
تبد�أ  مقبلة  ملرحلة  �لز�وية  حجر  �حلكومية  �ل�سند�ت  متثل 
�الجناز  قيد  م�ساريع  �كمال  �و  جديدة  م�ساريع  تنفيذ  معها 
يف مر�حلها �لنهائية.وتوجد يف كثري من دول �لعامل �ملتقدم 
موؤ�س�سات معنية ب�رش�ء �ل�سند�ت �حلكومية ودفع مبالغها �ىل 
م�ستحقيها مقابل ن�سبة فائدة �رشط �ن حتمل هذه �ل�سند�ت 
�آليات  �لبحث عن  يتطلب  �المر  بها  �سيادية معرتفًا  �سمانة 
متكن من �لتعامل مع موؤ�س�سات عاملية لها قدرة على دفع 
جدوى  معها  �لتعامل  جم��رد  يحقق  �لتي  �ل�سند�ت  مبالغ 

�قت�سادية كبرية لالقت�ساد �لوطني.
�سند�ت  الإ�سد�ر  مباحثات  �جر�ء  �ملالية  وز�رة  �علنت  فقد 
بقيمة مليار دوالر ب�سمانة �مريكية، مبينة �ن هذه �ل�سمانة 
�ستجعل �سعر �لفائدة عليها �قل من �ل�سعر �ل�سابق يف �ل�سوق.

وقالت �لوز�رة يف بيان �ن "وكيل وز�رة �ملالية تباحث مع 
ممثلي �ل�سفارة �المريكية و�لوكالة �المريكية للتنمية �لدولية 
�مل�سمونة من  �لعر�قية  �خلارجية  �ل�سند�ت  ��سد�ر  مو�سوع 
�ل�رشورية  و�الإج���ر�ء�ت  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات  قبل 

لو�سعها مو�سع �لتطبيق".
�ملتحدة  �لواليات  حكومة  "�سمان  �ن  �ل��وز�رة  و�أ�سافت 
�المريكية هذه �ل�سند�ت �سوف يجعل �سعر �لفائدة عليها يقل 
كثري� عن �ل�سعر �ل�سابق يف �ل�سوق"، مبينة �نها تاأمل "��سد�ر 
وبو�قع   2017 عام  من  �الول  �ل�سهر  خالل  �ل�سند�ت  هذه 
مليار دوالر ��ستناد� �ىل قانون �ملو�زنة �لعام للعام 2017".

وي�سعى �لعر�ق �ىل ��سد�ر �سند�ت وطنية د�خلية وخارجية 
�لعر�ق  م��و�زن��ة  يف  �لعجز  متويل  �ج��ل  م��ن 

��سعار  �نخفا�ض  نتيجة  �لعامة 
�لنفط �ىل �قل من 30 

دوالر� يف كانون �لثاين من �لعام 2016 للربميل �لو�حد.
والكرث من عامني ون�سف وم�ستحقات �لقطاع �خلا�ض مل تر 
�لنور على �لرغم من �هميتها يف تفعيل حركة �لعمل مبختلف 
�نتاجي  منو  حتقيق  قي  ودوره��ا  �القت�سادية،  �لقطاعات 

وخدمي و�ن كان ن�سبيا.
دور  ولتفعيل  �نه  ثغب  ح�سني  �القت�سادي  �خلبري  ويقول 
�سند�ت  با�سد�ر  �ملعنية  �جلهات  ب��ادرت  �خلا�ض  �لقطاع 
و�ملقاولني،  لل�رشكات  �مل�ستحقة  �ملبالغ  بقيمة  حكومية 
هذه  ��سد�ر  عملية  ت�سهده  �ل��ذي  �لتاأخري  من  �لرغم  وعلى 
�لعامل  �القت�ساد يعدونها  �لكثري من خرب�ء  �ن  �ال  �ل�سند�ت 
�ملهم يف تطوير حركة �ملال و�ل�سامن �الهم حلقوق �رشيحة 
يتمحور  �ليوم  �ملهم  �لوطني.فال�سوؤ�ل  لالقت�ساد  حمّركة 
حول ماذ� بعد �ل�سند�ت �حلكومية وكيف ميكن حتويلها �ىل 
�لقطاع  �ل�سيولة د�خل  مبالغ نقدية ت�سهم يف ت�سهيل حركة 
�ل�سيولة  حجم  يف  �سحًا  يعاين  �ل��ذي  �خل��ا���ض  �مل�����رشيف 

�ملودعة يف خز�ئنه؟
�كد  �لتي  �ملوؤ�س�سات  هذه  مثل  بوجود  �لعر�ق  �ن  و��ساف 
يحقق  �ن  ميكن  �القت�سادي  بال�ساأن  متخ�س�سون  وجودها 
�الهمية  ذ�ت  �القت�سادية  �جلو�نب  من  كثري  يف  �ملنفعة 

�خلا�ض  �لقطاع  ي�ستثمرها  �ن  ميكن  �لتي  �لق�سوى 
ما  تعاون  �آليات  هناك  وتكون  �حلقيقي 

بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ض 
�ىل  ل���ل���و����س���ول 

تقدم  مالية  موؤ�س�سات  هكذ�  مع  �لتعامل  �ىل  تقود  �سيغة 
تلك  ح��ق��وق  ت�سمن  �سيادية  �سمانات  مقابل  �الم����و�ل 
�لعر�ق كبري يف جميع مناطقه  �ملوؤ�س�سات.وحجم �لعمل يف 
حجم  تغطي  كبرية  مالية  مبالغ  �ىل  �حلاجة  تت�سع  وبذلك 
�مل�ساريع، كما �ن �لوفرة يف فر�ض �لعمل قادرة على جذب 
�مليادين.�لعر�ق  �ىل جميع  با�سكال خمتلفة  �المو�ل  روؤو�ض 
ث��رو�ت  حجم  المتالكه  �لغنية  �لبلد�ن  من  ي�سنف  �ل��ذي 
�ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  بثقة  يحظى  هائلة  وب�رشية  طبيعية 
�لعاملية �ملتخ�س�سة بقطاع �ملال وهذ� �مر �يجابي يح�سب 
للعر�ق �لذي يعاين �سائقة مالية ب�سبب �حادية �الير�د �ملايل 
و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  �ن  مبينا  �خل��ام،  �لنفط  بيع  من 
مطالبان �ليوم بخلق بيئة منا�سبة جاذبة لل�رشكات �لعاملية 
�ملتخ�س�سة بتنفيذ �عمالها، و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لتي ميكنها 
�قت�سادية  تنمية  �مل�ساريع وحتقيق  الن�ساء  �لقرو�ض  تقدمي 

بني  �ملنا�سب  مكانه  يف  �لعر�ق  ت�سع  م�ستد�مة 
�قت�ساديات �لعامل.
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هبطت �أ�سعار �لنفط من �أعلى م�ستوى 
يف �أك��رث م��ن ع��ام متاأث��رة بحال��ة 
كان  �ذ�  فيم��ا  �مل�سيط��رة  �لرتق��ب 
�الإنت��اج �الأمريكي من حق��ول �لنفط 
�ل�سخ��ري �سيزي��د مب��ا يكف��ي ملحو 
�أث��ر تخفي�سات �الإنت��اج �لتي تخطط 
لها �أوبك ورو�سي��ا ومنتجون �آخرون 
�لع��ام �ملقب��ل. و �نخف�ض خام برنت 
يف �لعق��ود �الآجل��ة ت�سلي��م فرب�ير 5 
�سنت��ات �أو 0.09 % ليبل��غ 54.87 

دوالر للربميل.

�رتفعت موؤ�رش�ت �الأ�سهم �الأمريكية يف 
م�ستهل تعامالت جل�س��ة �لثالثاء، مع 
ترقب خطاب جانيت يلني ع�سو �لبنك 
�الحتياطى �لفي��در�ىل، وبالتز�من مع 
�ع��الن بيان��ات �قت�سادي��ة، وتر�جع 
�لنفط. وبحلول �ل�ساعة 2:38 بتوقيت 
جرينت���ض، �رتف��ع موؤ���رش د�و جون��ز 
�ل�سناعي %0.10،لي�سل �إىل م�ستوى 
 20.02 19863.43 نقط��ة، ر�بح��ًا 
نقط��ة. و�رتف��ع موؤ���رش �ستان��درد �آن��د 
بورز 500 بن�سب��ة %0.07 مل�ستوى 
2259.70 نقطة،ر�بحًا 1.67 نقطة.

ع��اد �لذه��ب �ىل �لن��زول بع��د  تاأكيد 
�لفي��در�يل  رئي�س��ة  يل��ني  جاني��ت 
�الأمريكي قوة �سوق �لعمل �الأمر �لذي 
يع��زز م��ن ق��وة �ل��دوالر، �إ�سافة �ىل 
�نخفا���ض �لطل��ب على �مل��الذ �الآمن 
بع��د تر�ج��ع ��ستيع��اب �مل�ستثمري��ن 

حلدة �لتوتر�ت �جليو�سيا�سية.
�ملعام��الت  يف  �لذه��ب  تر�ج��ع  و 
�لفوري��ة %0.09 �إىل 1139 دوالر� 
لالأوقية.و�رتف��ع �لذه��ب 0.2 % يف 
 1140.85 �إىل  �الأمريكي��ة  �لعق��ود 
جاني��ت  وقال��ت   لالأوقي��ة.  دوالر� 
يل��ني رئي�س��ة �الحتياط��ي �لفيدر�يل، 
يف خط��اب حف��ل �لتخ��رج بجامع��ة 
بالتيمور �إن �سوق �لعمل يف �لواليات 
�ملتح��دة هو �الأقوى من��ذ 10 �سنو�ت 
بعد �سنو�ت من �النتعا�ض �القت�سادي 
�لبط��يء، �الأم��ر �لذي يعزز م��ن تكر�ر 

رفع �لفائدة يف �لعام �ملقبل.

السندات الحكومية .. هل تنقذ مشاريع القطاع الخاص من أزمة السيولة؟

شركات النقال.. وراداتها تضاعفت خمس مرات والدولة عاجزة عن مطالبتها بالزيادة 
�لزيادة  هذه  عن  ت�ستحق  ال  �لدولة  �ن   ،موؤكد� 
فل�سا و�حد� من جر�ء �لق�سور �لكبري يف �لعقود 

�ملربمة معها .
و�ك���د �خل��ب��ري �ل��ق��ان��وين �ن �جل��ه��از �مل��رك��زي 
�لنقالة  �لهو�تف  ع��دد  �ن  �و���س��ح  لالح�ساء 
�لعر�ق  يف  �لعاملة  �لنقال  �لهاتف  ل�رشكات 

ت�ساعف �ىل �كرث من خم�ض مر�ت.
وقال حرب �ننا نالحظ �لزيادة �لتي حت�سل يف 
و�رد�ت هذه �ل�رشكات بناًء على م�ساعفة عدد 
�لهو�تف ومع هذه �لزيادة �لكبرية فان �لدولة ال 
ت�ستحق عن �لزيادة فل�سا و�حد�، �ي �ن �رشكات 
�لهاتف �لنقال �ستدفع �ملبلغ نف�سه �لذي دفعته 
منذ �سنة 2007 وهو مليار وربع �ملليار دوالر 
�لعقد  تنظيم  ت��وىل  من  �ن  ب�سبب  �رشكة  لكل 
�سنة  عمان  �ىل  ذهبو�  �لذين  �مل�سوؤولني  من 
�لز�م  يت�سمن  ُحكمًا  �لعقد  ُي�سّمنو�  مل   2007
تلك �ل�رشكات بزيادة هذ� �ملبلغ ح�سب �لزيادة 
فان  �لنقالة وهكذ�  �لهو�تف  �حلا�سلة يف عدد 
�ملليار  وربع  �ملليار  مبلغ  ت�ستويف  �حلكومة 
�لهو�تف  عدد  كان  �سو�ء  �رشكة  كل  من  دوالر 
�لنقالة مليون هاتف �سنة 2007 مثال، و�ملبلغ 
�لهو�تف �ىل �كرث من  و�إن ت�ساعف عدد  نف�سه 

خم�ض مر�ت �سنة 2015.
و��ساف �نه كما ورد يف بيان �جلهاز �ملركزي 
ومن  �لنز�هة  ومن  �لعد�لة  من  كان  لالح�ساء 
قبيل �لعلم و�لدر�ية �ن ينظم �لعقد على ��سا�ض 
من  �لدولة  و�رد�ت  تزد�د  بحيث  �لهو�تف  عدد 
�لهو�تف  عدد  بزيادة  �لنقال  �لهاتف  �رشكات 
مو�زنة  ي�سيب  �لذي  �ل�رشر  مقد�ر  فان  وهكذ� 
�سنويا  دوالر  مليار�ت  ع�رشة  من  �كرث  �لدولة 
عدم  �و  جهل  ب�سبب  �لهو�تف  عدد  زي��ادة  منذ 
ُنّظم  ذكرها  نريد  ال  �خرى  ال�سباب  �و  معرفة 
زي��ادة  يف  �ل��دول��ة  حل��ق  تقييد  وك��اأن��ه  �لعقد 
�ملبالغ ولو كان هنالك �حلد �الدنى من �لفهم 
��سا�ض  على  �لعقد  تنظيم  لتّم  �مل�سوؤولية  ومن 

عدد �لهو�تف.
�حلكومة  و�رد�ت  مقارنة  �ن  بالذكر  و�جلدير 
�للبنانية من �رشكات �لهاتف �لنقال تزيد بكثري 
�لرغم من  �لعر�قية على  �حلكومة  و�رد�ت  على 

قلة عدد �ل�سكان وقلة عدد �لهو�تف.
علي  حممد  بابل  يف  �لنائب  طالب  ذل��ك  �ىل 
با�ستح�سال  �لعالقة  ذ�ت  �جلهات  �مل�سعودي 
ت�ستحقها  دوالر  "ملياري  �ىل  ت�سل  مبالغ 
�لهاتف  ���رشك��ات  بذمة  �الحت��ادي��ة  �حلكومة 
عنها  �لتغا�سي  ويتم  �سنو�ت  عدة  منذ  �لنقال 

ال�سباب جمهولة".
�ملركزية  "للحكومة  �ن   ، �مل�سعودي  وق��ال 
�الت�سال  ���رشك��ات  ب��ذم��ة  مالية  م�ستحقات 
وكورك(  وزي��ن،  �سيل،  )��سيا  �لثالث  �ملحمول 
���س��ن��و�ت  وم��ن��ذ  دوالر  م��ل��ي��اري  �ىل  ت�����س��ل 
و�ل�رشكات متاطل يف ت�سديد ديونها للحكومة".
�لهاتف  �رشكات  حذرت  �لبيئة  وز�رة  بدورها 
وحت�سني  حماية  لقانون  �ملخالفة  �لنقال 
�ل�سادرة  �ملوؤينة  باالأ�سعة غري  �لبيئة �خلا�سة 
لد�ئرة  �لعام  �ملدير  �لنقال.وقال  �لهاتف  من 
�لتوعية و�العالم �لبيئي �مري علي �حل�سون �إن 
"وز�رة �لبيئة جتدد موقفها �حلازم جتاه �سحة 
��ستعد�دها  وتعلن  �لعر�قي  �ملو�طن  و�سالمة 

ب��ال��دع��اوى  �ملتخ�س�سة  �مل��ح��اك��م  ل��ت��زوي��د 
�بر�ج  �سد  �ملو�طنون  يرفعها  �لتي  �لق�سائية 
�لبيئية  لل�سو�بط  �ملخالفة  �لنقال  �لهاتف 
خطورة  توؤكد  �لتي  و�لعلمية  �لفنية  و�لتقارير 
غري  و�الخ��رى  �ملخالفة  �لنقال  �لهاتف  �بر�ج 
وتاأثريها  �لبيئية  �ملو�فقات  على  �حلا�سلة 

�ل�سلبي على �سحة و�سالمة �ملو�طنني".
ل�سلوك  �ل���وز�رة   "��سف  عن  �حل�سون  و�ع��رب 
يّل  �سيا�سة  �لنقال  �لهاتف  ���رشك��ات  بع�ض 
�الن�سان  و�سالمة  ب�سحة  و�ال�ستهانة  �الذرع 
�لعر�قي مبينا �ن وز�رة �لبيئة قد �غلقت خالل 
�ل� )6( ��سهر �ملا�سية 300 برج خالف قانون 
حماية وحت�سني �لبيئة و�لتعليمات حيث قامت 
بن�سبها من دون ��ستح�سال �ملو�فقات �لبيئية 
�لبيئة  وز�رة  و�ن  للتعليمات  خمالفة  و�خرى 
كلف  مهما  لل�سغوط  تن�ساع  ولن  تتهاون  لن 
�ستبقى  �لعر�قية  �لدولة  موؤ�س�سات  و�ن  �المر 
�سلدة �مام جهات �ختارت زيادة �رباحها على 
�لتي  �لعر�قي  �ملو�طن  و�سحة  �سالمة  ح�ساب 

تعدها �حلكومة خطًا �حمر".
�الإ���س��الح  جبهة  ع��ن  �لنائب  �ت��ه��م  ذل��ك  �ىل 
بدفع  �لنقال  �لهاتف  �رشكات   ٬ �لبديري٬  علي 
�لتنفيذية  �ل�سلطتني  يف  ل�"متنفذين"  �أم��و�ل 
دفع  تاأخري  على  �ل�سكوت  مقابل  و�لت�رشيعية 
حني  يف  بذمتها٬  �لتي  �حلكومية  �مل�ستحقات 
�سيجنب  �مل�ستحقات  تلك  دف��ع  �أن  �إىل  �أ�سار 

�لعر�ق ��ستقر��ض �الأمو�ل.
بدفع  تق�سري�  "هناك  �إن  �ل��ب��دي��ري٬  وق���ال 
�مل�ستحقات �حلكومية من قبل �رشكات �لهاتف 
تعطي  "�ل�رشكات  �أن  �إىل  �لنظر  الفتا  �لنقال"٬ 
�لتنفيذية  �ل�سلطتني  يف  للمتنفذين  �أم���و�ال 
و�لت�رشيعية من �جل �ل�سكوت عن �لتاأخري بدفع 

�الأمو�ل و�الإخفاقات �لتي ي�سكوها �ملو�طن".
ف�ساد  هو  �الأمو�ل  من  �لنوع  "هذ�  �أن  و�أ�ساف 
منوها  خا�سة"٬  ولي�ست  عامة  �أم��و�ل  الأنها 
�مل�ستحقات  �ل�رشكات  تلك  دفعت  "لو  �أنه  �إىل 
�أزمته �ملالية  �حلكومية ل�ساعد ذلك �لعر�ق يف 

وجعله ال ي�ستقر�ض �أمو�ال".

فّجر اخلبري القانوين 
طارق حرب قنبلة من 

العيار الثقيل عندما 
ك�شف عن عجز احلكومة 

قانونا عن مطالبة �شركات 
الهاتف النقال يف العراق 

بزيادات من  وارداتها 
التي ت�شاعفت ب�شبب 
ارتفاع عدد الهواتف 

خم�س مرات عن عددها 
يوم ابرام العقود

بغداد – خاص

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


