
وقال امل�شت�ش��ار املايل لرئي���س جمل�س الوزراء، 
اإن  مظه��ر حمم��د �ش��الح يف حدي��ث �ش��حفي 
"م���روع توط��ن الرواتب ي�ش��ر وف��ق اخلطط 
املر�ش��ومة له م��ن قب��ل احلكومة النه يت�ش��من 
اهدافًا عديدة منها رفع كفاءة نظام املدفوعات 
وتن�ش��يط القط��اع امل���ريف م��ن خ��ال من��ح 
القرو�س وتنويع اخلدمات االخرى"، م�شيفا اأن 
"االحتفاظ بالنقد داخ��ل املنازل وعدم تداوله 
يف ال�ش��وق ي��وؤدي اإىل خ�ش��ائر كبرة ت�ش��ل اإىل 
٨٪ من الناجت املحلي االجمايل التي تقدر ب�١٢ 

مليار دوالر".
واأك��د  اأن "روات��ب موظفي الدول��ة واملتقاعدين 
والرعاي��ة االجتماعي��ة ت�ش��كل ٥٠٪ من موازنة 
الن��اجت املحل��ي  الدول��ة م��ا ميث��ل  ٢٥٪ م��ن 
االجم��ايل، وه��ي بواب��ة مهم��ة جلع��ل رواتبهم 
الكرتونية"، الفتًا النظر اإىل اأن "ال�ش��مول املايل 
اأكرب و�ش��يلة لل�ش��يطرة على النفق��ات احلكومية 
الأنها �ش��توؤدي اإىل التحول من الدفع اليدوي اإىل 
الدف��ع االلك��رتوين باال�ش��افة اإىل معرفة الذين 
يتداولون النقد وكفاءتهم"، مو�شحا اأن "جمل�س 
الوزراء اتخذ قرارا ب���رورة اأن يكون ٢٠٪ من 
موظف��ي الدولة يت�ش��لمون رواتبه��م يف ت�رين 

االول املقبل عرب و�شائل الدفع االلكرتوين".
ون��وه ب��اأن "خط��ة توط��ن الروات��ب تنتهي يف 
الع��ام ٢٠٢٠ خ�شو�ش��ا اأن ٥ ماي��ن عراق��ي 
حالي��ا ي�ش��تخدمون البطاقة يف احل�ش��ول على 
رواتبه��م"، م�ش��را اإىل اأن "البنك ال��دويل يراقب 
م��ع احلكومة ق�ش��ية توطن الروات��ب النه يزيد 
من الن�شاط االقت�شادي بن�شبة ت�شل اإىل ٢٪ من 

الناجت املحلي االجمايل".
وي�ش��رتك يف عملية توطن الرواتب ١9 م�رفا 
حكوميا وخا�شا واجنبيا، ويبلغ عدد املوظفن 
نح��و اأربعة ماين �ش��خ�س يتقا�ش��ون �ش��نويا 

اأكرث من ٣٥ تريليون دينار.
لرابط��ة  التنفي��ذي  املدي��ر  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
امل�ش��ارف اخلا�ش��ة، عل��ي ط��ارق، يف حدي��ث 
�ش��حفي اإن "العم��ل مازال م�ش��تمراً يف م�روع 
توط��ن رواتب املوظفن الذي يهدف اإىل تطوير 
القط��اع امل���ريف"، م�ش��يفا اأن "العم��ل ج��ار 
حالي��ًا م��ع وزارتي ال�ش��حة والكهرباء و�ش��يتم 

البدء بفتح احل�شابات للموظفن خال اال�شبوع 
احلايل".

وبن اأن "عملية الت�ش��وق �شتكون عرب البطاقات 
االئتماني��ة م��ن دون اي ا�ش��تقطاع باال�ش��افة 
اإىل اأن��ه ميك��ن ا�ش��تخدام اجهزة ال���راف االيل 
املنت���رة يف الع��راق م��ن خال نظام املق�ش��م 

الوطني". 
البن��ك  وكان��ت مدي��رة دائ��رة املدفوع��ات يف 
املرك��زي، �ش��حى عب��د الكرمي قال��ت يف حديث 
�ش��حايف ان "م�روع توطن الرواتب الذي دعا 
اإليه جمل�س الوزراء واأو�ش��ى بتطبيقه اأُخذ بعن 
االعتبار وباأهمية كبرة من قبل البنك املركزي 
العراقي"، مبينة اأن "البنك املركزي هو اأول من 
طب��ق م�روع توطن الرواتب على موظفيه وقد 

جنحت التجربة".
املرك��زي  "البن��ك  اأن  الك��رمي  عب��د  واأ�ش��افت 
العراق��ي اأخ��ذ �ش��مانات كبرة من امل�ش��ارف 
للعمل مب�روع توطن الرواتب و�شيتم حما�شبة 

اأي م���رف يتل��كاأ بتوزيع روات��ب املوظفن"، 
منوهة باأنه "ال خوف على رواتب املوظفن يف 

م�روع توطن الرواتب".
ال��وزارات  "اختي��ار  اأن  الك��رمي  عب��د  واأك��دت 
للم�ش��ارف يعتمد عل��ى املعاير التي و�ش��عها 
البنك املرك��زي العراقي يف ه��ذا امل�روع وكل 
الت��ي  للم�ش��ارف  اختياره��ا  يف  ح��رة  وزارة 

حددها البنك املركزي".
بينما قالت وزارة الكهرباء يف بيان �شحفي، اإن 
"امل�رف العراقي للتجارة  �شي�ش��در بطاقات 
املا�ش��رت كارد  ملوظف��ي ال��وزارة جمان��ًا مل��رة 
واح��دة يف ح��ال فتح ح�ش��اب داخ��ل امل�رف، 
ويف املرة الثانية �ش��تكون كلفة اإ�شدار املا�شرت 
كارد ) 4٠،٠٠٠ األف دينار ( يف حال فقدانه". 
للتج��ارة  العراق��ي  "امل���رف  اأن  واأ�ش��افت 
�شين�ش��ب �رافات اآلية يف مقر وزارة الكهرباء 
ل���رف روات��ب املوظفن بالوق��ت املحدد عند 
اإر�شال املعلومات اإىل امل�رف من قبل الوزارة 

وتكون كلفة �ش��حب راتب املوظف هي ) ٢٠٠٠ 
دين��ار عراق��ي ( للرات��ب الكلي وتك��ون الرواتب 
مق�ش��مة اإىل ما يقارب 7٥٠ األف دينار لل�ش��حبة 
الواحدة ومن حق املوظف ان ي�ش��حب من راتبه 

كما يريد". 
وتابعت "يحق للموظف ان ي�ش��حب راتبه من اي 
�راف من خارج الوزارة و�ش��وف تكون الكلفة 
)٢.٥٪( م��ن الرات��ب اذا كان امل���رف خ��ارج 
اإط�����ار عمل امل�رف العراقي للتجارة"، مبينة 
اأن "العرو�س ت�شمنت �ش��لف للموظفن ترتاوح 
ما بن  ١٠ اإىل ١٠٠ مليون دينار وبن�شب فائدة 
خمتلفة اإ�ش��افة اإىل قرو�س �راء �شقق ب�شماية 
بفائ��دة ) 4 ٪ ( عل��ى اأن ال يتج��اوز املبل��غ  7٥ 
مليون ومبدة ١٥ �شنة، وكذلك قرو�س ال�شيارات 
مب��ا ال يزيد عل��ى ) 6٠ مليون دين��ار(  وبفائدة 
مقداره��ا ) ٨٪( وملدة ) 4 �ش��نوات(، و�ش��هادات 
اإي��داع بقيم��ة ) ٥٠٠،٠٠٠ األ��ف دين��ار ( توؤهل 
ل�شحب جوائز ت�شل اىل ) ١٠٠ مليون دينار (".

 وقعت احلكومة ال�شبت املا�شي على عقد قر�س مايل من اليابان 
بقيم��ة ١9٢ مليون دوالر، لتاأهيل حمط��ة كهربائية يف حمافظة 
الب���رة جنوب��ي الب��اد، للحد من اأزم��ة نق�س الطاق��ة، يف حن 
اكد امل�شت�ش��ار االقت�ش��ادي لرئي�س الوزراء مظهر حممد �شالح ان 
العراق ا�ش��در ال�ش��ند ال�ش��يادي اخلارجي )الفرات( يف �شوق راأ�س 
املال العاملية وذلك بينما يعتزم العراق الو�شول اىل انتاج اربعة 

ماين برميل من النفط اخلام يوميا.
وذكر بيان �ش��ادر عن مكتب رئا�ش��ة ال��وزراء اأن رئي�س احلكومة 
حيدر العبادي رعى مرا�ش��م التوقيع، يف العا�ش��مة بغداد، لتاأهيل 

حمطة الهارثة احلرارية )املرحلة الثانية( يف حمافظة الب�رة.
"ميت�شوبي�ش��ي"  �رك��ة  اأن�ش��اأتها  احلراري��ة،  الهارث��ة  وحمط��ة 
اليابانية عام ١979، وتتاألف من خم�س وحدات توليد طاقة، كل 
منه��ا ٢٠٠ ميغاواط ، لكن اإنتاج الوح��دة يبلغ االآن ما بن ١٣٠ 
– ١4٠ ميغاواط، من جراء تعر�س املحطة الأ�رار بليغة، نتيجة 

االأحداث االأمنية التي �شهدتها الباد �شابقًا.
ومل يو�ش��ح البي��ان، ن�ش��بة الفائ��دة عل��ى القر�س امل��ايل، اأو مدة 
الت�ش��ديد م��ن اجلان��ب العراق��ي. وتاأت��ي االنقطاع��ات املتك��ررة 
للكهرباء، على راأ�س �ش��كاوى املواطنن على مدى �ش��نوات طويلة 
وخا�شة يف ف�شل ال�شيف، عندما ت�شل درجات احلرارة يف الباد 
اإىل ٥٠ مئوي��ة. وكانت وزارة الكهرباء، اأعلنت الثاثاء املا�ش��ي، 
حتقيقها اإنتاجًا غر م�ش��بوق للطاقة، مبع��دل ١٥7٠٠ ميغاواط. 
وت�شر التقديرات اإىل اأن العراق بحاجة اإىل نحو ٢4 األف ميغاواط 

لتحقيق االكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.
ويعاين العراق عجزاً مزمنًا يف الكهرباء، وتواجه �شبكته ال�شعيفة 
�شعوبة يف تلبية الطلب بعد �شنوات احلرب والعقوبات واالإهمال.

ويحت��اج البلد اإىل متويل خارجي ل�ش��د العج��ز يف امليزانية الذي 
يقدر بنحو ٢٥ تريليون دينار عراقي )٢١.44 مليار دوالر( للعام 

احلايل. 
بعد دجلة العراق ي�سدر �سندًا �سياديًا با�سم الفرات

ب��دوره اعل��ن امل�شت�ش��ار االقت�ش��ادي لرئي���س ال��وزراء اأن العراق 
ا�شدر �ش��نداً �ش��ياديًا دوليًا يحمل ا�ش��م )الفرات( مبينا ان 

م��دة ال�ش��ند هي خم���س �ش��نوات ونيف، 
بفائ��دة تبلغ ٪6،7٥  

تدفع كل �ش��تة ا�ش��هر. واكد مظهر حممد �شالح يف حديث �شحفي 
ان " ت�ش��نيف ال�ش��ند مت م��ن جان��ب موؤ�ش�ش��ة )فت���س( للت�ش��نيف 
االئتم��اين )-B/ ( ". واأو�ش��ح ان "ع��دد ال���ركات اال�ش��تثمارية 
الدولي��ة الت��ي تقدم��ت لل���راء وتناف�ش��ت على ال�ش��ند بل��غ بنحو 
٣٥٠ �رك��ة م�ش��تثمرة عاملي��ة حتمل حقائ��ب ا�ش��تثمارية زادت 
عل��ى ١٢ تريلي��ون دوالر ". واأ�ش��اف اأن "طلب��ات )�راء( ال�ش��ند 
الفرات اقرتبت م��ن 6 ترليونات دوالر oversubscribed مبا 
فيها على �ش��بيل املثال �ش��ندوق ابو ظبي اال�شتثماري و�شندوق 
النقد العربي و�ش��ندوق التعلي��م يف كالفورنيا الذي يعّد من اغنى 
ال�ش��ناديق يف ال�ش��احل الغربي االمركي والعامل". وقال �ش��الح 
"جرت عملية البيع نهار االربعاء الثاين من اآب ٢٠١7 يف لندن 
م��ن قبل املوؤمتن underwriters / ومت ت�ش��جيل ال�ش��ند للبيع 
وال���راء يف �ش��وق االوراق املالية االيرلندية / لكونها ت�ش��تخدم 
معاي��ر االحت��اد االوروبي وهي من اك��رث اال�ش��واق املالية ي�راً 
وكفاءة". واأو�ش��ح ان "اقل فئة �ش��ند هي ٢٠٠ الف دوالر وتزداد 

بامل�شاعفات"، منوهًا باأن "الفائدة تدفع ن�شف �شنوية".
وبهذا فقد ا�شدر العراق خال عام ٢٠١7 �شندين �شيادين دولين 
متعاقب��ن متازم��ن للت��داول يف �ش��وق را���س امل��ال العاملية " 
االول )دجلة ( فائدته ٢،١49٪  والقيمة اال�ش��دارية مليون دوالر 
م�ش��مون من احلكومة االمركية وال�شند ال�شيادي الثاين )الفرات( 
 B -امل�ش��مون من حكومة جمهورية العراق وت�ش��نيفة االئتماين
ويحم��ل فائدة بنح��و6،7٥٪  وهو اق��ل من ال�ش��ند العراقي الدويل 
املتداول يف اال�شواق الثانوية العاملية منذ العام ٢٠٠6 )لت�شوية 
 yield ديون نادي باري�س التجارية امل�شمى ٢٠-٢٨ وفائدته او

عليه تبلغ 7،6٪  حاليًا(".
واأ�ش��ار اىل ان "متو�ش��ط الفائدة ال�ش��نوية على اال�ش��دارين دجلة 

والفرات )blinded طبقا لفر�شية wacc (هي 4،4٪  �شنويًا ".
وع��ن اأهمية و�ش��ع العراق وت�ش��نيفه احلايل ) B- ( قال �ش��الح 

"نعم هنالك اربع جمموعات من املعاير ت�شنف البلدان على 
ا�شا�ش��ها يف القوة وال�شعف وترجح باوزان 

وتعط��ى درج��ات �ش��من 
ة  عد قا

تقييمي��ة قريبة م��ن قاع��دة SWOT وهي القوة وال�ش��عف يف 
االقت�شاد وال�شيا�شة واملوؤ�ش�شاتية واالأمنية".

واأ�شاف "ف�شًا عن الفر�س والتهديدات الداخلية واخلارجية".
كما اأ�ش��ار اىل ان "هناك تقييما ق�ش��ر االجل ملدة 6-١٢�شهر / 
واالطول اجًا هو �ش��نتان والتقيمات هي ما بن A،B،C،D مع 
ا�ش��ارة �ش��الب او زائد". واأو�ش��ح ان ثاث ���ركات عاملية هي " 
S&P Fitch Moodys " ولغر���س القب��ول العامل��ي يج��ب 
اختي��ار �ركتي ت�ش��نيف باالق��ل والعراق اختار فيت���س وا�س اند 
ب��ي. وم��ن ابرز املب��ادئ التي حتافظ على و�ش��ع الع��راق يف هذا 

الت�شنيف هي ال�شفافية وحجم الف�شاد.
ا�ستجواب وزير التخطيط والتجارة

وياأت��ي ه��ذا يف وقت اأعلن��ت فيه النائب��ة عالية ن�ش��يف، جمعها 
46 توقيعًا من نواب الربملان، ال�ش��تجواب وزير التجارة �ش��لمان 
اجلميلي على ق�ش��ايا "ف�شاد"، يف حن حتدثت عن وجود �شغوط 

داخلية وخارجية اليقاف اال�شتجواب.
وقال��ت ع�ش��و جلن��ة النزاه��ة عالية ن�ش��يف، يف موؤمتر �ش��حفي 
عقدته مببنى الربملان، انها جمعت 46 توقيعا لغر�س ا�ش��تجواب 
وزير التجارة �شلمان اجلميلي بعد طعنه بتواقيع ا�شتجوابه )جرى 
جمعها يف ال�ش��ابق(". واأ�ش��افت ان "طلب اال�ش��تجواب قدمته اىل 

رئا�شة الربملان، وبانتظار حتديد موعد اليوم االثنن ".
واأ�ش��ارت ن�ش��يف اإىل "وجود �ش��غوط كبرة متار���س على رئي�س 
الربملان من اأطراف داخلية وخارجية )مل ت�شّمها(، الأنهم يعلمون 
اأن��ه ب�ش��قوط اجلميلي يعني �ش��قوط ه��وؤالء الفا�ش��دين"، من دون 
مزيد من التفا�ش��يل. و�ش��بق اأن اأرجاأ جمل�س النواب يوم اخلمي�س 
املا�شي، ا�ش��تجواب وزير التجارة بالوكالة �ش��لمان اجلميلي اإىل 

يوم االثنن، بعد طعن قدمه االأخر �ش��د تواقيع 
النواب على طلب اال�شتجواب.
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قال��ت املندوبي��ة ال�ش��امية للتخطيط 
يف املغ��رب اإن مع��دل البطالة ارتفع 
يف الرب��ع الث��اين من الع��ام اإىل 9.3 
باملئ��ة م��ن 9.1 باملئة عل��ى الرغم 

من الزيادة الكلية للوظائف.
واأ�ش��اف قط��اع اخلدم��ات 19 األ��ف 
وظيف��ة والبناء �ش��بعة اآالف بح�ش��ب 
التقري��ر يف ح��ن فق��دت ال�ش��ناعة 

التحويلية اأربعة اآالف وظيفة.

االأمركي  جونز  داو  املوؤ�ر  اأغلق    
قيا�شي  م�شتوى  ثامن  عند  مرتفعا 
مكا�شب  حتقيق  م��ع  ال��ت��وايل  على 
ت�شي�س  م��ورج��ان  جل��ي��ه.ب��ي  ق��وي��ة 
اأظهرت  بيانات  بعد  اأخ��رى  وبنوك 
اأن اأ�شحاب العمل االأمركين زادوا 
عدد الوظائف باأكرث من املتوقع يف 

يوليو متوز.
وارتفع املوؤ�ر داو جونز ال�شناعي 
باملئة   0.3 تعادل  نقطة   66.71
حن  يف  نقطة   22092.81 اإىل 
بورز  اآن��د  �شتاندرد  امل��وؤ���ر  �شعد 
تعادل  نقطة   4.67 مبقدار   500
 2476.83 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.19
املجمع  نا�شداك  املوؤ�ر  وزاد  نقطة 
11.22 نقطة، اأو 0.18 باملئة، اإىل 

6352.56 نقطة. 

للمخازن  اأجيليتي  �ركة  اأعلنت 
�شايف  من��و  الكويتية  العمومية 
العام  من  الثاين  الربع  يف  اأرباحها 
اأن�شطة  بف�شل  املئة  يف   12 بن�شبة 

البنية التحتية.
عرب  اأر�شل  بيان  يف  ال�ركة  وقالت 
الربح  �شايف  اإن  االإلكرتوين  الربيد 
يف  املنتهية  الثاثة  االأ���ش��ه��ر  يف 
مليون   16.8 بلغ  ح��زي��ران  يونيو 
مليون   55.75( ك��وي��ت��ي  دي��ن��ار 
دوالر( مقابل 15 مليون دينار قبل 

عام.
وتوقع بنك �شيكو البحريني اأن تبلغ 
 15.86 االأرباح الف�شلية الأجيليتي 

مليون دينار.

بغداد تصدر سندًا سياديًا وقرض ياباني لتأهيل محطات الكهرباء

توطين رواتبهم.. آخر أيام الدينار »الورقي« عند الموظفين

بداأت احلكومة العراقية 
فعليا بتطبيق م�سروع 

توطني الرواتب بت�سليم 
رواتب موظفيها 

عرب بطاقات الدفع 
االلكرتوين التي 

ت�سدرها امل�سارف 
العاملة يف البالد عرب 
ا�ستقطاعات ت�سل اإىل 

األفي دينار. 

 بغداد – متابعة 

 بغداد – متابعة 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

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

2250
1250
1000
2000
1500
1500
2000
2000
1500
1250
3500

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


