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 املدى  -  خا�س

عزا تقرير نفطي هيمنة القطاع النفطي على م�سرح 
االحداث للعام املا�سي 2009 اىل ا�سعار النفط التي 
القت�ساديات  والرتاجع  التعايف  م�ؤ�سرات  عك�ست 

الدول.
الهالل  نفط  �سركة  ع��ن  ال�سادر  التقرير  يف  وج��اء 
ان  منه   ن�سخة  االقت�سادي(  )امل��دى  ت�سلمت  ال��ذي 
اال�ستعدادات تراوحت بني ت�قعات باإحداث فج�ات 
املنتجة  ال���دول  م���ازن��ات وم��ي��زان��ي��ات  ك��ب��رة على 
بدت  فيما  اال�ستعداد،  حيث  من  ال��دول  تلك  وتباين 

الدول امل�ستهلكة اأكرث ا�ستقرارا عند تلك الت�قعات .
لت�سب  جاءت  االأح��داث  جممل  ان  التقرير  واأو�سح 
حيث  ال��ق��راءة،  يف  متناق�سني  اجتاهني  تعزيز  يف 
اأ�سعار  �سجلته  ال��ذي  التدريجي  االرت��ف��اع  اأن  جند 
 30 ب�سعر  نقطة  اأدن��ى  عند  العام  بداية  منذ  النفط 
انعك�س  دوالرًا   79 عند  واأع��اله��ا  للربميل  دوالر 
وعلى  املنتجة  ال��دول  ت�قعات  على  ايجابي  ب�سكل 
اال�ستعداد  مت  التي  وال��ع��ج���زات  ال��ف��ج���ات  ن�سب 
الربميل  ل�سعر  املت��سط  وجاء  متفاوت،  ب�سكل  لها 
باملقارنة  دوالرًا   61 ب��ح��دود   2009 ال��ع��ام  خ��الل 
العام  يف  للربميل  دوالرًا   95 بلغ  �سعر  مبت��سط 
2008، فيما اعتمدت امل�ازنات االأقل حتفظا و�سمن 
اجل�دة  على  بناء  اخل��ام  وت�سعر  الكلف  ح�ساب 
على مت��سط �سعر للربميل بحدود 55 دوالرًا، مما 
ي�سر اإىل اأن مت��سط االأ�سعار املحقق جتاوز جميع 

ال�سيناري�هات املتحفظة وغر املتحفظة.
معتمدا  ياأتي  االآخر  االجتاه  ان  اىل  التقرير  وا�سار 
على اأ�س�س املقارنة بني اإجمايل الناجت املحلي للدول 
والعام   2008 ال��ع��ام  ب��ني  اأوب���ك  مبنظمة  االأع�����س��اء 

2009 عند االإغالق والذي يت�قع اأن يرتاجع لي�سل 
اإدارة معل�مات  اإىل ما ن�سبته 43% ح�سب تقديرات 
الطاقة التابعة ل�زارة الطاقة االأمريكية، حيث تقراأ 
امل�ازنات  حجم  على  العك�سي  باأثرها  النتائج  هذه 
املت�ا�سل  االإنفاق  وحجم  اجلديد  للعام  التقديرية 
واإنتاجه  من�ه  لي�ا�سل  الطاقة  قطاع  يتطلبه  الذي 
االقت�سادي  التحفيز  خطط  متطلبات  ع��ن  ناهيك 
احلك�مي  االإن��ف��اق  حجم  رف��ع  تتطلب  التي  وامل��ايل 
مع  ان�سجاما  وذلك  اإنتاجية  قطاعات  على  وتركيزه 

خطط التنمية ال�سابقة واحلالية والالحقة.
امل�����س��ارات  م���ن  ال��ع��دي��د  ان   ال��ت��ق��ري��ر اىل  واأمل�����ح 
خالل  ال��ب��ع�����س  ببع�سها  األ��ت�����س��ق��ت   االق��ت�����س��ادي��ة 
تارة  بينها  فيما  من�سجمة  لتتحرك  املا�سي  ال��ع��ام 
ومتعار�سة ب�سكل هيكلي تارة اأخرى مبينا  اأن قطاع 
النفط اأثر وب�سكل مبا�سر على حتركات اأ�س�اق املال 
لدى جميع الدول تبعا للتذبذب امل�سجل على اأ�سعاره 
نتيجة  ج��اءت  االرت��ب��اط  درج��ة  اأن  حيث  الي�مية، 
الدول  القت�ساديات  االنتعا�س  م���ؤ���س��رات  ارت��ب��اط 
بحجم الطلب على النفط ومقدار ارتفاع اال�ستهالك 
يف اجت��اه زي��ادة االإن��ت��اج، وم��ا يعنيه ذل��ك بالن�سبة 
فيما  ���س���اء،  ح��د  على  وال�سناعية  املنتجة  ل��ل��دول 
العام  خالل  اال�ستمرار  من  االجتاهات  لهذه  يت�قع 
اجلديد نظرا لبقاء م�ؤ�سرات االنتعا�س والتعايف يف 
مراحلها االأوىل التي ت�سلح لعملية القيا�س واملقارنة 
ومل ت�سل اإىل مرحلة البناء عليها واتخاذ القرارات 
بناًء  القطاعات  جميع  على  والتنم�ية  اال�ستثمارية 

عليها.
الهالل  نفط  �سركة  ت�����س��دره  ال���ذي  التقرير  ول��ف��ت 
العام  نهاية  يف  ما�سجل  خالف  ت�جه  اىل  اأ�سب�عيًا 
والغاز  للنفط  املنتجة  ال��دول  يخ�س  ما  يف  املا�سي 

للعام  التقديرية  م�ازناتها  ببناء  �ستق�م  انها  مفاده 
ب�سكل  وقيا�سية  متفائلة  �سيناري�هات  وفق  املقبل 
التي  احلالية  النفط  اأ�سعار  على  اعتمادا  ملح�ظ 
اقرتبت من م�ست�ى 80 دوالرًا للربميل اإ�سافة اإىل 
م�ؤ�سرات ايجابية للطلب وقدرة الدول املنتجة على 
تلبيته يف اأي وقت، وخر دليل على هذه الت�جهات 
الرقم القيا�سي حلجم امل�ازنة الذي مت اعتماده لدى 

اململكة العربية ال�سع�دية م�ؤخرا.
النفط  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ط���رات  اأه���م  التقرير  و�سجل 
اخلليج  منطقة  يف  املا�سي   االأ�سب�ع  خالل  والغاز 
غاز  دان���ة  �سركة  اأع��ل��ن��ت  االإم�����ارات  ففي   ، ال��ع��رب��ي 
القطاع  من  اإقليمية  �سركة  واأك��رب  اأول   ، )����س.م.ع( 
الغاز  جمال  يف  تعمل  االأو�سط  ال�سرق  يف  اخلا�س 
هدفها  حتقيق  يف  م��ل��ح���ظ   ت��ق��دم  ع��ن  الطبيعي، 
خالل  م�سر  يف  ال�سركة  لعمليات  املعلن  االإنتاجي 
قدره  اإن��ت��اج  معدل  حتقيق  طريق  عن   2009 العام 
/31 يف  ي�ميًا  املكافئ  النفط  من  برميل   40،000
كان�ن االأول/ 2009، ليبلغ معدل االإنتاج االإجمايل 
النفط املكافئ ي�ميًا خالل عام  34،750 برمياًل من 
2009. ومبقارنة مع عام 2008 بلغت ن�سبة الزيادة 
يف  وزي��ادة   ،2009 عام  نهاية  يف   %27 االإنتاج  يف 
اأعلنت  كما   ،%20 بن�سبة  ال��ي���م��ي  االإن��ت��اج  م��ع��دل 
عام  يف  للغاز  اكت�ساف  تا�سع  حتقيق  عن  ال�سركة 
2009 من البئر اأوركيد1، اإذ �سبق االإعالن عن ثمانية 
اكت�سافات للغاز يف م�سر على مدار العام يف كل من 
وت�ليب1،  واأزه��ار1،  املنزلة2،  غرب  �سلمى1،  بئر 
وم���رزوق2.  وفارا�سك�ر1  و�سما1،  و�سربا�س1، 
وتقع البئر اوركيد1 يف قطاع غرب املنزلة يف اإقليم 
دلتا النيل على بعد 1.3 كيل� مرت غربي بئر اأزهار1، 
/15 يف  البئر  يف  احلفر  عمليات  ال�سركة  وبا�سرت 

كان�ن االأول/2009.
وذكر التقرير ان �سركة “برتول االإمارات ال�طنية” 
مل�سفاة  الكاملة  العمليات  تبداأ  اأن  ت�قعت   )اين�ك( 
حيث  ني�سان،  يف  لها  والتابعة  املحدثة  علي  جبل 
النفتا  حت��دي��ث  على  القائم  “اين�ك”  م�سروع  اأن 
وحت�يله اإىل قطارة مهّذبة اأجنز، وقد بداأت عمليات 
التف�ي�س يف كان�ن االأول املا�سي، ومن املت�قع اأن 
ال�سنة  من  ني�سان  بحل�ل  املرحلي  التف�ي�س  ينجز 
االإنتاجية  الطاقة  التحديث  هذا  و�سرفع  اجلارية. 
�سي�سّهل  الي�م  يف  برميل  األ��ف   120 اإىل  للم�سفاة 
النفتا  قطارة  واإنتاج  قدراته  بكامل  املرفق  ت�سغيل 

املهّذبة التي تعترب عن�سرًا مكّ�نًا اأ�سا�سيًا للبنزين.
للتنمية" حمادثات  "مبادلة  �سركة  من جهتها جتري 
الغربية  ال�����س��رك��ات  م��ن  جم��م���ع��ة  اإىل  ل��الن�����س��م��ام 
ال�ستثمار اأكرث من 6 مليارات دوالر يف حقل الزبر 
اإن�ساء  ب�سدد  ال�سركة  اأن  حيث  العراق،  جن�ب  يف 
وت�سمل  الغربي.  الكرة  ن�سف  يف  نفط  �سركة  اأك��رب 
امل�سروع  يف  ح�ستها  عن  ال�سركة  تنازل  املحادثات 
من  جمم�عة  امل�سروع  وت��ط���ر  "مبادلة"،  ل�سركة 

ال�سركات ت�سمل �سركة ايني االيطالية.
ويف ال�سع�دية حتدث التقرير عن تقدم اأربع �سركات 
اإىل وزارة النفط والرثوة املعدنية بعرو�سها للف�ز 
حيث  وت�سغيلها.  للنفط  جيزان  م�سفاة  بناء  بعقد 
عر�سا  )ت�سنيع(  ال�طنية  الت�سنيع  �سركة  قدمت 
وذلك يف �سراكة مع �سركة مناء للكيمياويات و�سركة 
البرتوكيماويات وامل�سايف املتط�رة، وكلها �سركات 
�سع�دية، �سمن حتالف لتط�ير امل�سفاة، اأما العر�س 
بي"  اأي��ه  برتولي�م  "ك�رال  �سركة  فقدمته  الثاين 
يف  امل�سجلة   ،)Corral Petroleum AB(
ال�سع�دي  االأعمال  رجل  قبل  من  واململ�كة  ال�س�يد 
مع  املناف�سة  خط  يف  دخلت  حيث  العم�دي،  حممد 

ال�سركات االأخرى للف�ز بعقد امل�سروع.
م�����س��ادق��ة جمل�س  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  ل��ف��ت  ال��ع��راق  ويف 
ال�زراء على اأربعة اتفاقات مع �سركات طاقة اأجنبية 
لتط�ير اأربعة حق�ل نفط، هي جمن�ن والغراف ويف 
حمافظة نين�ى القيارة والنجمة، حيث فازت رويال 
وبرتونا�س  اأوروب��ا  يف  نفط  �سركة  اأكرب  �سل  دت�س 
امل��ال��ي��زي��ة ب��ح��ق���ق ت��ط���ي��ر ح��ق��ل جم��ن���ن ال�سخم 
ج�لة  يف  اجلن�بية،  الب�سرة  مدينة  م��ن  بالقرب 
احتياطيات  وتبلغ  املا�سي.  ال�سهر  ثانية،  مناف�سة 
جمن�ن 12.6 مليار برميل ما يجعله واحدا من اأكرب 

حق�ل النفط غر امل�ستغلة يف العامل.
العراقية  النفط  وزارة  اب��رام  اىل  التقرير  واأ���س��ار 
باالأحرف االأوىل عقدًا مع �سركة "�سنك�ل" االأنغ�لية 
لتط�ير حقلي جنمة والقيارة النفطيني يف حمافظة 

نين�ى ب�سمال العراق.
يذكر اأن اإنتاج الذروة حلقل القيارة �سيك�ن 120 الف 
برميل ي�ميا، يف حني ي�ؤمل اأن يك�ن اإنتاج الذروة 
وتتقا�سى  ي�ميا،  برميل  اآالف   110 جنمة  حلقل 
االإنتاج  على  زائد  برميل  كل  عن  االأنغ�لية  ال�سركة 
خم�سة دوالرات بالن�سبة حلقل القيارة و6 دوالرات 

حلقل جنمة.
ويف قطر اكد التقرير م�ساركة �سركة را�س لفان للغاز 
يف  غاز"  "را�س   )II( امل��ح��دودة  امل�سال  الطبيعي 
�سن�يًا  طن  ملي�ن   2.5 قدرها  اإ�سافية  كمية  ت�ريد 
للغاز  �سركة برتونت  اإىل  امل�سال  الطبيعي  الغاز  من 
الطبيعي امل�سال املحدودة الهندية، ما يزيد الكميات 
االإجمالية لالتفاقية ط�يلة االأمد املربمة بني الطرفني 
اإىل 7.5 ملي�ن طن �سن�يًا، مما يجعل �سركة برتونت 
اكرب عمالء �سركة را�س غاز، كما يجعل قطر امل�سدر 
الرئي�سي على املدى الط�يل ل�احد من اأ�سرع اأ�س�اق 

الغاز الطبيعي امل�سال من�ًا يف العامل.

�سركة نفط الهالل: اأ�سعار النفط تعك�س مدى اال�ستجابة 
االيجابية وال�سلبية القت�ساديات الدول  
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كربالء - عالء م�سذوب عبود

برزت بعد عام 2003 وب�سكل جلي مفاهيم 
اقت�سادية كانت غائبة على ال�سواد االأعظم من 

اجلمهور ب�سبب االقت�ساديات املركزية املت�سددة 
للحكومات ال�سابقة التي يهيمن فيها الن�ساط 
احلكومي على ح�ساب الن�ساط اخلا�س ب�سكل 

مفرط.
ويف الف�سحة االقت�سادية التي توفرت بعد 

�سقوط النظام ال�سابق وال�سعي نحو االنتقال اىل 
ف�ساءات اقت�ساد ال�سوق وما لذلك من اآليات لعل 
من اأهمها اإعطاء ريادة للقطاع اخلا�س وحتريك 

العجلة االإنتاجية وتو�سيع عملية اال�ستثمار 
باأنواعه املتعددة، االأمر الذي جعلنا نتجه اىل 

اخلبري االقت�سادي  الدكتور �سالح ن�سر اهلل 
للتحاور معه ب�ساأن هذه املفاهيم االقت�سادية:

اأنواع  وما  واال�ستثمار،  التنمية  بني  الفرق  ما   
اال�ستثمار؟

فرق  ي���ج��د  ال  مبعنى  واح���دة  لعملة  وج��ه��ان  اأنهما   -
وقد  وطنية  ب��اأم���ال  تتم  )التنمية(  االأول  لكن  بينهما 
تك�ن غر نفعية بينما الثاين )اال�ستثمار( يتم باأم�ال 
اأجنبية وغايته النفع ال غر، واال�ستثمار يعني ت�ظيف 
وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  م�ساريع  يف  االأم����ال 
األقدرة  بهدف حتقيق تراكم راأ�سمال جديد وكذلك لرفع 
اإنتاجيه  ط��اق��ات  باإ�سافة  وذل��ك  للم�ساريع  االإنتاجية 
جديدة اإىل االأ�س�ل االإنتاجية امل�ج�دة يف املجتمع اأو 
باإن�ساء م�ساريع جديدة اأو الت��سع يف امل�ساريع القائمة 
اأو اإحالل اأو جتديد م�سروعات انتهى عمرها االفرتا�سي 

اأو جتديد وتع�ي�س الراأ�سمال القدمي.
اأما اأن�اعه فيق�سم اإىل ن�عني اأ�سا�سيني وهما اال�ستثمار 
املبا�سر وغر املبا�سر، واملبا�سر يخت�س يف جميع اأن�اع 
بامل�ساعدات  املتعلقة  امل�ساريع  با�ستثناء  اال�ستثمار 
واملع�نات املالية والفنية والتقنية التي تقدم اإىل الدولة 

، الن ذلك ياأتي �سمن التنمية ال�طنية.
يتم  الذي  اال�ستثمار  وه�  املبا�سر،  غر  اال�ستثمار  اأما 
عن طريق �سراء االأوراق املالية لل�سركات التي ت�سهم يف 
الن�ساط االقت�سادي املبا�سر بهدف الربح عن طريق بيع 

و�سراء االأ�سهم يف الب�ر�سة.

 ما املمار�سات اال�ستثمارية املعتمدة على م�ستوى 
التطبيق العملي؟

وهي  ث���الث  اىل  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��م��ار���س��ات  تق�سم   -
اال�ستثمار احلك�مي الذي يهتم بخطط التنمية ال�طنية 
وه�  للدولة،  والثقافية(  واالجتماعية  )االقت�سادية 
ون�سبة  للدولة  والفكري  ال�سيا�سي  االجتاه  على  يعتمد 
م�اردها ومقدار امل�ساعدات والهبات من الدول االأخرى، 
ط�يل  االقرتا�س  اأ�سل�ب  تعتمد  النامية  الدول  واأغلب 
االأمد اإ�سافة ملا ورد، وذلك الأجل  اإن�ساء البنى التحتية 

وه� ما ي�سمى اال�ستثمار غر الربحي.
التقني  التط�ر  ظل  ويف  اخلا�س  اال�ستثمار  وهنالك 
اال�ستثمار  اإن  يبدو  واالت�ساالت  املعل�مات  جمال  يف 
اال�ستثمار  على  يعتمد  ان��ه  حيث  ت�ساءل،  قد  اخلا�س 
العائلي اأو الفردي وقد حت�ل اإىل �سركات وم�ؤ�س�سات 
بال�سركات  ي�سمى  )مب��ا  امل�ستثمرين  م��ن  ع���ددًا  ت�سم 
ال�سرائح  خمتلف  م��ن  م�ساهمني  وت�سم  امل�ساهمة( 
فيها يبقى  الق�ه  االجتماعية وبالرغم من ت�فر ع�امل 

اال�ستثمار اخلا�س حمدودا اإزاء اال�ستثمار االأجنبي.
ت�فر  عدم  اإن  حيث  االأجنبي،  اال�ستثمار  اأي�سًا  وي�جد 
اإىل  اأدى  النامية  للبلدان  التجارية  البن�ك  ال�سي�لة يف 
امل�ساريع  يف  اال�ستثمارات  مت�يل  يف  كبر  انكما�س 
اال�ستثمارات  ع��ل��ى  ال���دول���ة  اع��ت��م��دت  ل���ذا  ال���ط��ن��ي��ة، 
اخلارجية واأ�سبحت م�سدرا مهما من م�سادر التم�يل 

مل�ساريع التنمية االقت�سادية واالأمثلة كثرة على جناح 
اأوروب���ا  ه��ذه اال���س��ت��ث��م��ارات كما ه��� احل���ال يف دول 
جن�ب  و  �سابقا  ال�س�فييتي  االحت��اد  ودول  ال�سرقية 
الرك�ن  انه ال يجب  اآ�سيا وال�سني وغرها، غر  �سرق 
اإىل جمرد االأمثلة ويجب درا�سة الظروف املحيطة بتلك 
اإما كانت  اأنفة الذكر  اإن معظم تلك الدول  الدولة، حيث 
متتلك بنى حتتية جيدة مع وج�د ق�اعد لل�سناعة واإما 
اأعدتها بجه�دها الذاتية خالل �سن�ات قبل اأو بالت�ازي 
املن�ي  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  للم�ساريع  ال��ع��ام  امل��خ��ط��ط  م��ع 
�سميناها  التي  التنمية  م�ساريع  ب�ا�سطة  وذلك  اإقامتها 
باال�ستثمار احلك�مي، واهم ما كانت تلك الدول متتلكه 
وال�سكك  ال�سريعة  الطرق  هي  اجنازها  على  عملت  اأو 
وحمطات  واملياه  ال�سحي  ال�سرف  و�سبكات  احلديد 
ال�سحية  للعناية  االأ���س��ا���س��ي��ة  وال��ب��ن��ى  ال��ط��اق��ة  ت�ليد 
فقط  النظريات  خلف  االن�سياق  يجب  ال  ل��ذا  وغرها، 
واإمن����ا ي��ج��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد ت��ل��ك االأر���س��ي��ة التي 
مب�جبها جنحت تلك الدول يف حتقيق اأهدافها واالإفادة 
يف  فعالة  م�ساهمة  �ساهم  الذي  االأجنبي  اال�ستثمار  من 
تن�سيط اقت�سادياتها وحيث اأ�سبح اال�ستثمار االأجنبي 
م�سدر التم�يل املهم مل�ساريع التنمية االقت�سادية التي 
الرئي�س  ال�سبب  وك��ان  مت�يله،  على  احلك�مة  عجزت 
املحلي  االإنتاج  وم�ساعفة  احلديثة  التكن�ل�جيا  بنقل 
مما اأدى اإىل جعلها دوال منتجة بعد ما كانت م�ستهلكة 
وبذلك فهي اأ�سبحت من الدول التي تعزز مفه�م التنمية 
التي  التنمية  املتحدة(  االأمم  تعريف  )ح�سب  امل�ستدامة 
بقدرة  امل�سا�س  دون  م��ن  احل��ا���س��ر  باحتياجات  تفي 

االأجيال املقبلة على ال�فاء باحتياجاتها.

ه��ذه  وت��و���س��ي��ع  لتطوير  اأ���س��ب��اب  ه��ن��اك  ه��ل   
اال�ستثمارات االأجنبية؟

- اإن �سبب تط�ير وت��سيع دور اال�ستثمارات االأجنبية 
االأ�سا�س كما ذكرنا اىل عدم ت�فر  الدول، يع�د يف  يف 
ال�سي�لة يف امل�سارف ال�طنية لتدعم م�ساريع التنمية، 
لديها  متقدمة  واآخ��ري  نامية  دول  االآخ��ر  اجلانب  ويف 
لال�ستثمار  ف��ر���س  ع��ن  تبحث  وه���ي  ن��ق��دي��ة  ف���ائ�����س 
ال�سرف  اأ�سعار  وتقلبات  ال�سرائب  اأع��ب��اء  عن  بعيدا 
وال��ب���ر���س��ات، ويف ال���ق��ت ن��ف�����س��ه، اأب����دت ك��ث��ر من 

واملزايا  الت�سهيالت  تقدمي  لال�ستثمار  املتلقية  ال��دول 
واالإع����ف����اءات وال�����س��م��ان��ات جل���ذب روؤو������س االأم�����ال 
االأجنبية، كما ه� احلال لدينا يف قان�ن اال�ستثمار رقم 
فان  معروف  ه�  وكما  وتعديالته،   2006 ل�سنة   )13(
العامل اأ�سبح قرية �سغرة ب�سبب التط�ر التكن�ل�جي، 
واأ�سحاب  االإع��م��ال  رج��ال  م�سالح  وترابط  تط�ير  مت 
تنت�سر  اجلن�سيات  متعددة  �سركات  بتاأ�سي�س  ال��رثوة 
فروعها وتت�زع ن�ساطاتها يف اإرجاء املعم�رة ما ي�سَهل 
ويف  م�سروع  الأي  االقت�سادية  اجل��دوى  درا�سة  عليها 
حتليل  على  القدرة  ميتلك�ن  حيث  العامل  يف  مكان  اأي 

ال�اقع االقت�سادي لذلك البلد.

 ما اأ�سكال اال�ستثمار االأجنبي؟
متعددة  اأمناطا  االأجنبي  اال�ستثمار  ياأخذ  اأن  ميكن   -
ودرجة  اال�ستثمار  م��ن  وال��ه��دف  ال��ن���ع   على  اعتمادا 
اأن  وه��ي  امل�ستثمر  ي�اجهها  اأن  ميكن  التي  املخاطر 
ال�سركات  يف  قليلة  اأ�سهمًا  االأجنبي  امل�ستثمر  ميتلك 
االأ�سهم من قبل اجلهات  تلك  ال�طنية وقد تتحدد كمية 
اأن يك�ن امل�ستثمر غر واثق ب�سكل كامل  اأو  امل�س�ؤولة 
من اال�ستقرار ال�سيا�سي اأو االقت�سادي وهذا الن�ع من 
اال�ستثمار ي�سمى باال�ستثمار ال�سالب اأو املحافظ الأنه ال 
ي�ستطيع التحكم يف عمليات تلك ال�سركات، وفل�سفة هذا 
الن�ع من اال�ستثمار هي اأن يدخل امل�ستثمر يف بلد لديه 
يك�ن  وبذلك  امل�ستقبل  يف  واع��دة  واإمكانات  تطلعات 
قدم  واأ�س�س م�طئ  ال�س�ق  اكت�سب خربة  قد  امل�ستثمر 

للم�ستقبل.
التي  امل�سرتكة  وال�����س��رك��ات  امل�����س��روع��ات  ف���اأن  وك��ذل��ك 
تتك�ن من م�ستثمرين اأجانب و حمليني، هذا الن�ع من 
يف  الت�اجد  االأجنبي  للم�ستثمر  ت�سمح  اال�ستثمارات 
اأقل مما ه� عليه  ال�س�ق ب�سكل اكرب مع ن�سبة خماطر 
لديه  ال�قت  منفرد، وبنف�س  ب�سكل  اال�ستثمار  يف حالة 

ال�سلطة على اتخاذ قرار ما.
اأو  اأهلية  حملية  �سركات  مع  الرتخي�س  اتفاقيات  وان 
حق�ق  نقل  العاملية  لل�سركات  يج�ز  بحيث  حك�مية 
املحلية،  ال�سركات  اإىل  معينة  تكن�ل�جيا  ا�ستخدام 
والت�س�يق  االإن��ت��اج  مب�س�ؤولية  ت�سطلع  واالأخ����رة 
لل�س�ق املحلية واأ�س�اق عامليه يتم االتفاق عليها مقابل 

دفع مبالغ معينة اإىل ال�سركات العاملية �ساحبة االمتياز 
، وتلتزم االأخرة بتدريب العمالة املحلية على ال�سيانة 

واالإنتاج.
وكذلك امتالك ح�س�س اأغلبية اأو كلية االأ�سهم يف �سركة 
مبالغ  دفع  دي�نها مع  ت�سديد  لقاء  �سركات  اأو جمم�عة 
معينه لقاء ذلك وهذا ما ي�سمى باخل�سخ�سة، امل�ستثمر 
حيث  كثرة،  ومزايا  حق�ق  له  يك�ن  احلالة  ه��ذه  يف 
مع  البلد  يف  لال�ستثمار  اأط���ل  زمنية  م��ددًا  منحه  يتم 
ت�سهيالت اأخرى ت�سمل التح�يالت اأملاليه ون�ع العمالة 

وغرها التي تنظم بقان�ن.
وان �سركات فرعية ميتلكها امل�ستثمر االأجنبي بالكامل، 
وغالبا ما تك�ن �سركات عاملية لديها فروع يف اأكرث من 
اإن خماطرها  البلد امل�سيف، بالرغم من  اإ�سافة اىل  بلد 
كبرة غر اإن التزاماتها الدولية قد ي�سفع لها يف حالة 

االأزمات الدولية.

وت�سجيع  جل��ذب  تقرتحها  ط��رق  هناك  ه��ل   
اال�ستثمار؟

ع��ل��ى ج���ذب و ت�سجيع  ع���دة  - ه��ن��اك ط���رق وع����ام���ل 
اال�ستثمار عم�ما واالأجنبي خ�س��سا  يف بلد دون اآخر 
االقت�سادية  امل�ؤ�س�سات  وت�جهات  �سيا�سة  يف  متمثلة 
والت�سهيالت  والتعليمات  الق�انني  ومرونة  وفعالية 
االإدارية وكذلك املناخ ال�سيا�سي واالجتماعي والثقايف 
حيث لكل ذلك  دور مهم جدا )وحيث كما يقال اإن راأ�س 
امل�ستثمر وال ميكن  املال جبان( وكل ذلك ي�ؤثر يف ثقة 
االإهمال اأو االإقالل من اأهمية ذلك باأية حال من االأح�ال 
وهي  التعريف  عن  غنية  بنقاط  ذل��ك  تلخي�س  وميكن 
ال��سع  و  ال�س�ق  ا�ستقرار  ومدى  االقت�سادي  ال��سع 
بالتدخل  ي�سمح  ال  ال���ذي  احل��ك��م  ون��ظ��ام  ال�سيا�سي 
احلك�مي بالن�ساط االقت�سادي الذي �سمحت به الق�انني 
املرعية اأو احتماالت تاأميم ال�سركات وم�سادرة االأمالك 
تطبيق  ي�ؤمن   قان�ين  اإطار  ف�ساًل عن وج�د  اخلا�سة 
وتنفيذ االأ�س�س الت�سريعية، االقت�سادية منها واجلنائية 
�سفاف ونزيه  ب�سكل عام  وب�ج�د نظام ق�سائي  للبلد 
ما  واخل��ا���س��ة  األ��ع��ام��ه  للحق�ق  �سمانة  ي�سكل  وب��ذل��ك 
ذاك  دون  من  البلد  ه��ذا  اختيار  على  امل�ستثمر  ي�سجع 

البلد. 

خبري اقت�سادي: اال�ستثمار يحتاج اإىل بيئة م�ستقرة
وقوانني مرنة وت�سهيالت اإدارية
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كانون الثاين 2010 اخبار وتقارير عربية ودولية

 الريا�س - وكاالت

قالت �سل�سلة املطاعم واخلدمات الغذائية ال�سع�دية )هريف( نهاية االأ�سب�ع 
املا�سي ان ال�سركة تعتزم جمع 413.1 ملي�ن ريال )110.2 ملي�ن دوالر( 

من اكتتاب عام اأويل حل�سة 30 يف املئة من راأ�سمالها.
ال�جبات  عمالقة  تناف�س  التي  روي��رتز  وكالة  بح�سب  ال�سركة  وا�سافت  
ملي�ن   8.1 �ستبيع  انها  كنج  وبرجر  مكدونالدز  مثل  ال�سريعة  الغذائية 
الثاين  كان�ن   17 اىل   11 من  الفرتة  خالل  لل�سهم  ري��اال   51 ب�سعر  �سهم 

احلايل.
م�ساهمي  اىل  �ستذهب  البيع  ح�سيلة  ان  االكتتاب  من�س�ر  يف  وتابعت 
االكتتاب،  ح�سيلة  من  جزء  اي  على  حت�سل  لن  هريف  ان  وقالت  ه��ريف، 
�ساف�ال  جمم�عة  ا�سبحت   1998 عام  ويف   1981 عام  ال�سركة  واأُن�سئت 

من بني م�ساهميها.
واو�سحت الن�سرة ان ح�سة �ساف�ال يف هريف �ستنخف�س اىل 47.6 يف 
املئة بعد االكتتاب من 68 يف املئة حاليا او نح� 5.51 ملي�ن �سهم بينما 
�ستهبط ح�سة م�ؤ�س�سها احمد ال�سعيد اىل 20.3 يف املئة من 29 يف املئة 
او نح� 2.35 ملي�ن �سهم، ومن املت�قع ان ت�ساعد ح�سيلة االكتتاب يف 

تعزيز اأرباح �ساف�ال خالل الربع االول للعام.
يف  مطعما   184 لهريف  كان  املا�سي  العام  من  حزيران  منت�سف  وحتى 
العربية  واالم��ارات  والك�يت  وم�سر  البحرين  يف  اآخر  و12  ال�سع�دية 

املتحدة.
ري��ال من  ملي�ن  ع��ام 2008 اىل 91.3  ه��ريف يف  اأرب��اح  وارتفع �سايف 
61.6 ملي�ن ريال العام ال�سابق بينما زادت عائداتها اىل 466.5 ملي�ن 

ريال من 375 ملي�ن ريال يف عام 2007.

وخالل الن�سف االول من عام 2009 بلغ �سايف اأرباح هريف 55.1 ملي�ن 
ملي�ن   43.9 من  �سع�دا  ريال  ملي�ن   254.6 قيمتها  مبيعات  عن  ريال 
ريال عن مبيعات قيمتها 226.7 ملي�ن ريال خالل الفرتة املقابلة من العام 

ال�سابق.
اأرب��ع �سركات دولية منها فل�ر ك�رب  ان  قالت م�سادر  ذل��ك    يف غ�س�ن 
م�سنع  لبناء  معدلة  ع��رو���س��ا  امل��ا���س��ي  ال�سبت   ي���م  ق��دم��ت  االم��ري��ك��ي��ة 

برتوكيماويات يف اململكة العربية ال�سع�دية.
من  -وهما  اند�سرتيال  ودايليم  واالن�ساءات  للهند�سة  هي�نداي  وت�سارك 
على  ال�سباق  يف  اي�سا  التاي�انية  و�سي.تي.�سي.اي  اجلن�بية-  ك�ريا 
عقد بناء م�سنع االمينات الذي �ستبلغ طاقته 210 اآالف طن �سن�يا وتق�م 

بتط�يره �سركة كيان ال�سع�دية للبرتوكيماويات.
وقال م�سدر يف ال�سناعة لرويرتز انه من املت�قع تر�سية العقد بنهاية �سهر 

�سباط القادم.
وكان م�سنع االمينات واحدا من م�سروعني اأعادت كيان طرح مناق�ستني 
املنخف�س  ايثيلني  ال��ب���يل  الن��ت��اج  م�سنع  ه���  االآخ���ر  وامل�����س��روع  لهما، 

الكثافة.
اال�سا�سية  لل�سناعات  ال�سع�دية  ل�سركة  تابعة  كيان -وهي وحدة  وكانت 
�سابك- وقعت يف كان�ن االأول املا�سي عقدًا مبدئيا مع دايليم لبناء م�سنع 

الب�يل ايثيلني املنخف�س الكثافة.
وتقع ال�حدات الرئي�سة للمجمع العمالق يف اجلبيل على �ساحل اخلليج 

ومن املت�قع ان يبداأ الت�سغيل يف الن�سف الثاين لعام 2010.
البرتوكيماويات  من  طن  ماليني  �ستة  ال�سن�ية  املجمع  طاقة  و�ستبلغ 
ومنها االيثيلني والربوبلني والب�يل بروبلني والب�يل اثيلني وجاليك�ل 

االثيلني من 16 م�سنعًا.

)CNN(  - دبي 
املتحدة،  العربية  باالإمارات  دبي،  حك�مة  اعتمدت 
درهم  مليارات  �ستة  قدره  بعجز   ،2010 عام  م�ازنة 
االإنفاق  قيمة  بلغت  اأن  بعد  دوالر(،  مليار   1.63(
مت�قعة  اإيرادات  مقابل  درهم،  مليار   35.4 احلك�مي 

بنح� 29.4 مليار درهم.
املالية بدبي:  دائرة  اآل �سالح مدير  الرحمن  وقال عبد 
يف  تتمثل  العامة  للم�ازنة  االأ�سا�سية  املالمح  اأبرز  اأن 
حتقيق فائ�س جار يبلغ 1.9 مليار درهم نتيجة تطبيق 
اأ�س�س من الكفاءة  اإدارة االإنفاق احلك�مي على  برامج 

والفعالية.
االأنباء  ل�كالة  ت�سريحات  يف  �سالح،  اآل  واأ�ساف 
االإماراتية الر�سمية: اإن االإنفاق اال�ستثماري احلك�مي 
بلغ 10.7 مليارات درهم، وه� ما ميثل ن�سبة 30 يف 
املئة من اإجمايل االإنفاق احلك�مي لتط�ير وا�ستكمال 

م�سروعات البنية التحتية وفقا للخطط امل��س�عة.
ولفت امل�س�ؤول االإماراتي اإىل اأن العجز يف امل�ازنة بلغ 
6 مليارات درهم "االأمر الذي يت�سق مع الق�اعد املالية 
التي حتكم ال�سيا�سة املالية ب�سرورة اأال يتجاوز العجز 
لالإمارة  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  املئة  يف   3 ن�سبة 

حيث بلغ العجز ن�سبة 2 يف املئة فقط".
متثل  دبي  حلك�مة  العامة  "امل�ازنة  اأن  اإىل  واأ�سار 
ت�ازنا بني �سرورات دعم وحتفيز الن�ساط االقت�سادي 
من ناحية وااللتزام بالق�اعد املالية واملبادئ ال�سليمة 

الإدارة املال العام من ناحية اأخرى".
الفريق  عن  االإماراتية  ال�كالة  نقلت  اأخرى،  جهة  من 
�ساحي خلفان قائد �سرطة دبي ورئي�س جلنة امل�ازنة 
مع  ت��سعية  مالية  "�سيا�سة  اتبعت  االإمارة  اإن  ق�له: 
االلتزام بالق�اعد املالية املتعارف عليها دوليا وبحيث 
حتقق امل�ازنة فائ�سا جاريا مع احلفاظ على اأال يتجاوز 

عجز امل�ازنة الن�سبة املقررة".
ل�سناعة  االأمريكية  ب�ينغ  �سركة  اأعلنت  ذلك  اىل 
الطائرات نهاية اال�سب�ع املا�سي  اأنها وقعت عقدا مع 
الق�ات اجل�ية االإماراتية، ت�ستح�ذ االإمارات العربية 
من  اجل�ي  للنقل  طائرات  �ست  على  مب�جبه  املتحدة 

طراز "ب�ينغ �سي 17 غل�مبا�سرت".
يف  م�سرت  اأكرب  ثاين  املتحدة  العربية  االإمارات  وتعد 

ال�سرق االأو�سط لطائرات "ب�ينغ �سي 17"، وفقا لبيان 
العقد،  قيمة  اإىل  يتطرق  مل  الذي  االأمريكية،  ال�سركة 
لكنه قال اإن االإمارات �ستت�سلم اأربع طائرات يف 2011 

وطائرتني اأخريني يف 2012.
من  املزروعي،  فار�س  الطيار  الل�اء  عن  البيان  ونقل 
اجلديدة،  "الطائرات  اإن  ق�له:  االإماراتي  اجل�  �سالح 
�ستعطي االإمارات ميزة اأداء مهام اإن�سانية و�سرتاتيجية 

متن�عة يف عمليات النقل اجل�ي حمليا وعامليا."
اإن  ب�ينغ  رئي�س  نائب  �سامربلني  جني  قال  جهته،  من 
 17 �سي  لطائرات  االإمارات  باختيار  "�سعيدة  �سركته 

النقل اجل�ي يف القرن احلادي  التي تلبي احتياجات 
والع�سرين، فهي واحدة من اأف�سل الطائرات من ن�عها 

يف العامل."
كابيتال  ال�احة  �سركة  اأعلنت  املا�سي،  الثالثاء  وي�م 
املايل  االإغالق  اإجراءات  من  االنتهاء  االإماراتية، 
نقل  طائرات   9 ل�سراء  اخلا�س  التم�يل  لربنامج 
االإماراتية  امل�سلحة  الق�ات  ل�سالح  متط�رة  ع�سكرية 
بقيمة ت�سل اإىل 1.8 مليار دوالر، وفقا ل�كالة االأنباء 

االإماراتية.
واإدارة  ترتيب  عملية  التم�يلي  الربنامج  وي�سمل 

متط�رة  ع�سكرية  نقل  طائرات  ت�سع  �سراء  مت�يل 
 330 "اآيه  طراز  من  اإيربا�س  طائرات  ثالث  بينها  من 
بقيمة  لالآليات  وناقلة  اال�ستخدامات  متعددة   "200-
ت�سل اإىل 1.2 مليار دوالر، اإ�سافة اإىل الطائرات ال�ست 

من ب�ينغ.
وقالت ال�سركة اإن ثمانية بن�ك عاملية �ساركت يف عملية 
التم�يل، م�ؤكدة اأن مفاو�سات جتري مع بن�ك حملية 
املتبقي من �سفقة مت ت�قيعها  لتم�يل اجلزء  اإماراتية 
مع الق�ات امل�سلحة العام املا�سي لتم�يل �سراء طائرات 

بقيمة 11 مليار درهم.

اإمارة دبي تعتمد موازنة 2010 بعجز 1.6 مليار دوالر 

�سركات �سعودية تف�سح عن ن�ساط اقت�سادي ملحوظ  
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  لندن  -  رويرتز 

يف  ال�سعبي  واال�ستياء  الداخلية  ال�سيا�سات  تهدد   
خطط  اآي�سلندا  اإىل  اأوكرانيا  من  االوروبية  البلدان 
تلك  يف  االقت�سادات  النقاذ  الدويل  النقد  �سندوق 
البلدان مما يثر قلق امل�ستثمرين الذين يرون اأن هذه 

ال�سيا�سات �سرورية لالنعا�س املايل.
ووعدت كثر من احلك�مات يف ذروة االزمة العاملية 
من  قرو�س  مقابل  يف  م�ؤملة  تق�سفية  ب�سيا�سات 
الناخبني  اقناع  اأن  ثبت  ولكن  الدويل  النقد  �سندوق 

بهذه اال�سالحات االقت�سادية اأمر �سعب.
ال�سندوق  مع  اأزمات  م�اجهة  يف  الدول  ذلك  ويرتك 
ويرتك  بالذعر  اال�س�اق  ي�سيب  قد  الذي  االمر 
العامة  الرواتب  اأجل  من  اأم�ال  دون  من  احلك�مات 

و�سداد الدي�ن ال�سيادية.
مركز  من  كبرة  باحثة  وهي  رو�سي  فاني�سا  وقالت 
اأبحاث ت�ساثام هاو�س يف لندن: "كان هناك الكثر من 
الت�قعات غر ال�اقعية يف العام املا�سي ب�ساأن مدى 

ال�سه�لة التي ميكن من خاللها حل االزمات."
الدي�ن  ب�ساأن  مفاو�سات  كاأي  "لكنها  تق�ل  وم�ست 
اخفاق  من  و�ستعاين  ومرتبكة  �سعبة  عملية  �ستك�ن 
ميكننا  وال  عدة،  ل�سن�ات  و�ست�ستمر  الآخر،  حني  من 

جتاهل العملية الدميقراطية".

حزمة  املا�سي  اال�سب�ع  يف  ال�سك�ك  واكتنفت 
امل�ساعدات االقت�سادية الآي�سلندا عندما رف�س الرئي�س 
م�سروع قان�ن ل�سداد اأكرث من خم�سة مليارات دوالر 
انهار  اأن  بعد  املدخرون  خ�سرها  وه�لندا  لربيطانيا 

قطاعها امل�سريف عام 2008.
وعار�س م�سروع القان�ن 70 يف املئة من االآي�سلنديني 
البن�ك.  اأخطاء  تكلفة  يحملهم  اأنه  من  �سك�ا  الذين 
بجه�د  ي�سر  قد  القان�ن  م�سروع  رف�س  ولكن 
دول  من  املايل  والدعم  االوروبي  لالحتاد  االن�سمام 
النقد  �سندوق  يقدمه  للحياة  و�سريان  ال�سمال  بحر 
الدويل، وخف�ست وكاالت الت�سنيف م�ست�ى اي�سلندا 

بعد الرف�س.
و�ستجرى معظم البلدان االوروبية ذات االقت�سادات 
والتفيا  اأوكرانيا  ال�سيما  للمخاطر  انك�سافا  االكرث 
يعني  مما   2010 عام  يف  رئي�سية  انتخابات  واملجر 
لها  �سيك�ن  االجل  ق�سرة  ال�سيا�سية  االهداف  اأن 
�سندوق  مطالب  تلبية  على  االرجح  على  االول�ية 

النقد الدويل.
�سندوق  مع  اأوكرانيا  اتفاق  تعليق  بالفعل  وجرى 
النقد الدويل اىل ما بعد انتخابات رئا�سية جتري يف 
�سه�را  تنهي  ال  قد  والتي  اجلاري  الثاين  كان�ن   17
من ال�سلل ال�سيا�سي واخلالفات الداخلية التي عرقلت 

اال�سالحات.

مقل�سة  ميزانية  مترير  التفيا  حك�مة  وا�ستطاعت 
الربملان  خالل  من  املعا�سات  يف  وتخفي�سات  ب�سدة 
لطاولة  وتعيدها  الد�ست�رية  املحكمة  لرتف�سها 

التفاو�س مع املقر�سني.
واالنتخابات الربملانية املقرر اأن جترى يف وقت الحق 
من هذا العام قد ت�سبب ت�ترا اأو قد ت�ؤدي اىل انهيار 
االئتالف احلاكم مما يعر�س للخطر من جديد كال من 
االتفاق مع �سندوق النقد الدويل وعملة التفيا وف�سلها 

قد ي�سكل تهديدا لال�س�اق يف اأرجاء اأوروبا.
يق�دها  خطة  اأحدث  املا�سي  العام  يف  وتاأجلت 
رومانيا  يف  ي�رو  مليار   20 النفاق  ال�سندوق 
يف  ياأمل  انه  يق�ل  ال�سندوق  لكن  االنتخابات  قبل 
ميزانية  م�سروع  مترير  بعد  املدف�عات  ا�ستئناف 
الربملان رمبا  االئتالفية اجلديدة يف  ال��سط  حك�مة 

يف 15 كان�ن الثاين اجلاري.
وقالت املجر ان االتفاق مع �سندوق النقد ال يزال يف 
الربملانية  االنتخابات  ب�سبب  يتعطل  قد  لكنه  امل�سار 

املقررة يف ني�سان اأو اأيار.
الدويل  النقد  �سندوق  �سيا�سات  الدول  تتبع  مل  واإذا 
�سيتعني على ال�سندوق اأن يقرر ما اذا كان �سين�سحب 
ي�سبب  قد  مما  وتتخلف  تنهار  برتكها  ويخاطر 
من  �سيقلل  اأو  اال�س�اق  يف  نطاقا  اأو�سع  ا�سطرابا 

ت�سدده يف مطالبه.

 اأنقرة / وكاالت

 اأكد املدير التنفيذي ل�سركة "ترك�سل" الرتكية 
العمالقة لالت�ساالت �س�رييا �سيليف اأنه مهتم 
باأ�س�اق منطقة ال�سرق االأو�سط، وعلى راأ�سها 
م�ؤكدًا  اأفريقيا،  �سمال  ودول  والعراق  �س�ريا 
اأن االقت�ساد الرتكي قادر على النجاح حتى من 

دون اأن تن�سم اأنقرة اإىل االحتاد االأوروبي.
ولفت �سيليف، يف مقابلة مع برنامج "اأ�س�اق 
قطاع  اأن  اإىل   "CNN االأو�سط  ال�سرق 
االت�ساالت العاملي يعي�س الي�م حقبة جديدة، 
اله�اتف  اإىل عامل  تتمثل يف دخ�ل االنرتنت 
ه�اتف  م�ستخدمي  عدد  اأن  معتربًا  اجل�الة، 
م�ستخدمي  عدد  قريبًا  �سيتجاوز  االنرتنت 

اله�اتف العادية.
النقطة  بهذه  يت�سل  مبا  �سيليف،  واأو�سح 
قائاًل: "لقد دخلنا يف حقبة جديدة فيها اأ�سل�ب 
يف  ن�عية  نقلة  هناك  كان  فكما  جديد،  حياة 
اجل�ال،  اإىل  الثابت  الهاتف  من  االنتقال 
اله�اتف  اإىل  اجل�ال  من  نقلة  هناك  �سيك�ن 

العاملة باالنرتنت."
وربط �سيليف بني هذا التط�ر وواقع معاناة 
اأعداد  تراجع  من  االأو�سط  ال�سرق  دول 
االنرتنت  �سبكة  اإىل  ال��س�ل  على  القادرين 
قائاًل: اإن �س�ق اله�اتف العاملة عرب االنرتنت 

ه� االأكرب يف العامل الي�م.
�سركته  اهتمامات  عن  �س�ؤاله  ولدى 
مالية  تدفقات  لديها  اال�ستثمارية، خا�سة واأن 
�سيليف:  اأ�ساف  دوالر،  مليارات  ثالثة  تقارب 
وهذا  تركيا،  يف  م�ستخدم  ملي�ن   36 "لدينا 
بلد  م�ست�ى  على  م�سغل  اأكرب  ثاين  يجعلنا 
واحد يف اأوروبا، ولذلك ميكن الق�ل اأن لدينا 

خربة يف االأ�س�اق الكبرة."
اإىل  لنقل هذه اخلربة  "نتطلع  وتابع بالق�ل: 
اأو  والعراق   �س�ريا  مثل  املجاورة،  االأ�س�اق 

دول اأخرى رمبا، وحتى �سمال اأفريقيا".
وعن االهتمام املتزايد لرئي�س ال�زراء الرتكي، 
رجب طيب اأردوغان، مبنطقة ال�سرق االأو�سط 
مقابل تراجع تركيزه على اأوروبا واالن�سمام 
اأنها  تظهر  اأن  تريد  "تركيا  �سيليف:  قال  اإليها 
قادرة على م�ا�سلة النجاح حتى واإن مل تن�سم 

اإىل اأوروبا".
اأوروبا،  اأن  "ترك�سل"  �سركة  مدير  واعترب 
عرب تعنتها يف قب�ل طلب ان�سمام تركيا اإليها 
تت�سرف وفق منهج "حمافظة للغاية من دون 
�سبب مقنع،" م�سددًا على اأن بالده - يف حال 
قادرة على خلق   - االأوروبي  باالحتاد  قب�لها 
اأنها  كما  والغرب،  ال�سرق  بني  ت�افقي  مناخ 
�سعبها  بف�سل  كثرًا  العج�ز  القارة  �ستفيد 

ال�ساب والديناميكي.
ثماين  يف  خدمات  ت�سغل  ترك�سل  اأن  يذكر 
دول، بينها اأذربيجان وكازاخ�ستان وج�رجيا 
ولديها  واأوكرانيا،  قرب�س  و�سمال  وم�لدوفا 
اأكرث من 60 ملي�ن م�سرتك، كما ت�سيطر على 
ح�سة تتجاوز 85 يف املئة من ال�س�ق الرتكية، 
يف  امل�سجلة  ال�حيدة  الرتكية  ال�سركة  وهي 

ب�ر�سة ني�ي�رك.
ال�سن�ات  يف  حاولت  قد  ال�سركة  وكانت 
اإىل  والدخ�ل  عدة  مب�ساريع  القيام  املا�سية 
مل  ولكن  واإيران،  وال�سع�دية  �س�ريا  اأ�س�اق 

ت�ّفق اإىل ذلك الأ�سباب متن�عة.

 بكني -  وكاالت

يف  االقت�سادي  النم�  ان  كبر  �سيني  م�س�ؤول  اأعلن 
بذلك  متجاوزا   %  8.5 اىل  �سي�سل   2009 يف  ال�سني 
النه��س  خطة  بف�سل  وذلك   ،%  8 يف  املحدد  الهدف 

االقت�سادي التي و�سعتها احلك�مة.
التخطيط  وكالة  رئي�س  نائب  �سياوكيانغ  جانغ  وقال 
تبلغ  التي   2008 لنهاية  النه��س  خطة  ان  ال�سينية: 
قيمتها زهاء 400 مليار ي�رو على مدى عامني، �سمحت 

بعك�س التباط�ؤ ب�سكل �سريع.
ويعترب معدل 8 باملئة احلد االدنى ال�سروري عم�ما 
اليجاد ما يكفي من وظائف يف ال�سني، وتفادي امل�ساكل 

االجتماعية التي تتخ�ف منها احلك�مة ب�سكل كبر.
وزيادة  ال�سركات  مكا�سب  حت�سني  النم�  واتاح 
قال  ح�سبما  الداخلي،  اال�ستهالك  ودعم  اال�ستثمارات 
الكرتوين  م�قع  م�ؤخرًاعلى  ن�سر  خطاب  يف  جانغ 

حك�مي.
�سي�اجه  ال�سيني  االقت�ساد  ان  اعلن  امل�س�ؤول  لكن 
يف  و�سريع  ثابت  من�  على  للمحافظة  عدة  حتديات 
اال�ستهالك  زيادة  �سرورة  ب�سبب  خ�س��سا   ،2010
القطاعات  بع�س  يف  فائ�سة  قدرات  ووج�د  الداخلي 

ومناف�سة دولية اكرث حدة.
واعترب امل�س�ؤول ال�سيني "ان االآفاق التجارية ال تدع� 
اىل التفاوؤل الن الطلب اخلارجي يف العام املا�سي لن 
يع�د اىل م�ست�يات ما قبل االزمة ب�سبب مبداأ احلمائية 

التجارية ال�سائدة".
"ال�سني �ست�اجه ما بعد االزمة مناف�سة  ان  واأ�ساف: 
وامل�ارد  التجارة  يف  واحتكاكات  متنامية  دولية 
االم�ال  روؤو�س  اىل  ا�سافة  والطاقة  الطبيعية 
النم�  ان  جانغ  اعترب  ذلك،  اىل  والتكن�ل�جيا"، 
الداخلي �سيرتاجع الن اجراءات خطة النه��س بلغت 

حدودها.
ال�سادرات  على  يعتمد  الذي  ال�سيني  النم�  ان  يذكر 
ب�سكل كبر قفز اىل 9.8 % يف الف�سل الثالث من العام 
يف   % و6.1  الثاين  الف�سل  يف   %  9.7 بعد  املا�سي، 

الف�سل االول.
احلك�مة  ن�سرتها  اح�ساءات  ا�سارت  ذلك  غ�س�ن  يف 
ال�سينية  ال�سادرات  قيمة  ان  اىل  م�ؤخرًا  ال�سينية 
االوىل  للمرة  املا�سي  االول  كان�ن  �سهر  يف  ارتفعت 

منذ 14 �سهرا.
فقد ارتفعت قيمة هذه ال�سادرات بن�سبة 17،7 % مقارنة 
بال�سهر نف�سه من ال�سنة ال�سابقة، ح�سب ما اعلنت وكالة 
يف  تي  �سي  �سي  تلفزي�ن  و�سبكة  الر�سمية  �سينخ�ا 
ال�سينية  ال�سادرات  قيمة  جتاوزت  وبذلك  احلك�مي، 
ال� 1،2 ترلي�ن دوالر مقارنة ب�سادرات  ل�سنة 2009، 
مليار   816 ذاتها  الفرتة  يف  قيمتها  بلغت  التي  املانيا 
دولة  اكرب  االوىل  للمرة  ال�سني  ت�سبح  وبذلك  دوالر، 

م�سدرة يف العامل.
من ناحية اخرى، انخف�س الفائ�س التجاري ال�سيني 
 196،07 اىل   2009 �سنة  يف  املئة  يف   34،2 بن�سبة 

مليار دوالر، مما يعك�س بح�سب وكالة االنباء ال�سينية 
الذي  ال�سيني  لالقت�ساد  الق�ي  النم�  )�سينخ�ا( 
ال�  ذي  التحفيز  برنامج  جراء  ق�ية  دفعة  على  ح�سل 
586 مليار دوالر الذي اعلنته احلك�مة الذي اأدى اىل 
ارتفاع الطلب على امل�اد االولية وال�سلع اال�ستهالكية 

امل�ست�ردة.
االقت�سادي  املحلل  عن  يف(  تي  �سي  )�سي  ونقلت 
ال�سيني ه�اجن ج�ها ق�له: اإن ارتفاع قيمة ال�سادرات 

يف كان�ن االول  املا�سي مثل "نقطة حت�ل مهمة".
وم�سى املحلل اىل الق�ل: "ن�ستطيع ان نق�ل االآن اإن 
امل�ؤ�س�سات الت�سديرية ال�سينية قد خرجت ب�سكل كامل 

من فرتة الرك�د".
ولكن بالرغم من متكن ال�سني من جتاوز املانيا كاكرب 
دولة م�سدرة يف العامل 2009، فاإن �سادراتها يف العام 
املا�سي انخف�ست مبقدار 13،9 % مقارنة بعام 2008.

�سركة تركية  نتطلع 
مل�ساريع يف �سوريا والعراق 

و�سمال اإفريقيا

خطط �سندوق النقد الدويل تتعر�س لالنهيار 
فـي بع�س بلدان اأوروبا

منو ال�سني االقت�سادي يتجاوز حاجز الـ 8 % فـي 2009
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حوار: جا�سم االإمارة

انتهج البنك املركزي العراقي خالل االع�ام االربعة املا�سية 
جماح  جل��م  اىل  �سعيا  باملت�سددة  و�سفت  نقدية  �سيا�سة 
اىل  العراق  يف  املالية  ال�سيا�سة  اجتهت  وقت  يف  الت�سخم 
نقدية  �سي�لة  ت�افر  تطلب  ما  اال�ستثمار  ودع��م  االنفتاح 

تغطى حاجة امل�ازنات اال�ستثمارية للبلد.
م�ست�سار البنك املركزي العراقي الدكت�ر مظهر حممد �سالح 
املدى   ( معه  اأج��رت��ه  م��سع  ح���ار  ع��رب  اجللية  ه��ذه  يفكك 

االقت�سادي(:

ما اأ�سباب ا�ستقرارية �سعر �سرف الدينار العراقي؟
- تعد الدولرة واحدة من اهم التحديات التي ت�اجه �سناع 
على  والعراق  عم�مًا  النامية  البلدان  يف  النقدية  ال�سيا�سة 
ال�اليات  دوالر  ا�ستخدام  تعني  والتي  اخل�س��س  وج��ه 
العملة  قدرة االحالل حمل  لها  اجنبية  اية عملة  او  املتحدة 
وعدها  الداخلية  املالية  والعق�د  املعامالت  يف  ال�طنية 

خمزنًا للقيمة يف ال�قت نف�سه .
من  الغالب  يف  تت�سكل  املالية،  الدولرة  ان  من  الرغم  وعلى 
الفرتة  عرب  االأجنبية  بالعملة  املمن�حة  املحلية  القرو�س 
امريكا  ب��ل��دان  بع�س  يف  ن�سبتها  ت�سل  وال��ت��ي  الط�يلة، 
املمن�حة  القرو�س  اإج��م��ايل  من   %70 نح�  اىل  الالتينية 
من  واح��دة  يعتمد  العراقي،  املركزي  البنك  ان   اال  حمليًا، 
مفاهيم امل�ؤ�س�سات املالية الدولية املعدلة، للتعبر عن ظاهرة 
ل����دى �سندوق النقد  الدولرة يف العراق، فاملفه�م ال�سائ����د 
الدويل بخ�س��س الدولرة اجلزئي����ة يعد االكرب تعبرًا عن 
واقع ظاهرة الدولرة و�سيادتها يف االقت�ساد العراقي، فاذا 
ما كانت ال�دائع امل�سرفية اىل عر�س النقد باملفه�م ال�ا�سع 
تزيد على 30% فان البالد تعي�س ظاهرة دولرة جزئية، ولكن 
اذا ما اخذنا باحل�سبان تركيب عر�س النقد الذي يغلب عليه 
م���ن  التداول والتي ت�سل احيانًا اىل%80  العملة يف  طابع 
جمم�ع عر�س النقد جن���د ان دوالر ال�اليات املتحدة ما زال 
ي���درك على انه عمل���ة م�ازي����ة يف التداول خارج اجله�����از 
النقدية  وامل��دف���ع��ات  امل��ع��ام��الت  ت�س�ية  يف   - امل�����س��ريف 
ان  الق�ل  ميكن  فانه  للقيمة  جيدًا  خمزنًا  وع��ده  الداخلية 
ظاهرة الدولرة اجلزئية ما زالت �سائدة والتتعدى 30% يف 

ت�س�ية حركة التعامالت النقدية يف االقت�ساد املحلي.
وعلى الرغم مما تقدم، فان ال�سيا�سة النقدية التي اأعتمدها 
الرامية  �سرتاتيجيته  اط���ار  يف  ال��ع��راق��ي  امل��رك��زي  البنك 
املايل  النظام  ان  اأظهرت  قد  اال�ستقرار،  هدف  حتقيق  اىل 
ظاهرة  وان  التدريجي  االنخفا�س  نح�  يتجه  اخذ  املدولر 
ال�سابق،  من  اقل  الي�م  باتت  وجتذرها  اجلزئية  الدولرة 
�سيا�سة  واعتماد  اخلارجي  التح�يل  حرية  اأط��الق  ب�سبب 
العراقي،  للدينار  القيمة اخلارجية  نقدية تعمل على تعزيز 
التي ارتفعت خالل ال�سن�ات اخلم�س االخرة اىل ما يزيد 

على%40.
جميعها  ت�سب  للجمه�ر  العقالنية  الت�قعات  اأخذت  وبذلك 
نح� االحتفاظ بالدينار العراقي ب�سبب التح�سن التدريجي 
يف قيمة الدينار العراقي وارتفاع �سعر �سرفه ازاء الدوالر 
تاأ�سي�س  على  النقدية،  ال�سيا�سة  �سرعت  ان  بعد  االأمريكي، 
اطار عمل فعال يعمل �س�ب تق�ية الثقة بالدينار العراقي، 
ق�ية  ظروف  خلق  على  املحلية  بالعملة  الثقة  ت�ساعد  حيث 
ظاهرة  باتت  وبهذا  امل��ايل،  النظام  ا�ستقرار  يف  وعميقة 
لل�سيا�سة  الرئي�سة  االه����داف  م��ن  واح���دة  تعد  ال��الدول��رة 
وان  اجل��زئ��ي��ة،  ال��دول��رة  م���اج��ه��ة  يف  ب��الدن��ا  يف  النقدية 
على  االكرب  القدر  املركزية  البن�ك  مينح  للدولرة  الت�سدي 
اعادة �سياغة �سيا�ستها النقدية وعلى وفق االهداف املحددة 

وبناء  لال�سعار  العام  امل�ست�ى  يف  اال�ستقرار  حتقيق  يف 
النم� املطل�ب وت�سريع فر�س التنمية ودفع عملية الت�سغيل 
يف البالد، كما تق�ي يف ال�قت نف�سه الرابطة بني معدالت 

الفائدة املحلية وتغير االنفاق الكلي او الطلب املحلي.

العملة  لبيع  اليومي  امل���زاد  اعتماد  ج���دوى  م��ا   
غري  النقدية  ال�سيا�سة  م�سار  حتديد  يف  االأجنبية 

املبا�سر؟
م�سار  بناء  يف  النقدية  ال�سيا�سة  ا�سرتاتيجية  ت�سعى   -
اال�ستقرار يف هذه املرحلة االنتقالية التي مير بها العراق اىل 
ت�فر مناخ م�ستقر جاذب للنم� واالزدهار االقت�سادي بدءا 
الي�م ق�يا ورا�سخًا، ويف هذا  الذي يغدو  النقدي  بقطاعه 
االطار يعد مزاد العملة االأجنبية من و�سائل ال�سيا�سة النقدية 
غر املبا�سرة امل�ؤثرة يف اال�سا�س النقدي للبالد بغية التحكم 
التي ي�لدها ب�س�رة  ال�سي�لة  الكلي عرب منا�سيب  بالطلب 
الت�سخمية  ال�سغ�ط  االنفاق احلك�مي وم�اجهة  ا�سا�سية 
ثالثة  حتقيق  اىل  املذك�ر  املزاد  ي�ؤدي  حيث  عنه،  الناجمة 
قيمة  يف  اال�ستقرار  لتحقيق  تدخل  اأداة  ك�نه  هي  اه��داف 
الدينار العراقي عن طريق الدفاع عن �سعر �سرف ت�ازين 
وال�سيما  لال�سعار  العام  امل�ست�ى  على  ايجابيًا  ينعك�س  ما 
ال�سلع امل�ست�ردة النهائية ومدخالت االنتاج ويق�ي قاعدة 
الت�سدير ف�سال عن انه و�سيلة لتطبيق االدوات غر املبا�سرة 
وال�سيطرة  االقت�ساد  �سي�لة  اإدارة  يف  النقدية  لل�سيا�سات 
على منا�سيبها، ويعد حالة من حاالت تطبيق عمليات ال�س�ق 
املفت�حة املطل�بة ب�س�رة م�ستمرة يف حتقيق الت�ازن يف 
ال�س�ق النقدية وتق�ية فر�س اال�ستقرار املايل، اما الهدف 
القطاع  جتارة  مت�يل  يف  اأ�سا�سيًا  م�سدرًا  يعد  فه�  الثالث 
العراقية  ال�س�ق  حتتاجها  التي  واخلدمات  لل�سلع  اخلا�س 

ومم�اًل ا�سا�سيًا لها.
وبهذا �سبت ال�سيا�سة النقدية التي اأعتمدها البنك املركزي 
البنك  ق��ان���ن  ���س��دور  وم��ن��ذ  ك��اف��ة  ت�جهاتها  يف  ال��ع��راق��ي 
فر�س  ت�فر  نح�   2004 ل�سنة   56 رقم  العراقي  املركزي 
ال�سيا�سة  وه��ي  ال�طني،  لالقت�ساد  والنجاح  اال�ستقرار 

ال���ح��ي��دة ال��ت��ي ت��ك��اد ت��ن��ف��رد مب��ث��ل ه���ذا ال��ه��دف ال��ك��ل��ي يف 
يف  ال�سن�ية  ال��زي��ادة  معدالت  وخف�س  للت�سخم  الت�سدي 
امل�ست�ى العام لالأ�سعار وتق�ية اال�ستقرار يف النظام املايل 
يف اآن واحد،اذ  تعد ال�سيا�سة النقدية  بنف�سها منتجة ل�سلعة 
ا�ستقرار  �سلعة احلفاظ على  اأهميتها وهي  فريدة يف  عامة 
ارتبطت  ان  بعد  وال�سيما  ال�طنية،  للعملة  ال�سرائية  الق�ة 
فيها  تزامن  اأ�سا�سية  اإ�سالحية  ب��اإج��راءات  ال�سيا�سة  تلك 
ال��ساطة  وعمليات  النقدية  ال�س�ق  اأوا���س��ر  تق�ية  ه��دف 
التح�يل اخلارجي وم�ؤازرة  ا�ستقرار �س�ق  مع �سرورات 
ا�ستقرار القيمة اخلارجية للدينار العراقي، اذ اأدى ت�ازنهما 
اإ�سارات ال�س�ق  اإ�سارتني �سعريتني ق�يتني من  اىل حتقيق 
عنها   املن�ه  اهدافها  لبل�غ  النقدية  ال�سيا�سة  تبنتهما  التي 
وهما ا�سارة �سعر الفائدة على الدينار العراقي واإ�سارة �سعر 

�سرف الدينار العراقي ازاء العملة االأجنبية.
عرب  العراق  اأ���س���اق  �سهدته  ال��ذي  امل��ايل  التحرر  ان  واأك��د 
املالية  ال�س�ق  فعليًا  ج�سدته  املا�سية،   اخلم�س  ال�سن�ات 
يف  قدرته  واإط���الق  امل�سريف  اجلهاز  حرية  عرب  ال�طنية 
عدت  والتي  لديه،  واملدينة  الدائنة  الفائدة  معدالت  حتديد 
هي  التي  املالية  ال��ساطة  تق�ية  اأرك��ان  من  اأ�سا�سيًا  ركنا 
عن  التخلي  مت  ان  بعد  وال�سيما  امل��ايل  اال�ستقرار  ج�هر 
االإجراءات الق�سرية التي كانت ال�سيا�سات النقدية ال�سابقة 
ال�سيا�سات  اىل  واللج�ء  املبا�سرة،  و�سائلها  عرب  تعتمدها  
غر املبا�سرة التي تعتمد ق�ى ال�س�ق لتفادي ظاهرة الكبح 
امل�سريف  االئ��ت��م��ان  على  �سق�ف  ب��سع  واملتمثلة  امل��ايل 
فائدة  معدالت  فر�س  او  االئتمان  جهة  حتديد  او  املمن�ح 
اإدارية تقع خارج ق�ى ال�س�ق وت�ازناته  . حيث قاد الكبح 
املالية  ال�س�ق  انحراف  اىل  ال�سابقة  ال�سيا�سات  يف  املايل 
واإ�سعاف مناخ ال��ساطة فيها، ف�ساًل عن اعتماد �سيا�سة النقد 
الرخي�س الأغرا�س اإقرا�س امل�ازنة العامة، ما عطل التنمية 
االقت�سادية لعق�د ط�يلة وادخل البالد يف م�جة عارمة من 
على  ال�سعرية  امل�ساربة  وحلت  وامل�ستمر  اجلامح  الت�سخم 
االدخار  وتدنى  املنتج  اال�ستثمار  حمل  واخلدمات  ال�سلع 
ق��اد اىل تده�ر  ال��ب��الد يف رك����د ط���ي��ل  اغ��رق��ت  م��ا  الكلي 

فيها،وو�س�لها  واالجتماعية  االقت�سادية  التنمية  معدالت 
اىل م�ست�ى االقت�سادات الرثة، وهي الظاهرة التي مازلنا 

نعي�س بع�س اآثارها الداكنة حتى هذه اللحظة.
الراهنة يف  النقدية  ال�سيا�سة  الذي احرزته  النجاح  ان  كما 
�سعر  ا�سارة  وا�ستخدامها  للبالد  اجلامح  الت�سخم  م�اجهة 
اجلهاز  مع  تعامالتها  اط��ار  -يف  النقدية   ال�سيا�سة  فائدة 
الت�قعات  لها االثر االكرب يف م�اجهة حالة  امل�سريف، كان 
يف  تع�سف  كانت  التي  واملت�ساعدة  امل�ستمرة  الت�سخمية 
فيه  احلقيقي  اال�ستثمار  ق���رارات  وت�سحق  ا�سقرارالبالد 
ومل�سلحة قطاعات امل�ساربة، وبهذا فقد حققت اإ�سارة �سعر 
مع  االوىل  للمرة  العراقي   الدينار  على  اال�سمية  الفائدة 
ا�سارة �سعر ال�سرف اال�سمي زخمًا ا�ستقراريًا ق�يًا، انعك�س 
بدورِه على ا�ستقرار املعامالت يف االقت�ساد ال�طني و�ساعد 
يف احلفاظ على معدالت فائدة حقيقية م�جبة للمرة االوىل 
فيها  (تف�ق  عق�د  ثالثة  من  اك��رث  )وبعد  البالد  تاريخ  يف 
من  ع��زز  م��ا  الت�سخم  م��ع��دالت  على  اال�سمي  الفائدة  �سعر 
النقدية  ال�س�ق  ومنح  اال�ستمرار  على  املايل  النظام  قدرة 
فر�سة اال�ستقرار والدمي�مة يف ا�سد الظروف اال�ستثنائية 
التي مرت بها بالدنا خالل االع�ام االخرة التي تلت العام 

.2003
قبل  �سن�يا   %34 ن�سبة  من  االأ�سا�س  الت�سخم  هب�ط  ومع 
ثالثة اع�ام اىل نح� 5% �سن�يا بال�قت احلا�سر والدخ�ل 
يف ع�سر املرتبة الع�سرية ال�احدة للت�سخم، فان اإ�سارة �سعر 
الفائدة التي اعتمدها البنك املركزي قد هبطت هي االخرى 
مع هب�ط الت�سخم من 20% �سن�يًا اىل اقل من 5% حاليا، 
يف  هدفها  النقدية  ال�سيا�سة  فائدة  ا���س��ارة  حققت   ان  بعد 
حتقيق ع�ائد ق�ية على الدينار العراقي وحت�يله اىل عملة 
جاذبة وم�سدة ق�ية يف م�اجهة الت�قعات الت�سخمية التي 

عانت البالد منها عرب احلقب الزمنية الط�يلة املا�سية.

على  ال��ع��راق��ي  ال��دي��ن��ار  ���س��رف  �سعر  ت��اأث��ري  ما 
م�ستويات الت�سخم؟

العراقي،  املركزي  للبنك  النقدية  ال�سيا�سة  و�سعت  لقد   -
ا�ستهداف  م�ساألة   2004 ل�سنة   )56( رقم  بقان�نه  املحددة 
الت�سخم والت�سدي ملعدالته املت�ساعدة والعمل على خف�سه 
يف اول�يات غاياتها لل��س�ل اىل حالة اال�ستقرار الدائم يف 
امل�ست�ى العام لالأ�سعار، ذلك من خالل التاأثر على منا�سيب 
يف  والعمل  اجتاهاتها  على  وال�سيطرة  العامة  ال�سي�لة 
ال�قت نف�سه على تق�ية القطاع املايل وت�ازنه وا�ستقراره 
وحتفيزه لال�ستجابة اىل ا�سارات ال�س�ق التي يطلقها البنك 

املركزي عرب �سيا�سته النقدية.
ولذا اأجرى البنك املركزي العراقي تعدياًل على �سعر الفائدة 
ال�سيا�سة( الذي ا�سبح 20% منذ مطلع  املعتمد لديه )معدل 
 2008 ال��ع��ام  يف   %15 اىل  ينخف�س  ان  قبل   2007 ال��ع��ام 
لتحفيز معدالت الفائدة االجمالية يف االقت�ساد بغية حتقيق 
وم�ست�ى  تتنا�سب  ومرغ�بة  عالية  ادخ��اري��ة  م�ست�يات 
على  االع��م��ال  وم�ؤ�س�سات  اجلمه�ر  حتفز  التي  الع�ائد 
زيادة ايداعاتها لدى امل�سارف ف�ساًل عن الت�سدي ملنا�سيب 
ا�سارة �سعر  ت�ؤديه  الذي  الدور  املرتفعة من خالل  ال�سي�لة 
من  للحد  النقدي  االن��ت��ق��ال  ميكانيكية  تق�ية  يف  ال��ف��ائ��دة 

الت�سخم املت�ساعد. 
العراقي  الدينار  �سرف  �سعر  نف�سه  ال�قت  يف  ارتفع  كما 
ازاء الدوالر االمريكي )عرب عمليات البيع وال�سراء مبزاد 
العملة االأجنبية منذ خريف العام 2003( مبعدل بلغ %34 
ت�سرين  �سهر  حتى  الت�سخمية  الت�قعات  كبح  اط��ار  يف 
بني  النقدية  ال�س�ق  يف  ال��ت���ازن  واح��الل   2008 الثاين 
الرغبة يف االحتفاظ باالر�سدة النقدية احلقيقية بالدينار 

م�ست�سار البنك املركزي العراقي ل� )املدى االقت�سادي(:

ال�سيا�سة النقدية ت�سدت لظاهرة الدولرة �سعيًا لتعزيز 
ثقة اجلمهور بالعملة املحلية
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الدينار  ط��ري��ق جعل  ع��ن  االر���س��دة  تلك  م��ن  وامل��ع��رو���س 
 – ظاهرة  م�اجهة  يف  ميال  واك��رث  جاذبية  اكرث  العراقي 
النقدي  االح��الل  م�سكالت  تعميق  يف  – واآثارها  الدولرة 
وه�  النق�د،  على  الطلب  يف  اال�ستقرار  عنا�سر  و�سرب 

االأمر الذي يعمق اختالل ال�س�ق النقدية.  
م�ست�ى  يف  امل�ستمر  الت�ساعد  ظاهرة  الت�سخم  ويعك�س 
ا�سعار ال�سلع واخلدمات الذي جتاوزت معدالته ال�سن�ية 
ن�سبة 76% وال�سيما يف �سهر اآب من العام 2006، وبغ�س 
يف  وم�ساهمته  ال��ك��ل��ي  ال��ع��ر���س  اخ��ت��ن��اق��ات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 
الظاهرة الت�سخمية فان ال�سيا�سة النقدية معنية بالت�سدي 
ال�سغ�ط  وال�سيما  م�ست�ياتها  وخف�س  الظاهرة  لتلك 
االنفاق  او  الكلي  الطلب  جانب  ي�لدها  التي  الت�سخمية 

الكلي يف االقت�ساد.
والنقل  واال����س���اءة  ال����ق����د  ف��ق��رت��ي  ا�ستثنينا  اذا  اأم���ا 
وامل�ا�سالت من الرقم القيا�سي ال�سعار امل�ستهلك، كم�ؤ�سر 
بالت�سخم  ي�سمى  م�ا  ال�������ى  ال��س�ل  فيمكن  للت�سخم، 
بلغ  ال��ذي  الكلي  الطلب  �سغ�ط  يعك�س  ال��ذي   - اال�سا�س 
يف نهاية العام 2006 مبا يزيد على 32% �سن�يًا )اي اقل 
من ن�سف ن�سبة الت�سخم ال�سن�ية امل�سار اليها يف اعاله ( 
بعدها جاء م�سجال انخفا�سًا بلغ نح� 13.6% �سن�يًا يف 

�سهر ت�سرين االول 2008  
ال�سيا�سة  اظهرتها  التي  الكبرة  القدرات  من  الرغم  وعلى 
النقدية يف ال�سيطرة على ا�ستقرار �س�ق ال�سرف االجنبي 
ال���دوالر  ازاء  ال��ع��راق��ي  ال��دي��ن��ار  وا���س��ت��ق��رار �سعر ���س��رف 
االمريكي ط�ال عامي 2005 – 2006 وح�سب ما ا�سرتها 
االأجنبية  للعملة  املركزي  البنك  مزاد  يف  ال�سرف  معدالت 
)ك�س�ق �سرف مركزية تعد ا�سعارها هي اال�سعار امل�جهة 
ام�ست  تاأثراتها  ان  اال  ال�سرف(  �س�ق  يف  القائدة  او 
الت�سخمية  ال��ظ��اه��رة  يف  ال��ت��ج��ذر  معاجلة  يف  حم���دودة 
ويع�د  اخل�س��س  وجه  على  اال�سا�س  والت�سخم  عم�مًا 
ذلك اىل تدين �سعر �سرف الدينار احلقيقي دون م�ست�اه 
اال�سمي الذي تدخل البنك املركزي يف الدفاع عن ا�ستقراره 
املذك�رين  ال��ع��ام��ني  ط����ال  االأج��ن��ب��ي��ة  العملة  م���زاد  ع��رب 
اال�سمي  ال�سرف  �سعر  بني  التناق�س  ه��ذا  ان  علمًا  اآن��ف��ًا، 
العراقي  النفط  ايرادات  ناجمًا عن حت�سن  واحلقيقي كان 
م�سافًا  احلا�سر  ال�قت  وحتى  املا�سيني  العامني  ط���ال 
وغرها  املرتفعة  اجلن�سيات  متعددة  الق�ات  نفقات  اليها 
تعميق  ا�سهمت يف  والتي  العراق  داخل  االأجنبية  بالعملة 
ظاهرة الدولرة وايجاد الفج�ة او الفارق بني �سعر �سرف 
اال�سمي  الدينار  �سرف  و�سعر  )املرتفع(  احلقيقي  الدينار 
)املنخف�س على الرغم من ا�ستقراره( ما اثر ذلك يف جتذر 

ظاهرة الت�سخم . 
خف�س  اىل  ت��ه��دف  للبالد  النقدية  ال�سيا�سة  ك��ان��ت  ومل��ا 
البنك  اعتمدها  متكاملة  حزمة  ف��ان  الت�سخم،  م�ست�يات 
غر  الت�سخمية  الظروف  م�اجهة  يف  العراقي  املركزي 
املالئمة ابتداأت خط�اتها يف م�اجهة الت�سخم اال�سا�س من 
التاأثر على الرغبة يف اجتاهات الطلب على  خالل ايجاد 
االر�سدة النقدية احلقيقية التي هي اقل من اخلزين املتاح 
من تلك االر�سدة مبا يحقق الت�ازن بني العر�س والطلب 
منها ويق�د اىل ا�ستقرار وت�زان ال�س�ق النقدية كما ا�سرنا 
اىل ذلك �سلفًا، ف�ساًل عن التقليل من حالة االحالل النقدي 
الرغبة يف  الدولرة )اي رفع م�ست�ى  والت�سدي مل�سكالت 
م�ست�ى  اىل  بها  و���س���اًل  النقدية  ب��االأر���س��دة  االحتفاظ 
اخلزين املعرو�س من تلك االأر�سدة(، وان يف مقدمة ذلك، 
تاأتي اأهمية ت�فر مناخ متنا�سب بني الن�ساطني االقت�سادي 
وال�سعري بحيث تك�ن ن�سبة النق�د اىل الدخل )اأي الطلب 
النم�  وغايات  تت�افق  م�ستقرة  ب�س�رة  تنم�  النقدي( 

املايل واال�ستقرار االقت�سادي الكلي.
�سعر  تق�ية  على  العمل  احل��زم��ة،  تلك  راأ���س  على  وي��اأت��ي 
اخلارجية  القيمة  ميثل  )ال���ذي  العراقي  الدينار  �سرف 
االحالل  ظ��اه��رة  م�اجهة  ع��ن  ف�ساًل  ال��ع��راق��ي(،  للدينار 
مت�سددة  نقدية  �سيا�سة  ت���اف��ر  م��ن  تتطلبه  وم��ا  النقدي 
�سعر  ا���س��ارة  هما  ق�يتني  ا�سارتني  ع��رب  او  باجتاهني   -
ميكانيكية  من  يعزز  امر  وه�  الفائدة،  وا�سارة  ال�سرف 
ومن  النقدية  ال�س�ق  ت���ازن  يف  للتاأثر  النقدي  االنتقال 
ثم ا�ستقرار الن�ساط احلقيقي وعلى اجتاهني يكمن االول 
برفع القيمة اخلارجية للدينار العراقي )اي �سعر ال�سرف 
احلقيقي  ال�سرف  �سعر  مع  يتنا�سب  نح�  على   ) اال�سمي 
الحت�اء الت�قعات الت�سخمية،فيما يتجه الثاين اىل تعديل 
مينح  نح�  على  العراقي   امل��رك��زي  البنك  فائدة  معدالت 
ومرغ�بة  متنا�سبة  لتغرات  ق�ية  ا�سارات  املالية  ال�س�ق 

مع تط�ر الهيكل الزمني ملعدالت الفائدة، وه� االمر الذي 
ي�ساعد على �سمان ع�ائد ايجابية جلمه�ر املدخرين لدى 
اجلهاز امل�سريف والتقلي�س من حالة التباعد بني االدخار 
عر�س  ب��ني  املتكافئ  غ��ر  االق��رتا���س  ج��راء  واال�ستثمار 

االم�ال املعدة لالقرا�س والطلب عليها.

 ما توجهات ال�سيا�سة النقدية يف العراق؟
للبنك  امللغى  القان�ن  ظل  ف���ي  النقدية  ال�سيا�سة  متثل   -
يف  فاعاًل  عن�سرًا   1976 ل�سنة   64 رقم  العراقي  املركزي 
اال�ستقرار  لتحقيق  للبالد  االأجنبية  االحتياطيات  ادارة 
االقت�سادي املن�س�د والدفاع عن �سعر �سرف م�ستقر للدينار 
العملة  البالد من  ف��اأدارة م�ارد   . املا�سية  للفرتة  العراقي 
االأجنبية، التي يتدفق غالبيتها من ع�ائد النفط،كانت تتم 
وفق اآلية تن�س على ت�سجيل تلك الع�ائد برمتها يف ح�ساب 
ان  �سريطة  العراقي  املركزي  للبنك  االجنبي  االحتياطي 
ي�سجل مقابلها املعادل بالدينار العراقي يف ح�ساب وزارة 
كانت  التي  االآلية  تلك  واإن  البنك،  لدى هذا  املفت�ح  املالية 
تتم ب�س�رة تلقائية �س�اء بالعملة االأجنبية او ما يقابلها 
عنا�سر  من  واح��دة  وح��دة  ت�سكل  ظلت  العراقي  بالدينار 
االحتياطي  مك�نات  واإن  ال��ع��ام��ة،  امل���ازن��ة  يف  االي���راد 
النقدية  ال�سيا�سة  متطلبات  ا�سناد  يف  وادارت��ه  االجنبي 
كانت م�ساألة عامة تت�سم بال�سكلية العالية وال ترتبط باأية 
�سيا�سة نقدية تذكر، اذ ت�ستطيع ال�سيا�سة املالية ا�ستعمال 
تلك االحتياطيات وعدها و�سائل دفع وت�سديد لالألتزامات 
اآن واحد  اخلارجية للحك�مة ال�سابقة ومبرونة عالية يف 
وه�  اجنبية  عملة  اىل  العراقي  الدينار  قلب  طريق  عن 
االمر الذي و�سع الغلبة يف ت�سيرال�سيا�سة النقدية ملي�ل 
ط�ال  اخلارجية  ونفقاتها  امل���ازن��ة  �سيا�سة  وجم��ري��ات 
املركزي  البنك  ق��ان���ن  فيها  اعُتمد  التي  الثالثة  العق�د 
باأدواتها  النقدية  ال�سيا�سة  �ُسرت  امللغى، وهكذا  العراقي 
كافة مبا يف ذلك الغطاء االجنبي ال�ساند لل�سي�لة املحلية 
على نح� مُيكن من االحالل ال�سريع الأدوات الدين املحلية 
وعد  العراقي  الدينار  ي�ستنفد  عندما  االأجنبية  بالعملة 
ميزانية  يف  م�ج�دات  مبثابة  اجلديدة  املحلية  االدوات 
عندما  االأجنبية  للعملة  كبديل  العراقي  امل��رك��زي  البنك 
ال�سيا�سات  من  وهي  العراقي،  بالدينار  ال�سرف  يقت�سي 
االأجنبية   ب��ال��ع��م��ل��ة  ال��ت�����س��رف  ت�ست�سهل  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة 

وا�ستبدالها  بتلك االدوات املحلية.
االأجنبية  العملة  على  اال�ستح�اذ  يف  االف���راط  ك��ان  لقد 
قد  عنها،  كبديل  املالية  وزارة  خزينة  ح����االت  واإح���الل 
جعل من �سيا�سة البنك املركزي العراقي �سيا�سة تفتقر اىل 
املحلية  ال�سي�لة  �سغ�طات  م�اجهة  على  الكافية  القدرة 
لتم�يل  االأجنبية  العملة  على  الطلب  �سغ�ط  فيها  مب��ا 
حلت  كلما  �س�ءًا  االم��ر  ازداد  وبهذا  اخلارجية،  التجارة 
العملة االأجنبية من خالل عمليات  ح�االت اخلزينة حمل 

النقدي  اال�سدار  طريق  عن  العامة  امل�ازنة  عجر  مت�يل 
دون  املحلية  ال�سي�لة  منا�سيب  تعظيم  اىل  ت���ؤدي  التي 
من  اك��رث  ط���ال  االجنبي  النقد  م��ن  حقيقي  غطاء  ت���اف��ر 
اخلارجية  القيمة  تده�ر  اىل  اأدى  ما  الزمن،  من  عقدين 
للدينار العراقي وتدين �سعر ال�سرف اىل م�ست�يات باتت 
�سدماتها من اكرب امل�ؤثرات يف ت�ليد الت�سخم اجلامح يف 
وبهذا  املعي�سة،  م�ست�ى  يف  امل�ستمر  والتده�ر  اال�سعار 
ال�سي�لة  منا�سيب  على  وال�سيطرة  اال�ستقرار  فر�س  غدت 
املحلية وم�اجهة الت�سخم والدفاع عن �سعر �سرف م�ستقر 
للدينار العراقي من االم�ر امل�ستع�سية يف ا�ستمرار عمل 
العراقي  املركزي  البنك  ادوات  وت�سير  النقدية  ال�سيا�سة 
اأهم  من  واحدة  �سياع  بعد  واملرغ�بة  املنا�سبة  بال�س�رة 
العنا�سر ال�ساندة وامل�ؤازرة لال�ستقرار النقدي التي كانت 
االأ�سا�س  ه��ذا  وعلى  االأجنبية،  االحتياطيات  تلك  متثلها 
املركزي  البنك  ق��ان���ن  ظ��ل  يف  النقدية  ال�سيا�سة  انتهت 
امل�ازنة  ب�سيا�سة  ملحقة  اداة  لت�سبح  امللغى  ال��ع��راق��ي 
العامة وعمليات االنفاق الع�س�ائية فيها، ما جعل امليزانية 
ل�سيا�سة  تابع  جم��رد  العراقي  امل��رك��زي  للبنك  العم�مية 
غايات  على  املالية  االه��داف  بتغليب  ذلك  العامة،  امل�ازنة 
الدينار  عن  للدفاع  ق��درة  ت�افر  دومن��ا  النقدي  اال�ستقرار 
ب�سيا�سات  املبا�سر  الرتباطه  ا�ستقراره  و�سمان  العراقي 
باأغرا�سه  وامل��ع��روف  املت��سع  احلك�مي   العجز  مت�يل 
البنك  من  وامل�ستمر  املبا�سر  االقرتا�س  �سكل  اذ  واأهدافه، 
املركزي العراقي ا�سدارًا نقديًا ُعدة حا�سنة مهمة للت�سخم 
قان�ن  �سدور  على  ال�سابقة  ال�سن�ات  خ��الل  العراق  يف 

البنك املركزي العراقي رقم 56 ل�سنة 2004 .
و ان االق��دام على خط�ة اقتطاع اي جزء من االحتياطي 
الر�سمي االجنبي للبنك املركزي العراقي ب�س�رة مبا�سرة 
ال��ع��ام��ة اليعني يف  ل��ل��م���ازن��ة  اي����رادا حك�ميا  ذل��ك  وع��د 
ج�هره اال اقرتا�سا من م�ج�دات البنك املركزي العراقي 
املتاحة وخمالفة �سريحة ال�ستقالل البنك املركزي العراقي 
التي يق�سي قان�نه بعدم اقرا�س امل�ازنة العامة وبخالفه 
البد من ان ي�ؤدي اىل �سياع فر�س اال�ستقرار االقت�سادي 
واالجتماعي وه� ال�سيء الذي يعد ا�سا�سيا لعملية التنمية 

ودمي�متها.

على  العراقي  الدينار  �سرف  �سعر  تاأثري  ما 
التبادالت التجارية؟

فيه  يراقب  الذي  العراقي وبالقدر  املركزي  البنك  اإن   -
واخلارجة  البالد  اىل  الداخلة  املالية  التدفقات  حركة 
منها،فاأنه يجد فيها من الظ�اهر االقت�سادية الطبيعية 
يق�م  ثابت  م��ايل  نظام  على  احلفاظ  يف  ت�ساعد  التي 
ال�قت  يف  وي���ل��د  ال�س�ق  يف  التناف�س  ا�سا�س  على 
الدولية  امل��ال��ي��ة  ال�����س���ق  يف  م��رغ���ب��ا  ان��دم��اج��ا  نف�سه 
 . العامل  مع  امل�سرفية  التعامالت  يف  وا�سعا  وانفتاحا 

وعلى الرغم من ذلك فان تلك االم�ال وتدفقاتها ينبغي 
ان ال تعفى من تعميق عمليات املراقبة والك�سف عن ان 
وال  القان�نية  بامل�سروعية  حتظى  االم���ال   حتركات  
تخالف قان�ن مكافحة غ�سيل االم�ال وام�ال اجلرمية 
االلتزامات  ا���س��ك��ال  م��ن  ال��ت��ه��رب  حتى  او  واالره����اب 
االخرى جتاه ال�سلطات احلك�مية كاأالجهزة ال�سريبية 
الرقابية  وال��ل���ائ��ح  التعليمات  خمالفة  او  وامل��ال��ي��ة 
هي  حتدد  التي  العراقي  املركزي  البنك  عن  ال�سادرة 
ا�ستثمارامل�سارف  مقادير  املثال  �سبيل  على  االخ��رى 
الأم�الها يف اخلارج والتي متثل �سكال اآخرًا من ا�سكال 

تدفق روؤو�س االم�ال املحلية اىل اخلارج.
اإال ان الت�جه نح� تقييد التح�يل اخلارجي اوتقنني 
ت��دف��ق االم�����ال اخل��ارج��ة للم�اطنني ،ه��� اجت���اه  ال 
دع�ات  هي  وامن��ا  اال�ستثمار  مناخ  وحت�سني  ين�سجم 
االآفاق  اىل  الع�دة   على  اال  ت�ساعد  ال  ال�سديد  لال�سف 
وحرية  للبالد  االقت�سادية  احل��ري��ة  قمع  يف  ال�سيقة 
امل�سروعة  االقت�سادية  باحلق�ق  والت�سرف  التملك 
ل�سرائح املجتمع والع�دة حقا اىل الع�س�ر االقت�سادية 
حرية  تقييد  وال�سيما  ال��ع��راق  غ��ادره��ا  التي  املظلمة 
املايل  حميطه  عن  العراق  وع��زل  اخلارجي  التح�يل 
الدولية  املالية  باالتفاقيات  للنك�ل  واإغرائه  ال��دويل، 
من  الثامنة  امل���ادة  ن�س��س  تطبيق  خ��ا���س  وب�سكل 
اتفاقية �سندوق النقد الدويل التي تلزم الدول االع�ساء 
امام  القي�د  ورف��ع  اخلارجي  التح�يل  حرية  باأعتماد 
حركة ام�ال امل�اطنني من دون قي�د تذكر باأ�ستثناء ما 
يتعلق باملخالفات القان�نية الناجمة عن غ�سيل االأم�ال 

وعلى النح� املذك�ر �سلفًا.
وعلى الرغم من ذلك، فان مثل هذه املخاوف هي مازالت 
التاأثر على �سعيد العراق،ذلك ل�سعف تدفق  حمدودة 
ومع  اللحظة،  حتى  الداخلة  االأجنبية  االم�ال  روؤو�س 
العراقي  املركزي  للبنك  النقدية  ال�سيا�سة  ت�سعى  ذلك 
االأجنبية،  بالعملة  ك��اف��ي��ة  اح��ت��ي��اط��ي��ات  ت��ك���ي��ن  اىل 
احتماالت  اأي���ة  مل���اج��ه��ة  اال���س��ا���س   ب��ال��درج��ة  تن�سب 
لالقت�ساد  اخلارجي  الت�ازن  اليها  يتعر�س  قد  طارئة 
وهروب  بالعملة  امل�ساربة  احتماالت  ب�سبب  ال�طني 
روؤو�س االم�ال اىل اخلارج  ب�سكل مفاجئ، ف�سال عن 
التح�س�س الي مفاجاآت �سارة اأخرى قد يتعر�س اليها 
ب�سبب  ق�ية   �سدمات  عن  ناجمة  ال�طني  االقت�ساد 

التحركات املالية اخلارجية غر املرغ�بة.
اإن ال�سيا�سة النقدية الراهنة للبالد هي من النمط الذي 
ي�ؤيد تقييد حركة التدفقات النقدية من واىل خارج البالد 
والتعليمات  واالنظمة  ال�س�ابط   مع  تتقاطع   ال  طاملا 
النافذة امل�سجعة لالقت�ساد احلر وال تتعار�س يف ال�قت 
قان�ن  وال�سيما  اخلارجي  التح�يل  �سروط  مع  نف�سه 

مكافحة غ�سيل االأم�ال واأم�ال اجلرمية واالإرهاب.
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   حتقيق- �سعاد الرا�سد
 

وه�  املهمة  االقت�سادية  القطاعات  من  النقل  قطاع  يعد 
قطاع رديف و�ساند ملعظم القطاعات االأخرى، وقد عانى 
وخا�سة  العراق  يف  واالندثار  التقادم  من  القطاع  هذا 
حافالت نقل الركاب ذات الطابقني ذلك املظهر اجلذاب يف 
العا�سمة بغداد، وبعد عام 2003 تكاد تك�ن قد اختفت 

من ال�س�ارع و�سط الزحام وانت�سار �سيارات )الكيا(.
او  انح�سارها  اأ�سباب  يف  بحثت  االقت�سادي(  )امل��دى 
العام  القطاعني  وت�جهات  البديلة  واحلل�ل  اختفائها 

واخلا�س ب�ساأنها.

ت�ستقطب املواطنني 
ال��ذي يعمل  �سائق  ال�سائق   حممد ج���اد  كاظم   ي��رى 
ال�سرقي   باب  الن�سر  �ساحة  خط  الركاب  نقل  حافلة  يف 
ومنظم  وا���س��ع   ب�سكل  يقبل�ن  امل�طنني  ان  �س�رجة  
على الرك�ب بهذه احلافلة  على الرغم من تقادمها لكنهم 
يرتاح�ن يف اجلل��س ل�سعة مقاعدها اإ�سافة اىل اأخالق 
دور  لها  الراكب  مع  املعاملة  وح�سن  واجلابي  ال�سائق 
م�ج�د  ما  بخالف  امل�اطنني  من  الكثر  ا�ستقطاب  يف 

كالكيا  اخلا�س  القطاع  �س�اق  لبع�س  �سيئة  اخالق  من 
والك��سرت!

بطيئة ولكنها تقطع م�سافة طويلة 
ا�ستغربت  دك��ت���راه  طالبة  ال��غ��ف���ر  عبد  اح��م��د  ج��ن��ان 
عندما بادرناها بال�س�األ عن حافالت نقل الركاب حيث 
اجابتنا  واين هي البا�سات التي تتكلم�ن عنها؟ ولكنها 
ت�سرتجع  ذاكرتها  اىل ال�راء وتق�ل: ومن منا  كان ال 
ي�سعد احلافلة يف ال�سابق التي امتازت بدقة م�اعيدها 
وانخفا�س ا�سعارها وجمالية منظرها فهي تعطي طابعا 
ح�ساريا للعا�سمة بغداد، اما االآن فقد جلاأنا اىل الكيات 
والك��سرتات التي تت�سم بال�سرعة واغلب  �س�اقها مهرة 
كل  اىل  ت�سل  ال  ولكنها  واحل�اجز  املطبات  اجتياز  يف 
املناطق  يف حني  با�سات نقل الركاب �سابقا التي تقطع 
تاأخذ  كانت �سرعتها بطيئة ولكنها  م�سافات ط�يلة وان 

عددًا كبرًا من النا�س.

وا�سعة ومريحة
واأ�ساد امل�اطن املتقاعد زهر عبد الر�سا وه� م�ظف يف  
قطاع  ال�سحة بهذا الن�ع من النقل معتربًا انها وجدت 

لكبار ال�سن الن مقاعدها  مريحة والبا�س وا�سع ي�سمح 
الرخي�سة  االأجرة  اىل  اإ�سافة  ال�سن  كبار  ك�ننا  بتنقلنا 

التي تنا�سب ال�سريحة من ذوي الدخل املحدود.

مظهر غري ح�ساري
حيدر حممد عطا  م�ظف يف �سركة اآ�سيا �سيل ي�ستغرب 
اىل االن النا�س ت�سعد هذه احلافالت التي تقادمت واكل 
احلالية  احلافلة  منظر  ان  ق��ائ��اًل:  عليها  الدهر  و�سرب 
تكاد تزحف اىل االر�س  الطابقني وهي  ذات   احلمراء  
خارج  جعلت  العامل  دول  يف  البا�سات  هذه  وان  زحفا 
ا�ستخدامها الفتا  على  زلنا م�سرين  ما  اخلدمة  ونحن  
تكاد ت�سقط  بها وهي  النا�س وهم متكد�س�ن  اىل منظر 
ال  اأنها  اىل  اإ�سافة  ب��االأمل،  ت�سعر  يجعلك  االر���س   على 
ي�جد فيها تكييف ومقاعدها قدمية  ومتاآكلة ومنظرها 

غر ح�ساري وال ع�سري.

الراأي احلكومي
وك��ي��ل وزي���ر ال��ن��ق��ل بنكني ري��ك��اين ق���ال: م��ن��ذ ف���رتة مل 
ن�ست�رد اأية حافلة او با�س ذات الطابقني وبعد اأحداث 
جدا  �سعبًا  ال��ف��رتة  تلك   يف  ا�ستخدامها  �سار   2003

ل�ج�د االأ�سالك الكهربائية للم�لدات االأهلية اإ�سافة اىل 
احل�اجز الك�نكريتية والطرق امللت�ية احللزونية التي 
ا�ستخدام  دون  كل هذا حال  بال�سيطرات  تعيق مرورها 
اىل  اإ�سافة  حتركها،  ل�سع�بة  الطابقني  ذات  البا�سات 
ان احلك�مة قررت ان ال ن�سرتي البا�سات وترك العمل 
للنقل  با�سًا  اننا ح�سلنا على 130  اإال  للقطاع اخلا�س، 
الداخلي بني املدن وهي على ن�عني )�ستي با�س( داخل 
املدينة وبا�سات النقل الداخلي وبا�سات النقل الدويل، 
اما )ال�ستي با�س( فهي اعداد قليلة مت اخذها من جمل�س 

حمافظة بغداد.
امل��ج��ال فكما  ه���ذا  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف  ع��ن دور  ام���ا 
ان  على  ان  ين�س  العراقي  الد�ست�ر  ان  م��ع��روف   ه� 
يعطي  وه�  ال�س�ق  اقت�ساد  يعتمد  العراقي  االقت�ساد 
قطاع  يف  ولكنه  اخل��ا���س،  للقطاع  واأول����ي���ة   ت��رك��ي��زًا 
النقل الداخلي اال�ستثمار غر جمد الن يف واقع  االمر 
دوالر  ال��ف   100 ع��ن  يقل  ال  ال���اح��د  البا�س  �سعر  ان 
مقارنة باالإيرادات  غر املتحققة والقليلة نتيجة الزحام 
وال��سع االأمني ال ي�سجع يف اتخاذ هكذا خط�ات لذلك 
يحتاج اىل دعم  حك�مي كي ي�سل اىل مراحل متقدمة 
ويعتمد على نف�سه، م�سيفًا ان القطاع اخلا�س ه� املع�ل 

النقل الداخلي فـي مهب الريح..
بعد ان كانت ت�سكل ملمحًا بارزًا.. البا�سات ذات الطابقني تختفي من �سوارع بغداد!
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مشهد اقتصادي

اال�سبوع املا�سي 
�سهد توقيع 
االحرف االوىل 
لل�سركات 
الفائزة 
يف  جولتي 
الرتاخي�س 

الطاقة 
الكهربائية 
تتاأرجح  
مع ا�ستداد 
الربد 
كعادتها 

متى تهبط 
املوالت يف 
بغداد؟

هل ي�سهد عام 
2010 حملة 

لتبليط �سوراع 
بغداد ايتها 

االمانة ؟

النقل الداخلي فـي مهب الريح..
بعد ان كانت ت�سكل ملمحًا بارزًا.. البا�سات ذات الطابقني تختفي من �سوارع بغداد!

عليه يف امل�ستقبل  للنه��س 
وال�زارة  الداخلي  بالنقل 
ال تخلي م�س�ؤوليتها وتفكر 
احلك�مات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل�����ح�����ل�����ي�����ة وجم�����ال�����������س 
املحافظات وهناك درا�سات 
مع�سالت  حلل  ومقرتحات 
ال��ن��ق��ل وت��خ�����س��ي�����س جزء 
من م�ازنتها  لهذا القطاع، 
ام���ا يف م���ا ي��خ�����س امل���رتو  
فنحن  منذ مدة نتحاور مع 
ب�ساأن  بغداد  امانة  جمل�س 
القطار املعلق )امل�ت� ريل( 
بعر�سه كفر�سة ا�ستثمارية 
يف ح��ني م������س���ع امل��رتو 
امل�����س��اري��ع التي  وه���� م��ن 
ت��اخ��ذ وق��ت��ًا وحت��ت��اج اىل 
وعمليات  ك���ب���رة  م��ب��ال��غ 
اأرا�س  وا�ستمالكات  حفر  
وال��������زارة ب��ال��ت��ع��اون مع 
اأمانة بغداد جتري حتديث 
و�سعت  ال��ت��ي  امل�������س���ارات 
ومت  االأوىل  ل��ل��ت�����س��م��ي��م 
الرئي�سة  املحطات  حتديد 

�سنة 1982.

تغيريات يف قطاع 
النقل ولكن!

واأو�����س����ح امل�����س��ت�����س��ار يف 
عامر  ع�سمت  النقل  وزارة 
من  الكثر  هناك  ان  جياد: 
االم����ر ال��ت��ي اجن���زت بعد 
وحتديدا   2003 اأح�����داث 
ك��ان��ت  ح���ي���ث   2005 يف 
الفرتة  تلك  اأب��ان  البا�سات 
احلك�مي  ال�����س��ائ��ق  ب��ي��د 
ال��ع��ائ��دات تذهب اىل  وك��ل 
القليل  اال  ال�س�اق  جي�ب 
خزينة  اىل  ي���ذه���ب  م���ن���ه 
الدولة وذلك يرجع اىل عدم 
وج�د نظام رقابي يف تلك 
الظروف  ب�سبب  ال���ف���رتة  
اآن��ذاك، ومن �سمن االجن��ازات مت تفعيل نظام  ال�سائدة 
)امليكانزم( وه� نظام �سيانة احلافالت، م�سيفًا انه مت 
وب�سيارات  النقل  ناحية  من  املحافظات  اغلب  تغطية 
حديثة وم�ديالت بعد االألفني ومت اإدخال نظام )اجلابي 
ب�سكل  بها  والعمل  الف��سى  من  �سن�ات  بعد  والتكت( 

نظام متكامل.
وبالتعاون مع جمل�س حمافظة بغداد مت تزويدنا ب� 70 
وهي  الباه��س  �سركة  مع  االآن  العمل  ويجري  حافلة 
باملن�ساآت  لتزويدنا  م�سرتكة  اأردن��ي��ة  عراقية-  �سركة 
اجلديدة ول� الحظنا ل�جدنا ان هذه ال�سنة كان الرتكيز 
ا�ستحدثنا  حيث  القطاع  بهذا  للنه��س  ووا�سعًا  عاليًا 
عليها  وي�سرف  اجلانب  هذا  على  مركزة  عمليات  غرفة 
ال�زير مبا�سرة، اما يف ما يخ�س القطاع اخلا�س ودوره 
هناك الكثر من العرو�س قدمت من قبل القطاع اخلا�س 
نرى  ونحن  امل�سرتك،  الت�سغيل  طريق  عن  للم�ساهمة 
القطاع  هذا  تنمية  يف  ي�سهم  �س�ف  الفر�سة  اعطي  اإذا 
اىل  يرجع  ذلك  فيها  التداول  انح�سار  احلي�ي ونرجع  
نعمل  نحن  ولكن  احلاجة  ل�سد  تكفي  ال  فهي  عددها  قلة 
اىل  املقدمة  املالية  والتخ�سي�سات  امليزانية  ب��ح��دود 

ال�زارة.

�سركة نقل امل�سافرين
مدير عام  ال�سركة العامة لتقل امل�سافرين  وال�ف�د ا�سامة 
ال�سدر قال: بالن�سبة للنقل الداخلي ب�س�رة عامة هناك 
ال�سركة،  ال�زارة واىل  قبل  ترفع من  ا�ستثمارية  خطط 
خدمة  هي  وامنا  للنقل  اقت�سادية   جدوى  هناك  ولي�س 
انه  التخطيط   وزارة  وجهت  ولذلك  للم�اطنني،  تقدم 
املبالغ  التجهيز من  املحافظات يك�ن  من خالل جمال�س 

امل��س�ع  هذا  عممنا  لذلك  االقاليم   لتنمية  املخ�س�سة 
للمحافظات يف حالة اذا كانت هناك رغبة  لتط�ير النقل 
الداخلي للمحافظة وتقدمي اخلدمة الأبناء تلك املحافظة 
ال�سركة يف ت�فر  وذلك بت�فر هذه احلافالت بتعاون 
الت�سغيلية  من �س�اق وت�سغيليني وفنيني يف  الك�ادر  
حالة حدوث عطالت ولكن ب�سراحة الذي ا�ستجاب  لهذا 
هذه  قدمنا  حيث  بغداد  حمافظة  جمل�س  ه�  امل��س�ع 
امل��س�ع  وعر�س  الطالب  �سريحة  من  البنائنا  اخلدمة 
بعد مناق�سات عدة مت الت�س�يت على التم�يل وا�ستراد 
الت�س�يت  ���س��ار  ح��ي��ث  ال��داخ��ل��ي  للنقل  ح��اف��ل��ة    250
ويتم  الفنية  اللجنة  اىل  امل��س�ع  واإح��ال��ة  باالغلبية 
حافلة    80 ا�ستراد  مت  ول��ذا  ال�سركة  قبل  من  ت�سغيلها 
يف العام املا�سي وهناك 70 حافلة جتهز يف هذا العام  
حمافظة  جمل�س  من  حافلة   100 طلب  ذل��ك  اىل  اإ�سافة 
بغداد  وتك�ن من ن�ع ذات الطابقني وهي اأقرت كمبداأ 

ولكنها مازالت قيد املناق�سة.
وي�سيف ال�سدر انه منذ عام 2003 وحتى االآن مل يقر اىل 
ال�سركة �سمن اخلط�ط اال�ستثمارية اأي م�سروع  يخ�س 
النقل الداخلي ولكن ناأمل يف هذا ان يك�ن حمققًا، اما 
ل��ع��ام 2010 ال يرتك  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل����ازن���ة  ب�����س���ء 
جمال�س  اغلب  ك�ن  املحافظات  جمال�س  اىل  امل��س�ع 
بغداد   حمافظة  جمل�س  م��اع��دا  ت�ستجب  مل  املحافظات 
الذي كان له اهتمام  كبر ب�سريحة النقل  وبالتن�سيق مع 
�سركتنا، اما عن دور القطاع اخلا�س يف النه��س بهذا 
القطاع  فه� املع�ل عليه  اإ�سافة اىل ال�زارة و�سركتنا 
االآن هدفها ان يك�ن وج�دنا بال�سارع ه� مثال لتح�سني 
القطاع  ان  حيث  النقل  اأج���ر  وتقليل  اخلدمات  ن�عية 
ن�سبة  ع��ن  االأج����ر  زي���ادة  بعدم  يلتزم  �س�ف  اخل��ا���س 
ولذلك  للقطاع احلك�مي  النقل  �سعر  على 25%عن  تزيد 
ناأمل من �س�اق احلافالت ان يرتدوا الزي الالئق اإذ ان 
هناك زيًا خا�سًا ل�س�اق ال�سركة الذي يتالءم بعا�سمتنا 

اجلميلة بغداد.
نقل  حافلة  ا�ستخدام  انح�سار  اأ�سباب  ال�سدر  ويرجع 
حيث  امل�اطنني  رغبة  لقلة  ه�  الطابقني  ذات  ال��رك��اب 
اأ�سعارنا جدا رخي�سة، فبالن�سبة للمنطقة ال�احدة 250 
ا�سعار  من  اقل  ال�سعر  وه��ذا  للمنطقتني   و500  دينارًا 
القطاع اخلا�س  ولكن مع وج�د هذه اال�سعار ول� كان 
عدد احلافالت كثرًا لكان القطاع اخلا�س ا�سطر الإعادة 
قليلة   اال�سط�ل  حافالت  عدد  ولكن  ا�سعاره   يف  النظر 
نظرا لعدم ا�ستراد اي حافلة جديدة  منذ 2003 وب�سكل 

جعل اال�سط�ل ال يلبي حاجات امل�اطنني.

حلول مقرتحة
النقل  وزارة  يف  متقاعد  مهند�س  ال���ه��اب  عبد  �سامي 
بلد  اي  يف  القطاعات  اه��م  ه���  النقل  قطاع  ان  ي��ق���ل: 
يف  العربية  البلدان  اوائ��ل  من  فه�  العراق  وخ�س��سًا 
اأملت بهذا القطاع اثرت  هذا القطاع، لكن الظروف التي 
فيه كثرا ب�سبب  احلروب والعق�بات االقت�سادية  كلها 
تركت ندوبا كثرة يف ج�سد قطاع النقل العام باالخ�س 
البلدان  م�ست�ى  اىل  ترقى  ال  متخلفة  و�سيلة  غدا  حتى 

املجاورة وحديثة التك�ين يف هذا املجال.
ثمنًا  تدفع  االآن  النقل  و�سائل  ان  ال�هاب  عبد  وي�سيف 
باهظًا حلالة الرتدي احلا�سلة مثل ال�ق�د وقطع الغيار 
االأمني  ال��سع  اىل  اإ�سافة  املتهالكة  التحتية  والبنى 
الذي �سل هذه اخلدمة ناهيك عن غياب الرقابة واملتابعة 
الف�ساد  حالة  وكذلك  العاملة   للمركبات  ال�سر  خلط�ط 

التي ال تخل� منه م�ؤ�س�سات النقل.
اىل  يحتاج  العام  النقل  قطاع  بان  ال�هاب   عبد  وي��رى 
به  بالنه��س  كفيلة  جديدة  روؤي��ة  وو�سع  هيكلة  اع��ادة 
التي من املفرو�س ان يك�ن عليها  ال�سكة  وو�سعه على 
نرى  ان  ميكن  فال  واحلل�ل  املعاجلات  ه��ذه  دون  وم��ن 
ومتط�ر  جيد  ب�سكل  عملها  تقدم  ان  العام  النقل  خدمة 
بتجارب  ي��اخ��ذوا  ان  القطاع  ه��ذا  على  القائمني  وعلى 
املجال  بالتط�ير والتجريب واالبداع يف هذا  االآخرين 
والثقايف  احل�ساري  عمقه  وانعكا�س  البلد  وج��ه  الن��ه 
وحم�ر مهم لل�سياحة الدينية واالآثارية وملاذا ال نرتقي 
مب�ست�ى النقل فال تنق�سنا ام�ال وال عق�ل لكننا ركنا 
احاطتنا  ظ��روف  افرزتها  التي  والالمباالة  الك�سل  اىل 
امل�سبعة  النف��س  بع�س  من  وتقاع�س  واهمال  ما  ي�ما 

باالنانية وحب الذات.
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متط�ر  مايل  نظام  وج�د  باأهمية  اإميانها  من  انطالقًا 
وم�ستقر للم�ساهمة يف تعزيز التنمية االقت�سادية عملت 
ال�سلطة النقدية يف العراق بعد عام 2003 على اتخاذ 
جمم�عة اإجراءات تنفيذية للم�ساهمة يف تط�ير البيئة 
املالية املحلية ف�ساًل عن التح�ل نح� اأدوات ال�سيا�سة 
النقدية غر املبا�سرة، وعلى الرغم من اأهمية االإجراءات 
التي مت اتخاذها حتى االآن اال انها مل تنعك�س بال�سرعة 
والكفاءة املطل�بة على اجلهاز امل�سريف بال�سكل الذي 
الت�ساوؤل  يثر  ال��ذي  االم��ر  اليه  امل�سار  الهدف  يحقق 
التغرات  حتقيق  اأخ���رت  ال��ت��ي  العقبات  بخ�س��س 
املطل�بة، وماهية اخلط�ات االإ�سافية املطل�بة لتجاوز 
تلك العقبات؟ وهل ان البيئة امل�سرفية ب�سكلها احلايل 

قادرة على اال�ستفادة من اإجراءات التحديث املتبعة؟
البنك  اتخذ  امل�سريف  بالن�ساط  النه��س  اإط��ار  ويف 

املركزي عددًا من االإجراءات املهمة كان اأبرزها:
- حتديث نظم املدف�عات امل�سرفية التي كانت تعد اىل 
والبنية  التقنية  الناحيتني  بدائية جدا من  قريبة  فرتة 
الذي   RTGS نظام  اإدخ��ال  وذلك عن طريق  التحتية 
وتعني   ( احلقيقي  الزمن  عرب  الت�س�يات  نظام  يعني 
ك��ل��م��ة احل��ق��ي��ق��ي اال���س��ت��م��راري��ة يف ال��ت�����س���ي��ة وع��دم 
احلا�سر،  ال�قت  يف  النظام  بهذا  يرتبط  اذ  الت�قف( 
عرب اإدارة البنك املركزي ثمانية م�سارف اأهلية اإ�سافة 
اىل م�سريف الرافدين والر�سيد واحل�سابات العامة يف 
اجلاري  باحل�ساب  االأم��ر  تعلق  قدر  ذلك  املالية  وزارة 

للخزينة لدى البنك املركزي.
النظام  ه��ذا  عرب  حاليًا  االإجمالية  الت�س�يات  وتقدر 
ي�ميا  عراقي(  دينار  ترلي�ن  )ن�سف  على  يزيد  ومبا 
باأكرث من )100( معاملة، علما ان مثل هذا النظام يقلل 
من خماطر االحتفاظ ب�سي�لة وقائية عالية ويقلل من 
حاالت الاليقني يف العمل امل�سريف وعمليات التالعب 
بي�ت  نظام  الإح��الل  ج��ار  العمل  ان  كما  واالختال�س، 

ACH  لتح�يل عمليات الدفع  للمقا�سة االلكرتونية 
لت�س�ية  االل��ك��رتوين  النظام  اىل  البدائي  النظام  من 
مدف�عاته  بت�س�ية  االع��م��ال  قطاع  وتق�ية  ال�سيكات 
بعيدا عن الدفع النقدي، ف�سال عن تق�ية فر�س ادخار 
اجل��م��ه���ر ل��دى اجل��ه��از امل�����س��ريف ب��دال م��ن اال�سل�ب 

االدخاري النقدي احلال��ي.
من  امل�سارف  التي متكن  التنظيمية  الل�ائح  اإ�سدار   -
العم�مية  امليزانية  خ��ارج  امل�سرفية  عملياتها  تن�يع 
مبا يحقق قدرات تناف�سية عالية وح�س�لها على م�ارد 
جماالت  يف  امل��خ��اط��ر  وخف�س  خمتلفة  ب��اآج��ال  مالية 
يف  الفائدة  ق��اع��دة  م��ن  اجل��زئ��ي  والتح�ل  اال�ستثمار 

حيث  من  امليزانية  داخل  عمليات  وهي  الربح  حتقيق 
ي�سمى  ما  عمليات  اىل  االئتمان  ومنح  ال���دائ��ع  قب�ل 
اليه  امل�سار  التن�يع  يقت�سيها  التي   Fees Base
اإ����س���دار ���س��ه��ادات االإي�����داع وتن�يع  اأع����اله، م��ث��ل  يف 
وت��سيع  وامل�ستقبليات  االآجلة  كالعق�د  اال�ستخدامات 
 Investment Trustee اأمناء اال�ستثمار  ن�ساط 
مثل اإدارة املحافظ وال�سناديق امل�سرتكة وو�سع النظم 
ف�سال  املختلفة،  لل�سركات  االأ�سهم  وترويج  املحا�سبية 
يتجه  كما   ،Securitization الت�سنيد  عن عمليات 
التجارية  امل�سارف  تق�م  باأن  للت�جيه  املركزي  البنك 
الت�سنيف  باعتماد  املالية  امل�ؤ�س�سات  من  وغرها  كافة 

املالية  املراكز  اإظهار  عن  كبديل   Rating االئتماين 
ن�افذ  من  االأخ��ر  يخفيه  ملا  امل�ج�دات  بحجم  املمثلة 

جتميلية غر حمبذة ت�ؤدي كثرا اىل خماطر نظامية.
ووزارة  امل��رك��زي  البنك  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  ت�قيع   -
والر�سيد  الرافدين  م�سريف  هيكلة  اإع��ادة  على  املالية 
امل�سريف  الن�ساط  من  نح�%90  على  يهيمنان  اللذين 
امل�سار  التفاهم  مذكرة  وت�سمنت  العراقي،  التجاري 
الهيكلة  الإع��ادة هيكلتهما وهما  اأعاله خطتني  اليها يف 
املالية، وخطة �سرتاتيجية تتحدد  الت�سغيلية والهيكلة 
لالرتقاء  التنفيذية  واخل���ط����ات  االه����داف  مب���ج��ب 
معاجلة  ع��ن  ف�سال  احل��ك���م��ي��ني،  امل�����س��رف��ني  ب�����اإدارة 
جعلها  خالل  من  عليهما  املرتتبة  اخلارجية  املدي�نية 
امليزانية  تنقية  وكذلك  للدولة  العامة  املدي�نية  �سمن 
واملبالغ  ال��دي���ن  خمتلف  م��ن  للم�سرفني  العم�مية 
احلرب،  وخ�سائر  العملة  ا�ستبدال  وف��روق  امل�ق�فة 
للم�سرفني  والفني  االإداري  امل��الك  تط�ير  اىل  اإ�سافة 

واإدخال املكننة احلديثة وتكن�ل�جيا املعل�مات.
اإن االإجراءات املذك�رة اأعاله وعلى الرغم من اأهميتها 
باحلجم  امل�سريف  اجلهاز  تط�ير  اىل  ت���ؤد  مل  انها  اال 
الفني  امل�ست�ى  على  امل�سريف  العمل  زال  فال  املطل�ب 
واالإجرائي �سعيف جدًا، ورمبا يع�د ال�سبب اىل تركز 
الذي  ال�قت  يف  فقط  م�سرفني  يف  امل�سريف  الن�ساط 
اىل  واالأه��ل��ي��ة(  )احلك�مية  امل�سارف  ع��دد  فيه  و�سل 
ان هناك خلاًل  يعني  ال��ذي  االم��ر  اأك��رث من 35 م�سرفًا 
عالقة  وج���د  عن  ف�ساًل  امل�سريف  اجلهاز  يف  هيكليًا 
وتط�ر  والر�سيد  الرافدين  م�سريف  تط�ر  بني  دالية 
اجلهاز امل�سريف برمته وا�ستنادًا اىل ذلك فان امل�سارف 
االأجنبية  املناف�سة  يف  يتمثل  كبر  حتد  اأم��ام  العراقية 
نرى  العراقية وعليه  ال�س�ق  اىل  بالدخ�ل  بداأت  التي 
بني  امل�سريف  االن��دم��اج  عملية  تفعيل  ال�سروري  من 
امل�سارف املحلية ال�سيما امل�سارف االأهلية، اإ�سافة اىل 
تطبيق معاير ح�كمة ال�سركات على اإدارات امل�سارف 

ومعاير ال�سفافية.

 كاظم مو�سى

م��ت��ع��ددة تتمثل  ال���ذي ع��ان��ى وي��ع��اين م��ن م�ساكل  ال��ع��راق��ي  االق��ت�����س��اد 
من  كبر  وك��م  البائدة  ال�سلطة  عن  م�روثة  كبرة  خارجية  مبدي�نية 
هي  م���روث��ة  النهايات(  )مفت�حة  امل��ح��ددة  غ��ر  التع�ي�سات  مطالب 
االأخرى اىل جانب م�ساكل الت�سخم النقدي التي تلقي بظاللها على جممل 
الن�ساط االقت�سادي وحركة املجتمع و�سعف االداء االقت�سادي )تباط�ؤ 
الن�ساط االقت�سادي( وحاالت الهدر والف�ساد املايل واالإداري وعدم تبل�ر 
مرحلة االنتقال من نظام راأ�سمالية الدولة اىل نظام اقت�ساد ال�س�ق الذي 
اإ�سالحات  اىل  بحاجة  م�سنية  وجه�د  وت�س�رات  تخطيط  اىل  يحتاج 
املنتظرة  امل�ستقبلية  واالآف��اق  واالأعباء  امل�ساكل  وحجم  تت�افق  �ساملة 
تعدد  مرحلة  اىل  النفط  م�ارد  على  كامل  ب�سكل  االعتماد  حالة  وجتاوز 
وجتارية  و�سناعية  زراعية  ق�اعد  ببناء  املتمثلة  االقت�سادية  الركائز 
بعد جتاوز مرحلة  امل���ارد وتن�يعها  تعدد  ت�سهم يف  و�سياحية ر�سينة 
اإعادة االعمار والتنمية واملجرى  اإيقاف عملية  التخريب التي ت�ستهدف 
الفعاليات  التي يت�قف على جناحها جممل  ال�سيا�سية  للعملية  الطبيعي 
االقت�سادية واالجتماعية ومديات التناغم فيما بينها ومع االقت�ساديات 

االإقليمية والدولية.
التي  واملمار�سات  والقرارات  الت�سريعات  من  بكم  النظر  اإع��ادة  من  البد 
دون  من  اال�ستراد  كقرار  العراقي  االقت�ساد  على  �سلبية  اآث���ارًا  تركت 
ال��سط  اج��ت��اح��ت  ع��ارم��ة  ف��سى  عنه  جنمت  ال���ذي  خ��ارج��ي  حت���ي��ل 
على  اخل���ارج  اىل  طائلة  مبالغ  وت�سرب  كبر  ه��در  اىل  اأدت  التجاري 
با�ستباحة  املحلية  االأ�س�اق  اإغ��راق  او  اأم���ال  تنظيف  او  تهريب  �سكل 
يبغي  ال  التي  الكلفة  الرديئة واطئة  ال�سلع  واأن���اع  باأ�سكال  لها  مثيل  ال 
امل�ست�ردون من تداولها �س�ى الربح الكبر وال�سريع بعيدًا عن اجل�دة 
اأ�س�لية ومن  واملالئمة وال�سالحية ومن دون فح��سات فنية و�سحية 
التجاري  العمل  �سروط  من  ذل��ك  وغ��ر  و�سرائب  وكمارك  ر�س�م  دون 

ال�سناعة  املتعارف عليها دوليا ب�سكل ترك ب�سمات وا�سحة على حركة 
املحلية التي تقل�ست ب�سكل كبر جراء عدم املقدرة على جماراة ال�سناعة 
االأجنبية وافتقاد الدعم وتراكم امل�ساكل والعقبات جراء �سن�ات احل�سار 
واالأو�ساع االأمنية غر امل�ستقرة وهذا احلال ي�جب اإلغاء قرار اال�ستراد 
م�ساوئ  م��ن  ال��ق��رار  لهذا  كما  �سريع،  ب�سكل  خ��ارج��ي  حت�يل  دون  م��ن 
والع�دة  العراقي  باالقت�ساد  اأ�سرت  ط�يلة  لفرتة  ا�ستمراره  خ�س��سًا 
اىل القان�ن التجاري الطبيعي )قان�ن اال�ستراد بتح�يل خارجي( الذي 
الف��سى والهدر  التجارية يف ن�سابها ويحد من حاالت  �سي�سع االأم�ر 
ون�ع  امل�ست�ردين  اأع��داد  حتديد  عنه  �سيت�لد  مما  اخلاطئ  وال�سل�ك 
وكم م�ست�رداتهم وفق تخ�س�س جتاري يعتمد �سيغة التعامل امل�سريف 
عن  بعيدًا  التجارية  العملية  ر�سانة  ل�سمان  امل�ستندي  االعتماد(  )فتح 
عمليات تهريب وتنظيف االأم�ال اىل جانب فر�س ر�س�م كمركية كبرة 
على التب�غ وال�سكائر وامل�سروبات الروحية واملك�نات التي تدخل يف 
الدخل  ت�جيه  جانب  اىل  ا�ستهالكها  عن  ينجم  التي  وال�سلع  �سناعتها 
املتاأين من تلك الر�س�م اىل اال�ستثمار او لل�سرف على حت�سني اخلدمات 
العامة وال بد من دعم وم�ساندة غر اعتيادية ت�جه �س�ب اإعادة احلياة 
لقطاع ال�سناعة املحلية ومتكينها من مناف�سة ال�سناعة االأجنبية واعتماد 
لهذا الغر�س، فاالعتماد  اإن�ساء هياكل حك�مية وغر حك�مية تخ�س�س 
على اال�ستراد ب�سكل مت�ساعد ينط�ي على اأخطار كبرة تطال قطاعات 
الزراعة واالإنتاج احلي�اين وال�سناعة وا�ستمرار احلال على هذا املن�ال 
االإنتاج  ان  ومب��ا  كامل  ب�سكل  القطاعات  تلك  ا�سمحالل  اىل  �سي�ؤدي 
تراجعهما  �سيك�ن  االأهمية  من  كبرة  درجة  على  واحلي�اين  الزراعي 
ب�سكل  لتاأمينه  املجتمعات  ت�سعى  ال��ذي  الغذائي  لالأمن  خطرًا  تهديدًا 
يعد  لذلك  ال�سلم واحل��رب،  اأوق��ات  احلياة يف  ك�نه ميثل ع�سب  دوؤوب 
منا�س  ال  �سرورة  والتقنية  والفنية  املادية  واالإمكانات  الطاقات  جتنيد 
واالإنتاج  ال��زراع��ة  وو�سع  وال��رتاج��ع  التخلف  ح��ال  من  للتخل�س  منها 
�س�ب  التقدم  اأ�س�اط  لقطع  ت�طئة  ال�سحيح  م�سارهما  يف  احلي�اين 

اىل  تتح�ل  الراهن  ال�قت  يف  ق�س�ى  غاية  يعد  ال��ذي  الذاتي  االكتفاء 
مرحلة م�ستقبلية نح� ت�سدير احلا�سالت الزراعية واالإنتاج احلي�اين، 
بالعراقة  يتميز  الذي  ال�طنية  ال�سناعة  لقطاع  االعتبار  اإع��ادة  من  البد 
ال�طنية  امل�سن�عات  م��ن  جيدة  ن�عيات  بت�سدير  متيز  القطاع  فهذا 
اأوا�سط القرن املن�سرم �سع�دًا اىل �سبعينيات القرن املذك�ر الذي �سهدت 
�سن�اته االأخرة واأوائل الثمانينيات تراجعًا كبرًا يف ن�ع وكم االإنتاج 
القرن  حل  ان  وما  �سلبي  ب�سكل  العراقي  ال�سادرات  �س�ق  على  انعك�س 
اىل  �سغرة  م�سانع  او  ور���س  اىل  امل�سانع  اغلب  وحت�لت  اال  احل��ايل 
وما  االقت�سادي  احل�سار  جراء  االإنتاج  عن  منها  كبر  كم  ت�قف  جانب 
جره من تبعات اقت�سادية مدمرة طالت اأوجه االأن�سطة احلياتية العراقية 
املختلفة ب�سمنها قطاع ال�سناعة، لذلك البد من اإعادة ال�جه امل�سرق لهذا 
القطاع احلي�ي عرب ت�سريعات تدعم �سرورته وازدهاره تتمثل ب�سيا�سة 
اإغراق  املتبعة حاليا والتي جنم عنها  االإغراق  احلماية بداًل عن �سيا�سة 
اال�س�ق بال�سلع الرديئة من دون �س�ابط  حتمي ال�سناعة العراقية التي 
تنح� نح� اال�سمحالل اذا ما ا�ستمرت احلال على هذا املن�ال، فالتجارة 
احلرة ال تعني اإلغاء دور ال�سناعة فتحديث االأنظمة والت�سريعات م�ستمر 
يف خمتلف دول العامل حلماية �سناعاتها من �سغ�ط ال�سناعات املناف�سة 
هذا اىل جانب خطط االإ�سالح االإداري واملايل ومكافحة الف�ساد االإداري 
االإدارية واملالية وامل�سرفية  امل�ؤ�س�سات والهياكل  واملايل وحتديث بنى 
ب�سقيها احلك�مية واالأهلية واإدخال طرق العمل احلديثة واال�ستفادة من 
معطيات التقدم العلمي والتقني ل�سالح اجناز املهام بفرتة زمنية قيا�سية 
حتديث  جانب  اىل  وال�سياع  الهدر  من  والتخل�س  الكلف  اخت�سار  مع 
يتيح  ب�سكل  ال�سريبي  االإ�سالح  وخطط  واملك��س  الكمارك  ت�سريعات 
الالزمة  احلماية  وت�فر  ال�طني  امل��ال  لرا�س  والتط�ر  احلركة  حرية 
)اال�ستثمارات اخلارجية(،  االأجنبي  املال  راأ�س  مع  املناف�سة  له يف حال 
يف  ي�سب  وم�ؤثر  فاعل  اقت�ساد  باإيجاد  النهائي  الهدف  يتلخ�س  ولهذا 

خدمة الفرد واملجتمع.

اإ�سالحات اقت�سادية البد منها

واقع البيئة امل�سرفية العراقية

ـــات املــحــتــمــلــة ـــحـــدي ـــت مـــوؤ�ـــســـرات الــتــحــديــث وال
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امل�اطن ه� وحدة الدولة وال ي�جد عذر الأي ا�ستراد ال 
اإغراق  يطابق امل�ا�سفات، اال�ستراد الع�س�ائي �سبب 
البلد بال�سلع ال�سينية الرديئة لطمع بع�س التجار يف 
احل�س�ل على االأرباح ال�سريعة حتى ل� كان ذلك على 
هذه  يف  �سالته  وج��د  ال��ذي  العراقي  امل���اط��ن  ح�ساب 
�سن�ات  لتع�ي�س  باقتنائها  فاأخذ  الرخي�سة  الب�سائع 

احلرمان التي عا�سها.
البيع،  �سهلة  اال���س��ت��ه��الك،  عملية  ال�����س��ع��ر،  رخي�سة 
املنتجات  عن  ن�سمعه  اأن  ميكن  ما  اأق�سى  ه�  هذا  لعل 
ال��ع��راق، فال  االأ����س����اق يف  ك��ل  ت��غ��زو  ال��ت��ي  ال�سينية 
ت�سميم  اأو  اجل�هر  رائعة  اأنها  ن�سمع  اأن  مثال  ميكن 
هذه  تغلغلت  فرتة  ومنذ  ط�يال،  ت��دوم  انها  اأو  مبتكر 
املنتجات لت�سرب حتى ال�سناعات اليدوية القيمة، فقد 
ا�ستطاعت الب�سائع ال�سينية ان تغزو اأ�س�اقنا ما اأدى 
اىل اإغالق كثر من ال�ر�س واملهن وحت�لها اىل حمال 
مهارة  اأي  التي ال تعرب عن  ال�سينية  املنتجات  لعر�س 
او ذوق بقدر ما تعرب عن تط�ر املاكنة ال�سينية وت�فر 

االإمكانات واالأيدي العاملة على الرغم من رداءتها.
ونحن نعرف يف  العراق اأن امل�ست�ردين العراقيني قد 
داأب�ا علي   ا�ستراد الب�سائع ال�سينية من هذا الن�ع  
باعتبارها � هكذا   يتعلل ه�ؤالء � االأرخ�س اأمام امل�ستهلك 
ال     � لالأ�سف   � امل�ستهلك  هذا  اأ�سبح  حتى       ،! العراقي 
اإىل    اأم��ام��ه في�سطر جم��ربا  الب�سائع  ي��ج��د   غ��ر ه��ذه 
حاجات  ت�سد  الب�ساعة  هذه  كانت  اإذا  خا�سة  �سرائها 
ثمنها ت�سمد  اإيل   رخ�س  بالقيا�س  تكاد  ا�ستهالكية ال 
الأي   فرتة زمنية منا�سبة للبقاء !   بل �سرعان ما تتلف 
هذه الب�ساعة فال جتد من   ي�سلحها وال لها اأي   قطع   
غيار ولي�س لها ت�كيالت �سيانة بالطبع !   وهنا ت�سبح 
ي�ساوي    ال    فيها  دفع  ما  الأن     ، غالية  الب�سائع    هذه 
ما   ينتج عنها من نفع يف   اال�ستخدام !   واأ�سبحت � 
كما نعلم � �سمعة املنتج ال�سيني   عالمة على   الرداءة 
اأن  لل�سني  البد  وكان  لال�ستعمال،   القابلية  و�سع�بة 
تنتبه،   واأن تتدارك ان�سحاب �سفة الرداءة على   �سائر 
بل  العربي،    العامل  ال���اردة اىل    ال�سينية  املنتجات 
�سائعة  �سمعة  لل�سني  ت�سرتد  اأن  ال�سني  ع��ل��ى    ب��ات 

ملنتجاتها.
هناك اأربع م�س�دات لق�انني حماية امل�ستهلك العراقي 
اإىل  امل�ستهلك  حماية  هيئة  قدمتها  العراقية  وال�سناعة 
واملناف�سة،  االح��ت��ك��ار  م�سروع  ه��ي  ال��ن���اب،  جمل�س 
وم�����س��روع ح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج امل��ح��ل��ي، وق���ان����ن حماية 
ودعم  املحلي  اال�ستثمار  وقان�ن  العراقي،  امل�ستهلك 
املنتجات  �ستحمي  الق�انني  "هذه  العراقي،  امل�سنع 
العراقية التي فقدت احلماية ودخ�ل الب�سائع االأجنبية 

اإىل العراق من دون �س�ابط جمركية".
ما ال�سبب يف اإغراق ال�س�ق بهذه الب�سائع هل امل�ستهلك 
اأم  املنتجة  ال�سركات  اأم  امل�ست�رد  التاجر  اأم  البائع  اأم 
احلك�مة باعتبارها امل�س�ؤولة االأوىل واالأخرة عن كل 

ما يدخل اىل داخل العراق من ب�ساعة؟
وكل  الرديئة  للب�ساعة  خ�سبة  تربة  اأ�سبح  العراق  ان 
تاأتي  ال  التي  الرديئة  الب�ساعة  فيها  ت�جد  االأ���س���اق 
وعلى  ال�سريع  الربح  ه�  و�سببها  اجليدة  املنا�سئ  من 
على  بفر�سها  احل��ك���م��ة  "ونطالب  امل���اط��ن  ح�ساب 
التاجر ال�ستراد الب�ساعة اجليدة من املنا�سئ املعروفة 
مثلما  الب�سائع  دخ���ل  على  ت�سرف  واحلك�مة  عامليا 
على  ت�سرف  التجارة  كانت وزارة  قبل حيث  من  كانت 
كل الب�سائع التي تدخل اىل العراق ولكن االآن الدخ�ل 
لل�سيطرة  تخ�سع  وال  رق��اب��ة  دون  وم��ن  �سهال  اأ�سبح 
دون  من  تدخل  والب�ساعة  مفت�حة  الن�عية واحل��دود 
امل�ستهلك  يهمهم  ال  التجار  من  والكثر  �سرط  وال  قيد 

فيعمل�ن ب�ستى الطرق من اأجل ك�سب املال".
ان ال�سناعة العراقية يف القطاعني العام واخلا�س التي 
الدور  بناها االرتكازية واإنهاء  اإنهاك  اإهمالها اىل  اأدى 
االقت�سادية  التنمية  عملية  يف  تلعبه  ان  ميكن  ال��ذي 
الإعادتها  ال�سرورية  امل�ستلزمات  وت�فر  الدعم  لغياب 
اىل اأو�ساعها الطبيعية التي كانت عليها �سابقا متهيدا 

االأ�ساليب  واإدخ���ال  متقدمة  مرحلة  اىل  بها  لل��س�ل 
االإنتاجية ومتكينها  العملية  املتقدمة يف  التكن�ل�جية 
من ان تك�ن ندا ومناف�سا ق�يا ملنتجات الدول االأخرى 
التي اأغرقت منتجاتها اأ�س�اقنا ب�سكل كبر بالرغم من 
هذه  م��ن  البع�س  وتبني  ن�عياتها  م��ن  الكثر  رداءة 
ال�سناعة  واإخ���راج  لتحييد  االإغ���راق  ل�سيا�سة  ال���دول 
العراقية من القدرة على املناف�سة مع منتجاتها وكذلك 
ت�فر  ان  ميكن  ال��ت��ي  وال��ق���ان��ني  الت�سريعات  غ��ي��اب 
احلماية وبجميع اأ�سكالها لل�سناعات القادرة فعال على 
والن�عية  الكمية  الناحية  من  املحلية  احلاجة  اإ�سباع 
يف  ال�سناعيني  من  الكثر  ذل��ك  ج��راء  من  ت�سرر  وق��د 
على  وقدرتهم  معاملهم  فقدوا  الذين  اخلا�س  القطاع 
ال�س�ق  ورف��د  االإنتاجية  العملية  يف  دوره��م  ا�ستعادة 
املحلية بال�سلع اال�ستهالكية املختلفة، كما اأدى ذلك اىل 
الداخل واخلارج  امل�ستثمرين يف  قبل  الثقة من  فقدان 
يف جممل االأو�ساع التي ميكن ان ت�سكل مناخًا مالئمًا 

ل�ل�ج اال�ستثمار يف ال�سناعات املختلفة.
اتباع  تتطلب  ال�سناعية  التنمية  من  املرج�ة  االأهداف 
ال�سيا�سات التي ت�ؤدي اىل تكامل فروع االإنتاج ال�طني 
واملنتجة  التح�يلية  ال�سناعات  ب��اإق��ام��ة  وااله��ت��م��ام 
التي  وامل��ع��دات  واملكائن  وال��سيطة  االأول��ي��ة  للم�اد 

حتتاجها ال�سناعة املحلية وكذلك االهتمام بال�سناعات 
الغذائية وال باأ�س ان نبداأ يف هذه املرحلة بال�سناعات 
تقدمًا  اأك��رث  مراحل  اىل  لل��س�ل  متهيدًا  التجميعية 
ميكن من خاللها اإدخال ال��سائل التكن�ل�جية لل�سناعة 
العاملي ومتكينها من مناف�سة  التط�ر  ال�طنية مل�اكبة 
ال�سلع االأجنبية واالنتقال اىل املرحلة التي حتقق ن�سبًا 

متقدمة يف عملية الت�سنيع.
ر�سم  يف  اخلا�س  للقطاع  دور  اإعطاء  ال�سروري  من 
لال�ستراد  �س�ابط  وو���س��ع  االقت�سادية  ال�سيا�سة 
ال�سيطرة  ل�س�ابط  امل�ست�ردة  الب�سائع  واإخ�����س��اع 
الن�عية والرقابية، يف حني يف�سل عدد من امل�ستثمرين 
ع���دم ت�فر  ب�سبب  ال��ع��راق  خ���ارج  ال��ع��م��ل  ال��ع��راق��ي��ني 
عراقية  وطنية  �سناعة  لقيام  امل��س�عية  ال�سروط 
لهذا  والدعم  امل�ساندة  تقدمي  وعدم  لها  الدولة  واإهمال 
القطاع احلي�ي ما ا�سطر عدد من ال�سناعيني العراقيني 
ال��سعية  لهذه  احل��ل���ل  اي��ج��اد  يف  ينجح�ا  مل  ح��ني 
فان  ال�سلبية  احلالة  ه��ذه  ا�ستمرت  ف��اذا  امل�ستع�سية 
الكثر من ال�سناعيني �سيلجاأون اىل مثل هذه اخلط�ة 
فهي دع�ة لتكثيف اجله�د للت�سدي مل�سكالت ال�سناعة 

من خالل ا�ستثمار روؤو�س االأم�ال. 
 ان هناك الكثر من املعاجلات لغر�س حماية امل�ستهلك 

وح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج ال���ط��ن��ي م��ن خ���الل و���س��ع �س�ابط 
امل�ست�ردة  وامل���اد  ال�سلع  جميع  واإخ�ساع  لال�ستراد 
الن�عية  وال�سيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  لتدقيق 
قبل دخ�لها وو�س�لها اىل امل�ستهلك حماية له وللرثوة 
ال�طنية وو�سع الر�س�م عن طريق االإعفاءات واإعفاء 
واإعفاء  الكمركية  الر�س�م  من  للمعامل  االأولية  امل���اد 
 5�  3 ومل���دة  ال��دخ��ل  �سريبة  م��ن  ال�سناعية  امل�ساريع 
الذين  وامل��زارع��ني  ال��زراع��ي،  باملنتج  اأ���س���ة  �سن�ات 
عجلة  وت�سغيل  الدخل  �سريبة  دفع  من  الدولة  اأعفتهم 
ال�سناعية  امل�����س��اري��ع  بتحديث  ال���ط��ن��ي��ة  ال�سناعة 

القائمة.
ان  منها  ع��دة  اأ�سباب  له  الرديئة  الب�ساعة  وج���د  ان 
هناك هجمة الإغراق ال�س�ق العراقية بالب�ساعة الرديئة 
تعمل  احلك�مات  من  العديد  وهناك  اجل���دة  والقليلة 
والحتكار  املحلية  ال�سناعة  على  للق�ساء  ال�سيء  هذا 
ال���دول تدعم  م��ن  ال��ع��دي��د  ان  ال��ع��راق��ي حيث  ال�����س���ق 
التجار امل�سدرين للعراق حيث جتد �سعر الب�ساعة يف 
اإ�سافة اىل  املن�ساأ،  بلد  اأرخ�س من �سعرها يف  العراق 
ان الكثر من التجار لي�س لديهم خربة يف التجارة ومل 
لالقت�ساد  خ�سارة  وي�سبب  بحت  جت��اري  ب�سكل  يفكر 
اأخرى  اأ�سياء  وهناك  ملاله،  امل�اطن  وخ�سارة  ال�طني 
تتعلق باحلك�مة فيجب ان تك�ن هناك رقابة حك�مية 
على دخ�ل الب�ساعة اىل العراق والت�سديد على الرقابة 
الب�سائع  دخ���ل  ومنع  ال�سحية  وال��رق��اب��ة  التجارية 
الرديئة ويجب ان تك�ن هناك �سهادة من�ساأ لكي تدخل 
الغرف  م��ن  واع���رتاف  االأ���س��ل��ي  املن�ساأ  م��ن  الب�سائع 
التجارية يف ذلك البلد.. ان اأخطر الب�سائع الرديئة هي 
الب�سائع وامل�اد الغذائية وكذلك االأدوية وامل�اد الطبية 
ك�نها تتعلق ب�سحة امل�اطن فاأما اأن تك�ن غر مطابقة 
للم�ا�سفات اأو اأن مدة خزنها جتاوزت املدة املقررة اأو 
واالأدوية  الطبية  امل�اد  اأما  فيها  امل�سرطنة  امل�اد  كرثة 

فانها كثرة والبع�س منها ي�سنع حتى يف البي�ت.
جيدة  ب�سائع  ال�ستراد  وال�سناعيني  للتجار  دع���ة 
ولي�س  الن�عية  على  ا�سترادهم  يف  م�ستندين  املن�ساأ 
الذي  امل�ستهلك  تخدم  االأم��د  ط�يلة  فالب�سائع  الكمية 
بات متلهفًا لهذه الب�سائع خ�س��سا مع ت�جه احلك�مة 
لدعم االقت�ساد العراقي الذي حت�سن و�سعه خالل العام 
احلايل وه� بداية لتح�سني اكرب يف امل�ستقبل القريب 
خا�سة بعد امليزانية االنفجارية لهذا العام التي �س�ف 
يك�ن لها تاأثر كبر على حركة ال�س�ق وخا�سة انتقاء 

الب�سائع اجليدة.
*جامعة ذي قار.. مركز اأبحاث االأهوار

ال�سلع ال�سينية الرديئة فـي ظل انح�سار ال�سناعة املحلية
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 ا�ستطالع/ املدى االقت�سادي

يعد ال�س�ق العربي من اكرب املراكز التجارية لي�س يف 
العا�سمة بغداد، بل يف عم�م اأنحاء العراق ، فه� مق�سد 
املتج�لني،  والباعة  املفرد  حمال  واأ�سحاب  املتب�سعني 

ما يجعله يف حركة جتارية على مدار ال�ساعة.
املراكز  اىل  تفتقر  العا�سمة   ان  للنظر   الالفت  ولكن 
احل�ساري   بالطابع  تت�سم   التي  التجارية  واال�س�اق 
من حيث الت�سميم والتنظيم وان�سيابية احلركة املكثفة 

التي ت�سهدها يف الغالب مثل هذه املراكز واالأ�س�اق.
امل���دى جت���ل��ت يف اروق���ة ال�����س���ق ال��ع��رب��ي ور�سدت 
وا�سحاب  امل��ف��رد  وب��اع��ة  اجلملة  جت��ار  معاناة  حجم 

)الب�سطيات( التي �سكلت ملمحًا بارزًا يف ال�س�ق:

الو�سع االأمني وحركة ال�سوق 
م��ره���ن ���س��اح��ب  حمل  امل���اط��ن عبد احل�سني  ي��ق���ل 
لالب�سة الرجالية  يف ال�س�ق العربي: ان ال�س�ق  ي�سهد 
مل  االأخ���رة  التفجرات  وحتى  كبرة  جت��اري��ة  حركة 
ت�ؤثر على ن�ساط احلركة التجارية داخل ال�س�ق، وان 
عدد املرتادين اىل ال�س�ق العربي يف ازدياد دائم وتراه 

دائمًا يكتظ باملتب�سعني.

تواجدهم ع�سوائي وغري ر�سمي
م�اد  حمل  �ساحب  اال���س��دي  الله   عبد  ي��رى  حني  يف 
من  ح�ساري  غ��ر  ب��ات  ال�س�ق  ت�سميم  ان  جتميل، 
ويف  العامل  اأ�س�اق  على  اطلعنا  ول�  الت�سميم  حيث 
اأقل تقدير اأ�س�اق دول اجل�ار التي اأ�سبح ت�جه فيها 
نح� البناء عم�ديا لراأينا كم نحن متخلفني من ناحية 
ووج�د  ال�س�ق  م�ساحة  �سغر  كذلك  والبناء  العمران 
امل��رور  ال�سع�بة  م��ن  ج��ع��ل   والب�سطيات  اجل��ن��اب��ر 
يك�ن  ان  امل��ف��رت���س  م��ن  امل��م��رات حيث  وال�����س��ر يف 
ت�اجدهم ر�سمي  وب�سكل منظم ولي�س ع�س�ائيًا  ي�ؤثر 

على حركة �سر املارة.

احلل.. وعود فقط
وقد كانت للتاجر  مناف �سلمان عب�د الذي يعمل يف 
جتارة مالب�س االأطفال  مقرتحات  او  حماولة  لتغير 
التي  باجلنابر  يتعلق  ما  يف  وخا�سة  ال�س�ق  واق��ع 
اأو�سح  للتجار واملارة حيث  م�سكلة م�ستع�سية  باتت 
ان ال�س�ق يتك�ن  من ثمانية ق�اطع  اخرتنا �سخ�سًا 
ممثاًل عن كل  قاطع وقمنا بزيارة االأمني العام ورئي�س 
هيئة خدمات بغداد  و�سرحنا لهم حجم معاناتنا واثر 
وكان  بقربنا  التي  املحال  على  والب�سطيات  اجلنابر 

االمر جمرد وع�د فقط من قبل امل�س�ؤولني!

ا�ستغالل ال�سرداب
ويرى تاجر العط�ر ق�سي �ساكر املحمداوي  ان يك�ن 
مكان  اأف�سل  ه�  العربي  لل�س�ق  الداخلي  ال�سرداب 
مب�ساحة  يتمتع  حيث  والب�سطيات  اجلنابر  الأ�سحاب 
وا�سعة وميكن تق�سيمه وا�ستغالله بدل من تركه هكذا 
النا�س الن  هناك  اأرزاق  وحتى ال يت�سبب احد بقطع 
الكثر من الع�ائل تعي�س على هذه اجلنابر، علما ان 
منها  يعاين  التي  البطالة  لكن  كليات  خريج�  اغلبهم 

اغلب �سبابنا زجت بهم اىل هذه املهنة.

ال�سرداب  طافح باملياه
الألعاب  ب�سطية  �ساحب  ال�سعدي  ح��ي��در   وي��رف�����س 
االأطفال النزول اىل ال�سرداب عندما �سمع بهذا املقرتح 
املجاري  الن  ه��ن��اك  ال��ن��زول  ن�ستطيع  ال  ق���ال  ح��ي��ث 
القذارة  غاية  يف  املكان  وكذلك  طافحة  ال�س�ق  حتت 
ي�سلنا  كيف  ويت�ساءل:  الكهرباء  ت�سله  ال  اظلم  وه� 

امل�سرتي ونحن حتت االأر�س؟

احلل يكمن يف االأ�سواق العمودية
ويتحدث التاجر لبيع املالب�س الن�سائية  حممد �ساري 
عن جتربة �سفره اىل ال�سني وما هي اأهم املالحظات 
التي �سجلها بخ�س��س االأ�س�اق حيث قال: احلقيقة 
والربع   امل��ل��ي��ار  بلد  وه��ي  ال�سني  اىل  �سفري  اأث��ن��اء 
ن�سمة  تتج�ل وال ترى اثرًا لبائع متج�ل، الن اغلب 

اأ�س�اق ال�سني تتمتع ببناء عم�دي يف حني منذ بداية 
العربي  ال�س�ق  العراق �س�ى  الثمانينيات مل ينب يف 
والر�سايف وكل االأ�س�اق بناء اأفقي، يف حني ان دول 
الطابق  ان  م�سيفًا  املجال،  بهذا  �س�طًا  قطعت  العامل 

الثاين جمرد خمزن وغر م�ستغل.

وجودنا ال يوؤثر  
يف حني يرى )�ساحب الب�سطية( ع�سام �سليم اال�سدي 
وه� خريج  كلية تربية ان الب�سطية واجلنرب ال ت�ؤثران 
املرتوكة  امل�ساحة  ك���ن  امل��ح��ال  على  وال  امل���ارة  على 
للمرور كبرة ووا�سعة وت�سمح مبرور ال�سابلة ولكنه 
ي�ؤكد ان التجار متذمرون من وج�دنا ك�ننا ال ندفع 
نطاق  حدود  عن  يخرج  ال  االمر  ان  معتربًا  اإيجارات 
احل�سد وحماولة قطع االأرزاق التي هي بيد اخلالق، 
وي�ؤكد يف ال�قت نف�سه على معاناته يف زمن النظام 
قبل  م��ن  لهم  امل�ساحات  ت���ؤج��ر  ك��ان��ت  حيث  ال�سابق 
اللجنة امل�سرف عليها )عدي( وكان�ا ي�سارك�ننا  يف 
الرزق منا�سفة مع الظروف ال�سعبة التي كان يعاين 
منها البلد من ح�سار اقت�سادي مقيت اثر على اجلميع 

ولي�س على اأ�سحاب اجلنابر والب�سطيات.

ت�سائل عدد الب�سطيات
ح�سني حمزة �ساحب ب�سطية ملالب�س االأطفال اخربنا 
للمحال  قلق  ت�سكل م�سدر  باتت  التي  الب�سطيات  انه 
يف ال�س�ق العربي، قد ت�ساءل عددها بن�سبة 10% الن 
اأ�سبح  وتنظيم  ام��ان  من  بال�س�ق  املحيطة  الظروف 
ال�س�ق يفتقر ملا بعك�س ما كان معم�اًل يف زمن النظام 
البائد عندما كان  يتقا�سى اإيجارًا على االأر�سفة بحيث 

اأ�سبح اإيجار ن�سف اأرباح �ساحب اجلنرب.

م�سدر رئي�سي لب�سائع املحافظات
كربالء  مدينة  من  قدم  الذي  جا�سم   علي  امل�اطن  اما 
يف  دورًا  ال�س�ق  لهذا  ان   يبني   للت�س�ق   املقد�سة  
املفرد  بن�عيها  الب�سائع   من  بكثر  املحافظات   رفد 
تاثرا  اثر  قد  الطرق  ان�سداد  ان  يرى  ولكن  واجلملة 

كبرا على املارة وخا�سة من كبار ال�سن  فه� ي�سطر 
للم�سي من �ساحة اخلالين، النه يعلم ان �سارع الر�سيد 
الطرق  ان�����س��داد  وان  ك��ذل��ك  م�����س��دود واجل��م��ه���ري، 
امل�ؤدية اىل ال�س�ق جتعل من املارة ي�سعرون باإزعاج 

حتى و�س�لهم.
اأحمد  الن�سائية  املالب�س  لبيع  التاجر  ي�ؤكد  من جانبه 
عبا�س ال�سعدي ان الزحام الذي ي�سهده ال�س�ق العربي 
لي�س فقط ب�ج�د اجلنابر وامنا  يرجع اىل �سبب اخر 
ان  وي��ق��رتح  ال�س�ق  يف  التجارية  امل��ح��ال  قلة  وه���  
تك�ن هناك ا�س�اق اأخرى يف مدينة ال�سدر وال�سعب 
وبغداد اجلديدة على غرار ال�س�ق العربي ولكن بنمط 

ح�ساري وبناء عمراين حديث.
اىل  املرور  من  ا�ستياءها  اأبدت  هيثم   بيداء  امل�اطنة 
اىل  مرورها  من  متذمرة  كانت  حيث  العربي  ال�س�ق 
ال�س�ق   املكتظ بالزحام  لذا فهي تقرتح ان يك�ن هناك 

�س�ق للن�ساء فقط ولكن على غرار ال�س�ق العربي.
العربي  ال�س�ق  يف  راأت  العبيدي  اإبراهيم  ملياء  اأم��ا 
لنف�سها والأطفالها من  لبيتها و  كل ما حتبه وحتتاجه 
اأ�سياء ومالب�س واأدوات منزلية حديثة وهي ترى ان 
اأ�سعاره تقرتب  ال�س�ق  يتمتع برخ�س االأ�سعار ك�ن 
من اأ�سعار اجلملة ومقارنة باملحال االأخرى التي تبلغ 
اىل  ي�سجعنا  كله  هذا  ان   م�سيفة  ال�سعف   اأ�سعارها 
معاناة يف  م�سدودة وجند  الطرق  ك�ن  مع  احل�س�ر 
ال��س�ل، وتاأكد ملياء ان ال�س�ق العربي ميتاز مب�قع 
امل�سدر  تعترب  التي   ال�س�رجة  من  لقربه  �سرتاتيجي 
احل�س�ر  على  ي�سجعنا  فهذا  الب�سائع   لكل  االأ�سا�س 

اأكرث اىل ال�س�ق العربي.
وي��سح التاجر بارق �سعد العامري اإنه يفتقر للنظافة 
الننا يف اخلارج جند نفايات مكد�سة وعملية التنظيف 
تقع على عاتق احد املقاولني الذي ياتي يف نهاية كل 
�سهر ياأخذ منا ر�س�م النظافة وهي غر م�ج�دة، اما 
يف ما يتعلق باالأمان فال�س�ق العربي اأمان مئة باملئة 
الن حرا�س البنك املركزي  قريب�ن منه وهم من يق�م 
حتى  �سرقة  حالة  اأي  ال�س�ق  ي�سهد  ول��ن  بحرا�سته  

االآن.

ال�سوق العربي اأهم مركز جتاري يعاين من الفو�سوية واالإهمال!
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البنى  او  االرتكازية  الهياكل   
التحتية

الفقري الأي بلد  الهياكل االرتكازية تك�ن العم�د 
متقدم ومن دون اإقامتها ال ميكن خلق امل�ستلزمات 
البلدان  وتعايف  والزراعة  لل�سناعة  ال�سرورية 
النامية من تخلف �سديد يف هذا املجال ما ي�سبب 
واختناقات  وت�س�يقية  مت�ينية  م�ساكل  ل��ه��ا 
اقت�سادية تنعك�س يف اآثارها ال�سلبية على عملية 
امل�انئ  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  ف���روع  اأه���م  وم���ن  التنمية 
والطرق  احل��دي��د  ال�سكك  وخ��ط���ط  وامل���ط���ارات 
امل�ا�سالت  وو�سائل  واخلازن  واجل�س�ر  الربية 
الكهربائية  ال��ق��درة  نقل  وخ��ط���ط  واالت�����س��االت 

واالأنابيب النفطية وغر ذلك. 

 االإنتاج واالإنتاجية 
تعني كلمة )االإنتاج( كل ما ينتجه الن�ساط العملي 
�سمن  امل��ادي��ة  اخل��رات  �سنع  اج��ل  من  لالإن�سان 
كالغذاء  فيها،  يعي�س  التي  االجتماعية  الت�سكيلة 
وكل  وامل��ك��ائ��ن  واالآالت  وامل�����س��اك��ن  واالأل��ب�����س��ة 

احلاجيات التي ينتجها العمل الب�سري.
وحدة  تنتجه  م��ا  على  ت��دل  فهي  االإن��ت��اج��ي��ة  ام��ا 
�ساعة  حم��ددة،  زمنية  وحدة  يف  معينة،  اإنتاجية 
يف  تعني  انخفا�سها  او  االإنتاجية  فارتفاع  مثال 
الذي  النهائي  االإن��ت��اج  نق�س  او  زي���ادة  النهاية 

تت�قف عليه زيادة الرفاه املادي للمجتمع. 

 الت�سخم 
لدى  ال��دف��ع  و�سائل  اأزي���اد  بانه  الت�سخم  يعرف 
واخلدمات  ال�سلع  كمية  ت��ف���ق  بن�سبة  االأف����راد 
املعرو�سة يف ال�س�ق وعند ذلك �سي�سطر النا�س 
اىل دفع كمية اكرب من النق�د للح�س�ل على قدر 
مبعنى  اأي  اخل��دم��ات  او  ال�سلع  ه��ذه  م��ن  معل�م 
م�ست�اها  اىل  بالقيا�س  النق�د  قيمة  هب�ط  اآخ��ر 
بامل�ستهلكني  ال�سرر  اإحل���اق  وب��ال��ت��ايل  ال�سابق 
قيمة  هب�ط  فان  لهذا  الثابتة  الدخ�ل  واأ�سحاب 
النق�د ال�رقية يظهر على �سكل ارتفاع يف االثمان 
وعندما ترتفع االأ�سعار نتيجة للت�سخم وللمغاالة 
حلقة  ذل��ك  عن  ين�ساأ  ال�رقية  النق�د  اإ���س��دار  يف 
يتعذر  بحيث  احللقات  مت�سلة  دائ��رة  او  مفرغة 
اخلال�س منها وت�سر بالنق�د ال�رقية من تده�ر 

اىل اآخر. 

 اأدوات ال�سوق النقدية 
من املعل�م ان ات�ساع ال�س�ق النقدية رهن بتن�ع 
االأ�س�ل اىل تباع وت�سرتى فيها وعلى مدى ت�افر 
التعامل  حاجات  ل�سد  ال�سي�لة  من  املالئم  القدر 

الي�مي. 
وتت�قف �سي�لة ال�س�ق على مدى �سه�لة حت�يل 
الذي  االم��ر  ال�����س��رورة،  عند  نق�د  اىل  االأ���س���ل 
يت�قف على ن�ساط التعامل وعلى مقدار ما يت�افر 
االأجل  ق�سرة  املالية  االأوراق  م�ارد  من  لل�س�ق 

املتداولة وهي كثرة ومتن�عة اأهمها:
1- ح�االت اخلزينة
2- �سهادات االإيداع

3- االأ�سهم
4- ال�سندات

5- ح�االت البنك املركزي

 االأحوال العينية
ا�سطالح قان�ين يطلق على معنيني:

التي  امل��دين  القان�ن  ق�اعد  جمم�عة  االأول:   -
حتكم االأم���ال او الروابط املالية التي تن�ساأ بني 

االأ�سخا�س.
الثاين: امل��س�عات نف�سها اخلا�سة بالروابط   -
املالية واالأم�ال متييز لها عن م��س�عات االأ�سرة 
)م�سائل  عليها  يطلق  التي  واجلن�سية  واالأهلية 

االأح�ال ال�سخ�سية(. 

مفاهيم وم�سطلحات اقت�سادية

 اإعداد/ كرمي حممد ح�سني 

تقع ال�سناعات االإنتاجية عادة يف املناطق التي تتمتع 
ب�فرة يف امل�ارد الطبيعية، وو�سائل االنتقال اجليدة، 
اأمريكا  واملناخ املعتدل، وذات الكثافة ال�سكانية، وتعد 
ال�سمالية واأوروبا واآ�سيا يف مرتبة الدول الرائدة يف 
اأكرث من 90% من  الت�سنيفات، فهي تنتج مًعا  كل هذه 

ال�سلع امل�سنَّعة يف العامل.
وخفيفة،  ثقيلة  اإىل  امل�سنَّعة  ال�ّسلع  تق�سيم  وميكن 
ة، ويتحمل املنَتج املعمر  ة وغر معمرِّ ا اإىل معمرِّ واأي�سً
غر  املنتج  ُي�ستهلك  بينما  ط�يلة،  ملدة  العمل  ظ��روف 

املعمر ب�سرعة.
اأما  ًرا،  ال�سكك احلديد منَتًجا ثقياًل معمِّ وتعترب قاطرة 

رغيف اخلبز فه� �سلعة خفيفة غر معمرة.
�سلع  اأو  ا�ستهالكية  �سلع  اإم���ا  امل�سنَّعة  وامل��ن��ت��ج��ات 
اإنتاجية، وتبيع حمال البيع بالتجزئة مثل حمال البقالة 
امل�سرتين.  ملاليني  اال�ستهالكية  ال�سلع  وال�سيدليات 
اد والطعام  وت�سمل هذه املنتجات اأجهزة الرادي� وال�سجَّ
هي  االإنتاجية  وال�سلع  االأخ��رى.  املنتجات  من  واآالًف��ا 
وت�سمل  اأخ��رى،  منتجات  ل�سناعة  ُت�ستخدم  منتجات 
واآالت  التحميل  وك��را���س��ي  ْن��ربك��ات  ال��زُّ ال�سلع  ه��ذه 

الطباعة والعديد من املنتجات االأخرى.

ال�سركات اخلم�سون الرائدة يف االإنتاج 
ال�سناعي يف العامل

1- جرنال م�ت�رز
ال�اليات املتحدة االأمريكية وفرن�سا 

2- ف�رد لل�سيارات
ال�اليات املتحدة االأمريكية واإيطاليا  

3 - ت�ي�تا لل�سيارات
اليابان  فيليب�س اإليكرتونك�س وه�لندا 

4- اإك�س�ن 
ال�اليات املتحدة االأمريكية  واليابان  

5- رويال دوت�س/ �سل جروب
اململكة املتحدة/ ه�لندا 

  رين� يف فرن�سا 
6- هيتا�سي

اليابان وال�اليات املتحدة االأمريكية 
7- دميلر بنز 

اأملانيا وال�اليات املتحدة االأمريكية 
8- اإنرتنا�س�نال بيزن�س م�سينز

ال�اليات املتحدة االأمريكية 
 ميت�س�بي�سي لل�سيارات يف اليابان 

9- مات�س��سيتا اإليكرتيك اإند�سرتيال
اليابان وه��س�ست يف اأملانيا 

10- جرنال اإليكرتيك
ال�اليات املتحدة االأمريكية واإيطاليا 

11- م�بيل
اإليكرتيك  ميت�س�بي�سي  و  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات 

يف اليابان 
12- ني�سان لل�سيارات

اليابان و�سام�س�جن يف ك�ريا اجلن�بية  
13- ف�لك�س واغن

اأملانيا واإيه بي بي اآ�سيا بروان ب�فري يف �س�ي�سرا 
14- �سيمن�س

املتحدة  ال���الي��ات  يف  جامبل  اأن���د  وب��روك��رت  اأمل��ان��ي��ا 
االأمريكية  

15- ريت�س برتوليام
اململكة املتحدة وبيج� يف فرن�سا 

16- كري�سلر
ال�اليات املتحدة االأمريكية  وبا�سف يف اأملانيا 

17- فيليب م�ري�س
ال�اليات املتحدة االأمريكية  و بي. اإم. دبلي� يف اأملانيا  

18- ت��سيبا 
اليابان واألكيتل األ�ست�رن يف فرن�سا 

19- داي�
املتحدة  ال���الي��ات  يف  و���س��ي��ف��رون  اجلن�بية  ك���ري��ا 

االأمريكية 
20- ي�نيلفر

ب��اك��ارد يف  – ه���ل��ن��دا وه��ي���ل��ي��ت-  امل��ت��ح��دة  اململكة 
ال�اليات املتحدة االأمريكية  

21- ن�ستله
�س�ي�سرا وميت�س�بي�سي لل�سناعات الثقيلة يف اليابان  

22- �س�ين
اليابان وباير  يف  اأملانيا 

23- فيات
اإيطاليا ونيب�ن للف�الذ يف اليابان 

24- اإن. اإي. �سي
اليابان وبيب�سيك� يف ال�اليات املتحدة االأمريكية  

25- ه�ندا لل�سيارات
اليابان وتاي�سني يف اأملانيا 

على  مايرب�  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  يف  وي�جد 
360،000 �سركة م�سنِّعة. وهذه ال�سركات اإما �سركات 
ميلكها اأفراد اأو �سركات م�سرتكة اأو �سركات م�ساهمة. 
للتجهيزات  خم�س�سة  امل�ستثمرة  االأم�����ال  ومعظم 
واملعدات، اأما الباقي فُي�ستغل يف تخزين امل�اد االأولية 
ال�سركات  وت�ظف  البيع.  اأو  الت�سنيع  تنتظر  التي 
االأمريكية نح�20 ملي�ن �سخ�س يك�سب�ن نح� اثنني 

وع�سرين من كل مئة دوالر اأمريكي من دخل الدولة.
ال�سخمة  االأمريكية  الت�سنيع  �سركات  معظم  وتقع 
اخلم�س  الت�سنيع  ومناطق  الكبرة،  املدن  من  بالقرب 
هي  االأمريكية  املتحدة  ال���الي��ات  يف  الرئي�سة  ع�سرة 
بح�سب ترتيب اأهميتها: ل��س اأجنل��س � ل�جن بيت�س، 
 � دي��رتوي��ت  فيالدلفيا،  ن��ي���ي���رك،  مدينة  �سيكاغ�، 
�سانت  ب��سطن،  وورث،  ف����رت   � داال����س  هي��سنت، 
 � فران�سي�سك�  ���س��ان  ن���ي����اأرك،  رو�سي�سرت،  ل���ي�����س، 

اأوكالند، كليفالند � ميل�وكي، بالتيم�ر.
وتاأتي اأوروبا الغربية واجلمه�ريات املك�نة لالحتاد 
ال�اليات  بعد  الثانية  املرتبة  يف  )�سابًقا(  ال�س�فييتي 
املتحدة االأمريكية ب��سفها مناطق ت�سنيع رئي�سية يف 
الغربية هي  اأوروب��ا  الدول امل�سنِّعة يف  العامل، واأكرب 
فرن�سا و اأملانيا وبريطانيا واإيطاليا وه�لندا واإ�سبانيا 

وال�س�يد.
اأملانيا  كانت  1990م،  اأملانياعام  ت�حيد  اإع��ادة  وقبل 
الغربية بالفعل هي الدولة امل�سنعة املهيمنة يف اأوروبا، 
اأكرث تط�ًرا من تلك امل�ج�دة يف  فقد كانت م�سانعها 
التخطيط  باأ�سل�ب  ت��دار  كانت  التي  ال�سرقية  اأملانيا 
اأوروبا  يف  اأخ��رى  دول  واجتهت  املركزي.  ال�سي�عي 
اأوائل  يف  )�سابًقا(  وت�سيك��سل�فاكيا  كاملجر  ال�سرقية 

االقت�ساد  اأنظمة  اإىل  الع�سرين  القرن  من  الت�سعينيات 
احلر، وحتّ�لت من م�سانع تديرها الدولة اإىل م�سانع 
ال�سناعات  مات�سمى  وغالًبا  اخلا�س.  القطاع  يديرها 

التي تديرها الدولة بال�سناعات امل�ؤممة. 
ال�سناعات  من  العديد  ي�سمل  اآ�سيا  يف  الت�سنيع  اأم��ا 
الريفية ال�سغرة املتخ�س�سة حيث ينتج النا�س الكثر 

من ال�سلع يف منازلهم.
غالًبا  اآ�سيا  يف  وا���س��ع  نطاق  على  الت�سنيع  وي��رتك��ز 
اجلن�بية،  وك���ري��ا  وال��ي��اب��ان،  وال��ه��ن��د،  ال�سني،  يف 
االآ�سي�ية،  )�سابًقا(  ال�س�فييتي  االحتاد  وجمه�ريات 
وتاي�ان. وتنتج معظم الدول االأخرى يف هذه القارة 
�سلًعا قليلة يق�م العمال بت�سنيعها يدوًيا فقط. وحتتل 
احلرير.  اإن��ت��اج  يف  ال��ع��امل  يف  ال�����س��دارة  م��ك��ان  اآ�سيا 
وت��ع��د ال��ي��اب��ان واح���دة م��ن اأك���رب ال���دول امل�سنعة يف 
واملنتجات  االآل��ي��ة  وال��ع��دد  ال�سيارات  ملنتجات  العامل 
االإلكرتونية واالآالت الدقيقة والف�الذ، وت�سنع اليابان 

الي�م منتجات اأكرث من اأي دولة اأوروبية غربية.
بها  لي�ست  ف��ال��ق��ارة   ، ت�سنيع  ي�جد  ال  اإفريقيا  ويف 
�سا�سعة  مناطق  ت�سم  وهي  جيدة،  م�ا�سالت  و�سائل 
متتع  من  الرغم  وعلى  ال�سكان،  اأع���داد  يف  ن��درة  ذات 
القارة االإفريقية مبا يقرب من ثلث م�ارد املياه املحتملة 
يف العامل، اإال اأن معظم م�اقع حمطات الطاقة تقع يف 
اإفريقيا  اإقامة �سناعات فيها. وت�ستخدم  اأقاليم ي�سعب 

اأقل من 1% من م�سادر املياه املتاحة.
الت�سنيع  اأه��م��ي��ة  ازدادت  فقد  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  ام��ا 
تدريجًيا يف اأمريكا الالتينية، وت�سمل الدول الرائدة يف 
املنطقة كاًل من الربازيل، واملك�سيك  الت�سنيع يف هذه 
وامل�اد  كال�سيارات  منتجات  بت�سنيع  تق�مان  حيث 
اأمريكا  دول  من  الكثر  وتنتج  وال��ف���الذ.  الكيميائية 
واملن�س�جات،  املعلبة  واالأغ��ذي��ة  االإ�سمنت  الالتينية 
املنتجات  بت�سنيع  تق�م  التي  ال��دول  من  ع��دد  وهناك 

البرتولية من بينها املك�سيك وفنزويال.
فاأن  وني�زيلندا  اأ�سرتاليا  م��ن  ك��ل  اىل  اجتهنا  واإذا 
هاتني  اقت�ساد  يف  مهًما  دوًرا  فيهما  ي���ؤدي  الت�سنيع 
عدد  ربع  من  يقرب  ملا  وظائف  ي�فر  حيث  املنطقتني، 
غنية مب�اردها  فاأ�سرتاليا  الدولتني.  كلتا  العاملني يف 
املعدنية وت�ستغل معظم معادنها يف االإنتاج ال�سناعي 
الكهربائية  وال�سلع  ال�����س��ي��ارات  تنتج  وه��ي  املحلي، 
اأما  ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ات،  �سناعة  ول��دي��ه��ا  والهند�سية 
عك�س  على  املعدنية  امل�����ارد  اإىل  فتفتقر  ني�زيلندا 
منتجات  ني�زيلندا  مات�سنعه  ب��ني  وم��ن  اأ���س��رتال��ي��ا، 

االأل�مني�م وال�سجاد وعجينة ال�رق وال�رق.

الـــتـــ�ـــســـنـــيـــع فـــــــي الـــعـــامل
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قي  ال�����س��ع���د  اىل  املتجهة  ال�����س���ق  م�����س��رة  ت��خ��ل  ومل 
ال�س�ق  تاأثرت  فقد  االنتكا�سات،  بع�س  من  الت�سعينيات 
)ول� م�ؤقتًا( باندالع االأزمة االآ�سي�ية عام 1997فجعلت 
ويف  بالعمالت  امل�ساربة  هجمات  ب�سبب  االأزم���ة  ه��ذه 
العديد من بلدان �سرق اآ�سيا، فانت�سرت االأزمة بداية من 
انخفا�س قيمة العملة للباث التايلندي و�س�اًل اىل عمالت 
واندن��سيا  اجلن�بية  ك�ريا  فيها  مبا  االأخ��رى  البلدان 
لكن  النظريات  م��ن  العديد  فهنالك  والفلبني  وماليزيا 
النظرية االكرث �سي�عًا التي ف�سرت هذا الت��سع ال�سريع 
املخادع  ال�سل�ك  الذي جاء عن طريق  االقت�سادات  لهذه 

)التدلي�سي( يف نظم امل�سارف.
وعند اجنالء االزمة تبني وا�سحا 
انه مل يعتمد حت�سيل الدي�ن على 
املت�قعة  املالية  احل�سيلة  اأ�سا�س 
اأ�سا�س عالقة  يعتمد على  كان  بل 
امل�����س��ت��دي��ن��ني ب��امل�����س��ارف وح��ال 
م��ا اجن��ل��ت ح��ق��ائ��ق اخل����داع قام 
بتفريغ  االأج���ان���ب  امل�ستثمرون 
البلدان  هذه  يف  املالية  اأ�س�لهم 
ويف ال��ت��غ��ي��ر ال����ذي ح�����س��ل يف 
البقية  ق��ام  اال�ستثمار  ت���ق��ع��ات 
اتبعه  ال�����ذي  امل�������س���ار  ب���اإت���ب���اع 
اأ�س�لهم  تفريغ  )يف  ال�سابق�ن 
هجمات  بداأت  فقد  وبهذا  املالية( 
امل�ساربة. و قد تاأثر �س�ق االأ�سهم 
باأكرب  دراماتيكيًا  ت��اأث��را  املالية 
واح���د   1998 ع���ام  يف  ح���ادث���ني 
النظام  انهيار  هذه احل���ادث ه� 
�سهر  من   31 يف  الرو�سي  امل��ايل 
داو  م�ؤ�سر  وانخف�س   1998 اآب 
 512 م��ن  اأك��رث  ال�سناعي  ج�نز 
نقطة اأي ما يعادل 6.4 باملئة من 
اخل�����س��ارة يف ال��ي���م ال���اح��د. و 
الرو�سي مل  االقت�ساد  انهيار  لكن 

ي�ؤثر تاأثرا ذا مدى ً ط�يل.
ق��د �سبب  وب��ال��رغ��م م��ن ه��ذا فانه 
)وهي  التح�ط  �سركات  انهيار 
�سناديق حت�ط تهدف اىل اإعادة 
اأرباح اكرب من االأرباح االعتيادية 
�سركة  ومنها  م�ستثمريها(  اىل  ال�س�ق  يف  امل��ت���اج��دة 

بالنقا�س. جديرًا  اأمرًا  ذلك  جعل  ما   LTCM
و ادى انهيار النظام املايل الرو�سي اىل اإعالن احلك�مة 
اخلط�رة  ح�ساب  اإع���ادة  ع��ن  ف�سال  اإفال�سها  الرو�سية 
احلك�مية،  العق�د  و  ال�سركات  من  املت�قعة  الن�سبية 
وانتقل امل�ستثمرون على �س�ء ن�عية العق�د اىل العق�د 

احلك�مية االأكرث اأمنا.
قد  الفعل هذه  ردة  فاأن   )LTCM( �سركة  ول�س�ء حظ 
و�سعت الفج�ة بني اأ�سعار ال�سندات، وبذلك فقد راهنت 
�سركة  )LTCM( على �سيءٍ، قد ظهر العك�س منه متاما. 
حيث راهنت �سركة )LTCM( على انح�سار هذا الفارق 
منذ ازدياده للمرة االأوىل عن امل�ست�ى الطبيعي و عندما 
باالأ�سعار  الفارق  ازداد  الرو�سية   االأزمة  اأطراف  ترامت 
ومب�ست�ى ً اأعلى، ف�اجهت ال�سركة خ�سارة فادحة و مل 
اأيل�ل قادرة على تلبية  تعد ال�سركة عند حل�ل منت�سف 
قدر  بنف�س   )LTCM( �سركة  وكانت  الدائنني  طلبات 

اإفال�س احلك�مة الرو�سية.
منت�سف  يف  هزمية ً  تلقت  قد  املالية  االأ�سهم  �س�ق  اإن 
الرو�سي  امل��ايل  النظام  اأخ��ب��ار  انت�سار  عند   1998 ع��ام 
فاأن  وب��ذل��ك   ،)LTCM( التح�ط  �سندوق  �سركة  و 
الذي ارتفع اىل 9،328 يف  م�ؤ�سر داو ج�نز ال�سناعي 
�سهر  بحل�ل   7.539 اىل  انخف�س  قد  ي�لي�  مت�ز  �سهر 
 )LTCM( �سركة  ولتّ�يف   ،1998\31 اأغ�سط�س  اآب 
�سعر  باأقل  ول�  املالية  اأ�س�لها  ببيع  قامت  بالتزاماتها 
تاأثرا  هذه  البيع  عملية  اأث��رت  وقد  لها،  ال�س�ق  تعطيه 
�سلبيا على االأ�س�اق التي مل تتنف�س ال�سعداء من اأزمات 

اآ�سيا ورو�سيا.
لذا حترك امل�سرف الفيدرايل االحتياطي حتركًا �سريعا 
التخفي�س  خ��الل  من  ذل��ك  و  ال��سع  جدية  اىل  واأ���س��ار 
نقطة  ب�75  االحتياطي  الفيدرايل  امل�سرف  اأرباح  ن�سبة 
من   25 بن�سبة  مقارنة  كبرة  ن�سبة  تعد  التي  اأ�سا�س 

تغيراتها.
 )LTCM(�وو�سع االحتاد الفيدرايل خطة اإنقاذ �ساملة ل
�سخت هذه اخلطة 3.6 مليار دوالر من االأم�ال ل�سركة 
يف  وذل��ك  امل��ذك���رة  لل�سركة  االأم����ال  من   )LTCM(

تبادالتها املخ�س�سة ل�س�ؤون االأم�ال.
انه  اال  التدخل  هذا  ب�ساأن  ال��راأي  اختالف  من  وبالرغم 
اأ�سعار  �سرعت  و  املالية.  االأ�سهم  �س�ق  هداأ من روع  قد 
�سهر  يف   7.539 قدره  بلغ  وال��ذي  املنخف�س  م�ست�اها 
اآب/اأغ�سط�س وارتفع م�ؤ�سر داو ج�نز ال�سناعي لي�سل 

اىل 9.400 عند حل�ل نهاية عام 1998.

وارتفع ال�سع�ر بالتلهف اىل ال�س�ق والت�ق اليها عند 
دخ�ل م�ؤ�سر داو ج�نز ال�سناعي نقطة ال�10.000 يف 
بداية عام 1999 الذي ت�قف عند حاجز ال�3.600 قبل 

خم�س �سن�ات م�ست من تلك ال�سنة.
وقد اأعطت م�سادر ذات �سمعة كبرة و�سفها للفرتة التي 
االنهيارات  كل  مع  احل��ال  هي  كما  الرتاجع  هذا  �سبقت 

التي ح�سلت �سابقا.
ح�سل  الذي  االنهيار  م�ساء  يف  ف�سر  ايفري  ريكل  وقال 
ال�سع�د،  نح�  متجهة  االأ�سهم  اأ�سعار  ب��اأن   1929 عام 
غرينت�سني  املايل  املرا�سل  كتب  له  م�سابه  ت�سريح  ويف 
حركة  ب��اأن  تاميز"  الني�ي�رك  �سحيفة  يف  م�رغنب�ن 
بناء  يف  مهمة ٌ  هي  ال�سع�د(  ن���ح  )املتجهة  االأ���س���اق 
لالقت�ساد  املت�ازنة  غر  بالق�ة  تتمثل  والتي  ال�س�ق 

وهيمنة ال�سركات االأمريكية على مرحلة االقت�ساد".
رئي�سة  داداك  ج��ي��ل  راأي  ج���اء  ف��ق��د  ه���ذا  ج��ان��ب  واىل 
�سرتاتيجات �س�ق االأ�سهم املالية يف واربرغ الذي قال: 
"ان اقت�ساد وال �سرتيت انتقل من ال�اقع اىل اخليال" 
تقدير  وج���د  ع��دم  اىل  نظرها  وجهة  ت�سر  كانت  فقد 

�سحيح ل��سع �س�ق االأ�سهم.
�سركة  اإي��ج��اد  حيال  باملنطقية  امل�ستثمرون  يت�سم  فلم 
التي جاءت  التقارير  لكن  او وال مارت،  مايكرو�س�فت 
امل�ستثمرون  عليها  بنى  قد  التي  االأرب���اح  باإح�ساءات 
قراراتهم اال�ستثمارية والتي كانت بب�ساطة غر م�ج�دة 
لتدعم �س�ق االأ�سهم املالية، فلم حت�س املحاوالت لتف�سر 
التقارير  اأرب��اح  الت�سعينيات  اأواخ��ر  يف  االأ�س�اق  حالة 

اخلاطئة.
فاأن  رئي�سة  بئاأحداث  �سلة ٌ  ال�س�ق  النهيار  ك��ان  ف��اإذا 
هي   2000 عام  الأرب��اح  )التدلي�سية(  املخادعة  التقارير 

مر�سٌح جيد لتف�سر االنهيار احلا�سل.
متحدثًا  املالية  التبادالت  هيئة  مندوب  ليفت  ارثر  وقال 
عام  يف  ني�ي�رك  جامعة  يف  اجلمه�ر  من  ح�سد  اأم��ام 
1998: "ان التخطيطات املعدة ميكن ان تف�سح الطريق 
لعمليات امل�ساربة و�ستك�ن ال�سالمة واالأمان ازمان من 

واقع االأوهام".
وبالطبع فاأن التاريخ ي�سر لنا اىل ظه�ر �س�ء التقدير 
التجارية  ال�سركات  بع�س  يف  ب��االأرب��اح  يتعلق  ما  يف 
الكبرة يف وال �سرتيت، بينما ادت عملية �س�ء التقدير 
هذه اىل ارتفاع اأ�سعار االأ�سهم وبالرغم من ان هذا االمر 
قد �سمح ل�سركة )اأمريكان اون الين( ذات اخلم�سني عاما 

اأن تبتلع �سركة تامي وارنر االأكرب واالأقدم عمرا.

ــــة ــــي ــــال ــــــم امل ــــــه ــــــس ــــــوق االأ� �ــــــس
)15(

تاأليف: ريك هافر& �سكوت هني

ترجمة: ا�سالم عامر
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 ترجمة/ م�سطفى علي فالح

فازت ال�سركات الرو�سية واالأوروبية وال�سينية 
مبعظم عقود تطوير احلقول النفطية 
العراقية الرئي�سة حيث ح�سلت على حقوق 
تطويرها يف جولة الرتاخي�س الثانية التي 
عقدت يف وزارة النفط العراقية يف بغداد 
خالل �سهر كانون االول 2009 وبح�سور رئي�س 
الوزراء العراقي نوري املالكي وممثلي ال�سركات 
و�سخ�سيات نفطية معروفة حيث متثل هذه 
العقود التطويرية اجلديدة اأول توغل كبري 
من �سركات النفط العاملية يف العراق منذ 
اأربعة عقود وت�سعى هذه ال�سركات اىل الظفر 
باأرباح جيدة من خالل تلك العقود التطويرية 
وبالتايل تثبيت اأنف�سها ك�سركات عاملة 
موؤثرة يف العراق وعلى النقي�س من ذلك فاأن 
ال�سركات النفطية االأمريكية اأت�سمت موؤ�سراتها 
التعاقدية مع العراق وخا�سة يف هذا املجال 
ويف هذه اجلولة الثانية احلا�سمة من عقود 
تراخي�س اخلدمة الثانية بالهزالة وال�سحة 
حيث مل ت�سارك ال�سركات االأمريكية املعروفة 
على امل�ستوى الدويل اال بعقدين فقط فيما 
ا�ستحوذت بقية ال�سركات العاملية بالعقود املهمة 
والرئي�سة يف العراق.

ال�سركات  بها  قامت  التي  التعاقدات  ه��ذه  اأن  �سحيح 
امل��ق��ام��رة املحف�فة  م������س���ع  ع��ل��ى  ت��ن��ط���ي  ال��ع��امل��ي��ة 
باملخاطرة ك�ن العراق بلدًا غر م�ستقر اأمنيا واإداريًا، 
من  ع��امل��ي  احتياطي  اك��رب  ث��ال��ث  ميلك  ال��ع��راق  اأن   اال 
مازالت  البالد  اإن  ذلك  مع  لكن  العامل،  يف  اخلام  النفط 
االإداري املزمن  الف�ساد  اأنها تعاين من  اإذ  متر باملخاطر 
اجلديد  القان�ن  منعت  بدورها  التي  ال�سيا�سة  وبحدة 
للنفط والغاز العراقي من التمرير من الربملان العراقي.
من جمم�ع �سبع �سركات اأمريكية �سجلت ملزادات ج�لة 
الرتاخي�س الثانية ظهرت �سركة اأمريكية واحدة ك�سريك 
رئي�سي يف الك�ن�س�رتي�م الذي فاز باأحد عق�د اخلدمة 
ثان�ية  ح�سة  على  اخرى  اأمريكية  �سركة  ح�سلت  فيما 

يف احد تلك العق�د.
من جانبها فازت ال�سني ومن خالل �سركة نفطية تابعة 
رو�سيا  حققت  فيما  عقدين  يف  رئي�سة  بح�سة  للدولة 
لقد حققت  على عقدين ت�ساركني يف هذه اجل�لة، فعال 
ال�سركات االأوروبية ظه�را ق�يا يف هذه املزادات على 
ات�سف  التي  االأمريكية  ال�سركات  من  نظراتها  عك�س 
برتوليم  بريت�س  �سركات  ف��اأن  اأي�سًا  بالهزالة،  اأداوؤه���ا 
الربيطانية و�سل اله�لندية و�ستات اويل الرنويجية و 

اأي اأن اأي االيطالية ح�سلت على �سفقات.
من جانبها فازت �سركات من ماليزيا وانغ�ال ب�سفقات 

ت�ساركية يف خم�سة عرو�س فائزة.
اليها  اآل��ت  التي  النتيجة  اأن  نفطي�ن  حملل�ن  ويق�ل 
ال�سركات  ك���ن  مفاجئة  كانت  الثانية  امل���زادات  ج�لة 
النفطية االأمريكية قد عملت يف العراق ول�سن�ات ط�ال 
تقدمي  اىل  ت��ب��ادر  مل  ذل��ك  م��ع  لكنها  فيه  للعمل  وت��ت���ق 
النفطي�ن:  املحلل�ن  واأ���س��اف  منها،  املت�قع  العر�س 
اأن ما يثر ال�سخرية ه� اأن ال�سركات االأمريكية مل تبد 
مندفعة وراغبة يف احل�س�ل على النفط العراقي، كما 
كان مت�قعًا منها يف اأعقاب احلرب على العراق من كثر 
وال�سرق  االأمريكية  املتحدة  ال���الي��ات  يف  النا�س  من 
من  الرئي�سي  الهدف  ك�ن  يف  جادل�ا  والذين  االأو�سط 
حرب ال�اليات املتحدة على العراق ه� احل�س�ل على 

احتياطي النفط العراقي واال�ستفادة منه.
بعد الغزو ، دفعت ال�اليات املتحدة االأمريكية مل�س�ؤويل 
ال�سركات النفطية من اجل تقدمي امل�س�رة ل�زارة النفط 
الع�سكرية  الق�ات  من  كبرًا  ع��ددًا  واأن�ساأت  العراقية 
املتداعي،  الطاقة  قطاع  م�ست�ى  لتعزيز ورفع  واملدنية 
التدريب  بتقدمي  النفطية  ال�سركات  م�س�ؤول�  قام  ولقد 
رئي�س  الندو"  "بن  ق���ل  ح�سب  ال����زارة  اىل  املجاين 
م�س�ؤويل �سركات النفط االأمريكية، امل�س�ؤول عن تنفيذ 
من  ب��اأن��ه  التجارية،  واالأخ��ب��ار  العراقي  النفط  تقرير 
الغريب جدا وبعد الرغبة الق�ية من ال�سركات االأمريكية 
يف ال�ل�ج واالطالع على قطاع النفط العراقي ولفرتة 

ط�يلة، ظلت اىل حد بعيد على الهام�س.
الثالثاء  تفجرات  اأكدتها  التي  االأمنية  التهديدات  اأن 
االأخرة، وكذلك التخ�ف من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي 
يف العراق رمبا اأعطى م�س�ؤويل �سركات النفط االأمريكية 
احلاالت  بع�س  يف  املحللني.  ق���ل  ح�سب  ت�قف  نقطة 
كانت ال�سركات االأمريكية النفطية يف و�سع غر م�ؤات 
ملناف�سيهم وبخا�سة ال�سركات ال�سينية والرو�سية والتي 
وعدم  لديها  العاملة  االأيدي  تكاليف  بانخفا�س  تت�سف 
االإجابة على حاملي االأ�سهم لديها االأمر الذي ي�سمح لها 
الرج�ع  دون  من  املخاطر  وحتمل  املبادرة  زمام  باأخذ 
اليهم، بينما ذكرت روبا احل�سري رئي�سة حترير منتدى 
ال�سركات  باأن  اآخر،  العراقي وه� م�قع جتاري  النفط 
ال�سينية  ال�سركات  من  النقي�س  وعلى  تق�م  االأمريكية 
والرو�سية بتقدمي تقارير اىل حاملي اال�سهم امل�ساهمني 
فيها ولي�س اىل الراأي العام، واأ�سافت اأنه ومع ذلك، اأن 
عدم ظه�ر و�سعف متثيل ال�سركات النفطية االأمريكية 
ه� اأمر حمر على اعتبار اأن مزادات ج�لة الرتاخي�س 
الرئي�سة  الفر�سة  تعترب  هي  الثانية  العراقية  النفطية 
الراغبة  العاملية  النفطية  لل�سركات  االأخ���رة  الكبرة 

باال�ستثمار والعمل يف العراق ول�سن�ات ط�ال.
من جانبه ذكر ال�سفر االأمريكي يف العراق كري�ست�فر 
هيل اأن فتح الباب وا�سعا اأمام اال�ستثمار االأجنبي يف 
ذا  اإجنازا  املقايي�س  العراقي يعترب وبكل  النفط  قطاع 

كثرا  ت�سجع  اأن��ه  اأي�سًا:  وق��ال  تاريخية  واأهمية  بعد 
واأ�ساف  الثانية.  الرتاخي�س  م��زادات  ج�لة  ل�سفافية 
بغداد  يف  االأمريكية  ال�سفارة  اأن  االأمريكي:  ال�سفر 
الثقيل  وب�زنها  االأمريكية  النفطية  ال�سركات  ن�سحت 
على امل�ست�ى العاملي بايجابية العمل يف العراق، كما 
يفعل الدبل�ما�سي�ن يف جميع دول العامل وقال: "ل�ست 
وكان  االأم��ل  خيبة  عن  فيه  التعبر  ميكنني  و�سع  يف 
املزادات  يف  تظهر  اأن  االأمريكية  ال�سركات  على  يجب 
وكان عليها اأن تتخذ قرارا ب�ساأن ذلك ا�ستنادا اىل ما هم 
على ا�ستعداد لدفعه يف تلك اجل�لة، اأك�س�ن م�بيل هي 
يف  بامل�ساركة  فازت  التي  ال�حيدة  االأمريكية  ال�سركة 
برتوليم  اأوك�سيدنتال  �سركة  بينما  املهمة  العق�د  احد 
احد  ح�سة  من  املئة  يف   25 من  يقرب  ما  على  ح�سلت 
العق�د النفطية االأخرى، بينما فازت ال�سركة ال�سينية 
اأخرى،  �سركة  اأي  من  اأك��رث  بعق�د  للبرتول  ال�طنية 
الدبل�ما�سية  فاأن  االأمريكيني،  مع  تناق�س ملح�ظ  يف 
ولعبت  االأن��ظ��ار  ع��ن  ت����ارت  ق��د  ب��غ��داد  يف  ال�سينية 
من  القليل  ملفتة  االأخ��رة  ال�سن�ات  يف  �سعيفًا  دورًا 
اأنهم قد  العراقيني يق�ل�ن  امل�س�ؤولني  لكن  اليها  النظر 
انده�س�ا من الدبل�ما�سيني ال�سينيني حيث اأن الكثر 
منهم يتكلم اللغة العربية ب�سكل ال ت�س�به �سائبة ولقد 

ط�روا اأنف�سهم يف فهم ال�سيا�سة العراقية.
ل�زارة  االإعالمي  الناطق  جهاد  عا�سم  قال  جانبه  من 
النفط العراقية: اأننا نعلم جميعا اأن ال�سني ت�سر على 
اقت�سادية  ق�ة  لت�سبح  طريقها  ويف  ال�سحيح  امل�سار 
تكن�ل�جية رئي�سة يف العامل. خالل 20 �سنة من عق�د 
االأجنبية  لل�سركات  العراقية  احلك�مة  �ستدفع  اخلدمة 
املتعاقدة ر�س�مًا عن كل برميل نفط ينتج ف�ق م�ست�ى 

االإنتاج احلايل.
االأجنبية  ال�سركات  اجلديدة  امل�قعة  العق�د  و�سعت 
اأي�سًا يف م�قف ي�سمح لها بلعب دور رئي�س يف العراق 
القي�د  تخفيف  على  العراقية  احلك�مة  وافقت  ما  اذا 
التي  العق�د  اأن  يعلم  وكلنا  االأجنبي  اال�ستثمار  على 
الثانية هي عق�د خدمة،  الرتاخي�س  منحت يف ج�لة 
ال تعطي ال�سركات ح�سة من االأرباح، لقد متيزت هذه 
اجل�لة الثانية من مزادات تراخي�س اخلدمة بالنجاح 
االأكرث على النقي�س من �سابقتها االأوىل التي عقدت يف 
الف�ز  ال���زارة  املا�سي عندما منحت  ي�ني�/ حزيران 
العلني  امل��زاد  يف  عر�ست  ع�سرة  اأ�سل  من  واحد  بعقد 
عقدين  ب�ساأن  اتفاق  اىل  الت��سل  مت  الحق  وقت  ويف 
يف  ال���زارة  منحت  بينما  اجل�لة،  هذه  �سمن  اآخرين 
اجل�لة الثانية من مزادات الرتاخي�س �سبعة عق�د من 

اأ�سل ع�سرة.
الفقري  العم�د  متثل  التي  العراقي  النفط  ع�ائد  اأن 
نتيجة  ع��ائ��دات��ه��ا  انخف�ست  ق��د  ال��ع��راق��ي  لالقت�ساد 
حجم  وان��خ��ف��ا���س  ال��ع��امل��ي  النفط  اأ���س��ع��ار  النخفا�س 
العراقي�ن  النفطي�ن  امل�س�ؤول�ن  وياأمل  ال�سادرات 
ي�ميا  برميل  ملي�ن   11 م��ق��داره  م��ا  �سخ  باإمكانية 
اأن  علما  اأع���ام  ثمانية  غ�س�ن  يف  العراقي  النفط  من 
ي�ميًا،  برميل  ملي�ن   2.4 ه�  للنفط  احل��ايل  االإنتاج 
ال�سيا�سيني  بني  ما   - الفيدرالية  ح�ل  اخل��الف  يعترب 
كرد�ستان  يف  االإقليم  حك�مة  يف  ونظرائهم  بغداد  يف 
يف �سمال العراق- من اكرب التحديات التي من املرجح 
امل�ستثمرة  االأجنبية  النفطية  ال�سركات  ت���اج��ه  اأن 
يف  والغاز  النفط  جلنة  رئي�س  حذر  فيما  العراق.  يف 
لتلك  التنفيذيني  املدراء  العراقي، وه� كردي،  الربملان 
ا�ستقالة  اىل  ودعا  قان�نية  غر  العق�د  باأن  ال�سركات 
واأ�ساف  ال�سهر�ستاين  ح�سني  العراقي  النفط  وزي��ر 
التفكر  ال�سركات  على  ب��اأن  بل�  ح�سني  علي  النائب 
م��رت��ني ق��ب��ل ال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى ال��ع��ق���د يف ال���ق��ت نف�سه 
حظرت احلك�مة العراقية على ال�سركات االأجنبية التي 
وقعت عق�دا مع االأكراد حلق�ل تقع يف �سمايل العراق 
التعامل معها والدخ�ل وخ�س��سا يف اجل�لة الثانية 
من الرتاخي�س فيما قال "منر ب� عزيز" نائب رئي�س 
اإن  ومهم:  مرغ�ب  بحقل  �سركته  ف�ز  بعد  �سل  �سركة 

احلك�مة العراقية هي وراء هذه العق�د.
عن/ الوا�سنطن بو�ست االأمريكية

ترجمة

ال�سركات االأمريكية تتاأخر فـي تقدمي العطاءات للنفط العراقي
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االخيرة

اال�ستثمار فـي االإعالم
 عبا�س الغالبي

بقدر  بعينها   اقت�سادية  قطاعات  على  حكرًا  اال�ستثمار  يعد  مل 
واملعل�ماتية  والتقنية  اخلدمية  اجل�انب  معظم  على  انفتح  ما 
واملعرفية االخرى، بحيث غدت القطاعات احلياتية كافة مبختلف 
اجلدوى  مبداأ  وفق  على  حت�سب  وتعددها  وحماورها  ان�اعها 
وغر  املبا�سر  اال�ستثمار  عليها  ماي�ؤكد  غالبًا  التي  االقت�سادية 

املبا�سر. 
باأجتاه  التط�ر  م��ن  م��راح��ل  اأ�سابته  ال��ذي  االع���الم  حقل  ويف 
فاأنه مل  الهائلة   التقنيات والتكن�ل�جيا املعل�ماتية واالت�سالية 
الدول  بع�س  يف  اال  العام،  القطاع  عليها  يهيمن  م�ؤ�س�سات  يعد 
الديكتات�رية، حيث اخذ القطاع اخلا�س م�قع الريادة يف حقل 
االعالم على نح� تغلغل اال�ستثمار يف جميع مفا�سل وحيثيات 
تلك  حل��رك��ة  اال���س��ا���س  املنظم  وا���س��ب��ح  االع��الم��ي��ة،  امل�ؤ�س�سات 

امل�ؤ�س�سات يف اطار االعالم املرئي وامل�سم�ع واملقروء.
وظهرت للعيان ب�سبب هذا االنعطاف املهم يف حياة االعالم املدن 
تعمل  االعالمية  امل�ؤ�س�سات  لعدد من  االعالمية كمجمعات كبرة 
على وفق حركية اال�ستثمار القان�نية يف كل بلد بعينه ولعل املدن 
من  كل  يف  العربية  االعالمية 
دبي والقاهرة وبروت وعمان 
خر دليل على هذه املجمعات 
التي ت�سم بني دفتيها عددًا من 
وال�سحف  الف�سائية  القن�ات 
احلاجة  مايجعل  وامل��ج��الت، 
اعالمية  مدينة  ل�ج�د  ملحة 
وفق  على  تعمل  ال��ع��راق  يف 
ل�ج�د  اال���س��ت��ث��م��ار  ق���ان����ن 
الف�سائيات  قليل من  عدد غر 
والتي  وامل��ج��الت  وال�سحف 
���س���اب��ط  دون  م����ن  ت��ع��م��ل 
اع���الم���ي���ة ت��ن��ظ��م��ه��ا ق����ان���ني 
الن�اب  جمل�س  اآخرها  معينة 
امل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه ب��ع��د اي���ام 
لغر�س  اال  ل�����س��يء،  ال  ق��الئ��ل 
وجعل  م��ااأظ��ن  على  التعتيق 
�سائبة  االع���الم���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
يف ال��ع��راق يف ظ��ل ه��ذا الكم 
وال�سحف  ال��ف�����س��ائ��ي��ات  م��ن 

واملجالت واالذاعات.
ومن هنا فان املدينة االعالمية 
تعلن  ان  ي���ف���رت����س  ال����ت����ي 
لال�ستثمار على وفق ال�س�ابط 
املحددة يف قان�ن اال�ستثمار، 
ال اأن يتبنى امل��س�ع جمل�س 
كان االجدى  نق�ل:  املعامل،  بعملية غر وا�سحة  بغداد  حمافظة 
ان تعلن على املالأ كفر�سة ا�ستثمارية يجري العمل عليها ب�سفافية 
امل�سروع  لهذا  الكبرة  االهمية  من  انطالقا  كبرين  وو���س���ح 
من  االعالمية  العملية  تنظيم  اطار  يف  يندرج  الذي  اال�ستثماري 
دون تكميم لالف�اه وحتجيم للعمل وو�سع العراقيل امام حرية 

االعالم وتدفق املعل�مات وحرية اأبداء الراأي.
والف��سى  االرتباك  وي�س�به  منظم  غر  االعالمي  العمل  ويبقى 
العملية  مقدمة  يف  االع��الم  ت�سع  وم�ساريع  اج���راءات  دون  من 
ق�سب  تاأخذ  ان  لها  يت�قع  التي  البلد  يف  اجلارية  اال�ستثمارية 
اىل  املتطلع  العراقي  االقت�ساد  م�سارات  يف  وال��ري��ادة  ال�سبق 
الدوؤوب لي�س يف قطاع واحد، بل يف  التنمية واالعمار والعمل 
القطاعات كافة ومنها قطاع االعالم الذي مل يعد عملية ا�ستهالكية 
وحيثيات  حركية  وف��ق  على  تعمل  منتجة  عملية  م��اه���  ب��ق��در 
املباداأة  زم��ام  تعطي  متكاملة  اقت�سادية  كمنظ�مة  اال�ستثمار 
وم�سرفا  راعيا  ال��دول��ة  وجتعل  وم�ستثمريه،  اخلا�س  للقطاع 
و�سرورة  االع��الم  يف  اال�ستثمار  يبقى  لذا  العمل،  لهذا  ومنظما 
ا�ساعته وتفعيله هاج�سا يالزم املتطلعني اىل عملية اعالمية حرة 

م�ستقلة واعية ومتط�رة.

املدينة االعالمية التي يفرت�س 
ان تعلن لال�ستثمار على وفق 
ال�سوابط املحددة يف قانون 
اال�ستثمار، ال اأن يتبنى املو�سوع 
جمل�س حمافظة بغداد بعملية 
غري وا�سحة املعامل، نقول: 
كان االجدى ان تعلن على املالأ 
كفر�سة ا�ستثمارية يجري العمل 
عليها ب�سفافية وو�سوح كبريين 
انطالقا من االهمية الكبرية 
لهذا امل�سروع اال�ستثماري الذي 
يندرج يف اطار تنظيم العملية 
االعالمية من دون تكميم 
لالفواه وحتجيم للعمل وو�سع 
العراقيل امام حرية االعالم 
وتدفق املعلومات وحرية اأبداء 
الراأي.

 بغداد-املدى االقت�سادي

الرتاثية  اال�س�اق  من  بعدد  بغداد  العا�سمة  تزخر 
من  الرغم  على  الدوؤوبة  التجارية  احلركة  ذات 
امل�ست�ردة،  وال�سلع  للب�سائع  ال�سلعي  االغراق 
الكاظمية  مدينة  يف  اال�سرتبادي  �س�ق  ومنها 
)املدى  العربية  الرجالية  االزياء  لبيع  املتخ�س�س 
االقت�سادي( �سلطت ال�س�ء على ن�ساط هذا ال�س�ق 
فيه  حدثت  التي  والتغيرات  التجاري  الرتاثي 
انه  ال�س�ق:  هذا  تاريخ  عن  الع�ادي  عبا�س  يق�ل 
ان�سئ قبل 160�سنة و�سمي باال�سرتبادي ن�سبة اىل 
عائلة اال�سرتبادي العربية وهي من ا�سهر الع�ائل 

العراقية التي �سكنت مدينة الكاظمية املقد�سة .
ثان  طابق  �سابقًا  لل�س�ق  كان  الع�ادي:  وي�سيف 
ي�سم فنادق يرتادها الزوار من املحافظات العراقية 

اال ان هذا الطابق قد اندثر ومل يبق له وج�د .
داخل  املتداولة  والب�سائع  ال�سلع  طبيعة  وعن 
ا�سابته  التي  والتغيرات  وحديثًا  قدميًا  ال�س�ق 
منذ  ال�س�ق  هذا  يتميز   : قائال ً الع�ادي  يتحدث 
والعقال  الرجالية  العباءة  وبيع  بعر�س  تاأ�سي�سه 
وال�سبح  والد�سدا�سة  والغرتة  والي�سماغ  العربي 

الثمينة.
د�سدا�سة:  تاجر  وه�  نعمة  اإبراهيم  علي  ويق�ل 
هذا  يف  رواجًا  االكرث  هي  الد�سدا�سة  جتارة  ان 
م��سمي  يف  �سرائها  على  لالقبال  نظرًا  ال�س�ق 
كبار  من  امل�ستهلكني  اغلب  وان  وال�ستاء  ال�سيف 
من  ال�سراء  فاأن حركة  اما حاليًا  العمر  ومت��سطي 
التي  ال�سيقة  الد�سدا�سة  خ�س��سًا  ال�سباب  قبل 

ت�سمى )الكال�سك(.
وي�سر نعمة اىل  ان ال�س�ق كان �سابقًا يعتمد على 
الد�سدا�سة  خياطة  يف  املاهرين  اخلياطني  ت�اجد 
فقد  االن  اما  االنكليزي،  ت�فرالقما�س  خالل  من 
ل�سراء  امل�ستهلك  واجته  املهنة  هذه  انقر�ست 
الد�سدا�سة اجلاهزة وامل�ست�ردة من ال�سني لرخ�س 
ثمنها وت�ساوي كلفة خياطة د�سدا�سة عند اخلياط . 
االأقم�سة  ان  ي��سح:  مفرد  بائع  جبار  احمد  اأما  
احلالية ل�سناعة الد�سدا�سة ال�ست�ية هي من الهند 
الياباين  قما�س  فاأف�سل  ال�سيفية  اما  وماليزيا 
من  امل�ست�ردة  الد�سدا�سة  حاليًا  يعر�س  وال�س�ق 
الف   )30  –15( بني  ترتاوح  وباأ�سعار  ال�سني 
دينار، الفتا اىل ان اال�ستراد اأثر ب�سكل كبر على 
ال�سناعة املحلية للد�سدا�سة التي كانت ت�سرتى يف 

اال�س�اق العراقية.
التي  وال�سلع  الب�سائع  ان  كرمي:  عبا�س  د  ويق�ل 
العط�ر واملالب�س اخلا�سة  ت�سم  ال�س�ق  يحت�يها 
وقد  والعقال  العربية  العباءة  و�سناعة  بالزواج 
وحلت  التغير  الب�سائع  هذه  من  ق�سمًا  ا�ساب 
جلميع  امل�ست�ردة  املالب�س  كبر  ب�سكل  مكانها 
هذه  لعر�س  بالب�سطات  ال�س�ق  وازدحم  االعمار 

ال�سلع. 
العقال  ب�سناعة  املتخ�س�س  جا�سم  كاظم  وحتدث 
العربي  قائاًل : ان هذا ال�س�ق يعترب من اال�س�اق 
املتخ�س�سة ب�سناعة العقال يف بغداد ويرتدد عليه 
م�ستهلك�ن من املحافظات القريبة على بغداد جل�دة 
�سناعته واملتك�نة من �سعر )املرعز( وقد ورث هذه 
املهنة من اجداده الذين كان�ا يف هذا ال�س�ق قبل 

اكرث من 100 �سنة.
املرعز  ال�سعر  )اأب�  العقال  اأن�اع  اىل  كاظم  واأ�سار 
العقال  من  خا�س  ن�ع  لها  حمافظة  وكل  وامللم�س 

حيث يرتدي اجلن�ب والفرات االو�سط اأب� ال�سعر 
واملنطقة الغربية العقال الرفيع امللم�س(.

 )5000-1500( بني  اأ�سعاره  ترتاوح  وي�سيف: 
دينار، اما يف ال�قت احلا�سر فقد دخلت مناذج من 
من  م�سن�عة  وهي  واالردنية  ال�س�رية  ال�سناعة 
خي�ط النايل�ن ويتم عملها يف املاكنات الكهربائية 
وحاليًا انا اق�م بالعمل اليدوي الذي يرغبه الكثر 

من م�ستهلك�ن هذا الن�ع.
حمافظة  يف  �سنع  العربي  العقال  هذا  ويتابع: 
النجف اال�سرف ويتم ت�سديره لدول اخلليج جل�دة 

�سناعته ومرغ�ب يف اكرث الدول العربية.
مبينًا: هناك اأن�اع من العقال هي )امللكي واملكعب 
املرعز،  وال�بر،  لل�سادة  واالأخ�سر  لالأمراء 

ال�س�ف(.
لقد  الي�سماغ:  تاجر  حممد  الزهرة  عبد  وي��سح 
والغرتة  الي�سماغ  بتجارة  ال�س�ق  هذا  ا�ستهر 
املفرد  وبائعي  التجار  من  الكثر  ويرتدد  العربية 
االن�اع  من  احتياجاتهم  القتناء  ال�س�ق  على 
اخلارج  من  قليل  ب�سكل  تاأتي  كانت  التي  اجليدة 
ل�ج�د معامل عراقية يف بغداد والنجف وكربالء 

تنتج هذه ال�سلع ب�سكل جيد. 
ال�س�ق  اىل  دخلت  فقد  احلا�سر  ال�قت  يف  اما 
واليابان  واالردن  �س�ريا  من  النماذج  من  الكثر 
�سرائها  على  متزايد  اقبال  وهناك  و�س�ي�سرا 
لرخ�س اأثمانها وزيادة الطبقات التي تلب�س الغرتة 
والعقال يف الفرتة احلالية وخ�س��سًا كبار ال�سن 

و�سي�خ الع�سائر وال�جهاء. 
وعن طبيعة امل�ستهلكني الزائرين لهذا ال�س�ق ي�ؤكد 
م��سى اخلفاجي ان اغلب الزائرين اىل ال�س�ق هم 
من �سكان املحافظات وبع�س مناطق بغداد، م�سرًا 
الزوار  واخرى  فرتة  بني  ال�س�ق  يدخل  انه  اىل 
لغر�س  ولبنان  والبحرين  اإيران  من  االجانب 
والعباءة  ال�سبح  مثل  الرتاثية  ال�سلع  من  الت�س�ق 

جل�دة �سناعتها.
من  هم  امل�ستهلكني  اأكرث  ان  اخلفاجي:  وي��سح 
وذلك  والفقراء  املحدود  الدخل  ا�سحاب  الع�ائل 
التي  ال�س�ق  يف  امل�ج�دة  احلاجات  لرخ�س 
حتتاجها العائلة العراقية، ويزداد الطلب على هذه 

ال�سلع يف ايام االعياد واملنا�سبات الدينية.
الت�س�ق  حركة  اىل  في�سر   اإبراهيم  لطيف  اما 
املفرد  بائعي  قبل  من  ال�س�ق  هذا  يف  امل�ستمرة 
التعامل  ب�سدق  املعروفني  اجلملة  جتار  لت�اجد 
جتارة  وخ�س��سًا  منا�سبة  باأ�سعار  والبيع 

الد�سدا�سة امل�ست�ردة التي ي�ستهر بها هذا ال�س�ق.
ال�قت  يف  ال�س�ق  :ان  حممد  الزهرة  عبد  ويلمح  
احلا�سر يزدحم بامل�ستهلكني ملنا�سبة االأ�سهر الدينية 
املعروفة ويزداد الطلب على ال�سراء يف �سهر ني�سان 
من  رواده  اغلب  وان  الزواج  على  املقبلني  لكرثة 
وبلد  والدجيل  و�سامراء  وال�سعلة  ال�سدر  مناطق 

واملناطق القريبة على مركز مدينة الكاظمية.
ي�ؤكد   لل�س�ق  واالقت�سادي  التجاري  الثقل  وعن 
العربية:  والغرتة  الي�سماغ  جتارة   / جا�سم  كاظم 
ان احلركة التجارية يف هذا ال�س�ق قد انتع�ست يف 
املعي�سي  امل�ست�ى  ارتفاع  ب�سبب  االخرة  ال�سنني 
التعامل  برز  وقد  العراقي  املجتمع  طبقات  لبع�س 
جيدًا  انطباعًا  واعطى  ال�س�ق  هذا  يف  التجاري 

قيا�سًا لال�س�اق امل�ج�دة يف بغداد.
ويق�ل  جعفر االنباري جتارة عامة : لقد انت�سرت 
اجلديدة  اال�س�اق  من  الكثر  الكاظمية  مدينة  يف 
واتخذ ق�سم من هذه اال�س�اق التخ�س�س يف عر�س 
بالعر�سان  اخلا�سة  املالب�س  �س�ق  مثل  ال�سلع 
املالب�س  و�س�ق  االحذية  و�س�ق  الذهب  و�س�ق 
القدمية )الباالت( وقد انعك�س ذلك على حركة البيع 
يف �س�ق اال�سرتبادي وترك اثرًا اقت�ساديًا وا�سحًا 
اجلديدة  بغداد  ا�س�اق  مثل  بغداد  ا�س�اق  على 
وذلك  ال�سرقية  والكرادة  وال�س�رجة  النهر  و�سارع 
من  الت�س�ق  البغدادية  للع�ائل  ال�ا�سع  لالقبال 
�س�ق اال�سرتبادي لكرثة املعرو�س وقب�ل ا�سعاره 

اجليدة التي تتنا�سب مع اغلب الطبقات.
امل�اطنني  من  عدد  حتدث  ال�س�ق  معامل  وعن 
حيث  ط�ال  فرتات  منذ  ال�س�ق  يف  املت�اجدين 
الثمينة  ال�سبح  تاجر  �س�ادي  م��سى  ي�سر احلاج 
اىل ان ال�س�ق يتميز ب�ج�د معرو�ساته من ال�سلع 
من  وا�سع  اقبال  عليها  التي  ال�سبح  ومنها  الثمينة 
قبل امل�اطنني الذين لديهم ه�اية يف اقتناء ال�سبح 
والي�سر  واليماين  الكهرب  هي  االن�اع  وا�سهر 
�سناعة  يف  ت�ستخدم  التي  الكرمية  واالحجار 
– ال�سذر  – الر�س�ي  اليماين  املحاب�س وا�سهرها 

والفروز. – ال�سليماين 
املاليني  اىل  ت�سل  حتى  اأ�سعارها  وترتاوح 
هم  واملحاب�س  ال�سبح  رواد  واكرث  بال�زن  وتباع 

العراقي�ن.
كان  اال�سرتبادي  �س�ق  ان  الع�ادي  عبا�س  وقال 
ي�ستهر ب�سناعة ال�سكاير القدمية )املزبن( والتب�غ 
ال�سمالية واول من  املنطقة  تاأتي من  اجليدة كانت 

عمل يف هذا املجال ا�سطه علي واحلاج عبا�س.

�سوق اال�سرتبادي ...
 ن�ساط جتاري ملحوظ برغم االإغراق ال�سلعي


