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باخرة يف ميناء ام قصر

ثـبـت بــانهــا غـيــر ملــوث ــة? فكـيف مت
رفـضهــا بــاملقــام االول وملــاذا مت أخــذ
كل ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــوقــت الث ـب ـ ـ ــات ذلـك ??
ح ـيــث ك ـ ــان مــن املف ـ ــروض ان تُـكـلف
شـركــة او اكثــر من شـركــات الفحـص
العـ ــاملـيـ ــة احملـ ــايـ ــدة بـ ــاخـ ــذ عـيـنـ ــات
عـشوائيـة من حمـوالت هذة البـواخر
وحتلـيلهــا واصــدار الـنت ــائج امللــزمــة
لــكال الـ ـطـ ـ ــرفــني ال ـب ـ ـ ــائع ()AWB
واملشتـري مصلحة احلبـوب العراقية
 /وزارة التجارة العـراقية باسرع وقت
لتقـليل االضرار املاليـة? من غرامات
ت ــأخـي ــري ــة ( )Demurrageعل ــى
البــواخــر وفــوائــد االعـتم ــادات ،حني
يـ ـتـحـ ـمـل كـل ط ـ ـ ـ ــرف الـ ـت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــاتـه
التعاقدية.
ان رفـض وزارة التجارة تسلـم حمولة
البواخر الثالث أوالً ومن ثم املوافقة
على تسلمها الحقاً (اذا كان من دون
حتفـظــات) يعـني إقــرار الــوزارة بــان
ال ـ ــشح ـن ـ ــات غ ـيـ ـ ــر مل ـ ــوثـ ـ ــة? وعلــيه
تـتحـمل الــوزارة تـبعــات قــرارهــا ذاك
ممـ ــا يـ ــؤدي الـ ــى حتـمـل الغـ ــرامـ ــات
التـأخيـريـة ( )Demurrageلهـذه
البـواخر الثالث ودفعهـا الى اصحاب
هـذه البـواخـر مبـاشـرة يف حـالـة كـان
العقـد مع ال ( )AWBعلـى اسـاس
ال ( )FOBاو ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ()AWB
والــذي بــدوره يــدفعهــا الــى اصحــاب
البــواخــر يف حــالــة كــان العقــد علــى
اساس ال (CFR) .
لف ــد ك ــانـت الغ ــرام ــات الـت ــاخـي ــري ــة
اليـوميـة ()Daily Demurrage
لـبـ ــواخـ ــر مـن ه ـ ــذا احلجـم يف ذلـك
الـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت هـ ـ ـ ـ ـ ــو  30 - 20الـف دوالر
امريكـي  .وبعمليـة حسـابيـة بسيـطة
تـكـ ــون وزارة الــتجـ ــارة (املـ ـشـتـ ــري) /
الع ـ ــراق قـ ـ ــد دفع م ـ ــابــني 5.5 -3.5
مليـون دوالر امــريكي لقـرار خـاطئ
بـرفض الـشحنـة اوالً واملوافـقة عـلى

ت ـ ـ ـسـلـ ـمـهـ ـ ـ ــا الحـق ـ ـ ـ ـاً? ولـالجـ ـ ـ ــراءات
البطيئة جداً .
وقــد اعلـنت وزارة الـتجــارة العــراقيــة
قـبل االجـتـم ــاع مع ( )AWBالــذي
عقـد بـالقـاهــرة خالل النـصف االول
مـن هـ ــذا ال ــشهـ ــر بـ ــان ال ()AWB
ق ــد وافق عل ــى دفع تع ــويـض ــات ال ــى
الوزارة  /العراق عن شحنات القمح
امللـوثــة? بيـنمـا صـرح احـد مـســؤولي
ال ( )AWBبــان هــذا الـكالم لـيــس
صحـيحــا وان االجـتـمــاع جــاء بـنــاءاً
عل ــى طلـب وزارة الـتج ــارة العــراقـيــة
ل ـ ــرغ ـب ــته ــم مبع ـ ــاودة شـ ـ ــراء الق ــمح
االستــرالي من ال ( AWB) .حيث
ام ـت ـنـع العـ ـ ــراق عــن شـ ـ ــراء الق ــمح
االسـ ـت ـ ـ ـ ــرال ــي م ــن ( )AWBبـع ـ ـ ـ ــد
انـك ـ ـشـ ـ ــاف فـ ـض ــيحـ ـ ــة الـ ـ ــرشـ ـ ــاوى /
الع ـمـ ـ ــوالت ( )Kickbacksال ـتــي
كــان ي ــدفعهــا ال ( )AWBللـنـظــام
السـابق? وهي بحـدود ( )%20-10من
قـيـم ــة كـل عق ــد? عـن ط ــريـق بعــض
الشركـات اخلاصة ظـاهرياً واملـملوكة
للـنظـام الـسـابق فـعليـاً املـوجـودة يف
البلدان اجملاورة .
لق ــد قمـت شخــصي ـاً يف ذلك ال ــوقت
بـارسال رسالة الـيكترونية ()email
ط ـ ـ ـ ــويـل ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى مـجـل ـ ـ ــس الـقـ ـمـح
االسـتــرالـي ( )AWBحتـتــوي علــى
 17سؤاالً ملعـرفة صحة وكيـفية تلوث
شحنـات القـمح تلك بـاالضـافـة الـى
محـ ــاولـ ــة معـ ــرفـ ــة نـ ــوعـيـ ــة الـعقـ ــود
املبــرمــة وطــرق الــدفع املـتفق علـيهــا
مع وزارة التجارة العراقية .ولقد قام
ال ( )AWBب ـ ـت ـ ـ ـ ـسـلـ ــم رسـ ـ ـ ـ ــال ـ ـتـ ــي
وت ــبل ــيغــي رس ـم ـي ـ ـ ـاً بـ ـ ــانهــم قـ ـ ــامـ ـ ــوا
بتحويلها الى القسم اخملتص وانهم
سـوف يـردون عليهـا سـريعـا? ولـكنهم
لـم يـفعل ــوا ذلك حل ــد االن ب ــال ــرغـم
مــن طلـبـي مــنهــم ذلك ع ــدة م ــرات.

يف حوار مع رئيس غرفة جتارة احللة :

االعــامر يقــــوي األمـن ويـنـمـي االقـتــصــــاد

بابل /مكتب املدى
دعــت غ ـ ــرف ـ ــة جتـ ـ ــارة احلل ـ ــة امل ـ ـس ـ ــؤولــني يف
احملـافظة مـنهم السيـد محافظ بـابل ورئيس
مجـلس احملــافظـة وعـدد مـن اعضـاء اجملـلس
ورؤس ـ ــاء ال ـ ــدوائـ ـ ــر واملق ـ ــاولــني وامله ـن ـ ــدســني
االسـتـ ـشـ ــاريـني الـ ــى مـ ــؤمت ـ ــر شعـبـي خـ ــاص
باالعمار واالمناء وحضراملؤمتر السيد احمد
حــسن عـلي عـضــو مجلــس النــواب وعــدد من
رؤساء منـظمات اجملتمع املـدني وانعقد حتت
شعــار  :تفـعيـل االعمــار يقــوي االمـن وينـمي
االقـتصاد ويساهم بازدهار التجارة والصناعة
يف البالد واتفق املـشتركـون يف املؤمتـر على ان
وظــيفــتهــم االول ـ ــى هــي تـ ـط ـ ــويـ ـ ــر العــمل يف
مجـاالت الـبنــاء واالعمـار والـسعـي لتعــويض
احمل ــافـظ ــة عـم ــا ف ــاته ــا خالل سـنـ ــوات حكـم
الــدكتـاتـور املـقبـور  .واجلـديـة يف الـبحـث عن
مشـاريع اقتـصاديـة قادرة علـى استيعـاب الكم
اله ـ ــائل مـن الـ ـشـب ـ ــاب الع ـ ــاطل عــن العــمل .
وال ــتقــت امل ـ ــدى بـ ـ ــامله ـن ـ ــدس ص ـ ــادق ه ـ ــاشــم
الفيحـان رئـيس غـرفـة جتـارة احللـة وطـرحت
عليه ســؤالً عن بقـاء مبـالغ كـبيـرة يف خـزينـة
احمل ــافـظ ــة وهـي مه ــددة ب ــاالع ــادة ال ــى وزارة
امل ــالـي ــة اذا لـم تـفكـ ــر االدارة احمللـي ــة ج ــديـ ـاً
مب ـش ــاريع ق ــادرة عل ــى ت ــوظـيف تـلك املـب ــالغ
فيها ،فقال .
بعــد االطالع علــى امليــزانيـة اخملـصصـة لهـذا
القـطــاع والـب ــالغ ــة  167ملـيــار ديـنــار عــراقـي

واحيل قـسم بـسيـط منهـا للعمل ومـقداره 34
مليـار دينـار  .كمـا اليـزال العـمل فيهـا بـطيئـاً
وم ــرتــبكـ ـاً  ،حـيـث لـم تــبلغ ن ـسـبه االجن ــاز يف
معـظمها اكـثر من  %10واملـتبقي من املـبلغ هو
 133ملـي ــار ديـن ــار وهـ ــو محف ــوظ يف خ ــزيـن ــة
احملافـظة ومهـدد باالعـادة الى خـزينة الـدولة
امل ــرك ــزي ــة وبـ ــذلك ســتح ــرم احمل ــاف ـظ ــة مــنه
ومثلمـا حصل يف الـعام املـاضي .ممـا يقـتضي
مـن مـجل ــس احملـ ــاف ـظـ ــة دوراً اكـثـ ــر نـ ـشـ ــاط ـ ـاً
وحركـة من اجل االستفادة مـن الزمن املتبقي
وهو قصير .
واضـاف الـسيـد رئـيس غـرفـة جتـارة احللـة :ان
الـسبب هـو ضعف التخـطيط وعـدم االعتـماد
علــى جلــان اسـتـشــاريــة ذات خـبــرة مـتــراكـمــة
بسـبب العمل ولذا اقتـرح مؤمترنـا الشعبي ان
ياخـذ على عـاتقه اعداد املقتـرحات الـكفيلة :
بحل هــذه املــشكلــة واملـس ــاهمــة بــشكل فــاعل
ملسـاعـدة مجـلس احملـافظـة للخـروج من هـذا
املأزق وعـدم حرمـان املدينـة من املشـاريع التي
سـتسـاهم حتـماً بـالنـهوض بـواقعـها وحتـريك
احليـاة االقتصاديـة وتنشيط الـعمل التجاري
والعمراني .
وعـن االلي ــة التـي اقتــرحهــا املــؤمتــر الــشعـبي
لالعـمار قـال املهنـدس صادق هـاشم الفـيحان
ولذا قرر املؤمتر تـشكيل غرفة عمليات الجناز
مهمته خالل مدة اقصاها اسبوع واحد وكلف
رؤسـاء الدوائـر العداد الكـشوفـات التخميـنية

ملـشـاريع ميـكن لـدوائــرهم اجنـازهـا خالل املـدة
املتبقية  ،علـى ان تسلم جميع تلـك الكشوفات
خالل  48سـ ــاعـ ــة الـ ــى غـ ــرف ـ ــة العــملـي ـ ــات مع
تـكلـيف جـمـيع االعـض ــاء الع ــداد املقـت ــرح ــات
لتـسهيل مهمـة التنفيـذ واختيار افـضل السبل
الجن ـ ـ ــاحهـ ـ ــا م ــن خالل خ ـب ـ ـ ــرته ــم الع ــمل ـيـ ـ ــة
الـط ــويل ــة  ،كـم ــا ق ــرر اجمللــس انـتخ ــاب جلـن ــة
شعبيـة لالعمـار من بني اعـضائه يـكون مقـرها
يف غ ــرف ــة جت ــارة احلل ــة ملـت ــابع ــة تـنفـي ــذ تـلك
اخلـطـط واملـقتــرحــات بــالـتنـسـيق مع الــسيــد
محافظ بـابل والسادة رئيس اجمللس وأعضائه
ودع ـ ـ ــوة ج ـم ـيـع اجلـه ـ ـ ــات ذات االخ ـت ـ ـص ـ ـ ــاص
واجله ــات اجلم ــاهيــري ــة واملنــظمــات احل ــزبيــة
والشعبية ومنظمات اجملتمع املدني لالنضمام
الــى هــذا املــؤمتــر ال ــذي سيـسـتمــر ب ــاالنعقــاد
حتـى تنفيـذ خططـه الهادفـة مصلحـة املديـنة
واعمارها وايجاد الـسبل الناجعة الستثمار كل
الـطــاقــات ام ــا اللجـنــة الــشعـبـيــة فـتكــون مـن
ثمانـية مهنـدسني هم صـادق هاشـم الفيحان/
رئيـس غرفة جتارة احللة رئـيسا وعبد احلسني
هادي مـدير بلـدية احللـة وماجـد فاضل مـدير
الـتخـطـيـط واملـت ــابع ــة يف احمل ــافـظ ــة وم ــاج ــد
سلـيم مـديـر طـرق وجـسـور بــابل وسـامـي علي
ال ــسل ـط ــان اسـت ـشـ ــاري ومقـ ــاول وعالء ح ــرب ــة
اسـتشـاري وصنــاعي وحمـزة سلمـان اسـتشـاري
وأستـاذ جـامـعي وعلي حـسن علـوش اسـتشـاري
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي.
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يعقوب يوسف اخلضر

لق ـ ــد ك ـ ــانــت االســئل ـ ــة ت ـ ــدور ح ـ ــول
معـرفـة مـا اذا كـانت احلـنطـة ملـوثـة
بـب ــرادة احل ــدي ــد ام ال ? واذا ك ــانـت
مـلوثـة فعال كـما قـالت وزارة التـجارة
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة وك ـمـ ـ ــا اكـ ـ ــد ك ـث ـيـ ـ ــر مــن
املــواطنـني العــراقيـني عنـد تـسـلمـهم
طحـيــنه ــا? ف ــأيـن حــصل مــثل ه ــذا
الــتلـ ــوث? مـن امل ـصـ ــدر? يف مـيـنـ ــاء
التحميل? يف مـيناء الـتفريـغ? اثناء
الـنقل الـبــري ...ألن هـنــاك عالمــات
استفهـام كثـيرة حـول مكـان وطريـقة
حـدوث ذلـك التلــوث وايضـا ملعـرفـتي
بـالطـريقـة املهنيـة العـاليـة التـي تتم
به ـ ــا ع ــمل ـي ـ ــات امل ـن ـ ــاولـ ـ ــة والق ـي ـ ــود
والـ ـشـ ــروط ال ـصـ ــارمـ ــة الـتــي يجـب
تـوفـرهـا يف البـواخـر التـي تسـتقبلهـا
املوانىْ االسترالية.
نعود الـى القضية احلـالية للـبواخر
ال ـ ـ ـس ــت? حـ ـي ــث ن ـ ـ ـس ــب الـ ـ ـ ــى وزارة
الـتجـارة ان رفـض شـحنــات البـواخـر
اخلمـس احملـملــة بــال ــرز التــايـلنــدي
جـاء بعـد ان وجـدت جهـات الفـحص
التابعة للوزارة أن هذا الرز ذو رائحة
ك ـ ـ ــريه ـ ـ ــة وإصف ـ ـ ــرار يف اللـ ـ ــون وهـ ـ ــو
محـصول قدمي يعود لسنتني اوثالث
سنـوات سـابقـة  .وأن الــوزارة تطــالب
الـشــركــة اجملهــزة بـتعــويـضــات تـبلغ
حواي  14مليون دوالر امريكي .
وه ــذا ي ــؤك ــد م ــا ذك ــرن ــاه اعاله ب ــان
الوزارة لم تقم بتعيني احدى شركات
الفحـص الع ــامليــة احملــايــدة الجــراء
الفـحوصـات يف مينـاء التحـميل ولم
تُـضمـن االعتمـاد املـستنـدي ال (L/
)Cوجـوب وجـود الـشهـادة الـصحيـة
(Phytosanitary Certific
)cateوشـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـفـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــص
()Inspection Certificates
التي تـؤكد بـأن شحنات الـرز احململة
هـ ــي م ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــابـقـ ـ ـ ـ ــة او اح ـ ـ ـ ـسـ ــن مـ ــن
امل ـ ـ ــواصـف ـ ـ ــات امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــورة يف الـعـق ـ ـ ــد
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وزارة الــتـجـــــــارة وقــــضــيـــــــة رفــــض شـحــنـــــــات احلــبـــــــوب
نـ ـشـ ــرت وس ـ ــائل االعـالم العـ ــراقـيـ ــة
اخملتلفة منذ حوالي اسبوعني خبرا
مفاده أن "وزارة الـتجارة تـرفض ست
بــواخ ــر محـملــة بــاحلـبــوب" خـمــس
منهـا محملـة ب ( )100الف طن من
الرز الـتايلندي والسادسة محملة ب
( )2.650طن مـن احلنـطـة االملــانيـة
ول ـ ــو ان ـنــي اعــتقـ ـ ــد شخـ ـص ـي ـ ــا ب ـ ــان
حـمـ ــولـ ــة الـبـ ــاخـ ــرة الـ ـسـ ــادسـ ــة هـي
( )2.650ط ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث ان م ـع ـ ـ ـ ـظ ـ ــم
شحنات احلبوب تنقل ببواخر كبيرة
نـسـبيــا او مــا يعــرف يف عــالم الـنقل
البحري ببواخر ()Handy Size
لقـ ــد وجـ ــدت ان الـ ــواجـب الـ ــوطـنـي
يحتـم علي الكـتابـة يف هذا املـوضوع
وابـداء الـرأي واملـشـورة الـى اصحـاب
القرار ملـا فيه مصلحة وطننا العزيز
ب ــال ــدرج ــة االول ــى ،ب ــأعـتـب ــاري مـن
األشخاص الـذين عملـوا طويال ويف
بـل ـ ـ ــدان ع ـ ـ ــدة يف مـج ـ ـ ــال ال ـتـج ـ ـ ــارة
ال ــدولـيـ ــة ومك ــونـ ــاته ــا ال ــرئـي ـسـي ــة:
العقـود ،االجـراءات البـنكيــة ،والنقل
الــبحـ ــري (Contracts, Bankc
)ing & Shippingوك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ــك
للطـريقـة غيـر املهنيـة التي تعـاملت
بها احلـكومـة السـابقة (االنـتقالـية)
مع شحـنــات احلـنـطــة االسـتــرالـيــة
امللـوثـة ببـرادة احلـديـد .حيث قـامت
احلكومة بـرفض تسلم حمولة ثالث
بـ ـ ـ ـ ــواخـ ـ ـ ـ ــر مـ ــن احلـجـ ــم ال ـك ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر
( )Panamaxحـمــول ــة كل واحــدة
منــه ـحوـ ــالي ـ 50.000طـن مـ ـشـتـ ــراة
مــن مـجل ـ ــس الق ــمح االس ـت ـ ــرالــي (
Australian
(Wheat
)Board (AWBمـن اجمــالي
مكمية ـالعقد ـالكلي ـالبالغة ـ000
طــن .ح ـيــث بق ـيــت ه ـ ــذه ال ـب ـ ــواخ ـ ــر
الـثالث يف االنتظـار ملدة ،كـما أتـذكر،
اقل او اكـثـ ــر مــن شهـ ــريـن ومـن ثـم
الـسمـاح بتــسلمهـا عنـد زيـارة املـديـر
الـتـنفـيــذي ل ( )AWBال ــى بغــداد
واج ـت ـمـ ـ ــاعه بـ ـ ــامل ـ ـسـ ـ ــؤولــني يف وزارة
الـتجارة ومصلحـة احلبوب العـراقية
ومقـ ـ ــابل ــته رئ ـيـ ــس ال ـ ــوزراء أن ـ ــذاك
الدكتور إبراهيم اجلعفري .
ف ــأذا ك ــانـت حـم ــول ــة ه ــذه الـب ــواخ ــر
الثالث ملـوثـة بـالـفعل فلمـاذا وكيف
مت تــسلمهـا ولم يـتم رفـضهـا نهـائيـا
اال إذا كـ ـ ــان ال (( AWBقـ ـ ــد قـ ـ ــام
بـالفعل بتـسلم اثـمانـها امـا مقـدما
وهـ ـ ــذا غ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــألـ ـ ــوف بـ ـ ــال ــتجـ ـ ــارة
ال ـ ــدول ـي ـ ــة!! او عــن طـ ـ ــريق ص ـ ــرف
االعـتـم ــاد امل ـسـتـن ــدي (Letter of
)”Credit “L/Cيف حـ ــالـ ــة كـ ــان
هـنـ ــاك اعـتـمـ ــاد مـ ـسـتـنـ ــدي ،بـ ــدون
وج ــوب وج ــود ال ــشه ــادات الــصحـي ــة
(Phytosanitary Certific
)catesوش ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـف ـحـ ـ ـ ـ ــص
()Inspection Certificates
لـلفحوصـات والتحـاليل التـي جترى
يف م ـي ـن ـ ـ ــاء ال ـتـح ـم ـيـل ع ـ ـ ــادة او يف
م ـي ـن ـ ــاءي الــتح ـمــيل والــتفـ ـ ــريغ يف
بعــض االح ـي ـ ــان مــن قــبل ش ـ ــرك ـ ــات
فـحص عــامليـة محـايـدة ،وهــذا ليـس
فقـط غير مـألوف بـالتجارة الـدولية
ولكنه غير جائز أيضا .
أمــا اذا كــان تــسلـمهــا قــد مت بعــد ان
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الـ ـتـج ـ ـ ـ ــاري وااله ــم يف االعـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاد
املـ ـس ـت ـن ـ ــدي? مم ـ ــا مـكــن الـ ـش ـ ــرك ـ ــة
اجمله ــزة مـن شحــن هك ــذا ب ـض ــاع ــة
وال ـظ ــاه ــر حـت ــى ت ــسلـم ثـمـنه ــا !!!
حيث أنـه من غيـر املنـطقي أن تقـوم
أيــة شــركــة مجهــزة بـشـحن بـضــاعــة
وهــي تـع ـ ـ ــرف مـ ـ ـس ـبـقـ ـ ـ ـاً ب ـ ـ ــانـه ـ ـ ــا ال
ت ـ ـس ـتـ ـط ــيع ق ـب ــض ث ـم ــنه ـ ـ ــا لعـ ـ ــدم
اس ـتـ ـطـ ـ ــاع ــتهـ ـ ــا صـ ـ ــرف االع ـت ـمـ ـ ــاد
امل ـسـتـن ــدي ب ـسـبـب ع ــدم م ـطـ ــابق ــة
الـ ـ ــشهـ ـ ــادات الـ ــصح ـي ـ ـ ــة وشهـ ـ ــادات
الفحص للمواصفات املتفق عليها.
وعلــى أي حــال ن ــأمل ان يكــون قــرار
وزارة الـ ـتـجـ ـ ـ ــارة األخـ ـيـ ـ ـ ــر اخلـ ـ ـ ــاص
بـ ــرفــض شحـنـ ــات الـبـ ــواخـ ــر الـ ـسـت
دقيقـاً وصـحيحـاً وانه قـد رافق هـذا
القـرار اجراء سريع بتعـيني شركة او
اكثــر من شـركــات الفحـص العــامليـة
احملايـدة الخذ عـينات عـشوائـية من
حـمــوالت هــذة الـبــواخ ــر وحتلـيلهــا
واصـ ــدار الـنـتـ ــائج الـتـي نـتـ ــوقع ان
تــؤيــد وتعــزز قــرار الــوزارة  .ويف هــذه
احل ــال ــة يجـب ع ــدم امل ــوافق ــة عل ــى
تــسلـم ه ــذه الــشحـن ــات بـت ــات ــا بع ــد
ثبـوتهـا بـانهـا ال تـصلح لالسـتهالك
البـشــري ورمبــا احليــواني ايـضــا !!!
كـ ـم ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــأمـل أن ت ـك ـ ـ ـ ــون الـعـق ـ ـ ـ ــود
واالعـتـمــادات امل ـسـتـنــديــة اخلــاصــة
بهــذة الـشـحنــات قــد كُـتبـت وعُمـلت
بطـريقة حـرفيـة ومهنـية عـاليـة مما
لم يــسمح بــدفع اي مبــالغ مقـدمـاً
بدون وجه حق  .اما اذا كانت نتائج
الفحـوصـات والتحــاليل عكـس ذلك
فيجب العمل سريعـاً لتسلم وتفربغ
تلك البـواخـر لـتقليل االضـرار الني
سـ ـ ــوف ت ـن ــتج عــن دفـع الغـ ـ ــرامـ ـ ــات
التاخيرية ملالك تلك البواخر ورمبا
الـفـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ــد ع ــن تـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ــر صـ ـ ـ ـ ــرف
االعـتـمـ ــادات املـ ـسـتـنـ ــديـ ــة مـن قــبل
الشـركات اجملهزة  .أن قرارات الوزارة
هــذه يجـب ان تكـون صــائبــة مئـة يف

املـئــة واال ادت ايـضــا بــاألضــافــة الــى
األض ـ ــرار امل ـ ــادي ـ ــة اجل ـ ـس ـي ـم ـ ــة ال ـ ــى
االض ــرار مبـص ــداقـي ــة ومهـنـي ــة وزارة
ال ــتج ـ ـ ــارة العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة امـ ـ ــام الـ ـ ــدول
والشركات اجملهزة الكبرى .
وح ـسـب أعــراف وممــارســات الـتجــارة
الـدوليـة فـان العقـود التجـاريـة يجب
ان تكتـب بصـورة واضحــة غيـر قـابلـة
للبس والتأويل وبنـاء على احد انواع
الــتع ــاق ــدات امل ــذك ــورة يف م ـطـب ــوع ــة
"املـصــطلح ــات الـتج ــاري ــة ال ــدولـي ــة"
( )Incotermsلغـ ـ ــرقـ ـ ــة ال ــتجـ ـ ــارة
الــدوليـة حـيث تُعـرف وتُحــدد بصـورة
جليـة مسـؤوليـات والتـزامات وحـقوق
ط ـ ــريف الـعق ـ ــد الـب ـ ــائع واملـ ـشـت ـ ــري .
وكـذلك تُـفتح االعتـمادات املـستنـدية
اخلـاصــة بهــذه العقـود بـصـورة فـنيـة
وح ـ ــرفـي ـ ــة بـنـكـي ـ ــة ع ـ ــالـي ـ ــة ت ـضـمـن
لـلـ ـمـ ـ ـ ـشـ ـت ـ ـ ـ ــري /ف ـ ـ ـ ــاحت االعـ ـتـ ـم ـ ـ ـ ــاد
( )Applicantب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــائـع/
امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـتـفـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن االعـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
( )Beneficiaryال يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـت ـ ـ ـط ـ ـيـع
صــرف االعـتمــاد م ــا لم يـقم بـشـحن
بضاعة مطابقة للمواصفات املذكورة
ب ــالـعق ــد واالعـتـم ــاد امل ـسـتـن ــدي ويف
الوقت احملدد .وكـذلك تضمن للبائع
صـ ــرف االعـتـمـ ــاد املـ ـسـتـنـ ــدي بـ ــدون
الــرجــوع الــى املــشتــري مــادام انه أي
امل ـشـت ــري ق ــد ق ــام ب ــااللـت ــزام بـبـن ــود
وشـروط االعتمـاد .ولكن من الظـاهر
انـه ال الـعـق ـ ـ ـ ـ ــود وال االع ـ ـت ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــادات
املـ ـسـتـنـ ــديـ ــة الـتـي ادت الـ ــى ق ـضـيـ ــة
بــواخ ــر احلبــوب ســابق ـاً وح ــالي ـاً قــد
عُــملــت ح ـ ـســب أع ـ ــراف ومم ـ ــارس ـ ــات
التجارة الدولية وهذا قد يعود الى :
•ان العقـود الـتجـاريـة واالعـتمـادات
امل ـ ـس ـت ـنـ ـ ــديـ ـ ــة قـ ـ ــد اعُـ ـ ــدت مــن ف ــبل
أشخـاص ال ميلكون الكـفاءة واخلبرة
التـامـة بـأعـراف وممـارســات التجـارة
الـدوليـة واملعـرفـة العـلميـة بـالقـواعـد
الـ ــدولـيـ ــة لــتفـ ـسـيـ ــر امل ـص ـطـلحـ ــات
التجـاريـة وكـذلك العـمليـات البـنكيـة
بـصورة حـرفية عـالية .وهـذا يجب ان
يـكـ ـ ــون س ـب ـب ـ ـ ــا ً ضع ــيف ـ ـ ـاً ح ـيــث مــن
املفروض ان تـضم وزارة التجارة او ان
تسعـى الى ضم أشخاص أكفاء وذوي
خبرة ومعرفة عالية بهكذا مجاالت
•او ان ال ـع ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـت ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واالعـتمــادات املـسـتنــديــة قــد اعُــدت?
وعلـ ـ ــى االغلــب م ـن ـ ــذ زمــن ال ـنـ ـظ ـ ــام
الـســابق? مـن قـبل اشخــاص? ونحـن
الن ــري ــد ان نـتهـم أي شخـص? غـي ــر
نـ ـ ــزيهــني? بـ ـصـ ـ ــورة تُ ـمـكــن وت ـ ـس ــمح
للـمـجهـ ــزيـن الـ ــذيـن يـتــبعـ ــون طـ ــرق
االحـ ـتـ ـيـ ـ ـ ــال ( )Fraudم ــن شـح ــن
بضــائع غيــر مطـابقــة للمـواصفـات?
ومـن ثـم يق ــوم ه ــوالء االشخ ــاص او
شـركاء لهم بقبـول هكذا بضـاعة بعد
فـحـ ـ ـصـه ـ ـ ـ ــا عـ ـن ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول? ان
اسـتـط ــاع ــوا? مق ــابل مـن ــافع م ــادي ــة
ك ـب ـيـ ـ ــرة  .وكـ ـ ــذلـك تـ ـ ـس ـمـح لهـ ـ ــوالء
االشـخـ ـ ـ ــاص? يف بـع ـ ــض احلـ ـ ـ ــاالت?
ب ـ ـ ــأبـ ـت ـ ـ ــزاز اجملـه ـ ـ ــزي ــن امل ـ ـ ــوث ـ ـ ــوق ــني
( )Reliableالـذين قـامـوا بـشحن
بـض ــائع مـط ــابق ــة للـم ــواصفــات عـن
ط ــريق رفـضه ــا او عل ــى االقل أظهــار
بعض العيـوب بها بـعد فحـصها عـند
الوصول .

واحلبل عىل اجلرار !
حسام الساموك
وكـم ــا سـبق ان ح ــذرن ــا مـن تـص ــاع ــد
ماكنـة التضخم ،فـالتضـخم يتواصل
لـي ــأكل (االخـضــر والـيــابــس) وبــرغـم
الغـم ــة الـتـي اطـبقـت عل ــى نف ــر مـن
احلـريـصني علـى مجـابهـة تلك اآلفـة
الـفتــاك ــة ببـيئـتن ــا االقتـصــاديــة لـكن
جـم ــوعـ ـاً مـتـن ــوع ــة ممـن ال ي ــأبه ــون مبخ ــاط ــر
ال ـتـ ــضخــم ،بـل وال يفـقهـ ـ ــون أثـ ـ ــاره ون ـتـ ـ ــائـجه
مازالوا يتعاطون بآليات أقل ما يقال عنها انها
مـخربـة ملسـيرة بـلدنـا وتطلعـاتنـا يف ان يتعـافى
اقـت ـص ــاده وي ـسـتـ ــأنف طـ ــريق الـبـن ــاء والـنـم ــاء
والصحو.
لق ــد أعلـن الـبــنك امل ــرك ــزي م ــشك ــوراً ،وبج ــرأة
يـحسـد عليهـا بـأن نـسبـة التـضخم لـشهـر متـوز
امل ــاضـي مق ــارنـ ــة مع مت ــوز  2005ق ــد بـلغـت 70
باملئة وهـو رقم لو اعلن يف أي من بلـدان العالم
االكثــر فقــراً وتخلف ـاً وانحــداراً لقــامت الــدنيـا
فيها ولم تقعد.
ولعل أكـث ــر م ــا يح ــز يف الـنفــس ان اســتفح ــال
حالـة التضخم لـم تتحق اال بايغـال بعض كبار
امل ـ ـس ـ ــؤولــني يف اع ـت ـم ـ ــاد س ـي ـ ــاسـ ـ ــات يف بع ــض
الوزارات ذات الشأن عبرت عن جتاهلهم الكامل
ملؤثـراتها املـباشـرة يف ارتفاع مـؤشرات الـتضخم
وبــوتــائــر عــالـي ــة الهـبـت حــركــة ال ـس ــوق وشلـت
ان ـ ـس ـي ـ ــاب ـي ـ ــة ال ـت ـ ــداوالت يف املـ ـ ــرافق امل ـ ــال ـي ـ ــة
واالقتصادية كافة.
لقــد تـبجحـت مــؤس ـســات معـيـنــة مـثل اجلهــاز
امل ــرك ــزي لالحـص ــاء وتكـن ــول ــوجـيـ ــا املعل ــوم ــات
بــاحلــرص علــى احل ــد من مــؤش ــرات التـضـخم
لـتظل تـراوح الكثــر من سنــة يف اعتمـاد رقم 30
ال ــى  36ب ــاملـئ ــة كـم ــؤش ــر دائـم للـتــضخـم ،رغـم
ت ـسـبـب ارتفــاع ــات أسعــار امل ـشـتقــات الـنفـطـيــة
وبعض اجـراءات وزارات معيـنة يف اطالق حـملة
غيـر مبررة اعتمدت ذرائع الشـعال حريق اسعار
ال ـبـ ـض ـ ـ ــائع واخلـ ـ ــدمـ ـ ــات مبـ ـ ــا فـ ـ ــاقــم األزمـ ـ ــة
االقتصادية وزادها تعقيداً.
وك ــان إعالن الـبــنك امل ــرك ــزي رقـم  52.5ب ــاملـئ ــة
مؤشراً لـلتضخم يف متوز املاضي ضربة قاصمة
لـ ــرهــط املـتـ ـسـتـ ــريــن علـ ــى الـ ــرقــم احلقــيقـي
للـمــؤشــر ،وكـتـبـنــا يف حـيـنه عـن ت ـس ــاهل بـيــان
ال ـب ـنـك امل ـ ــرك ـ ــزي يف اع ـت ـم ـ ــاد رق ــمه مب ـ ــؤش ـ ــر
الـتــضخـم حـتــى جــاء بـي ــانه االخـيــر قـبل ايــام
ليـعلن تفـاقم احلـالـة أكثــر بصعـود املـؤشـر الـى
سبعني باملئة.
ان ما صعّد مؤشر التـضخم -كما اكدنا يف أكثر
من منـاسبة –ليس مجـرد فيض الـسيولـة مبا
يحـمل املــواطـن عل ــى االنفــاق غـيــر املـنـضـبـط،
قبل ان يكون افـتقارنا لبرامج وسـياسات رشيدة
يف التعـامل مع التـوجهات املـاليـة واالقتصـادية
اخملتلـفة ،ممـا يحتـم اوالً وقبل كل شيء انـاطة
مهـ ــام الـفعـ ــالـيـ ــات االقـت ـصـ ــاديـ ــة وسـيـ ــاقـ ــات
ب ــرامجـي ــاتهــا ب ــاملعـنـيـني بــال ـشــأن االقـتـصــادي
والقــادريـن علــى إدارة فعــاليــاته بــدرايــة وخبــرة
وقـ ـ ـ ــدرة عـلـ ـ ـ ــى اسـ ـتـقـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـ ــواقـع املـعـ ـي ـ ـ ـش ــي
واالجتـماعـي لعراق عـانى االمـرين من افـتقاره
مل ـطــبخ اقـت ـصـ ــادي ،يـكـ ــون مـ ـسـ ــؤوالً عـن رسـم
مالمح السيـاسات االقتصـادية وإنضـاج قرارتها
املـ ـسـ ــؤول ـ ــة بعـيـ ــداً عـن الـت ـ ــوجهـ ــات املـ ــزاجـيـ ــة
واالنفع ــالـي ــة لل ـس ــاس ــة ال ــذيـن ح ــول ــوا الق ــرار
االقـتـصــادي ت ــابعـ ـاً لالدارة ال ـسـيــاسـيــة ولـيــس
الـعكــس كـم ــا يج ــري يف بل ــدان العــالـم اجـمع..

الــبــــــورصـــــــات اخللـــيجــيــــــة بــني املـــضــــــاربــــــة واالســتــثــامر
املدى /وكاالت
ت ـ ـ ـش ـكـل أسـ ـ ـ ــواق األوراق املـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة
(الـب ــورص ــات) عـنـص ــرا رئـي ـسـي ــا يف
عـمليــة النمـو والـتطـور االقـتصـادي
وصـار لهـا دورهــا احليـوي يف الـدول
النـامية واملتقدمـة كمصدر لتحويل
املدخرات إلى استثمارات.
وتـزايــدت أهميـة األسـواق املـاليـة يف
ال ـ ــدول اخللــيجـي ـ ــة خالل األعـ ــوام
الـقلــيلـ ــة املـ ــاضـيـ ــة بحـيــث شهـ ــدت
دخـول أعداد كـبيرة مـن املستثـمرين
لالستثمـار فيها ،وخاصة مع ارتفاع
أسعـار الـنفط وتـوفـر سيـولـة مـاليـة
ضخمـة تــطلبـت أوعيــة لالستـثمـار
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة تـ ـ ــأس ـي ـ ــس الـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات

واالكـتتــاب يف أسهمهــا والتعـامل يف
األسواق.
وتـ ـ ـ ــوسـع ــت أعـ ـمـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
اخللــيجـي ـ ــة وخ ـ ــاص ـ ــة يف مج ـ ــالـي
الـعقـ ـ ــارات واالتـ ـصـ ـ ــاالت ل ـت ــتعـ ـ ــدد
ن ـشــاط ــاتهــا االسـتـثـمــاري ــة محلـيــا
وعـربيا ودوليا سعيـا للتطور وإثبات
وجودها كشركات استثمارية عاملية.
وسـجلــت دول اخللــيج حت ـ ـس ـن ـ ــا يف
معدالت الـنمو االقتصادي وتراجعا
يف عجـز املـوازنــات العـامـة بــالكـثيـر
منها ،بل أصبحت دول مثل الكويت
واإلمـارات والسعـودية وقطـر تسجل
فـوائض يف املـيزانـيات بـسبـب ارتفاع
إيـراداتهـا وخـاصـة مع صعـود أسعـار

الـنفــط إل ــى م ـسـت ــوي ــات قـي ــاسـي ــة
جتـ ــاوزت يف يـ ــولـيـ ــو/متـ ــوز املـ ــاضـي
بـالنـسبـة للخـام األميـركي اخلفيف
 78دوالرا للبرميل.
وأدت هـ ـ ــذه الف ـ ــوائ ــض امل ـ ــال ـي ـ ــة يف
املـي ـ ــزانـي ـ ــات إل ـ ــى ت ـ ــزاي ـ ــد اإلنف ـ ــاق
احلـكـ ــومــي يف مجـ ــاالت الـتـنـمـيـ ــة
االقتصادية اخملـتلفة وزيادة الدخل
الق ــومي وحتـسـن معــدالت االدخــار
واالستهالك.
وتـخ ـ ـط ــت الـقـ ـيـ ـم ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ـ ــوقـ ـي ـ ـ ــة
للـبــورص ــات اخللـيجـي ــة  900ملـيــار
دوالر يف عـ ـ ــام  2005ب ـي ـن ـمـ ـ ــا بـلغــت
الـ ـسـي ــول ــة الـي ــومـي ــة فــيهـ ــا ثالث ــة

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
بغداد/املدى
مت افتتـاح املـزاد اليـومي احلـادي والسـتني بعـد السـبعمـائـة لـبيع وشـراء العملـة
األجنـبيــة يف البـنك املــركــزي العــراقــي لي ــوم الـثالثــاء املــوافق 2006/9/5وكــانت
النتائج كاآلتي:
 - 1الكـميــة املبــاعــة نقــد ًا الــى املـصــارف وزبــائـنهــا ( )39.970.000دوالر وبـسعــر
( )1487=10+1+1476دينار /دوالر.
 -2الكمية املباعة الجراء حواالت الى خارج العراق ( )14.170.000دوالر وبسعر
( + )2-1476ديـنــار واحــد عـمــولــة الـبـنـك و اعفــاء املـب ــالغ احملــولــة مـن عـمــولــة
التحويل.

بورصة االمارات
مل ـيـ ـ ــارات دوالر بع ـ ــد ت ـ ــزاي ـ ــد ه ـ ــذه
القيمـة سبعـة أضعـاف خالل خـمس
سنوات.

التفاصيل
عدد املصارف املساهمة يف املزاد
الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر
الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار/
دوالر
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر
املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد -
دوالر
مجموع عروض الشراء  -دوالر

----54.140.000

مجموع عروض البيع  -دوالر

-----
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