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مستقبل التنمية البشرية في العراق وعوامل نجاحها 
 يهدف اأي نظام �سيا�سي حتقيق اأهداف عامة متعلقة 
الب�رشية،  التنمية  وتعزيز  واال�ستقرار،  االأمن  ب�سمان 
وت�سمن  االختيار  على  القدرة  تعزز  �سيا�سات  عرب 
املواطنني،  بني  االقت�سادية  الفوارق  وتقل�ص  االأمن 
وتوفر الرفاهية والتعلم، وجتاوز احلرمان يف اإطاري 
بالرفاهية  منه  تعلق  ما  �سواء  وامل�ستقبل  احلا�رش 
فان  اأو�سع  وبعبارة  االختيار،  على  والقدرة  واالأم��ن 
�ساحلة  اإدارة  ممار�سة  هو  �سيا�سي  نظام  اأي  هدف 
اأن  ت�سور  ميكن  وال  حتكمه،  الذي  واملجتمع  للدولة 
ال�سيا�سي  فنظامه  احل��ال��ة،  ه��ذه  عن  ببعيد  ال��ع��راق 
من  ج��زء  فهي  املطالب،  ه��ذه  يلبي  ان  به  يفرت�ص 
مير  ال��ذي  الظرف  طبيعية  اأن  كما  وج��وده،  مكونات 
به البلد يجعلنا ال نتغافل عن هذه الغاية، فاملواطن 

هو اللبنة االأ�سا�ص يف بناء الدولة، دولة امل�ستقبل، اإذا 
ما جعلت كغاية �سيا�سية للقوى املختلفة الداخلة يف 

اللعبة ال�سيا�سية.
Good – go v )ا�ستخدام م�سطلح احلكم ال�سالح 
erness( منذ اأكرث من عقد من الزمن تقريبًا من قبل 
ال�سلطة  ممار�سة  لتقومي  وموؤ�س�ساتها  املتحدة  االأمم 
باجتاه  للمجتمع  العام  ال�ساأن  اإدارة  يف  ال�سيا�سية 
التطوير والتنمية والتقدم. وقد عرف باأنه ذلك احلكم 
الذي تقوم به قيادات �سيا�سية منتخبة وكوادر اإدارية 
وبتقدمي  املجتمع  وق���درات  م��وارد  بتطوير  ملتزمة 
حياتهم  نوعية  وبتح�سني  للمواطنني  اخل��دم��ات 
ورفاهيتهم وذلك بر�ساهم وعرب م�ساركتهم ودعمهم.

)احلكم  بداللة  يعرف  ال�سالح  احلكم  ان  يعني  وهذا 
الدويل  البنك  ح�سب  يعتمد  الذي  الفعال(  الدميقراطي 
–امل�ساركة– التمثيل  اأبرزها،  معايري  جمموعة  على 

رمبا  او  واملحا�سبة،  املناف�سة–ال�سفافية–امل�ساءلة 
املتمثلة  املتحدة  ل���أمم  االإمنائي  الربنامج  معايري 
ح�سن   – –ال�سفافية  القانون  ب�)امل�ساركة–حكم 
 – الفعالية   – التوافق   – امل�ساواة   – اال�ستجابة 

املحا�سبة – الروؤيا اال�سرتاتيجية(.
وهو اأي�سا ممار�سة ال�سلطة ال�سيا�سية واإدارتها ل�سوؤون 
املجتمع مبا فيها اجلوانب االقت�سادية واالجتماعية 
يعني  بذلك  وهو  والب�رشية،  الطبيعية  املوارد  واإدارة 
يت�سمن  الأن��ه  احلكومة،  مفهوم  من  اأو�سع  مفهوما 
عمل اأجهزة الدولة الر�سمية واملوؤ�س�سات غري الر�سمية 
كمنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص، وتتحدد 
معامل هذا املفهوم ابتداء من اإدارة وممار�سة ال�سلطات.
والفعال  الرئي�سي  الطرف  موؤ�س�ساتها  بكل  الدولة  تعد 
يف جت�سيد مبداأ احلكم الرا�سد، وذلك باعتبارها اجلهة 
�ساحبة االإ�رشاف على حتديد وو�سع ال�سيا�سات العامة 

و�سع  جم��ال  يف  تدخلها  بوا�سطة  وه��ذا  الب�د،  يف 
تطبيقها،  كيفية  يف  والنظر  والت�رشيعات  القوانني 
التنظيمية  االآل��ي��ات  و�سع  ال��دول��ة  ت�ستطيع  وبذلك 
عن  وهذا  الرا�سد،  احلكم  متطلبات  لتكري�ص  املنا�سبة 
واحرتام  ال�سعبية،  امل�ساركة  اأمام  املجال  فتح  طريق 
واح��رتام  االإع����م  حرية  و�سمان  االإن�سان  حقوق 
وحتديث  وحقوقها،  امل��راأة  وحماية  العمل،  معايري 
الربامج التعليمية والتكوين املهني مبا يخدم م�سالح 
والعدالة يف  البيئة  ال�سكن وحماية  املجتمع، وتوفري 
والقادرة  الكفيلة  وحدها  فالدولة  امل��وارد،  توزيع 
االقت�سادية  امل��ج��االت  ب��ني  ال��ت��وازن  جت�سيد  على 
الرتابط  على  تقوم  والتي  واالجتماعية  وال�سيا�سية 
واالجتماعي  ال�سيا�سي  الن�ساط  م�ستويات  كافة  بني 
اىل  باال�ستناد  والبيئي،  والثقايف  واالقت�سادي 
والتخطيط  امل�ساركة  مبداأ  على  يعتمد  متكامل  نهج 

والثقافة  والرتبية  التعليم  حقول  يف  االمد  الطويل 
قدراً  ويتوخى  وغريها،  والبيئة  وال�سحة  واالإ�سكان 
العدالة وامل�ساءلة وال�رشعية والتمثيل، ومن هنا  من 
الرا�سد  ال�سالح  احلكم  مفهوم  بني  الع�قة  ن�ساأت 
الرا�سد هو  امل�ستدامة، الأن احلكم  االإن�سانية  والتنمية 
ال�سامن لتحويل النمو االقت�سادي اإىل تنمية اإن�سانية 

م�ستدامة.
مركبة  عملية  حم�سلة  فهي  الب�رشية  التنمية  اأم��ا 
والتي  املجتمع،  بحركة  املرتبطة  العنا�رش  لتفاعل 
يف  النا�ص  حياة  على  ونوعية  كمية  تغريات  حتدث 
من  التنمية  مفهوم  تو�سع  وقد  معينة،  زمنية  حقبة 
جزءاً  لي�سبح  االقت�سادي،  النمو  على  الرتكيز  جمرد 
حظي  لقد  وامل�ستدامة،  امل�ستمرة  التنمية  عملية  من 
الفكر  يف  مميزة  مبكانة  الب�رشية"  "التنمية  مفهوم 
التنموي، عرب اأدبيات برنامج االأمم املتحدة االإمنائي؛ 

وذلك منذ عمله الرائد باإ�سدار تقرير التنمية الب�رشية 
املفهوم،  تطوير  على  وداأب���ه   ،1990 ع��ام  االأول، 
على  واظ��ب  التي  ال��دوري��ة  التقارير  ع��رب  واغنائه 
وحده  هو  امل��ادي  الراأ�سمال  يعد  مل  اذ  �سدورها، 
ال�سامن احلقيقي لرفاه و�سعادة االإن�سان، بل، البد اأن 
يكون هناك ا�ستثمار يف الراأ�سمال الب�رشي ذاته بغيت 
املفهوم  بتجاوز  االأ�سمى؛  االإن�سانية  الغايات  حتقيق 
الب�رشية  فالتنمية  عليه  االإن�ساين،  للرفاه  امل��ادي 
عبارة عن �سريورة توؤدي اإىل تو�سيع اخليارات اأمام 
التنمية  عملية  �سميم  يف  الب�رش  و�سع  عرب  النا�ص، 
اإىل حماية  وجعلهم هدفها ومو�سوعها، مثلما تدعو 
واالأجيال  امل�ستقبل  الأجيال  االإن�سانية  اخل��ي��ارات 
الطويلة  احلياة  اخل��ي��ارات  ه��ذه  وت�سمل  احل��ا���رشة 
امل��وارد  من  والتمكن  املعرفة  واكت�ساب  وال�سحية 

ال�رشورية للتمتع مب�ستوى عي�ص منا�سب

حمد جاسم محمد 

استثمار األموال المكتنزة يقلل عجز الموازنة
ا�ستثمار االأموال املكتنزة يقلل عجز املوازنة

فر�سته  ج��دي��داً  توجهًا  مثل  امل���وارد  ت��ع��دد 
ب�سبب  العراق  بها  مير  التي  املالية  ال�سائقة 
اعتماده الريع النفطي، االمر الذي دفع احلكومة 
عرب  ج��دي��دة  مالية  م�سادر  ع��ن  البحث  اىل 
ال�رشائب والكمارك ور�سوم اخلدمات التي تقدم 
توجه جدي �سوب  ليكون هناك  املواطن،  اىل 
والزراعي  ال�سناعي  االنتاج  تفعيل  امكانية 
تقود  حقيقية  مل�ساريع  املي�رش  االقرا�ص  عرب 

اىل جعل دورة را�ص املال حملية، وبذلك ميكن 
نائب  االحت��ادي��ة.   املوازنة  يف  العجز  تقليل 
جميل  با�سم  االقت�سادي  بغداد  منتدى  رئي�ص 
انطوان قال: ملعاجلة العجز يف املوازنة اقدم 
على   2015 بداية  يف  ال��وزراء  رئي�ص  مكتب 
املالية  امل��وارد  يف  وال�سحة  النق�ص  معاجلة 
اوامر  فا�سدر  النفط،  ا�سعار  نتيجة النخفا�ص 
بالعمل على تعدد املوارد وتفعيل دور القطاع 
امر  ومبوجب  امكانياته  من  ل�فادة  اخلا�ص 
ديواين �سكلت فرق عمل لتفعيل هذه االجراءات 
القطاعات  يف  العمل  حترك  �ساأنها  من  التي 

وامل�سارف  والزراعة  ال�سناعة  يف  االنتاجية 
على  االعتماد  من  ويخفف  �سيولة  يوفر  لكي 

الريع النفطي.
وا�ساف ان جهات عديدة عملت على مو�سوع 
مل  جزئية   اجراءات  اعتمدت  النفقات  تقلي�ص 
تكن بامل�ستوى املطلوب منها تقلي�ص الرواتب 
وتخفي�ص احلرا�سات وتقلي�ص امل�سرتيات لدى 

الوزارات والدوائر املحافظات.
ولفت اىل ان االيرادات احلكومية ا�رشت زيادة 
يف حت�سيلها بعد اعتماد اآلية جباية جديدة يف 
يف  اخلدمات  لبع�ص  ت�سعرية  وو�سع  الكمارك 

امل�ست�سفيات 
ول����دى ك��ت��اب 
والعديد  العدول 
التي  ال��دوائ��ر  م��ن 
ت��ع��ت��م��د ال��ت��م��وي��ل 
ال���ذات���ي رغ���م وج���ود 
اع��رتا���س��ات ع��ل��ى ع��دم 
حت��م��ي��ل امل���واط���ن اع��ب��اء 
انخفا�ص  ب�سبب  ج��دي��دة 

الدخل.
اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  دور  وع����ن 
االقت�ساد  ببناء  امل�ساهمة  يف 
العراقي والعمل مع احلكومة العراقية 
واخل����روج م��ن االزم���ة ال��ت��ي مي��ر بها 
اخلا�ص مل  القطاع  ان  انطوان:  قال  البلد 
ي�ستطع ممار�سة دوره املر�سوم يف الد�ستور، 
ومل يكن بامل�ستوى املطلوب يف بناء اقت�ساد 
اىل  تعر�ص  حيث   2003 ال��ع��ام  بعد  متني 
اال�ستق�ساء وتاجيل احل�سول على م�ستحقاته 

التي اطلقت موؤخرا عرب �سندات اخلزينة.
وقال: ان تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف ترميم 
بني  الثقة  اع��ادة  يتطلب  العراقي  االقت�ساد 
ذلك  مقدمة  ويف  اخلا�ص  والقطاع  احلكومة 
وعدم  تلكوؤ  دون  �رشيعة  خطوات  على  االقدام 

اعطاء الفر�سة للجهاز البريوقراطي يف تاأخري 
عملية م�ساهمته وحماولة ابتزازه يف احل�سول 
ج�سور  اعادة  اهمية  على  و�سدد  حقوقه.  على 
عرب  اخلا�سة  وامل�سارف  املواطن  بني  الثقة 
اموال  وحتول  العراقي  املركزي  البنك  تدخل 
ادخارات  اىل  اكتنازية  ادخارات  من  املواطن 
جمل�ص  اق���دام  وك��ان  م�سمونة،  ا�ستثمارية 
الودائع  �سمان  �رشكة  تاأ�سي�ص  على  ال��وزراء 

خطوة مهمة مكملة لهذه االجراءات.
املركزي  البنك  اق��را���ص  ان  ان��ط��وان:  وق��ال 
م�سجعة  التنموية  اال�ستثمارية  للم�سارف 
�سناعية،  ن�ساطات  يف  اخلا�ص  القطاع  لدفع 
وامل�ساهمة  واخل��دم��ات  �سياحية  زراع��ي��ة، 
�سعر  على  الرقابة  ت�سديد  يتطلب  وهذا  الفعلية 
خلق  من  املت�عبني  ملنع  ل��ل��دوالر  ال�رشف 
فروقات  يف  امل��واط��ن  ثمنه  يدفع  اخ��ر  �سعر 

ا�سعارالب�سائع. 
امل�سارف  اىل  ال��ودائ��ع  اع��ادة  ان  اىل  وا�سار 
الثقة بني الطرفني �سوف تعمل على  بعد ب�سط 
ا�ستخدام  وميكن  امل�سارف  بني  الثقة  ب�سط 
العجز  ل�سد  احلكومة  اقرا�ص  يف  االم��وال  هذه 
وبالتايل  االحت��ادي��ة  ال��ع��ام��ة  امل��وازن��ة  يف 
حالة  من  واحلد  املحلية  لل�سوق  احلياة  اعادة 
املحلية،  ال�سوق  على  هيمنت  التي  االنكما�ص 
وبذلك  اخلارجية  الديون  عن  البلد  يغني  وهذا 

تذهب الفائدة اىل املواطن العراقي.
ال�ستقطاب  جديدة  افكار  لدينا  تكون  ان  واكد 
االموال املكتنزة يف املنازل اىل امل�سارف ثم 
�سوق العمل، الفتا اىل ان التجربة ال�سعودية يف 
عر�ص 10 باملئة من ام�ك ال�رشكة العم�قة 
اخلا�ص  القطاع  اىل  اخ��رى  و�رشكات  ارامكو 
يعمل على حتقيق �سيولة وا�ستثمار االموال يف 
قطاعات خمتلفة وحل امل�ساكل املالية وو�سع 
متني  انتاجي  اقت�ساد  خللق  �سليمة  ا�س�ص 

واالبتعاد عن الريع النفطي.
الربملانية  النزاهة  جلنة  يف  اأع�ساء  وبح�سب 
االم��وال  اغلب  اي��داع  اىل  نبهوا  وقانونيني، 
وهمية  باأ�سماء  اخلارج  م�سارف  يف  املهربة 
يعيق  م��ا  اأب���رز  وه���ذا  م�ستعارة،  و���رشك��ات 
"�سعف  املتحدثون  وي���ح��ظ  ا�سرتجاعها. 
االم��وال،  لتلك  احلكومية  امل�حقة  وتباطوؤ" 
كبريين  ودوليا  داخليا  تعاونا  تتطلب  التي 
عام  مدير  جا�سم  با�سم  وك��ان  ال���س��رتداده��ا. 
هيئة النزاهة، اكد ان دائرة ا�سرتداد اال�سخا�ص 

"فتحت  للهيئة  التابعة  املهربة،  واالأم���وال 
م�سيفان  املجال"،  ه��ذا  يف  كثرية  ملفات 
اجتماعا  الهيئة  ممثلو  عقد  اي��ام  "قبل  ان��ه 
يف  االع�ساء  ال��دول  مع  فيينا  العا�سمة  يف 
وا�سرتداد  الف�ساد  ملكافحة  الدولية  االتفاقية 
تلك  اأن  جا�سم  واأ���س��اف  املهربة".  االم���وال 
ف�ساد،  ق�سايا  من  "متح�سلة  املهربة  االموال 
عام  مدير  وتابع  البلد".  خ��ارج  اىل  ومهربة 
"الدول االع�ساء ابدت تعاونا كبريا  اأن  الهيئة 
املبالغ  با�سرتداد  م�ساعدته  يف  العراق  مع 
من  متكن  "العراق  ان  اىل  الفتا  املنهوبة"، 
اىل  ترتقي  ال  لكنها  كثرية،  مبالغ  ا���س��رتداد 
تهريبها  مت  التي  الهائلة  االم���وال  م�ستوى 
املبالغ  ا�سرتداد  جا�سم  ويرهن  اخلارج".  اىل 
مع  النزاهة  هيئة  ب�"تعاون  باأكملها  املنهوبة 
اللجنة الربملانية ووزارة اخلارجية، باال�سافة 
طارق  االأموال".  لها  هّربت  التي  الدولة  اىل 
حرب، خبري قانوين، ومراقب لل�ساأن ال�سيا�سي، 
من  الدول  بني  تعقد  اتفاقيات  "هناك  ان  قال 
وامل�حقة  املنهوبة،  االم���وال  متابعة  اج��ل 
القانونية بحق اال�سخا�ص املطلوبني". ويلفت 
تلك  ا���س��رتداد  يعرقل  معيق  وج��ود  اىل  ح��رب 
االموال، يتعلق باإثبات عائدية تلك االموال اىل 
االموال  من  كثريا  اأن  حيث  العراقية"،  الدولة 
"�سجلت  وبعده   2003 العام  قبل  هربت  التي 
با�سماء وهمية، وبا�سم �رشكات جتارية، وحتى 
فتح قنوات ف�سائية". ويدعو حرب اىل �رشورة 
ا�سدار احكام ق�سائية غيابيا بحق اال�سخا�ص 
اىل  وتهريبه  العام،  امل��ال  ب�رشقة  املتهمني 
اخلارج "تلزم م�حقتهم ق�سائيا اأوال، ومن ثم 
"هناك  لكن  مردفا  املهربة"،  االموال  ا�سرتداد 
تثبت  التي  والوثائق  االدلة  متابعة  �سعفا يف 
نف�سه،  ال�سياق  ويف  املنهوبة".  االم��وال  قيمة 
دائ��رة  ع��ام  مدير  ال���م��ي،  علي  حممد  ا���س��ار 
اال�سرتداد يف هيئة النزاهة اىل "وجود �سعوبة 
يف معرفة قيمة االموال املنهوبة يف امل�سارف 
االجنبية"، بخا�سة وان النظام امل�رشيف فيها 
ميتنع عن ك�سف اية معلومات عن املتعاملني 
"الهيئة فّعلت هذا االمر  معه. وبني ال�مي ان 
والعدالة"،  امل�ساءلة  وهيئة  العدل  وزارة  مع 
ا�سرتجاع  اج��ل  من  التفاو�ص  مت  ان��ه  وذك��ر 
ا�ستجابة  "وجود  ب�  ملّوحا  املهربة،  االم��وال 
ا�سرتداد  العراق يف  الدول مل�ساعدة  بع�ص  من 

امواله". 
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سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

524.16
8.42

1.63%
7,267,215,366

27,806,488,291
518
31
17
4

10

0.21
23,802,200,000.00

0.38
1,613,553,496.00

0.92
710,000,000.00

0.50
696,203,969.00

0.38
379,146,004.00

)BUND( متحد

)BCOI( أهلي

)BMNS( أمباي

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

0.21
4,998,461,952.00

0.92
639,149,504.00

0.38
613,350,336.00

0.50
345,032,000.00

0.75
197,928,544.00

)BUND( متحد

)BMNS( أمباي

)BCOI( أهلي

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

الوحدة

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

 49055.49
 44967.53
 42923.55
 36791.62
 28615.7
20439.79

السندات الوطنية ودورها في  تنشيط  القطاع الخاص

ال��دك��ت��ور ع�سام  االق��ت�����س��ادي  االك���ادمي���ي  ق���ال 
الذي اطلقته احلكومة  الوطني  ال�سند  ان  املحاويلي: 
للمزارعني  املتاأخرة  امل�ستحقات  دف��ع  يف  اأم�ص 
اخلا�ص   القطاع  ن�ساط  �سي�ساعف  وال�سناعيني 
الغري   اىل  يبيعها   قد  اإذ  االإ���س��دارات   ه��ذه  بفعل 
واأ�ساف  يحتاجها.  التي  ال�سيولة  على  للح�سول 
املحاويلي هذه اخلطوة ناجحة و�ستخفف كثريا عن 
ال�سناعي  بفرعيه  االنتاجي  اخلا�ص  القطاع  كاهل 
والزراعي لكون ال�سند الوطني م�سمونا بن�سبة 100 

باملئة كونه �سادرا من احلكومة.
الوطني  ال�سند  ا�سدار  موجبات  املحاويلي  واو�سح 
�سندات  بطرح  الغالب  يف  ال���دول  تقوم  ب��ال��ق��ول: 
عّدة  الأغرا�ص  املركزية  بنوكها  طريق  عن  حكومية 
تدور كلها حول متويل حكومي يف م�ساألة ما ، فاإّما 
�سد عجز يف  اأو  اأو حت�سني م�رشوع   متويل م�رشوع 
ال�سندات  هذه  ان  مبينا  اآخر،  �سبب  اأّي  اأو  امليزانية  
حتمل فوائد معينة، وقد تقوم احلكومات بالطلب من 
احتياطياتها  من  جزءا  لتكون  �رشاءها  امل�سارف 
التي  الدول  فان  الغالب  يف  لكن   : وتابع  الثانوية. 
يف  )وهي  اال�سدارات  انواع  من  النوع  هذا  متار�ص 
احلقيقة ديون على احلكومة( هي دول ذات م�سادر 

متويل �سعيفة اأو متو�سطة.
الوطني  ال�سند  با�سدارها  احلكومة  ان  اىل  وا�سار 
فانها ت�سعى لت�سديد ديونها امل�ستحقة لدى القطاع 
يخدم  مبا  االعمال  وترية  ا�ستمرار  ل�سمان  اخلا�ص 
اجناح   ���رشورة  اىل  منوها  االقت�سادية،  العملية 
ادارة ال�سيولة يف الدولة ال�سيما انها تعد دولة نفطية 
ال�سند  اعتماد  ان  املحاويلي  واكد  ذات عائد �سخم. 
الوطني ،الذي �ستوؤدي من خ�له ديونها اىل القطاع 
التي  املالية  لل�سائقة  احللول  احد  �سيكون  اخلا�ص 

مير بها البلد نتيجة انخفا�ص ا�سعار النفط العاملية.
مبالغ  �ستتحمل  احلكومية  امليزانية  ان  اىل  ولفت 
خدمة الدين  التي �ستدفعها عند اإ�ستحقاق ال�سندات 
مطالبات  من  �ستتخل�ص  احلكومة  ان  اىل  م�سريا   ،

القطاع اخلا�ص امل�ستمرة بت�سديد امل�ستحقات.
يف  حمذرا   ، بالناجحة  اخلطوة  و�سف  املحاويلي 
تكرارها ميثل  زيادة  تكرارها كون  ذاته من  الوقت 
احلكومة  يف  االقت�ساديني  للمخططني  انتباهة 

الدولة  ل�سيولة  اف�سل  ب�سكل  بالتخطيط  للقيام 
م�ستقب� وعدم التفريط بها.

ال�سند  با�سدار  ال��دويل  النقد  �سندوق  راأي  وع��ن 
اقت�سادية  ع�قة  انها  املحاويلي:  ق��ال  الوطني 
داخلية  ا�سطر العراق اىل ممار�ستها ب�سبب الظروف 
حتميل  على  الير�سى  بالتاأكيد  ال�سندوق  لكن   ،
اأعبائها  فوق  ا�سافية  باأعباء  احلكومية  امليزانية 

احلالية.

يذكر ان اط�ق ال�سند ياأتي لدفع م�ستحقات القطاع 
ت��رتاوح  وال��ت��ي  احلكومة  على  امل��ت��اأخ��رة  اخل��ا���ص 
قيمتها ب�ني v 6 7 تريليونات دينار وت�سلم الدفعة 
الذي  امل�سمون  الوطني  ال�سند  عرب  منها  االوىل 
املقاولني  م�ستحقات  ت�سديد  اىل  �سي�سار  مبوجبه 
وال�رشكات التي نفذت امل�ساريع ال�سرتاتيجية بن�سب 
�سبه  للم�ساريع  100باملئة  وبواقع  متقدمة  تنفيذ 

املنفذة كليا وتتناق�ص الن�سبة وفقا لن�سب االجناز.

خاص


