اح ع��ن املخاط��ر امل�ساحب��ة 
لا�ستثمار ومن��اذج التعامل مع امل�ستثمرين »اعرف زبونك« 
كم��ا اق��ر جمل���س املحافظ��ني العم��والت الت��ي �سيتقا�ساها 
الو�سي��ط .  وتتناول التعليمات اي�س��ا متطلبات تنفذ من قبل 

امل�ستثمرين للموافقة على قيامهم بالتداول عرب االنرتنت.
 ويت��وىل �س��وق الع��راق ل��اوراق املالي��ة من��ذ عدة 

اأ�سه��ر تنظيم حما���رات وور�س عمل 
الو�ساط��ة  ل���ركات 

وللم�ستثمرين لغر�س التعريف بهذه اخلدمات.
 يذك��ر ان �سوق العراق ل��اوراق املالية يتكون من 98 �ركة 
م�ساهم��ة مدرج��ة يبل��غ جمم��وع روؤو�س امواله��ا اكرث من 8 
ترليون��ات �سه��م ميثل القط��اع امل�ريف منه��ا 5 ترليونات 
�سه��م وبذلك يك��ون القطاع االكرث ت��داوال وبن�سبة 65 باملئة 

من جمموع اال�سهم املتداولة يوميا.
 وتنظ��م �سوق العراق ل��اوراق املالية خم���س جل�سات تداول 

ا�سبوعيا من االحد اىل اخلمي�س.
 اإىل ذلك دعا اخلبري املايل با�سم هادي التميمي, اىل �رورة 
ت�ري��ع قان��ون جدي��د لهيئ��ة االوراق املالي��ة لتنظي��م عمل 
ال�س��وق, موؤكداً اهمية دخول ال�س��وق العراقي لاوراق املالية 

اىل العاملية لغر�س تن�سيط عمله.
 وق��ال التميمي ل�)اجلورنال( اإن قانون هيئة االوراق املالية 
احل��ايل يت�س��ارب م��ع القوان��ني االقت�سادي��ة االخ��رى فهو 
بحاج��ة اىل اعادة ت�ريعه من جديد م��ن قبل جمل�س النواب 

من اجل تنظيم عمل ال�سوق وجلب ال�ركات اليه.
 وا�س��اف ان دخ��ول �سوق الع��راق لاوراق املالي��ة �سواء اىل 
اال�سواق العربية او العاملي��ة امر �روري النه �سين�سط عمله 
ويك�سب��ه اخل��ربة والتطور يف هذا املجال, ك��ون تلك اال�سواق 

ت�س��رتك به��ا دول متقدم��ة اقت�سادي��ًا, فاب��د م��ن �سعي 
ا�س��واق  العراق��ي لان�سم��ام اىل  اجلان��ب 

االوراق املالية العاملية.
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ابراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  طال��ب   
اجلعفري الذي ي��زور نيويورك حاليًا 
��ة  اإع��ادة االأم��وال العراقيَّ ب���رورة 
��دة, والبالغة اأكرث من 8 مليون  امُلجمَّ
دوالر يف البنوك اليوغ�سافيَّة �سابقًا.
 وذك��ر بيان ملكتب وزي��ر اخلارجية, 
من��ه  ن�سخ��ة  ل�)اجلورن��ال(  وردت 
"التق��ى عل��ى هام���س  ان اجلعف��ري 
��ة ل��اأمم  ��ة العامَّ اجتماع��ات اجلمعيَّ
املتحدة يف نيوي��ورك وزير خارجيَّة 
�ربي��ا اإيفاك دا�سي��ك, وجرى خال 
اللق��اء بح��ث العاق��ات الثنائيَّة بني 
بغداد وبلغراد, و�ُسُبل تطويرها, وفتح 
اآفاق التعاون امُل�سرَتك بني البلدين".

 هبط��ت اأ�سع��ار النف��ط اأربع��ة باملئ��ة 
بفعل اإ�سارات عل��ى اأن اململكة العربية 
ال�سعودي��ة ومناف�سته��ا اإي��ران حترزان 
القلي��ل من التق��دم ب�س��اأن التو�سل اإىل 
اتف��اق مبدئ��ي قبي��ل مباحث��ات كبار 
م�سدري اخل��ام االأ�سب��وع املقبل التي 

تهدف اإىل تثبيت االإنتاج.
 وت�ررت املعنويات اأي�سا من بيانات 
اأظه��رت اأن الواليات املتحدة تتجه اإىل 
ت�سجي��ل اأك��رب زي��ادة ف�سلي��ة يف عدد 
من�س��ات احلف��ر النفطي��ة من��ذ اأن ب��داأ 
انهي��ار اأ�سعار اخلام قب��ل نحو عامني.  
وهبط��ت العق��ود االآجلة خل��ام القيا�س 
العامل��ي مزي��ج برن��ت 1.76 دوالر اأو 
م��ا يع��ادل 3.7 باملئة عن��د الت�سوية. 
وارتف��ع �سع��ر اخل��ام 0.3 باملئ��ة هذا 
االأ�سب��وع بف�سل املكا�سب التي حتققت 

خال اجلل�ستني ال�سابقتني.

 ارتفع �سعر الذه��ب العراقي للمثقال 
219 ال��ف  21  اىل   الواح��د عي��ار 
دين��ار,  فيما و�سل �سعر الذهب عيار 

187 الف. 18 اىل 
 وح�س��ب االرق��ام ال��واردة  من �سوق 
ال�ساغ��ة يف العراق بل��غ �سعر مثقال 
الذه��ب, عي��ار 21 الي��وم 218 الف 
و 554 دينارا, وعي��ار 18 بلغ �سعر 

مثقاله 187 الف 332  دينارا.
 ويتعام��ل ال�س��وق العراقي باملثقال 

الذي يعادل 5 غرامات من الذهب.

العراق لألوراق المالية يحقق ارتفاعًا بالقيمة السوقية للشركات

الخطوط الجوية العراقية تحقق أرقامًا مرتفعة بعدد رحالتها 
 وق��ال مدير عام ال�رك��ة �سامر كرمي كبة يف 
ت�ريح �سحفي تلقت )اجلورنال( ن�سخة منه 
"بف�س��ل دع��م ومتابعة وزير النق��ل اال�ستاذ 
كاظ��م فنج��ان احلمامي حقق��ت ال�ركة هذه 
الن�سب��ة يف اعداد امل�سافرين ابتداء من تاريخ 
اإذ   ,22/9/2016 ولغاي��ة   1/9/2016
و�س��ل ع��دد الرح��ات اىل 1789 رحلة اأقلت 
على متنها قرابة 199 األف و375 م�سافرا".

 واأ�ساف اأن “هذه الن�سبة جاءت اي�سا بف�سل 
جه��ود منت�سب��ي ال�ركة م��ن كاف��ة االق�سام 
)العمليات اجلوية وعملي��ات الطريان والق�سم 
االعا�س��ة  وق�س��م  التج��اري  والق�س��م  الفن��ي 

واالق�سام االخرى(”.
 واأك��د كبة اأن “ال�رك��ة والأول مرة ت�سل اىل 
ه��ذه الن�سبة من االمتاء نظ��را ملا تقدمه من 
خدم��ات متمي��زة للم�سافري��ن, حي��ث قام��ت 
ال�رك��ة بتخفي���س ا�سع��ار التذاك��ر وجلميع 
القطاعات باال�ساف��ة اتخاذها عدة اجراءات 

عززت من خالها مكانتها لدى امل�سافر”.
حتالفات الطريان الدولية

عل��ي  االقت�س��اد  �س��وؤون  يف  اخلب��ري  ق��ال   
اجل��واري اإن اخلط��وط اجلوي��ة العراقية متلك 
٣٢ طائ��رة وهن��اك ٤٥ طائ��رة حت��ت الطلب 
ح�سب قولِه, م�سرياً خال حديث ل�)اجلورنال( 
اىل انه ميكن م�ساعفة هذه االأرقام, وال باأ�س 
حتى باأخ��ذ قرو�س عاملية حت��ى مع الفوائد 
ل�راء ه��ذه الطائرات الأن االأرب��اح املتحققة 
ب�س��كل طبيعي تغطي فوائد البن��وك العاملية, 
م�س��دداً على �رورة اإ���راك اخلطوط اجلوية 
العراقي��ة يف اإحدى التحالف��ات اجلوية, حيث 
هن��اك ثاثة حتالف��ات عاملية كب��رية, وهي 
حتالف )�ست��ار Star( وحتال��ف )�سكاي تيم 
 One ( وحتال��ف )ع��امل واحدSky team
world( ف�س��ًا عن التحال��ف العربي وهو 
حتالف )اأراب�سك Arabesk( وهذا اال�سرتاك 
يعت��رب ق�سية اأك��رث م��ن �روري��ة واأ�سا�سية 

لدخول العراق نوادي الطريان العاملية بحيث 
ميك��ن �راء بطاقة �سف��ر واحدة على اخلطوط 
العراقي��ة للو�س��ول اإىل اأي دول��ة يف الع��امل 
من خ��ال التن�سيق ب��ني اخلط��وط املختلفة, 
كما تدخ��ل اخلطوط العراقي��ة ويدخل العراق 
اأن  حي��ث  العاملي��ة,  ال�سف��ر  وكاالت  �سم��ن 
الع��راق م��ن ال��دول العربي��ة القليلة ج��داً غري 
االآن,  ح��د  اإىل  حتال��ف  اأي  يف  امل�سارك��ة 
فاخلط��وط امللكية االأردني��ة وخطوط ال�رق 
االأو�س��ط و�رك��ة م���ر للط��ريان والتون�سية 
واملغربية وال�سعودي��ة واالإماراتية والقطرية 
كلها م�ساركة يف واحد من التحالفات الثاثة 
ف�س��ًا عن التحالف العرب��ي, واإن الدخول يف 
اأح��د هذه التحالف��ات لي�س دخ��واًل اعتباطيًا, 
واإمنا يجب درا�س��ة االأمر عن كثب, مع درا�سة 
املناط��ق التي ي��راد تغطيته��ا االآن ف�سًا عن 

املخططات امل�ستقبلية.
 داعي��ًا اإىل اإ���راك القط��اع اخلا���س ب�رائه 

والتخطي��ط,  االإدارة  يف  وم�ساركت��ه  اأ�سهم��ًا 
وميك��ن الدخ��ول مب�ساركة مع �رك��ة اأو اأكرث 
م��ن ���ركات الط��ريان القائم��ة واال�ستف��ادة 
من خرباته��م, بل حتى ميكن الدخول ب�راكة 
مع اإح��دى اخلطوط العاملي��ة واال�ستفادة من 
خرباته��ا االإدارية وتقدمي اخلدم��ات وغريها 

من امليزات.
م�صتقبل اقت�صادي اإيجابي

 م��ع دخ��ول اتفاقي��ة اخلدم��ات اجلوي��ة بني 
الع��راق والكوي��ت حي��ز التنفي��ذ, رج��ح خبري 
بالطريان ان ت�سهد املدة املقبلة حركة طريان 
غري م�سبوقة بني البلدين ما ينعك�س ذلك على 

اقت�ساديهما. 
 وق��ال اخلب��ري ن��واف ح�س��ني اإن "اتفاقي��ات 
وله��ا  مهم��ة  املوقع��ة  اجلوي��ة  اخلدم��ات 
حرك��ة  ت�سهي��ل  ابرزه��ا  ع��دة  ايجابي��ات 
امل�سافري��ن, وتعزي��ز التب��ادل التج��اري عرب 
نق��ل الب�سائع جوا, وتن�سي��ط ال�سياحة, ف�سا 

عن ر�سوم الرتانزيت والتزود بالوقود". 
 وكان جمل���س النواب قد اقر قانون االتفاقية 
اجلوي��ة بني العراق والكوي��ت لغر�س “تعزيز 
التع��اون يف ان�ساء وت�سغي��ل وتي�سري خدمات 
النق��ل اجلوي ب��ني حكومة جمهوري��ة العراق 
اتف��اق  الكوي��ت ولت�سدي��ق  وحكوم��ة دول��ة 

خدمات جوية بينهما”. 
 وح��ث ح�س��ني خ��ال ت�ري��ح ل�)اجلورنال( 
احلكوم��ة عل��ى توقيع املزيد م��ن االتفاقيات 
اجلوي��ة م��ع دول اخ��رى, خا�س��ة ان الع��راق 
مقب��ل على حركة جتاري��ة وفتح ا�سواقه امام 
روؤو�س االم��وال االجنبية, ف�سا عن م�ساعيه 
ال�ستثم��ار القطاع ال�سياحي يف جذب ال�سياح 
بع��د ادراج االه��وار واملواق��ع االثري��ة عل��ى 
الئحة الرتاث العاملي. يف غ�سون ذلك, اعلنت 
�ركة اخلط��وط اجلوية العراقية ازدياد اعداد 
امل�سافري��ن والرحات اجلوي��ة خال الع�رة 

ايام االوىل من ال�سهر احلايل. 

 اأعلنت �صركة اخلطوط 
اجلوية العراقية التابعة 

لوزارة النقل، اأن 
طائراتها نقلت اأكرث من 
منذ  م�صافر  األف   199

مطلع اأيلول اجلاري 
وحتى اخلمي�س املا�صي ، 
م�صرية اىل اأن هذا الرقم 

من االمتالء يتحقق للمرة 
االأوىل.

بغداد – علي كريم أذهيب

بغداد – خاص

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

االنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1000
1350
1100
3000
2000
1500
2500
3000
2500
2350
4500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IA23 Z4100 SYR531AI9302IA164 ABY368 IA210IA124QR445 IA282| IA948IA246PGT870
دبي جرجاندوحهسليمانية عماندبيدمشق طهران دوحةزاهدان انطاليا اربيل عمانصبيحةكوااللمبوراربيل

الرحلة 

المدينة

09:15 12:0016:14 16:00 18:4516:1015:00 14:40 09:0016:3015:30 15:00 11:0016:0017:0009:00 وقت المغادرة

09:50 15:0015:1019:00 14:00 17:4516:0019:00 15:50 15:0015:3015:20 15:00 11:0010:0019:00 وقت القدوم

خبراء يدعون إلشراكها في التحالفات الجوية للطيران


