
ام�س  العاين،  حممد  عماد  الدكتور  االقت�صادي  اخلبري  اك��د   
االثنني، ان ال�صندات احلكومية و�صيلة اآمنة لالدخار، م�صريا اىل 
ان �صوق االوراق املالية لها دور مهم يف االقت�صاد الوطني، اذ 
اكرث من  ابعاد  لها  اال�صهم فح�صب بل  لتداول  �صوقا  لي�صت  انها 

ذلك وهذا ما ا�صارت اليه التجارب العاملية.
االوراق  �صوق  "ان  �صحفية  ت�رصيحات  خالل  العاين  واو�صح   
املالية  ال�صيا�صة  لعمل  وا�صعا  جماال  متثل  وال�صندات  املالية 
خا�س  وب�صكل  والنقدية  املالية  املتغريات  جممل  على  للتاأثري 
العملة  �رصف  و�صعر  الفائدة  واأ�صعار  الت�صخم  معدالت  على 
كفاءة  اأك��رث  لتطبيق  وا�صعا  حيزا  تعطي  انها  كما  املحلية، 
املركزي  البنك  عمليات  خالل  من  النقدية  لل�صيا�صة  وفاعلية 

العراقي".
اأ�سعار الفائدة

 واو�صح العاين ان �صوق االوراق املالية )ال�صندات( متثل جماال 
املتغريات  جممل  على  للتاأثري  املالية  ال�صيا�صة  لعمل  وا�صعا 
واأ�صعار  الت�صخم  والنقدية وب�صكل خا�س على معدالت  املالية 
حيزا  تعطي  انها  كما  املحلية،  العملة  �رصف  و�صعر  الفائدة 
وا�صعا لتطبيق اأكرث كفاءة وفاعلية لل�صيا�صة النقدية من خالل 

عمليات البنك املركزي العراقي.
ذاته  الوقت  يف  توفر  احلكومية  ال�صندات  �صوق  ان  اىل  وا�صار   
ذات  املنافع  من  العديد  لتحقيق  النقدية  لل�صلطات  الفر�صة 
املنافع  هذه  اأهم  ومن  ال�صلطات،  هذه  اأن�صطة  بوظائف  ال�صلة 
ا�صتخدام  نحو  التحول  يف  ي�صاعد  اال�صواق  وجود  ان  واملزايا 
وجه  وعلى  النقدية  ال�صيا�صة  ادارة  يف  املبا�رصة  غري  االدوات 
العراق  يف  انه  يذكر  املفتوحة.   ال�صوق  عمليات  اخل�صو�س 
جعل  وه��ذا  اقت�صاديا،  وموؤثرة  فاعلة  �صندات  �صوق  التوجد 

اال�صوات االقت�صادية تتعاىل اليجاد �صوق �صندات متينة يف 
العراق.  وبني العاين، ان هذه اال�صواق متار�س 

�صيولة  توفري  يف  مهما  دورا 

ال�صوق النقدية االدوات ق�صرية االجل االمر الذي يحظى باهمية 
ما  النقدية وخا�صة يف �صوء  ال�صيا�صة  تنفيذ  كفاءة  كبرية يف 
ميثله منحى العائد على ال�صندات احلكومية كم�صدر للمعلومات 
الت�صخم  ومعدالت  الفائدة  اأ�صعار  ب�صاأن  ال�صوق  توقعات  حول 
النظام  هيكل  على  ايجابا  �صينعك�س  ذلك  ان  واكد  امل�صتقبلية.  
املايل حيث يتكامل فيه دور القطاع امل�رصيف واأ�صواق االأوراق 
وبجميع  احلكومية،  املالية  االوراق  اأن  اىل  الفتا  املالية، 
االدخ��ار  و�صائل  من  ورئي�صة  مهمة  و�صيلة  متثل  ا�صكالها، 
�صواء  القطاعات  االقت�صاد، بني خمتلف  وانتقال املدخرات يف 
تبني  يف  ي�صاعد  كموؤ�رص  اأو  لال�صتثمار  اآمنة  و�صيلة  العتمادها 
تطوير  متطلبات  ان  اىل  العاين  ونوه  �صليمة.   ا�صتثمار  قرارات 
ا�صالحات  من  تت�صمنه  مبا  نف�صها  احلكومية  ال�صندات  اأ�صواق 
املايل  للقطاع  التحتية  للبنية  وحت�صني  وموؤ�ص�صية  ت�رصيعية 

تخدم جميع االأطراف واملتعاملني يف القطاع املايل.
�سرتاتيجية �ساملة

باعتباره  واالداري  املايل  للف�صاد  الت�صدي  اأهمية  على  و�صدد   
التطبيق،  مكانها يف  املالية  ال�صيا�صة  لكي جتد  اأ�صا�صيا  �رصطا 
لال�صالح  �صاملة  �صرتاتيجية  تبني  من  البد  الف�صاد  وملعاجلة 
العليا  القيادة  برغبة  ت��ب��داأ  واالداري  وامل���ايل  االقت�صادي 
لال�صالح ومتر بالت�صكيل املوؤ�ص�صي وتنتهي مبنح ال�صالحيات 
الكاملة لهيئة مكافحة الف�صاد مع ا�صنادها بتفعيل م�صاركة من 
منظمات املجتمع املدين وال�صحافة وهيئة الرقابة واملحا�صبة 

والق�صاء.
بال�صفافية  املالية  قطاع  يت�صف  ان  القول  اىل  العاين  وخل�س 

والو�صوح، اذ تعد ال�صفافية يف الن�صاط املايل احلكومي امرا 
�رصوريا ل�صالمة املركز املايل واالئتماين 

لها وح�صن احلكم واالدارة 
والنزاهة 

املالية ال�صاملة، ف�صال عن ان �صفافية املالية العامة تعد �رصطا 
وثيقة  فن�رص  واملالية،  االقت�صادية  ال�صيا�صة  ل�صالمة  ا�صا�صيا 
املوازنة العامة التي يتم عر�صها بو�صوح يف املوعد املنا�صب 
احلكومة  توجهات  تقييم  واجلمهور  امل�صتثمرين  على  ي�صهل 

وبالتايل فر�س االن�صباط اجلاد على العمليات احلكومية.
 ويعد اال�صالح املايل �رصورة حتمية لتوطني روؤو�س االموال 
غري  اال�صتثمارات  ال�صيما  اخل��ا���ص��ة،  اال�صتثمارات  وج��ذب 
املبا�رصة، كاالأ�صهم وال�صندات، وتتطلب عملية اال�صالح يف هذا 
اجلانب جملة من اخلطوات اال�صا�صية، منها تطوير �صوق االوراق 
املالية يف العراق الأهميتها يف تفعيل دور القطاع اخلا�س يف 

عملية التنمية. 
و  لال�صتهالك  املخ�ص�س  الغري  الدخل  من  اجل��زء  هو  االدخ��ار 
على  ي�صتخدم  اأو  جارية  بنكية  ح�صابات  يف  عادة  يودع  الذي 
املدى الق�صري )االأدوات املالية و احل�صابات الأجل،( و االدخار 
هو اأي�صا حفظ ال�صيولة الأغرا�س اال�صتخدام على املدى الق�صري 

)م�صاريف غري متوقعة، ال�صفر، �رصاء االأثاث، الخ(.
يعترب مفهوم  نقد.   اإىل  ب�رصعة حتولها  االأ�صول  �صيولة  تقا�س   
يعترب  و  واال�صتثمار.  االدخار  بني  الرئي�صي  الفرق  هو  ال�صيولة 
و  اأي وقت  اأموالكم يف  ا�صتعادة  �صيولة بحيث ميكنكم  االدخار 
املثال،  �صبيل  على  لديكم،  كان  فاإذا  القيمة.  يف  خ�صارة  بدون 

ح�صابا لالدخار يف بنك حملي، ميكنكم �صحب هذا االدخار 
اأو خ�صارة  م�صكلة  اأي  دون  و  وقت  اأي  يف 

يف القيمة.
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 ا�صتق��ر �صع��ر الذه��ب العراق��ي من 
عيار 21، لليوم الرابع على التوايل 
للمثق��ال  دين��ار  االف   207 عن��د 
الواح��د. وبلغ �صعر الذه��ب العراقي 
م��ن عي��ار 21، 207 االف و440 
يف  �صج��ل  فيم��ا  عراقي��ا،  دين��ارا 
االيام الثالثة املا�صية نف�س ال�صعر 
عدا انخفا�س طفيف جدا بالدنانري 
يقدر ب�230 دينارا للمثقال الواحد. 
ي�ص��ار اىل ان املثق��ال الواح��د م��ن 

الذهب ي�صاوي خم�صة غرامات. 

املرك��زي  البن��ك  مبيع��ات  ارتفع��ت   
العراقي م��ن العمالت االأجنبية خالل 
 157.8 اإىل  االثن��ني،  ام���س  م��زاد 

مليون دوالر، بح�صب بيان املركزي.
 واأ�صاف املركزي يف البيان، اأن �صعر 
ال�رصف بلغ 1182 ديناراً لكل دوالر 
يف امل��زاد ال��ذي ُعق��د مب�صارك��ة 34 

م�رصفًا و15 �رصكة للتحويل املايل.
اأن  اإىل  البي��ان،  يف  البن��ك  واأ�ص��ار   
حج��م مبالغ احل��واالت بل��غ 42.73 
ملي��ون دوالر، كم��ا بلغ حج��م مبالغ 
دوالر،  ملي��ون   82.27 االعتم��ادات 
فيما كانت الكمية امُلباعة نقداً 32.8 

مليون دوالر.

اللبناني��ة  العا�صم��ة  يف  انطلق��ت   
بريوت ام�س االثن��ني فعاليات موؤمتر 
والبني��ة  والغ��از  للنف��ط  “الب���رصة 
التحتي��ة” مب�صارك��ة اكرث م��ن 300 
�رصك��ة عاملية متخ�ص�ص��ة يف قطاع 

النفط والغاز.
 وق��ال رئي���س جلنة النف��ط والغاز يف 
جمل���س حمافظ��ة الب�رصة عل��ي �صداد 
الفار���س ان املوؤمت��ر �صه��د م�صارك��ة 
ر�صمي��ة وا�صع��ة م��ن قب��ل اجلانب��ني 
العراق��ي واللبناين ف�صال عن �رصكات 
ان  اىل  الفت��ا  اخلا���س”،  القط��اع 
كلم��ة احلكوم��ة املحلية رك��زت على 
دع��وة ال���رصكات اال�صتثمارية لزيارة 
حمافظ��ة الب���رصة والتعه��د بتق��دمي 
ا�صاف��ة  له��ا  الالزم��ة  الت�صهي��الت 
اىل ق��رب االعالن ع��ن اقام��ة موؤمتر 

اقت�صادي يف مدينة الب�رصة ” .

خبير اقتصادي:

السندات الحكومية وسيلة آمنة وضرورية الدخار المواطنين ألموالهم

ندوة اقتصادية عراقية

مختصون يناقشون انعكاسات أسعار النفط والتوقعات اإلنمائية لسد الموصل 
امل�صاركون  بها  تقدم   مناق�صات م�صتفي�صة 
وا�صتف�صارات  تخللتها مداخالت ومقرتحات 
���رصورة  على  م�صددين  امل���وازن���ة،  ح��ول 
الراهنة،  االقت�صادية  االزم��ة  من  االف��ادة 
ا�صتقطاع  مثل  االآنية،  احللول  اعتماد  وعدم 
من  ذلك  على  يرتتب  وما  املوظفني  روات��ب 
غياب للعدالة االجتماعية، داعني يف الوقت 
�صتى  يف  تراخي�س  جوالت  اطالق  اىل  ذاته 
بهدف  منها  ال��زراع��ي  خا�صة  القطاعات، 

تطويره واخراج البلد من االحادية النفطية.
ال�صعي لبناء دولة

د.  املعهد  ملدير  بكلمة   ال��ن��دوة  ا�صتهلت   
مهدي احلافظ، ت�صمنت �رصورة العمل على  
ترتيب االولويات ال�رصورية للنهو�س بالبلد 
ال�صعي  عن  ف�صال  الراهنة،  الع�رص  حالة  من 
ال�صيما  امل�صتقبل،  يف  مقتدرة  دول��ة  لبناء 
وامل��وارد  النفطي  العائد  تطوير  ناحية  من 
املالية والتنويع االقت�صادي املنتج، ناهيك 
للدولة  احلكيمة  االدارة  على  الرتكيز  عن 
املتكافئة  واحل��ق��وق  للقانون  امل�صتندة 

للمواطنني.
للبلد  العامة  احلالة  ان  اىل  احلافظ  وا�صار 
تعاين من ثغرات كثرية اهمها تراجع املورد 
كذلك  االقت�صادي،  االداء  و�صعف  النفطي 
تعرث اال�صتثمار ومنو القطاع اخلا�س، الفتا 
املن�صود تكمن يف  االنطالق  ان مفاتيح  اىل 
اال�صالح  وحتقيق  املالية  امل��وارد  تطوير 

االقت�صادي ال�صامل.
تقديرات البنك الدويل

 من جانبه ا�صتعر�س م�صت�صار رئي�س الوزراء 
لل�صوؤون املالية د. مظهر حممد �صالح ابواب 
االنفاقي  و�صقفها   2017 للعام  املوازنة 
 5 منها  دينار،  ترليون  بنحو100   واملقدر 
الديون، فيما يبلغ حجم  ترليونات خلدمات 
منها  دينار،  ترليون   79 الكلية  االي��رادات 
ان  ا�صا�س  على  نفطية  ايرادات  ترليون   68
ان  �صالح  وتوقع  دوالرا،   42 �صعرالربميل  
تبلغ ا�صعار النفط يف منت�صف العام 2017 

بح�صب  ال��واح��د  للربميل  دوالرا   55 نحو 
تقديرات البنك الدويل.

معربا عن تفاعله االيجابي ازاء تغيري ال�صعر 
دوالرا   42 اىل   35 من  للنفط  االفرتا�صي 
للربميل، م�صريا اىل ان ذلك �صيخف�س العجز 
اىل اقل من االنفاق اال�صتثماري وبواقع 21 
- 25 باملئة، وان فرق ال�صعر �صيوزع بواقع 
االخر  والن�صف  لال�صتثمار   الن�صبة  ن�صف 

لت�صديد خدمات الديون ب�صكل عام. 
 حلول مل�سكلة الف�ساد

ركز  النقد  �صندوق  ان  اىل  �صالح  وامل��ح   
الف�صاد  مل�صكلة  حلول  ايجاد  ���رصورة  على 
مدققي  اعتماد  خالل  من  وذلك  العراق،  يف 

احل�صابات "ارن�صت اند يونغ".
باالتفاق  اع��دت  امل��وازن��ة  ان  اىل  م�صريا   
اال�صتعداد  بغية  ال��دويل  النقد  �صندوق  مع 
مبوجبه  العراق  �صيح�صل  ال��ذي  االئتماين 
مت  اإذ  دوالر،  م��ل��ي��ارات   5.3 ن��ح��و  ع��ل��ى 

مليون   643 بقيمة  االوىل  الدفعة  ا�صتالم 
ال�صحة  دوالر ال�صناد املوازنة يف قطاعات 
االجتماعية  احل��م��اي��ة  و�صبكة  والتعليم 
على  النازحني،  وملف  التموينية  والبطاقة 
�صنوات   3 للقر�س  ال�صماح  م��دة  تكون  ان 
والت�صديد على مدى 16 �صنة وبفائدة ب�صيطة 

تقل عن 2 باملئة .
 ونوه �صالح بان االيرادات غري النفطية تبلغ 
ن�صبة   ان  اىل  الفتا   ، دينار  ترليون   10.7

العجز االجمايل �صتكون نحو 21 ترليونا.
25 ترليون  اما النفقات اال�صتثمارية فتبلغ 
 69.5 اجلارية  النفقات  تبلغ  فيما  دينار، 
من  اك��رث  انها  وامل��ف��ارق��ة  دي��ن��ار،  ترليون 

االيرادات النفطية.
�سد املو�سل

اخلبري  ا�صتبعد  املو�صل  �صد  وبخ�صو�س   
خماوف  وجود  املدفعي  ه�صام  اال�صت�صاري 
او خماطر من انهيار ال�صد، وذلك بعد التعاقد 

للعمل على  ايطالية متخ�ص�صة   مع �رصكة  
�صيانة  البوابات  وت�صغيل البوابة العاطلة، 
تتمثل  اقت�صادية  جوانب  لل�صد  ان  مبينا 
من  اجلزيرة   ري  مل�صاريع  املياه   بتوفري  
ثالثة  من  تتكون  التي  املو�صل،  �صد  بحرية 
املتاألف  ال�صمايل  اجلزيرة  ري  هي  م�صاريع 
 280 نحو  االوىل  تغطي  مراحل،  ثالث  من 
غربا  ال�صد   بحرية  من  وميتد   ، دومن  ال��ف 
حتى ناحية  ربيعة، ي�صهم يف ري حما�صيل  
احلنطة  وال�صعري، البطاطا، والذرة  وم�رصوع 
حتى  غربا   وميتد  اجلنوبي،   اجلزيرة  ري 

م�رصوع اجلزيرة  ال�صمايل لي�صل اىل تلعفر.
 وا�صار اىل ان الدور الكبري الذي �صيلعبه �صد 
التنمية  حتقيق  يف  التحرير  بعد  املو�صل 
املالية،  املوارد  تنويع  �صي�صهم يف  الزراعية 
التاأ�صي�س  منذ  ال�صد  م�����رصوع  م�صتعر�صا 
بارقام وحقائق مذهلة، فيما لو طبقت على 

�صوء اخلطة االمنائية.

 النفط واملوازنة واملوارد 
املائية مثلت حماور حيوية 

يف االقت�ساد العراقي 
تدار�ستها نخبة من خرباء 

املال واالقت�ساد خالل ندوة 
حوارية نظمها معهد التقدم 
لل�سيا�سات االمنائية، حيث 

ناق�ست ورقتي عمل تقدم 
بها كل من امل�ست�سار املايل 

لرئي�س الوزراء د. مظهر 
حممد �سالح  ت�سمنت 

 2017 موازنة  "حتليل 
ودور النفط وتعديالت 

�سندوق النقد الدويل" فيما 
�سمل املحور الثاين ورقة 
العمل للم�ست�سار الدويل 

ه�سام املدفعي بعنوان 
والتوقعات  املو�سل  "�سد 

االمنائية". 

بغداد - متابعة

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

1250
1350
1250
3500
2750
1500
2500
3250
4000
2500
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات

FZ211 IA966QR458IF762 Z4100 RJ810IA244IA124 ABY368 TK1202IA124IRA3427 IA152 IA948IA102IA918
دبي القاهرةالبحرين-نجفسليمانية باكودبيعمان الشارقه طهراندوحهاسطنبول اربيل سلميانيةدبيستوكهولماربيل

الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


