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املدرجة  الطاقة  �شركات  ان  للطاقة  تقرير  اأك���د 
كافة  بالعوائل  ت��اأث��رت  املنطقة   بور�شات  ل��دى 
لدى  الفاعلة  القطاعات  جميع  على  اأث���رت  التي 

اقت�شاديات املنطقة .
الهالل  نفط  ل�شركة  اال���ش��ب��وع��ي  التقرير  وق���ال 
منه:  ن�شخة  االقت�شادي(  )امل��دى  ت�شلمت  ال��ذي 
�شلبية  انعكا�شات  ال��ت��اأث��رات  حل��دة  ك��ان��ت  ان���ه  
حادة على �شركات الطاقة نظرا لطبيعة عمل هذه 
بتنفيذها  تقوم  التي  امل�شاريع  وطبيعة  ال�شركات 
وحجم االأموال التي حتتاجها اإىل اإجناز خططتها 
باالإنتاج  للبدء  الزمني  احليز  امتداد  اإىل  اإ�شافة 
باملقارنة  طويلة  تعترب  والتي  االأرب��اح،  وحتقيق 
كبر  وب�شكل  اأث��ر  ال��ذي  االأم��ر  القطاعات،  بباقي 
على نتائج اأداء ال�شركات خالل العام 2009، فيما 
جاء االنخفا�ض احلاد على اأ�شعار املنتج النهائي 
بتاأثرات �شلبية كبرة على نتائج االأداء ل�شركات 
العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل  املتداولة  الطاقة 
املا�شي وعند بقاء تكاليف الت�شغيل واالإنتاج عند 
حدودها املرتفعة، ما دفع العديد من ال�شركات اإىل 
اإجراء متارين �شبط االإنفاق وت�شنيف امل�شاريع 
من  وق��رب��ه��ا  احل��ال��ي��ة  االجن����از  م�شتويات  وف���ق 

االإنتاج الفعلي  لت�شهم يف حتقيق االإيرادات.
املنتجات  اأ�شعار  لتح�شن  كان   : التقرير  واأ�شاف 
املا�شي  العام  من  الثاين  الن�شف  خالل  النفطية 
وذلك  امل��درج��ة  ال�شركات  جميع  على  كبر  اأث���ر 
�شركات  اأ�شهم  على  اليومي  االأداء  قوة  حيث  من 
ملمو�شا  ارتفاعا  منها  العديد  والتي حقق  الطاقة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شائدة  اأ�شعارها  على  وم�شتمرا 
لتلك  الت�شغيلية  االأرب����اح  على  الكبر  التح�شن 
وا�شتقرار  مكانة  من  عزز  الذي  االأم��ر  ال�شركات، 
اأي�شا  الطاقة وح�شن  العاملة يف قطاع  ال�شركات 
اأدى  حيث  عام،  ب�شكل  ال�شنوية  االأداء  نتائج  من 
حجم  تقلي�ض  اإىل  املنتجات  اأ�شعار  يف  التح�شن 
اخل�����ش��ائ��ر امل��راك��م��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 2009، 
اأن  جند  الطاقة  �شركات  اأداء  نتائج  اإىل  وبالنظر 
جميع ال�شركات جاءت رابحة رغم الراجع الذي 
عن  االأداء  نتائج  اأن  ذلك  النهائية،  االأرق��ام  تبينه 
العام 2008، ال ميكن اعتبارها �شنة اأ�شا�ض ميكن 
القيا�ض عليها نظرا لالرتفاع القيا�شي على اأ�شعار 
اإىل  ال��و���ش��ول  ميكن  ال  وال��ت��ي  الطاقة  منتجات 
اإىل  اأ�شف  القريب،  املنظور  يف  امل�شتويات  تلك 
حققت  قد  املدرجة  الطاقة  �شركات  غالبية  اأن  ذلك 
اأرباحًا من بنود ا�شتثنائية  لي�ض لها عالقة باإعمال 
نتائج  الفرة رفعت  تلك  االأ�شا�شية خالل  ال�شركة 
اأدائها اإىل م�شتويات قيا�شية مثلى من غر املمكن 
ا�شتمرار  م��ع  احلالية  ال��ظ��روف  يف  تتحقق  اأن 

التحديات القائمة.
ولفت التقرير اىل انه اأمام �شركات الطاقة املتداولة 
جمموعة من العوامل جتعل من نتائج اأدائها عن 
العام 2009 ت�شنف يف اجلانب االإيجابي، حيث 
جند اأن وترة الن�شاط لدى قطاع الطاقة مل تتاأثر 
القطاع  االأزم��ة نظرا حل�شا�شية  بتداعيات  كثرا  
حافزية  وبقيت  منتجاته  على  الطلب  وا�شتمرار 
الدخول يف م�شاريع جديدة اأو ا�شتكمال امل�شاريع 
احلكومات  موا�شلة  عن  ف�شال  هي،  كما  القائمة 
دع��م ا���ش��ت��م��راري��ة ه��ذا ال��ق��ط��اع وامل��ح��اف��ظ��ة على 
الطاقة  قطاع  بقي  فيما  واإنتاجيته،  منوه  ن�شب 
من  ما جعل  وه��ذا  واملراقبة،  االأح��داث  مركز  يف 
من  اال�شتثمار  مركز  امل��ت��داول��ة  الطاقة  �شركات 
الطاقة  �شركات  اأن  اىل  م�شرًا  املتعاملني  قبل 
اأرباحها لتكوين  غر مطالبة با�شتقطاع جزء من 
جاءت  فيما  امل�شنفة،  لالأ�شول  تدين  خم�ش�شات 
الت�شغيلية  ال�شركات  ن�شاطات  من  االأداء  نتائج 

م�شامني  م��ن  ي��ع��زز  م��ا  وه���ذا  اأ���ش��ا���ش��ي،  ب�شكل 
وياأتي  املتو�شط،  امل���دى  على  الفعلية  النتائج 
املتجددة  الطاقة  ملنتجات  الطرح  وت��رة  ارتفاع 
يف االآون���ة االأخ���رة لتعمق م��ن خم��رج��ات قطاع 
وا�شتمرار  ن�شاطه  دميومة  على  وتعمل  الطاقة 
قدرته على جذب املزيد من اال�شتثمارات اجلديدة 
قدرة  حت�شني  على  مبا�شر  ب�شكل  �شينعك�ض  م��ا 
الفعلية  اأدائها  نتائج  على  املحافظة  يف  ال�شركات 

الناجتة عن ن�شاطاتها االأ�شا�شية.

ويف ما يخ�س اأهم االأحداث يف قطاع 
)يف  االأ�شبوع  خللالل  والللغللاز  النفط 

منطقة اخلليج(

االإمارات 
للتنمية،  مبادلة  �شركة  فاز م�شروع م�شرك ي�شم 
ب��ام��ت��ي��از ب��ح��ري ي��ح��ت��وي ع��ل��ي ن��ف��ط وغ����از يف 
مليون   80 نحو  ا�شتثمار  �شيتم  حيث  ماليزيا، 
العقد  املاليزية  برونا�ض  �شركة  ومنحت  دوالر. 
"ام دي  ل�شركة م�شركة بينها وبني مبادلة با�شم 
بتطوير  ال�شركة  و�شتقوم  والغاز"،  للنفط  �شي 
االمتياز الذي متلك فيه 75% فيما متلك برونا�ض 
الن�شبة الباقية. يذكر اأن االمتياز م�شاحته 5786 
�شارواك  حو�ض  منت�شف  يف  ويقع  مربعا  مرا 
حتت  م��ر   200 اإىل  ي�شل  ع��م��ق  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري 

�شطح البحر.
من جهتها منحت �شركة اأبوظبي للعمليات الربية 
الوطنية  البرولية  االإن�����ش��اءات  �شركة  )اأدك����و( 
تطوير  م�شروع  تنفيذ  عقد  �شي"  �شي  بي  "اإن 
االإن�شاءات  الربي، حيث متكنت �شركة  باب  حقل 
البالغ  العقد  بهذا  الفوز  من  الوطنية  البرولية 
مناف�شة  بعد  امريكي  دوالر  مليون   683 قيمته 
العاملية.  ال�شركات  من  عدد  فيها  ا�شرك  �شديدة 
الهند�شة  اأع��م��ال  جميع  امل�شروع  تنفيذ  وي�شمل 
الالزمة  امل���واد  و���ش��راء  وال��رك��ي��ب  والت�شميم 
لربط اآبار االإنتاج يف ال�شركة والبالغ طوله 950 

كيلومرا، كما ي�شمل العقد عددًا كبرًا من اأعمال 
واأوعية  خزانات  وتركيب  ت�شنيع  ت�شمل  اأخ��رى 
الف�شل واأنظمة حقن الكيماويات واأجهزة �شغط 
الهواء ومولدات للنيروجني وللطاقة الكهربائية 
يت�شمنها  ���ش��وف  ال��ت��ي  االأج���ه���زة  م��ن  وغ��ره��ا 
املرحلة  �شمن  امل�����ش��روع  ه��ذا  وي��ق��ع  امل�����ش��روع. 
االإنتاجية  طاقتها  رفع  ب�شاأن  اأدك��و  خلطة  االأوىل 
من 1.4 مليون اإىل 1.8 مليون برميل يف اليوم 
وهي  جديدة  حقول  ثالثة  من  النفط  اإنتاج  عرب 

بدع القمزان والق�شيورة وباب الربي. 
"ادكو" يف غ�شون  اأن توقع �شركة  املتوقع  ومن 
عن  قمتها  تزيد  اأخ���رى  ع��ق��ودا  املقبلة  االأ�شابيع 
وبدع  الق�شيورة  حقلي  لتطوير  دوالر  بليون 
التي  اال���ش��ت��ث��م��ارات  اج��م��ايل  لي�شل  ال��ق��م��زان 
بليون   1.8 نحو  اإىل   2010 عام  يف  ت�شتثمرها 

دوالر.

العراق
�شركة  مع  العراقية حاليا  النفط  تتفاو�ض وزارة 
الإبرام  ال�شينية  النفطية  )���ش��ي.ان.اأو.اأو.���ش��ي( 
الذي  النفطي  مي�شان  حقل  ملجمع  خ��دم��ة   عقد 
تبلغ اإحتياطياته 2.5 مليار برميل، وقالت وزارة 
النفط العراقية  اإن ال�شركة ال�شينية وافقت على 
قدره  ر�شم  على  حت�شل  باأن  احلكومة  مقرحات 

2.30 دوالر لكل برميل اإ�شايف يجري اإنتاجه.
من جهة ثانية، يعتزم اإقليم كرد�شتان العراق ن�شر 
احلكومة  مع  ب�شاأنها  املتنازع  النفطية   عقوده  
املركزية يف بغداد والتي �شبق  ان ابرمها االإقليم 
ت�شاعد  رمب��ا  خ��ط��وة  يف   ، اأجنبية  ���ش��رك��ات  م��ع 
�شيتحمل  من  ب�شاأن  بغداد  مع  اأالزم��ة  اإنهاء  على 
قد  وبغداد  كرد�شتان  بني  خالف  وك��ان  تكاليفها. 
النفطية  االتفاقات  ب�شبب  ع��دة  اأ�شهر  منذ  ن�شب 
�شركات  م��ع  م�شتقل  ب�شكل  االإقليم  وقعها  التي 
تدفع  اأن  بغداد  يف  احلكومة  وترف�ض  اأجنبية. 
من  ال�شادرات  وتوقفت  ال�شركات،   م�شتحقات 
�شركات  ان  واملعروف  املا�شي.  العام  كرد�شتان 

وجينل  الرنويجية  دي.ان.او  بينها  م��ن  ع���دة  
انرجي الركية وهريتدج اأويل املدرجة يف لندن 
يف  باالإنتاج  م�شاركة  اتفاقات  ابرمت  قد  كانت 
العراق، ولكن احلكومة  ب�شمال  كرد�شتان  منطقة 
التي   ع��ق��ود اخل��دم��ة  تف�شل  ب��غ��داد  امل��رك��زي��ة يف 
ر�شما  امل�شتثمرة   ال�����ش��رك��ات  مبوجبها   تتلقى 

حمددا لكل برميل من النفط يجري اإنتاجه.
وتو�شل  العراق ورو�شيا اإىل ت�شوية نهائية على 
خالفات �شابقة بينهما ب�شاأن عقود نفطية �شخمة. 
ا�شتعداد  العراق على  اأن  امل�شادر  وك�شفت بع�ض 
برنامج  على  رو�شيا  مع  للتوقيع  حلظة  اأي��ة  يف 
تعاون اقت�شادي وجتاري �شخم تبلغ قيمته نحو 
يعطي  العراق  اأن  كما  اأمركي،  دوالر  مليار   40
حقلي  يف  النفطي  تعاونه   جم��ال  يف  االأول��وي��ة 
القرنة الغربي  جنوبي العراق لل�شركات النفطية 
الرو�شية ، حيث اأعلنت �شركة لوك اويل الرو�شية 
قرار  اث��ر  فيه  حقوقها  ا�شتعادت  اأن��ه��ا  العمالقة 
بغداد اأواخر العام املا�شي ف�شخ عقد معها قيمته 

�شتة مليارات دوالر لعدم اإيفائها بالتزاماتها. 
رو�شية  عراقية  نفطية  اتفاقات  ثالثة  توقيع  ومت 
تتعلق بتنقيب وتطوير حقول نفطية يف جنوب 
�شركة  مع  االأول  االتفاق  اإب��رام  مت  حيث  العراق، 
للتنقيب  الرو�شية  -اوي���ل(  )�شرويران�شغاز 
غرب  جنوب  يف   )4 )املجمع  يف  حقول  وتطوير 
�شركة  م��ع  ال��ث��اين  االت��ف��اق  توقيع  ال��ع��راق، ومت 
)�شويوز نفط غاز( لتطوير حقل الرافدين النفطي 
العراقية  النفط  وزارة  ووق��ع��ت  اجل��ن��وب،  يف 
اتفاقًا  اأي�شا  الرو�شية  الطاقة  وزارة  عن  وممثل 
م�شروعات  يف  م�شتقبلية  ال�شتثمارات  م�شبقا 
يف  ع��م��ر  ب��ن  ن��ه��ر  منطقة  يف  ال��ن��ف��ط  ع��ن  تنقيب 

اجلنوب.
 

اإيران
للنفط  ا�شتك�شافية  بئر  اأول  حفر  اإي���ران  ب���داأت 
 1550 بعمق  قزوين،  ببحر  االإقليمية  املياه  يف 
مرا، وتاأتي هذه اخلطوة بني ثالث عمليات حفر 

القابل  النفط  من  املتاحة  الكمية  لتقييم  مزمعة 
لال�شتخراج يف مياه بحر قزوين، واإيران خام�ض 
معظم  وتقع  العامل  يف  للنفط  م�شدرة  دولة  اأكرب 
ويف  البالد  �شرق  جنوب  القائمة  االحتياطيات 
اإي���ران  جت��ري  كما  باخلليج،  البحرية  احل��ق��ول 
اأوروبية  ط��اق��ة  ���ش��رك��ات  خم�ض  م��ع  م��ف��او���ش��ات 
واآ�شيوية ب�شاأن عقود نفط وغاز تبلغ قيمتها نحو 

30 مليار دوالر.
النفطية  "توتال"  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
بالرغم  اإي��ران  يف  اال�شتثمار  اعتزامها  الفرن�شية 
ب�شاأن  طهران  و  باري�ض  بني  العالقات  توتر  من 
الذي  الوقت  ال��ن��ووي،  يف  اإي���ران  برنامج  اأزم��ة 
من  لها  ملا  االإي��راين  بال�شوق  اأهمية  توتال  تبدي 

اأهمية يف ال�شوق النفطية والغاز.

عمان
ثالثة  باكت�شاف  عمان  نفط  تنمية  �شركة  قامت 
كميات  احدها على  نفطية جديدة يحتوي  حقول 
�شخمة من النفط املوجود يف باطن االأر�ض وهي 
حقل دافق غرب وحقل عنرب وحقل الغبار جنوب 
احلايل  غبار  حقل  م��ن  مقربة  على  يعترب  ال��ذي 
وحقل قرن العلم حيث من املقرر حتديد امتدادات 
اإن  املتوقع  م��ن  حيث   ،2010 ع��ام  خ��الل  احلقل 
مليار  مكامنه  يف  امل��وج��ودة  النفط  كمية  تفوق 
االكت�شاف،  ه��ذا  مكانة  م��ن  يعزز  وال���ذي  برميل 
اأن  املرجح  من  غاز  حقل  على  ال�شركة  عرثت  كما 
يكون كبرا وهو حقل خلود الذي يقع يف �شمال 
بكميات  ال��غ��از  على  ع��رث  حيث  االم��ت��ي��از  منطقة 
مر  اآالف   5 على  يزيد  عمق  على  حمتملة  كبرة 
النفاذية  ومنخف�شة  التما�شك  �شديدة  مكامن  يف 

وحتت درجات حرارة مرتفعة جدا. 

ال�شعودية 
اأرجاأت �شركة اخلفجي للعمليات امل�شركة املوعد 
تتعلق  التي  ال�شركات  ع��رو���ض  لتلقي  النهائي 
النفط  اإن��ت��اج  م��راف��ق  حتديث  عقود  م��ن  بعقدين 
الكويت،  دولة  وبني  بينها  املق�شومة  املنطقة  يف 
امل�شركة،  للعمليات  اخلفجي  �شركة  قامت  حيث 
اخلليج  الأعمال  اأرام��ك��و  �شركة  قبل  من  اململوكة 
اخلليج،  لنفط  الكويتية  وال�����ش��رك��ة  امل���ح���دودة 
بارجاء موعد تلقي الطلبات حتى 8 مار�ض / اآذار 
املقبل بدال من 8 فرباير/ �شباط اجلاري. ويعود 
�شركات  م��ن  م��ق��دم  التما�ض  اإىل  التاأجيل  �شبب 
اإعطائها مزيدًا من الوقت الإعداد  املقاوالت ب�شاأن 
عرو�شها علما باأن التاأجيل احلايل يعد الثالث يف 
�شل�شلة التاأجيالت للعقد حيث كان املوعد االأ�شلي 
لتقدمي العرو�ض يف 28 �شبتمرب/ اأيلول املا�شي. 
وي�شمل العقد االأول من عقود الهند�شة والتوريد 
امل�شروع  يف  البحري  املكون   )EPC( واالإن�شاء 
للكهرباء  ج��دي��دة  ك��واب��ل  تركيب  يت�شمن  ال���ذي 
االأ�شا�شية  البنيات  واأعمال  التخزين  و�شهاريج 
اإن�شاء  الثاين  العقد  ي�شمل  بينما  العالقة،  ذات 
الياب�شة  املنطقة  يف  املياه  لتحلية  جديدة  حمطة 
من امل�شروع، وياأتي العقدان �شمن خطط �شركة 
اإنتاج  لدعم وتعزيز  امل�شركة  للعمليات  اخلفجي 
احلالية  ال�شعة  من  املق�شومة  املنطقة  يف  النفط 
األف   900 اإىل  ي��وم  برميل/  األ��ف  ب���550  املقدرة 

برميل/ يوم بحلول عام 2030.
البروكيماويات  م�شروع  ي��ب��داأ  اأن  املتوقع  م��ن 
اململوك منا�شفة بني ال�شركة ال�شعودية لل�شناعات 
االأ�شا�شية )�شابك( و )�شينوبك كورب(، الت�شغيل 
التجاري قبل نهاية الربع االأول من العام احلايل 
تياجنني  جممع  اأن  تقارير  ذك��رت  حيث   ،2010
املقام يف ال�شني الذي تبلغ تكلفته ثالثة مليارات 
 3.2 ل��ه  االإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة  اإج��م��ايل  يبلغ  دوالر 

مليون طن �شنويا.

تقرير : تراجع فـي ال�صكل وحت�ّصن يف امل�صم�ن كانت نتائج اأداء �صركات الطاقة
۹ املدى االقت�شادي / خا�س
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اإعلللادة  تللاأخللر  اأ�للشللبللاب  • مللا 
الهواتف االر�شية؟

الكيبل  االأر�شية  اخلطوط  تعر�شت  لقد 
نتيجة  ك���ام���ل  ت���دم���ر  اىل  وال�����ب�����داالت 
اأدت اىل تعطيل  التي  الع�شكرية   االعمال 
وقد   ، ت�شاالت  لال  التحتية  البنى  وانهاء 
االر�شي  الكيبل  عمل  اإع����ادة  عملناعلى 
ال�����ش��م��ال اىل اجل��ن��وب  م���ن  ال�����ش��وئ��ي 
القدمية  ال��ب��داالت  وتو�شيع  وا���ش��ت��ب��دال 
واملت�شررة باأخرى حديثة وكذلك اجنزنا 
)الوايرلي�ض(  الال�شلكي  ال��ه��ات��ف  ع��م��ل 
ل�شهولة ا�شتخدامه ويعمل ب�شورة جيدة 
ب�شكل  تعمل  الفنية  ك��وادرن��ا  والزال���ت   ،
ا�شتثنائي الكمال كل اخلطوط الجل اعادة 
ان  ون��اأم��ل  للم�شركني  الهاتفية  اخل��دم��ة 
ت�شل اخلدمة اإىل كل املواطنني يف بغداد 
ميزانية  رف��د  ان مت  بعد  وق��ت  ا���ش��رع  يف 
احتياجاتنا   ل�شد  كافية  ب��اأم��وال  ال�شركة 
التاريخ  ه��ذا  وب��ع��د   2010/7/1 لغاية 
جمال  يف  ال�شركة  عمل  �شابق  اىل  نعود 
ال�شنني  يف  امل��وارد  لقلة  الذاتي  التمويل 
الهاتفية  اخلدمة  توقف  ب�شبب  املا�شية 
املرتبة  املراكمة  املبالغ  ت�شديد  وع��دم 
احلكومي  القطاعني  من  امل�شركني  بذمة 
واخلا�ض وقد اأثر ذلك على اجناز وتطوير 

عملنا .

ذات  الللفللواتللر  حقيقة  مللا    •
اىل  اأر�شلت  التي  العالية  املبالغ 

املواطنني؟ 
ب�شدد  ال�شكاوى  من  الكثر  و�شلنا  لقد   �
نتيجة  بذمتهم  املرتبة  باملبالغ  املطالبة 

ا�شتخدامهم الرقم الدويل واالت�شال 
ع��ل��ى ال���ن���ق���ال وحت���ق���ق ذل����ك يف زي����ادة 
ه���ذه اخلدمة  ت��ك��ال��ي��ف  االج���ورالرت���ف���اع 
بها  تطالبنا  ال��دي��ون  ه���ذه  ان  ال��دول��ي��ة  
ن�شبة  ت�شكل  النقال وهي  الهاتف  �شركات 
5% ما ي�شرفة املواطن من �شرائه الكارتات 

لنقاله اخلا�ض. 

حا�شبة  ن�شب  هنالك  هللل   •
جديدة؟

� متت درا�شة هذا املو�شوع و�شكلنا فريق 
عمل ملتابعة واأجنزنا الكثر ومتت  اعادة 
النظر باملبالغ من خالل ا�شتحداث حا�شبة 
قوائم  اأ���ش��دار  على  �شتعمل  التي  جديدة 
ال����وزارة  وات��خ��ذت  للم�شركني  ج��دي��دة 
قرارا بدفع خم�شني الف دينار كل �شهرين 
خالل  للعمل  الهاتفية  اخلدمة  اعادة  وتتم 
غادروا  الذين  املواطنون  اأما   ، �شاعة   48

م�شاكنهم ب�شبب التهجر فقد متت مفاحتة 
اإعفائهم  لغر�ض  ال��وزراءامل��وؤق��ر  جمل�ض 
توؤيد  ان  بعد  بذمتهم  املرتبة  االأجور  من 
وزارة الهجرة واملهجرين ذلك ولي�ض من 
ديونًا  كونها  االع��ف��اء  ال���وزارة  �شالحية 

حكومية 

• ما  طبيعة املعوقات التي تقف 

الهواتف  اعلللادة  دون  حللائللال 
االر�شية ب�شكل �شريع ؟ 

تفعيل  على  لل�شركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأك���د   �
ق��ب��ل وزارة  م���ن  م��ع��ن��ا  ال���ت���ع���اون  اآل���ي���ة 
البلدية  الكهرباء واأمانة بغداد واملجال�ض 
املتجاوزة  االأ����ش���الك  ب��رف��ع  وامل��واط��ن��ني 
عائقا  ت�شكل  التي  الهاتف  خطوط  على 
العبث  اىل  باال�شافة  اأعمالنا  اجناز  امام 

اخلا�شة  االأع��م��دة  واأزال���ة  الكابينات  يف 
اال�شالك  عنها  بدال  وو�شع  اال�شالك  برفع 
االهلية  ب��امل��ول��دات  اخلا�شة  الكهربائية 
وك���ذل���ك اع���م���ال دوائ�����ر امل���ج���اري وامل���اء 

وال�شيانة.
ال�شركة  خطة  اىل  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأ���ش��ار  و 
املناطق  يف  ج��دي��دة  ب����داالت  ن�����ش��ب  يف 
املخدومة  املناطق  اأما  حديثا  �شيدت  التي 

وطنية  بحملة  قمنا  فقد  �شابقا   بالهاتف 
جميع  يف  االر���ش��ي��ة  ال��ه��وات��ف  الع�����ادة 
ف��ق��د اجنزنا  ب��غ��داد  اأم���ا يف  امل��ح��اف��ظ��ات 
باإمكان  املناطق   اغلب  يف  كبرة  ن�شبًا 
من  القريبة  البداالت  مراجعة  املواطنني 
اأو�شاع  على  االط���الع  لغر�ض  م�شاكنهم 
ه��وات��ف��ه��م وال��ع��م��ل ع��ل��ى اأع��ادت��ه��ا للعمل 
وعممنا  لل�شكاوى  دوائر  وقد�شكلنا  فورا 
ب�شاأن  لالت�شال  اخلا�شة  الهواتف  اأرق��ام 

مو�شوع اإعادة الهاتف.

الهاتف  اأعللللادة  تللاأثللر  مللا    •
االر�شي على النقال؟

الفنية  الناحية  تاثرمن  اأي  هناك  لي�ض   �
من  والكثر  االختيار  يف  حر  وامل��واط��ن 
املواطنني يرغبون يف ا�شتخدام الهواتف 

االر�شية لقلة تكاليفه .
�شركات  ع��م��ل  يف  ت��ت��دخ��ل  ال  و���ش��رك��ت��ن��ا 
ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال امل��رخ�����ش��ة ح��ال��ي��ا من 
املرتبطة  االإع����الم  ات�����ش��االت   هيئة  قبل 
التعاون  النواب   ونامل ان يتم  مبجل�ض 
االت�شاالت  لهيئة  اجلديدة  الت�شكيلة  مع 

واالعالم . 
���ش��رك��ة جديدة  ت��ا���ش��ي�����ض  ع��ل��ى  ون��ع��م��ل 
للهاتف  خدماتها  توؤدي  الوزارة  با�شراف 
مع  املناف�شة  روح  خلق  ولغر�ض  النقال 
ال�شركات احلالية  وقد و�شلنا اىل مراحل 
االتفاق  خالل  من  املجال  هذا  يف  متقدمة 
جمال  يف  املعروفة  ال�شركات  اح��دى  مع 
خدمات الهاتف النقال واعتربنا هذا مطلبًا 
اخلدمات  اف�شل  ت��ق��دمي  لغر�ض  وط��ن��ي��ًا 
ي�شارك  و����ش���وف  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  وب��ا���ش��ع��ار 
ال�شركة  ه��ذه  م��ن  ا�شهم  ب�شراء  امل��واط��ن 
ا�شوة بدول  الوزارة 51 %  وتكون ن�شبة 
النقال  التي تتواجد فيها �شركات  اجلوار 
عملها  ومراقبة  ا�شراف  حتت  تكون  التي 
واخلدمات التي تقدم للم�شركني من  قبل 

وزارة االت�شاالت

ان  ممكن  التي  اخلدمات  ما   •
يقدمها الهاتف االر�شي؟

اجلديد  ال��ت��وج��ه  ظ��ل  ويف  �شركتنا  ان   �
ويف  اخل��دم��ات  اف�شل  تقدمي  يف  للدولة 
نعمل  �شوف  الله  �شاء  ان  القادمة  اال�شهر 
وم���ن خ���الل ك���وادرن���ا ال��وط��ن��ي��ة اخلالقة 
يف اي�����ش��ال خ��دم��ة االن��رن��ت ل��ك��ل منزل 
التلفزيوين  الهاتف  خدمة  اإىل  باالإ�شافة 
يف بداية عام 2011 وما على املواطن اال 
االهتمام بالهاتف االر�شي وعدم التفريط 

به.

مدير عام االت�صاالت والربيد: نعمل على 
اإعادة اله�اتف االر�صية اإىل اخلدمة قريبًا

 ۹ بغداد / جا�شم االمارة

الهواتف االرضية اصبحت في طي النسيان منذ عام   2003 وحلت اجهزة الهاتف النقال بديال عنها 
وهناك رغبة لدى الكثيرباعادة العمل بالهواتف االرضية كونها سهلة االقتناء وقليلة التكاليف  وحتى 

اليكون  النقال بديال عنها  )المدى االقتصادي ( التقت المهندس  قاسم محمد الحساني  المدير العام 
ورئيس مجلس ادارة الشركة  العامة االتصاالت البريد. 
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الريا�س / وكاالت
حقق اأك���رب �شوقني عربيتني ارتفاعا قويا 
االأ�شب���وع املا�ش���ي، حي���ث تلق���ت �ش���وق 
الريا�ض دعما من قطاع البروكيماويات، 
فيم���ا �شاهم���ت �شفق���ة "زي���ن" يف تعزيز 

مكا�شب الكويت.
فف���ي ال�شعودي���ة، اأنه���ت �ش���وق االأ�شه���م 
ارتف���اع  عل���ى  االأ�شبوعي���ة  تعامالته���ا 
موؤ�شرها الرئي�شي بن�شبة 2.99 % رابحا 
185 نقط���ة م���ن خم����ض جل�ش���ات تداول، 
جن���ح خاللها يف تخط���ي م�شتوى 6400 

نقطة واالإغالق عند 6411 نقطة.
والم����ض موؤ�شر ال�شوق اأعل���ى م�شتوياته 
من���ذ ت�شري���ن االأول املا�ش���ي خ���الل اآخر 
جل�شات���ه، لتك���ون بذل���ك راب���ع مكا�شب���ه 
االأ�شبوعية خ���الل 2010، وبحلول نهاية 
التعام���الت االأ�شبوعي���ة �شجل���ت اأحج���ام 
الت���داوالت نحو 667 ملي���ون �شهم بلغت 
قيمته���ا 15.16 ملي���ار ري���ال موزعة على 

اأكرث من 547 األف �شفقة.
ووفقا لتقارير �شحفية  تكون ارتفعت قيم 
الت���داوالت بن�شبة 12.6 %، عن االأ�شبوع 
املا�شي التي كانت �شجلت 13 مليار ريال 

�شعودي.
وبالن�شب���ة الأداء قطاع���ات ال�ش���وق فعلى 
عك����ض اأدائه���ا خ���الل االأ�شب���وع ال�شابق، 
تلون���ت جميعها باالأخ�ش���ر مقابل تراجع 
واحد من ن�شيب قطاع اال�شتثمار املتعدد 
بن�شبة 1.9 %، وت�شدر االرتفاعات قطاع 
البروكيماوي���ات بن�شبة 4.56 يف املئة، 

بينما �شعد قطاع البنوك 3.03 %.
�شه���م  اإدراج  املا�ش���ي  االأ�شب���وع  و�شه���د 
"بروج للتاأمني التعاوين" ثالث اإدراجات 
الع���ام اجل���اري 2010  ال���ذي قف���ز خالل 
اأوىل جوالت���ه خ���ارج احل���دود ال�شعري���ة 
بنح���و 255 يف املئ���ة مالم�ش���ًا 42 ري���اال 

مقابل �شعر 10 رياالت قيمته اال�شمية. 
وارتفع���ت اأ�شه���م ال�شعودي���ة لل�شناعات 
االأ�شب���وع  خ���الل  "�شاب���ك"  االأ�شا�شي���ة 

بنح���و3.81 %، اإىل �شع���ر 88.5 ري���ال، 
وكان ق���د توقع بع�ض املحلل���ني اأن يكون 
الطلب على البروكيماوي���ات اأف�شل منه 
عل���ى النفط اخل���ام خالل الف���رة املقبلة، 
البروكيماوي���ات  اأ�شع���ار  حتق���ق  واأن 
ارتفاع���ات جي���دة. ويف الكوي���ت، اأنه���ت 
عل���ى  اأ�شبوعه���ا  املالي���ة  االأوراق  �ش���وق 
ارتف���اع بنح���و 219 نقط���ة، تع���ادل اأكرث 
م���ن ثالثة يف املئة من قيم���ة املوؤ�شر الذي 
ا�شتق���ر عن���د م�شت���وى 7396 نقط���ة، مع 
نهاي���ة ت���داوالت االأ�شبوع، بع���د اأن اأظهر 

ارتفاعا طوال جل�شات االأ�شبوع.
وبلغت القيمة ال�شوقية لل�شركات املدرجة 
يف ال�ش���وق 31.76 ملي���ار دين���ار كويتي 
بارتف���اع قدره 1.56 ملي���ار دينار كويتي 

وم���ا ن�شبت���ه 5.2 يف املئ���ة، مقارن���ة م���ع 
نهاي���ة االأ�شبوع ال�شاب���ق والبالغة 30.2 
مليار دينار كويت���ي وارتفاع قدره 1.08 
مليار دين���ار كويتي وم���ا ن�شبته 3.5 يف 

املئة عن نهاية عام 2009.
اال�شتثم���ارات  ل�شرك���ة  تقري���ر  وق���ال 
الوطني���ة، اإن القيمة ال�شوقية الراأ�شمالية 
لل�ش���ركات املدرج���ة يف ال�ش���وق الر�شمي 
بلغت مع نهاية االأ�شب���وع "33.67 مليار 
دين���ار كويتي بارتف���اع ق���دره 1.9 مليار 

دينار كويتي وما ن�شبته 6 % .
واأ�ش���اف: "بعد اأن �شهدت ال�شوق ن�شاطًا 
حممومًا خالل تداوالت االأ�شبوع املا�شي 
البن���ك  اإدارة  اإق���رار جمل����ض  عل���ى وق���ع 
املرك���زي بتخفي�شه �شع���ر اخل�شم بواقع 

50 نقط���ة، افتتح���ت ال�ش���وق تعامالته���ا 
عل���ى ارتفاع���ات غ���ر م�شبوق���ة ك�شر من 
خالله���ا املوؤ�شر الع���ام حاجز 7400 نقطة 
قب���ل اأن ي�شتقر على م�شتوى 7396 نقطة 
ال���ذي مل ي�شل اإليه منذ ت�شرين االأول عام 

".2009
وتابع: "اأتت اأهمية االإعالن لل�شوق لكون 
زين متث���ل اأكرب �شركة م���ن ناحية القيمة 
الراأ�شمالي���ة بال�شوق بن�شب���ة تفوق اأكرث 
م���ن 15 % الإجمايل قطاعات���ه، والأنه جاء 
مع التغ���ر ال�شراتيج���ي لل�شركة باإعادة 
هيكلة تواجدها اجلغرايف ح�شب مناطق 
قوتها عرب زيادة ا�شتثماراتها يف اأ�شواق 

واخلروج من اأخرى."
اأم���ا �ش���وق دب���ي يف االإم���ارات العربي���ة، 

ف�شجلت تراجعا بنهاية االأ�شبوع املا�شي، 
بعدم���ا فقد موؤ�شرها م���ع نهاية التداوالت 
نح���و 2.9 % من قيمته، خا�شرا 50 نقطة، 
لينهي اأ�شبوعه عند م�شتوى 1626 نقطة، 

و�شط تراجع اأحجام التعامالت.

خ���الل  االأ�شه���م  ربح���ت  اأبوظب���ي  ويف 
االأ�شب���وع املا�ش���ي نح���و 0.8 % من قيمة 
موؤ�شره���ا، بع���د اأن زاد املوؤ�شر بنحو 22 
نقط���ة، لينهي ت���داوالت االأ�شبوع املا�شي 
عند م�شت���وى 2766 نقطة، بعدما ا�شتقر 

اأداء قطاعات قيادية.
ووفق���ا لبيانات هيئة الرقابة على اأ�شواق 
امل���ال االإماراتي���ة، فق���د تراجع���ت االأ�شهم 
يف  الع���ام،  بداي���ة  من���ذ   %  2.55 بنح���و 
حني و�شل عدد ال�ش���ركات التي تراجعت 
�شرك���ة   26 مقاب���ل  �شرك���ة،   20 اأ�شهمه���ا 

حققت ارتفاعا �شعريا.
اأما االأ�شهم القطرية، فقفز موؤ�شرها بنحو 
0.2 %، خ���الل االأ�شب���وع املا�ش���ي، بع���د 
اأن فق���د 15 نقط���ة، لي�شتقر عن���د م�شتوى 
6913 نقطة، ذل���ك اأن بيوع جني االأرباح 
حال���ت دون حتقي���ق املزيد م���ن املكا�شب، 

مثل االأ�شبوع ال�شابق.
ويف عم���ان، اأنهى موؤ�شر م�شقط تعامالت 
االأ�شبوع املا�ش���ي مرتفعا الأكرث من ثالثة 
نق���اط،   203 اأ�ش���اف  بعدم���ا  املئ���ة،  يف 
لي�شتق���ر عن���د م�شت���وى 6795 نقطة، يف 
ح���ني تراج���ع املوؤ�ش���ر البحرين���ي بنحو 
�شب���ع نق���اط، نقط���ة تع���ادل نح���و 0.4 % 
من قيمت���ه، لينهي اأ�شبوع���ه عند م�شتوى 

1506 نقطة.
بور�ش���ة  موؤ�ش���ر  تراج���ع  االأردن،  ويف 
عمان االأ�شب���وع املا�ش���ي، اإىل م�شتويات 
تع���د االأدنى منذ بداية العام احلايل حيث 
�شج���ل 2424 نقط���ة، بانخفا����ض بلغ���ت 
ن�شبت���ه 3.37 %، يف ح���ني فق���دت االأ�شهم 
من���ذ بداي���ة الع���ام احل���ايل 5.24 % م���ن 

قيمتها.

مكا�صب اأ�صب�عية ق�ية للأ�صهم يف ب�ر�صتي ال�صع�دية والك�يت

وا�شنطن / وكاالت
اأعط���ت اجله���ات الرقابي���ة يف كل م���ن الوالي���ات املتح���دة واالحتاد 
االوروبي ال�شوء االخ�شر ل�شرك���ة مايكرو�شوفت للم�شي قدما يف 
طلبها �شراء حم���رك البحث على االنرنت وحمرك البحث التجاري 
والدعائ���ي ياهو. كما وافق���ت وزارة العدل االمريكية يوم اخلمي�ض  

املا�شي على �شراكة مايكرو�شوفت وياهو.
وقال���ت املفو�شي���ة االوروبية وه���ي ال�شلطة املعني���ة بحماية حرية 
ه���ذه  ان  االأوروب���ي  االحت���اد  يف  االحت���كار  ومكافح���ة  املناف�ش���ة 
ال�شراك���ة "ال ت�شكل خرقا ملبداأ حري���ة املناف�شة، بل بالعك�ض تعززها 
يف جم���ال �شوق حم���ركات البحث واالإعالن عل���ى االنرنت لت�شبح 
مناف�ش���ا فعلي���ا لغوغ���ل". ووفق���ا لالتف���اق �شي�شتخدم موق���ع ياهو 
حم���رك مايكرو�شوفت للبحث "بينغ" لتتقا�شم كل من ال�شركتني يف 
املح�شل���ة النهائية االرباح. وحت���اول مايكرو�شوفت من خالل هذه 
ال�شراك���ة تو�شيع ح�شتها يف �ش���وق حمركات البحث على االنرنت 

الذي ت�شيطر عليه �شركة غوغل.
وكان���ت كل م���ن �شركت���ي مايكرو�شوف���ت وياهو قد اعلنت���ا عن هذه 

ال�شراكة يف �شهر يوليو/ متوز املا�شي.
وقالت ال�شركتان انهما على ا�شتعداد للبدء يف تنفيذ امل�شروع خالل 
االأيام القليلة املقبلة، لكن االنتهاء من تنفيذ امل�شروع وت�شغيله ب�شكل 

كامل كما ين�ض االتفاق قد ي�شتغرق وقتا طويال من املتوقع ان ميتد 
حت���ى اأوائل الع���ام 2012. وين�ض االتفاق عل���ى حت�شيل ياهو 88 
%  من االرباح يف جم���ال االإعالنات، بينما �شتح�شل مايكرو�شوفت 
عل���ى 12 % من ارباح اإعالنات البحث عل���ى ياهو واملواقع ال�شريكة 
خالل االع���وام اخلم�شة االوىل. وقال �شتيف بامل���ر املدير التنفيذي 
ملايكرو�شوف���ت ان "موافق���ة ال�شلطات االمريكي���ة واالوروبية على 
عق���د ال�شراك���ة ام���ر مث���ر ج���دا الن �شراك���ة مايكرو�شوف���ت وياهو 
�شتع���زز نوعية اخلدمة وت�شاعف خي���ارات امل�شتخدمني من معلنني 

ونا�شرين وم�شتخدمني لالنرنت".
ام���ا مدي���ر ياه���و كارلو����ض بارت���ز فاأ�ش���ار اىل ان "�شراك���ة ياه���و 
ومايكرو�شوف���ت �شتك���ون مبثابة اخراق كبر ي�ش���كل انفراجا يف 

ال�شوق املعني".
لك���ن للخرباء راأيًا اآخر اذ افاد املحل���ل التكنولوجي لدى �شركة "دي 
ام ج���ي" يف اوروبا ان "�شراكة ياهو-مايكرو�شوفت رمبا لن توؤثر 
عل���ى �شيطرة غوغ���ل على ال�شوق، على الرغم م���ن كون حمرك بينغ 
جيد جدا على ال�شعيد التقني، امنا عدم ا�شتخدامه يحرمه من جني 

االرباح".
وخت���م اخلبر بالق���ول ان "ياهو-مايكرو�شوفت �شتبقى يف املرتبة 

الثانية النها بب�شاطة لي�شت غوغل".

ال�صلطات االمريكية واالوروبية تعطي مايكرو�ص�فت 
ال�ص�ء االأخ�صر ل�صراء ياه�

دبي / وكاالت
 اعت���رب �شن���دوق النق���د ال���دويل اأن اإع���ادة 
هيكل���ة ديون اإمارة دبي، تع���د حتديا كبرا 
اأم���ام اقت�شاد االإم���ارات العربي���ة املتحدة، 
لكن���ه ق���ال اإن احتم���االت النمو لث���اين اأكرب 

اقت�شاد عربي ال تزال منا�شبة.
وكان���ت دبي فاج���اأت االأ�ش���واق يف ت�شرين 
الث���اين املا�ش���ي، عندم���ا قال���ت اإن �شركات 
متلكها احلكومة عاجزة عن ال�شداد، وتريد 
تاأجيل اأق�ش���اط ديون م�شتحق���ة عليها، هي 
ج���زء من نحو 80 ملي���ار دوالر تنوء حتتها 

احلكومة، وال�شركات التابعة لها.
وال ت���زال جمموع���ة "دب���ي العاملي���ة" تعمل 
على اإعداد خطة الإع���ادة هيكلة ديون بقيمة 
22 ملي���ار دوالر، و�شط ترقب يف االأ�شواق 
وعدم و�ش���وح النتائج التي �شت���وؤول اإليها 

خطة اإعادة الهيكلة.
وق���ال ال�شندوق يف بي���ان االأربعاء املا�شي 
التنفيذي���ني  امل�شوؤول���ني  م���ن  "كث���را  اأن 

امتدحوا ال�شلط���ات االإماراتية ال�شتجابتها 
احلا�شم���ة لل�شدم���ات الناجم���ة ع���ن االأزمة 
املالي���ة العاملي���ة وانخفا����ض اأ�شع���ار النفط 

وانفجار فقاعة دبي."
وكان ال�شن���دوق ق���ال ال�شه���ر املا�ش���ي انه 
من املرج���ح اأن ت�شهد االإم���ارات منوا ملعدل 
الن���اجت املحلي االإجمايل ب���ني �شفر وواحد 

يف املئة هذا العام.
ويوم الثالثاء، قالت وكالة موديز للت�شنيف 
االئتماين، اإن اخليار االأمثل اأمام جمموعة 
"دب���ي العاملية" هو بيع املزيد من اأ�شولها 
لديونه���ا  جدول���ة  اإع���ادة  بعملي���ة  للقي���ام 

املتعرثة.
واأفاد تقرير اأ�شدرته موديز اإن "دبي انك"، 
وهو امل�شطلح الذي ت�شتخدمه لالإ�شارة اإىل 
ال�شركات العامة اململوكة من حكومة اإمارة 
دبي، "بداأت بعر�ض بع�ض اأن�شطتها العالية 
االأداء، ولكن غر االأ�شا�شية للبيع" ملواجهة 

م�شكلة ديونها.

�صندوق النقد: دي�ن دبي تعد 
حتديا اأمام اقت�صاد االإمارات
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دبي / )رويرتز( 
 قال����ت �شلط����ة الط����رق والنق����ل يف دبي ان 
ان�شاء اأول خط مرو يف دبي من املقرر ان 
يكتم����ل يف �شهر ني�ش����ان وان اخلط الثاين 
�شيكتم����ل يف �شه����ر اآب  م����ن الع����ام املقب����ل 

.2011
وقالت �شحيفة فاينان�شال تاميز : ان اعمال 
البن����اء ا�شتوؤنفت هذا ال�شه����ر بعد التو�شل 
ال����ذي  الكون�شورتي����وم  م����ع  ت�شوي����ة  اىل 
تقوده اليابان امل�شوؤول عن امل�شروع ب�شاأن 
نحو ملي����اري دوالر اىل ثالثة مليارات من 
املدفوع����ات املختلف ب�شاأنه����ا، وكان املوعد 
اال�شل����ي المتام م�شروع �شبكة املرو االيل 

ب�شكل كامل هذا الربيع.
وقال����ت ال�شحيف����ة يف موقعها عل����ى �شبكة 
االنرن����ت نقال ع����ن مقاول����ني ان ان�شاء 18 
حمط����ة مل تكتم����ل عل����ى اخل����ط الرئي�ش����ي 
لل�شبك����ة و18 حمط����ة اخ����رى يف خ����ط مل 
يفتت����ح بداأت ثاني����ة يف ال�شاب����ع من �شباط 

اجلاري .
وقالت �شلطة النقل يف بيان نقال عن رئي�ض 
مق����اول  ان  الطاي����ر  جمل�����ض االدارة مط����ر 
م�ش����روع م����رو دب����ي وه����و كون�شرتي����وم 
خ����ط دبي احلديدي من املق����رر ان يكمل كل 
االعم����ال املتبقي����ة يف املحط����ات على اخلط 
االحمر )18 حمطة( بحلول 25 من ني�شان 

املقبل .
وا�شاف : ان كل االعمال يف املحطات على 

اخلط االخ�شر �ش����وف تكتمل بحلول �شهر 
اآب 2011.

الياب����اين  الكون�شورتي����وم  واأع�ش����اء 
ه����م اوبايا�ش����ي ك����ورب وكاجيم����ا ك����ورب 
الثقيل����ة  لل�شناع����ات  وميت�شوبي�ش����ي 
واملوؤ�ش�شة التجارية ميت�شوبي�شي كورب، 
وي�شم الكون�شورتيوم اي�شا يابي مركزي 

الركية.
ويف ال�شاب����ع ع�ش����ر م����ن  �شب����اط اجل����اري  
قال املتح����دث با�شم اوبايا�ش����ي ان ال�شركة 
م����ا زالت جتري مباحثات م����ع حكومة دبي 
ب�ش����اأن املدفوعات وان اعمال االن�شاءات مل 

تتوقف قط.
وقالت اوبايا�شي لرويرز يف �شهر كانون 
الث����اين املا�ش����ي  ان اعمال البن����اء تباطاأت 
ب�شبب تزايد التكالي����ف من جراء تغيرات 

يف الت�شميم.
وق����ال م�شوؤول����ون يف حكوم����ة دب����ي العام 
املا�ش����ي ان اأطول �شبكة �ش����كك حديد تعمل 
اآلي����ا يف العامل �شتتكلف عل����ى االرجح 7.6 
ملي����ار دوالر او م����ا يزيد عل����ى 80 يف املئة 

عما كان خمططا يف بادئ االمر.
وقال الطاير يف بيان ان املرو م�شروع ذو 

اأولوية.
والط����رق  النق����ل  �شلط����ة  ان   : واأ�ش����اف 
�شتقدم اجلزء االك����رب من التدفقات النقدية 
م����ن ميزانيته����ا لتغطي����ة تكالي����ف االعم����ال 

اال�شافية يف اخلطني االحمر واالخ�شر.

ا�صتكمال  م�صروع مرتو دبي منت�صف العام املقبل

املنامة / وكاالت
 اأظهرت بيانات يوم االحد اأن معدل الت�شخم 
ال�شنوي يف البحرين ارتفع اىل 1.8 %  يف 
كانون الثاين املا�شي  من 1.6 % يف كانون 
االول املا�ش���ي  بفع���ل ارتف���اع اأ�شعار املواد 
الغذائي���ة لي�شج���ل اأعل���ى م�شت���وى ل���ه منذ 

اأيلول على اأقل تقدير.
اأن  للمعلوم���ات  املركزي���ة  االدارة  وذك���رت 
موؤ�شر اأ�شع���ار امل�شتهلك يف البحرين �شجل 
111.5 يف كان���ون الثاين بزيادة 0.36 يف 

املئة مقارنة بكانون االول .
وارتفع���ت اأ�شع���ار املواد الغذائي���ة 0.55 % 
يف كان���ون الثاين  مقارن���ة بال�شهر ال�شابق 
 0.96 املالب����ض  اأ�شع���ار  ارتفع���ت  بينم���ا 
يف املئ���ة بينم���ا ا�شتق���رت اأ�شع���ار امل�شاكن 
وخدم���ات املياه والكهرب���اء. واأثرت االزمة 
املالي���ة العاملية على اأ�شع���ار امل�شتهلكني يف 
اأنح���اء دول اخلليج العربي���ة العام املا�شي 
بع���د اأن بلغت ذروتها يف 2008 فيما تعاين 
بع�ض الدول مثل االمارات العربية املتحدة 

من انكما�ض موؤقت يف اال�شعار.
ويتوقع املحللون اأن توا�شل اأ�شعار الغذاء 
ال�شغ���وط عل���ى الت�شخ���م يف اخللي���ج لكن 
�شع���ف الطلب عل���ى امل�شاك���ن وتراجع منو 
االئتم���ان �شيبقي���ان نطاق ارتف���اع اال�شعار 

حمدودا.
ق���ال حماف���ظ امل�ش���رف  وال�شه���ر املا�ش���ي 
ان  املع���راج  ر�شي���د  البحرين���ي  املرك���زي 
امل�ش���رف ال يتوق���ع اأي �شغ���وط ت�شخمية 

فورية يف اململكة.

ارتفاع معدل الت�صخم ال�صن�ي فـي البحرين اىل %1.8

)CNN( / دبي
 ارتفعت عقود الذهب االآجل���ة يف بور�شة "غلوبك�ض" الثالثاء املا�شي 
لتكت�ش���ب االأون�شة "االأوقية" 20 دوالرًا، مدفوعة مبخاوف اإزاء ديون 
اليونان و�شع���ف العملة االأمريكية، وهما عام���الن �شاهما يف ا�شرداد 
املعدن االأ�شفر لربيقه. ويف اأقوى اأداء للمعدن النفي�ض خالل اأ�شبوعني، 
ت�شلق���ت عقود الذهب، ت�شلي���م  ني�ش���ان، اإىل 1110.30 دوالر  لالأوقية 
يف التعام���الت التجارية يف اآ�شي���ا، لتكت�شب بذلك االأون�شة 1.9 % على 
م�شتويات بور�شة نيويورك عند االإغالق اجلمعة، طبقًا ملاركتووت�ض.

وق���ال حمللون اإن توجه امل�شتثمرين نحو املعدن النفي�ض جاء للتحوط 
يف مواجهة خماوف ب�شاأن ت�شاعد االأزمة املالية يف اليونان، وبح�شب 
اآخ���ر االأرق���ام، فان العجز امل���ايل بلغ العام املا�ش���ي 12،7% من اإجمايل 
ناجته���ا الداخلي. و�شغ���ط وزراء مالية دول منطقة الي���ورو اال�شبوع 
املا�ش���ي  عل���ى اليون���ان للعم���ل عل���ى تقلي�ض عجزه���ا، واأعل���ن رئي�ض 
جمموع���ة الي���ورو، جان كلود يونك���ر، اإثر االجتم���اع: "نحن مقتنعون 
ب���ان خط���ة اليونان طموحة و�شتك���ون لها نتائج جي���دة، لكن اإن مل يكن 
االأم���ر كذل���ك فان حكوم���ة اليونان اأعلن���ت موافقتها عل���ى اتخاذ تدابر 

اإ�شافية".
ويذك���ر اأن عقود الذه���ب االآجلة �شجل���ت مكا�شبًا كبرة خ���الل الن�شف 

الث���اين م���ن العام املا�ش���ي بارتفاع ف���اق 26 % م���ن يوليو/متوز، الذي 
بلغت فيه اأ�شعار الذهب اأدنى م�شتوياتها.

وجاء ال�شعود غر امل�شبوق يف اأ�شعار الذهب و�شط تزايد القلق حيال 
تع���ايف االقت�شاد العاملي من تداعيات االأزمة املالية، مما يعزز من بريق 
املعدن االأ�شفر وير�شخ مكانت���ه كاأداة ا�شتثمارية اآمنة، يف وقت تعاين 

فيه اأ�شواق العمالت واالأوراق املالية من اال�شطراب.
وا�شتف���ادت اأ�شع���ار الذهب من الطل���ب املتزايد لال�شتثم���ار على املعدن 
النفي����ض من جانب �شناديق اال�شتثم���ار املتخ�ش�شة وهو ما انتقل اإىل 
االأف���راد الذين ينظرون اإلي���ه كو�شيلة لالدخار عام���ة، وكمالذ باالأزمات 

خا�شة، مع انخفا�ض عوائد بدائل اال�شتثمار االأخرى .
كم���ا دفع توجه كث���ر من امل�ش���ارف املركزية حول الع���امل، اإىل اللجوء 
للمعدن االأ�شف���ر كاحتياطي لها، بداًل من الدوالر، �شعر الذهب ملزيد من 
االرتف���اع، و�شط توقعات باأنه قد يوا�شل االرتفاع خالل الفرة املقبلة. 
و�شجل���ت اأ�شعار الذه���ب ارتفاعًا مبا ن�شبته 25 %  يف 2009، ورجحت 
تقارير اقت�شادية �شابقة اأن ت�شهد اأ�شعاره املزيد من االرتفاع، قد ت�شل 
اإىل 1500 دوالر لالأون�ش���ة، ب�شب���ب جلوء العديد م���ن البنوك املركزية 
اإىل تخفي����ض اأ�شعار الفائدة لديها، اإ�شافة اإىل تزايد الطلب على املعدن 

النفي�ض.

قفزة يف اأ�صعار الذهب واالأون�صة ترتفع 20 دوالرًا

حجم �صناعة الدواء العربية يبلغ
 3.2 مليار دوالر

الكويت / وكاالت
 بلغ حجم ال�شناعة الدوائية العربية حوايل 3.2 مليار دوالر ويغطي 

نحو ن�شف حاجة الدول العربية منه، وفقًا لالحتاد العربي ملنتجي االأدوية 
وامل�شتلزمات الطبية.

وقال رئي�ض جمل�ض اإدارة االحتاد، عدنان بدوان :  اإن تعومي االأ�شعار 
يو�شع قاعدة املناف�شة ويعزز ال�شناعة الدوائية العربية، وفقًا لوكالة االأنباء 

الكويتية. واأ�شاف بدوان: اأن هناك 320 م�شنعًا، منها 110 م�شانع ذات 
قدرة اإنتاجية ت�شكل رافدًا تنمويًا بقيمة ا�شتثمارات بلغت 3.2 مليار  دوالر 

تغطي ما ن�شبته 50 يف املئة من حاجة الدول العربية من االأدوية وت�شغل 
220 األف موظف.

وتابع بدوان: اأن ال�شناعة الدوائية العربية تعد �شناعة ت�شديرية بلغت 
قيمة �شادراتها - �شواء من خالل التجارة البينية اأم مع دول خارج املنطقة 

العربية - 1.2 مليار دوالر، موؤكدًا اأثرها يف تقدم اخلدمات ال�شحية يف 
املنطقة واإ�شغال حيز مهم يف تغطية االأمن الدوائي العربي.

واأكد رئي�ض جمل�ض اإدارة االحتاد اأهمية البحث والتطوير يف حتويل 
ال�شناعة الدوائية العربية اإىل �شناعة رئي�شة حيث اأن غيابه ي�شكل حتديًا 

كبرًا اأمام �شناعة الدواء العربية، بح�شب "كونا."
واأو�شح: اأن 50 يف املئة من االأدوية �شتكون يف عام 2015 معتمدة على 

التكنولوجيا احليوية ولي�شت الكيميائية 
واأ�شار بدوان اإىل اأن االحتاد العربي ملنتجي االأدوية وامل�شتلزمات الطبية 

�شينظم ملتقى يف االأردن خالل الفرة من 6 وحتى 8 من �شهر مار�ض/
اآذار املقبل بهدف تكوين حتالفات يف جمال ال�شناعة الدوائية ملواجهة 

التحديات.
يذكر اأن االحتاد العربي ملنتجي االأدوية وامل�شتلزمات الطبية، ومقره 

العا�شمة االأردنية عمان، تاأ�ش�ض عام 1986 وهو اإحدى منظمات العمل 
العربي امل�شرك �شمن االحتادات العربية النوعية ويعمل حتت مظلة جمل�ض 

الوحدة االقت�شادية العربية التابع جلامعة الدول العربية.
ويهدف االحتاد اإىل تطوير ت�شنيع الدواء العربي وتوفره للمواطن باأقل 
تكلفة وباأعلى جودة كما يحث على اإقامة �شوق دوائية عربية م�شركة مع 

ت�شجيع ت�شنيع املواد اخلام ومواد التعبئة والتغليف.
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قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي : في  نهاية هذا العام سنشهد 
عملتين الدينار العراقي الحالي والدينار العراقي الجديد الذي اليختلف 
عنه بالقيمة نفسها مشيرًا ان ال راتب الموظف وال المستوى المعيشي 

يتأثران، مضيفا ان ديون العراق للكويت والسعودية هي ديون 
سياسية وسوف  تحل في القريب العاجل  بعد ان تم تثبيت االرقام  
معتبرا مصرف الرافدين يعمل بمنظومة تسمى  النظام المصرفي 

الشامل وهو نظام متطور تعمل به كبرى المصارف العالمية انجز حتى  
اآلن60 % وفي نهاية هذا العام سيتم انجازه بالكامل.

) المدى االقتصادي ( حاورت الزبيدي عن ملفات تتعلق بالسياسة 
المالية وآفاق تطورها والمشكالت التي تعترض سير عملها.

حوارات

 حوار / �شعاد الرا�شد 

 وزير املالية لـ )املدى االقت�صادي(: ن�ؤيد وندعم
 ال�صيا�صة النقدية التي ينتهجها البنك املركزي وفـي نهاية 
العام �صن�صهد دينارًا عراقيًا جديدًا
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التي  الللتللغلليللرات  ان  *هلللل 
من   2010 موازنة  على  طللراأت 
منا�شبة  النواب  جمل�س  قبل 
املالية  لل�شيا�شة  وجمللديللة 

بتقديركم ؟ 
التي  ال��ت��غ��ي��رات  ان  اع��ت��ق��د  ان���ا  ن��ع��م   �
تتعار�ض  ال  النواب  اأجريت يف جمل�ض 
 2010 لعام  العامة  املوزانة  ثوابت  مع 
ومهمة  ح�شا�شة  ق�شايا  اأ�شيفت  حيث 
ينتج  برميل  كل  على  واح��د  دوالر  منها 
ي�شمل حمافظات  يف اي حمافظة وهذا 
ووا�شط  ق��ار   وذي  ومي�شان  الب�شرة 
ونينوى وكركوك اي املحافظات املنتجة 
واحد  دوالر  ا�شافة  �شيتم  كذلك  للنفط 
امل�شتقات  ا���ش��ت��خ��راج  يتم  برميل  لكل 
النفطية منه  ، وهذا �شي�شمل كذلك بيجي 
من  وع��ددًا  والنجف  وبغداد  والب�شرة 
م�شايف  لديها  التي  االخرى  املحافظات 
حتمل  ب�شبب  ي��اأت��ي  ه��ذا  النفط  تكرير 
وجهودًا  كبرة  اأع��ب��اًء  املحافظات  ه��ذه 
م�شنية ، ا�شافة اىل ت�شرر يف ال�شحة  

البيئية يف هذه املحافظات .
م��ا يتعلق  ال��ت��غ��ي��رات االأخ�����رى  وم���ن 
بتخفي�ض املنافع االجتماعية للرئا�شات 
�شالح  يف  ب��ال���ش��ك  ي�شب  ه���ذا  ال��ث��الث 
املوازنة كل النقاط التي اجريت يف دعم 
مالية  �شالحيات   واع��ط��اء  املحافظات 
او�شع للمحافظات  هذه  ق�شية ايجابية 
من �شاأنها ان ت�شرع يف تنفيذ املحافظات 

حليثيات املوازنة.

*كلليللف تللقلليللمللون الللتللوجلله 
اال�لللشلللتلللثلللملللاري للللللحللكللومللة 
ومايقابلها من عودة م�شتويات 
امللل�للشللتللوى  اىل  الللتلل�للشللخللم 

ال�شابق؟ 
يف  تنجح  مل  االآن  ح��ت��ى   احل��ك��وم��ة   �  
ال�شباب   ، اال���ش��ت��ث��م��اري  امل��ل��ف  تفعيل 
بع�شها يتعلق بالتداعيات االمنية  مثل 
واالحد  االث��ن��ني  و  االرب��ع��اء  تفجرات 
ال���ك���ب���رة يف ك��رب��الء  واالن����ف����ج����ارات 
االنبار  يف  ح�شلت  التي  واالنفجارات 
املو�شل  يف  امل��ردي��ة  االو���ش��اع  وكذلك 
ودي����اىل ك��ل ذل���ك ب��ال ���ش��ك ي���رك اأث���ره 

جميع  ان  حيث   اال�شتثمار  عملية  على 
امل����وؤمت����رات ال��ت��ي ع��ق��دت يف ل��ن��دن و 
القاهرة و دبي مل تفلح يف  وا�شنطن و 
هناك  حيث   ، اال�شتثمار  عملية  تفعيل 
خلل  يف اأداء هيئة اال�شتثمار،وان هناك 
ت��ق��ادم يف ال��ق��وان��ني  وه��ي بحاجة اىل 
تغير يف القوانني القدمية �شواء كانت 
قوانني برمير اأم قوانني النظام ال�شابق 
، و من وجهة نظري ان هناك اآلية اأخرى 
من املمكن اتباعها يف تفعيل اال�شتثمار 
وجذب امل�شتثمرين اىل الداخل العراقي 
خالل  من  االآمنة  املناطق  اىل  وحتديدا 
بني  ال�شراكة  بعقود  مبا�شرًة  التعامل 
العراقيني وبني القطاع اخلا�ض االجنبي 
انها  نعتقد  اأخ��رى  اآلية  هناك  واأي�شًا   ،
اال�شتثمار   لهيئة  جديدة  �شيا�شة  تر�شم 
امللف  تفعيل  اىل  االجت��اه  يكون  عندها 
ايجابيا  �شينعك�ض   وه��ذا  اال�شتثماري 
على البلد حيث �شي�شهم يف الق�شاء على 

م�شاكل البطالة.

به  طالعتنا  مللا  ب�شاأن  *ملللاذا 
و�للشللائللل االإعلللللالم علللن  نية 
الوزارة يف حذف اال�شفار من 

الدينار العراقي ؟ 

� هذا لي�ض �شاأن الوزارة وامنا اخت�شا�ض 
لكنه هو مقرح  امل�شتقل  املركزي  البنك 
ال��وزارة مقرح يل انا قدمته قبل ثالث 
والبنك  اأ���ش��ف��ار  ثالثة  بحذف  �شنوات 
امل���رك���زي در����ض ه���ذا امل��ق��رح واأخ���را 
ويف  عليه  واف���ق  البنك  ادارة  جمل�ض 

نهاية هذا العام �شن�شهد عملتيان الدينار 
العراقي  وال��دي��ن��ار  احل���ايل  ال��ع��راق��ي 
وبالقيمة  عنه  اليختلف  ال��ذي  اجل��دي��د 
وال  امل��وظ��ف  رات��ب  يتاأثر  ول��ن  نف�شها  
بقاء  م��ع  للمواطن  املعي�شي  امل�شتوى 

الدينار نف�شه يف التدلول. 

*ب�شوء القوانني  االقت�شادية 
الللنللواب  جمل�س  اأقللرهللا  الللتللي 
ال�شرائب  ب�شاأن  ماذا  موؤخرا، 

الكمركية ؟
- بن�شبة للر�شوم الكمركية قريبا �شيطبق 
قانون  وه��و  الكمركية  التعرفة  ق��ان��ون 
جديد اأعدته وزارة املالية و�شادق عليه 
تعديالت  ا�شافة  بعد  ال���وزراء  جمل�ض 
كذلك جمل�ض النواب �شادق عليه �شي�شهم 
يف رف��ع عائدات ال��دول��ة  من االي��رادات 
والزراعة  الوطنية  ال�شناعة  ويحمي 

اتوقع خالل اال�شهر القليلة القادمة.

* هل هناك من روؤية للوزارة 
باجتاه دعم وحتديث املنظومة 
الللعللام،  ب�شكلها  امللل�للشللرفلليللة 
امل�شارف  قطاع  ب�شاأن  ومللاذا 

اخلا�شة؟ 
يعمل  ال��راف��دي��ن  مل�����ش��رف  بالن�شبة    -
امل�شريف  ال��ن��ظ��ام  ت�����ش��م��ى   مب��ن��ظ��وم��ة 
ن��ظ��ام م��ت��ط��ور تعمل به  ال�����ش��ام��ل وه���و 
كربى امل�شارف العاملية اجنز منه قرابة 
60% ، ويف نهاية هذا العام �شيتم اجنازه 
اأما امل�شرف العراقي للتجارة  بالكامل ، 
ويعترب  جت��اري��ا  ع��م��اًل  االن  يعمل  فهو 
املوجودة  امل�شارف  اأف�شل  من  واح���دًا 
النظام  وف��ق  على  ويعمل  املنطقة  يف 
الذكية  وال��ب��ط��اق��ة  ال�����ش��ام��ل  امل�����ش��ريف 
والفيزا  كارت ، ويقوم بفتح االعتمادات 

للقطاعني العام واخلا�ض .
بن�شاط  فيعمل  ال��زراع��ي  امل�شرف  اأم��ا 

األ����ف قر�ض  ق���دم ال�����ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة81 
زراعي  م�شروع  81الف  مايعني  زراعي 
ال�شنتني  خ���الل  ال��ع��راق��ي  وامل�����ش��رف 
با�شر  متوقفًا  ك��ان  ان  بعد  املا�شيتني 
عقاري  ق��ر���ض  ال��ف   45 وق���دم   بالعمل 

خالل ال�شنتني املا�شيتني .
اأم����ا امل�����ش��ارف اخل��ا���ش��ة ف��ه��ي تعمل   
قدمت  واحلكومة  حديثة  بتكنولوجيا 
االعتمادات  منح  خ��الل  م��ن  ال��دع��م  لها 
طريقهم  ع����ن  ت��ف��ت��ح  اذ  احل���ك���وم���ي���ة 
وامل�شارف التي  لديها راأ�شمال خم�شني 
اعتماد  كل  باعطائها  نقوم  دوالر  مليون 
يعني  وه���ذ  دون  ف��م��ا  م��ل��ي��ون��ني  قيمته 
الذي  امل�شرف  اما  االعتمادات  ع�شرات 
نعطيهم  مليون دوالر  مئة  راأ�شمال  لديه 
اعتمادًا  قيمته اأربعة  ماليني دوالر وهذا 
م�شدر مهم من م�شادر الدعم الذي تقدمه 

احلكومة مل�شارف القطاع اخلا�ض.

االخللبللارمللوؤخللرا  *طالعتنا 
دعم  اىل  �شتتجه  الللوزارة  ان 
للموظفني   املي�شرة  القرو�س 
واللل�للشللرائللح االخللللرى، كيف 

تعلقون على هذه االخبار ؟ 
بفتح  ت��وج��ي��ه��ًا  اأع��ط��ي��ت  اأن���ا  احلقيقة   �
للموظفني  امل��ي�����ش��رة  ال��ق��رو���ض  م��ل��ف 
القطاع  م��وظ��ف��ي  وح��ت��ى  وامل��واط��ن��ني 
قرارًا  اتخذ  االدارة  وجمل�ض  املختلط  
ولكن  توجيهنا  او  مقرحنا  على  وافق 
8%طالبنا  ن�شبتها  الفائدة  ان  الحظنا 
املقرح  ان  6%واعتقد  اىل  بتخفي�شها 
االدارة  ق��ب��ل جم��ال�����ض  م��ن  مت درا���ش��ت��ه 
التي  هي  االدارة  جمال�ض  ان  واحلقيقة 
املال  حماية  اج��ل  من  ال�شوابط  حت��دد 
ال�شرطة  م�شمولون  واجل��م��ي��ع  ال��ع��ام 
واملواطنون،  وامل��وظ��ف��ون  واجل��ي�����ض 
جلميع  وال�شلف  القرو�ض  و�شتنطلق 
مي�شرة  فائدة  وبن�شب  املوظفني  فئات 

�شعيًا لدعم هذه ال�شرائح املهمة.

الللعللراق  ديلللون  ب�شاأن  ملللاذا   *
ل�شالح  بللذمللتلله  املللرتتللبللة 
وال�شعودية  الكويت  من  كل 

والبالغة 21مليار دوالر ؟ 
ديونًا  اأ�شبحت  اأعتقد  ان��ا  دي��ون  ه��ذه   �
�شيا�شية و�شوف حتل الحقا  يف احلوار 
ال�شيا�شي حيث مت تثبيت االرقام وبقي 
هذه  ح��ل  يف  كفيل  ال�شيا�شي  احل���وار 
 1981 �شنة  منذ  ديون  وهي  املع�شالت 
فهي قدمية ومتقادمة  ومل تطالب بها ال 
الكويت وال ال�شعودية اىل االن واإن �شاء 

الله �شوف حتل  يف الوقت املنا�شب. 

بني  تن�شيق  من  هناك  هل   *
ال�شيا�شتني املالية  والنقدية، 
وكلليللف تللقلليللمللون ملل�للشللارات 
من  املتبعة  النقدية  ال�شيا�شة 
قبل البنك املركزي العراقي؟ 
� نحن نوؤيد وندعم ال�شيا�شة النقدية التي 
معهم  ونحن  امل��رك��زي  البنك  بها  يعمل 
ن�شكل فريق عمل واحدًا يف عالقتنا مع 
الدويل  البنك  و  ال��دويل  النقد  �شندوق 
ومع كل املوؤ�ش�شات الدولية  االقت�شادية 
ملف  م��ع��اجل��ة  يف  وح��ت��ى  ال���ع���امل  يف 
البنك املركزي يف هذا  الديون ي�شاركنا 
االمر ، ونعتقد ان هنالك تن�شيقًا م�شتمرًا 
بني ال�شيا�شتني املالية والنقدية باإجتاه 

دعم كل منهما لالأخرى.

اتفاقيات  مللن  هللنللاك  هللل   *
النقد  �شندوق  مللع  جللديللدة 
اللللوزارة  جهد  ومللا  الللللدويل، 

بهذا االجتاه ؟ 
املفرو�ض  جديدة  اتفاقية  هناك  نعم   -
�شندوق  وب��ني  بيننا  قريبا  ت��وق��ع  ان 
االتفاقية  ت�شمى  وه��ي  ال���دويل  النقد 
ت�شمح  �شوف  االتفاقية  ه��ذه  ال�شاندة 
ون�شف  خم�شة  على  باحل�شول  للعراق 
اىل �شتة مليارات دوالر قرو�ض مي�شرة 
ملدة 15 عامًا  وبفائدة منخف�شة و�شوف 
ت�شمح للعراق باحل�شول على اخلربات 

والتدريب والتكنولوجيا.

• الحكومة لم تنجح 
حتى اآلن بتفعيل 

الملف االستثماري 
بسبب التداعيات 

األمنية 

• وجهنا المصارف الحكومية بمنح قروض 
ميسرة بنسب فوائد منخفضة
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 مهد احل�شارة 
يق���ول الدكتور )�شربي حممد خليل – مركز 
الدرا�ش���ات الدولي���ة(  : تعد اأه���وار اجلنوب 
واح���دة م���ن املناط���ق املهم���ة مل���ا ت�شكل���ه من 
ح�ش���ور تاريخي كب���ر فهي مه���د احل�شارة 
والراث العراقي ولالهوار ح�شور فاعل يف 
حمافظ���ات اجلنوب ولال�ش���ف ال�شديد عانت 
االه���وار يف زمن النظ���ام ال�شابق ظلمًا بحق 
�شاكنيه���ا وه���ذا بالتاأكي���د يع���ود اىل اأخطاء 
احلكوم���ة ال�شابقة وه���ذا دلي���ل وا�شح على 
جهل وا�شح وعدم اهتم���ام النظام مبوروث 
�شعب���ي ي�شكل ن�شب���ة عالية م���ن ال�شكان ومل 
يكتف بهذه االأمور، بل قام بتجفيف االهوار 

ليقتل كل املفا�شل الرئي�شة لها.

 بندقية ال�شرق
ويق���ول الباح���ث ) زي���اد عب���د اللطي���ف ( من 
مركز النهري���ن للدرا�شات التاريخية : تعترب 
االه���وار حمط���ة مهمة م���ن حمط���ات العراق 
ب�ش���ورة عام���ة واجلن���وب ب�ش���ورة خا�شة 
فهي منطقة ا�شتقط���اب وجذب �شياحي وهي 
بندقي���ة ال�شرق مقارن���ة اىل مدين���ة فيني�شيا 
االيطالية امل�شه���ورة حيث كانت ت�شهد زيارة 
اآالف من ال�شياح وم���ن خمتلف انحاء العامل 
حيث تقع عن���د ملتقى دجل���ة والفرات وتبلغ 
م�شاحتها )6000( ميل مربع من امل�شتنقعات 
وااله���وار فكان���ت منطق���ة ج���ذب للكثر من 
الرحالة العرب واالجانب ومن خمتلف بقاع 

املعمورة ولقد ذكر الرحالة الربيطاين ) ولفرد 
( ال���ذي ارتبط ا�شمه بعرب االه���وار وكتابه 
ال�شه���ر ) عرب االهوار ( ال�شادر عام 1964 
وكذلك النائبة الربيطاني���ة ) اميا نيك�شون ( 
الت���ي زارت املنطقة مرات عدة واأنتجت عنها 
فلم���ًا تلفزيونيًا وقد طالبت املنظمات العاملية 
ومنظم���ات الدفاع عن البيئ���ة بالتدخل لثني 
النظام ال�شاب���ق عن العبث بالركيبة البيئية 
بااله���وار من خالل ا�شرار ذل���ك النظام على 
جتفيف االه���وار والق�شاء عل���ى حياة كانت 
متت���د اىل ف���رة ال�شومري���ني ومنذ م���ا يزيد 
عل���ى ) 6000 ( �شنة وكانت النتيجة ان عرب 
االه���وار ا�شطروا اىل الهج���رة وترك البيئة 

التي ترعرعوا فيها .

 جنة عدن ومنتجع �شياحي
اأما ا�شتاذ التاري���خ ) حممد الدليمي ( فيقول 
: رمب���ا ال نذه���ب بعي���دًا اذا قلن���ا ان االهوار 
جنة ع���دن جلمالها االخ���اذ وتل���ك امل�شاحات 
ال�شا�شع���ة من املياه واخل�ش���رة التي تكونت 
يف  املي���اه  كان���ت  ي���وم  ال�شن���ني  االف  من���ذ 
االزمن���ة الغابرة تغطي املنطقت���ني الو�شطى 
واجلنوبي���ة م���ن الع���راق واخ���ذت تنح�ش���ر 
تدريجي���ًا حت���ى انته���ت اىل الو�ش���ع احلايل 
وبقي���ت منخف�ش���ات وا�شع���ة م���الأى باملي���اه 
تغذيها االنهار وقد ذكرها )كافني ماك�ض( يف 

كتابه ق�شبة يف مهب الريح.
ويف الع�شور البابلي���ة امتد اخلليج العربي 
اىل اعايل العراق وعندما تراجع البحر ترك 

اأث���ره يف االه���وار واجل���داول وامل�شتنقعات 
وعلى مر القرون انق�شمت االهوار الطبيعية 
املعر�ش���ة للتغي���ر ب�شبب تاأث���ر البحر، كما 
ان الفي�ش���ان املو�شمي لنهري دجلة والفرات 
جع���ل من م�شتوي���ات املياه يف حال���ة تذبذب 
وا�شبح���ت االه���وار عل���ى نوعني ق�ش���م منها 

دائمية واالأخرى مو�شمية.
ان اجلمال الذي يحيط بعامل االهوار كان من 
املتوق���ع ان تكون وخالل ف���رة ال�شبعينيات 
�ش���كل  املا�ش���ي متج�ش���دًا عل���ى  الق���رن  م���ن 
منتجع���ات �شياحية حتاك���ي البيئة الطبيعية 
وطريق���ة احلياة التي يعي�شها �شكان االهوار 
اال ان هذه الفك���رة مل تنفذ على ار�ض الواقع 

وحتى االآن مل تطبق وتخرج اىل النور .
وي�شي���ف الدليم���ي : ان �شق���وط احل�شارات 
وانته���اء ع�ش���ر االقوي���اء ج���اء بع���د انهي���ار 
ال�ش���دود وانع���دام النواظ���م حي���ث اندر�شت 
االنهار وقنوات الري فا�شبحت املياه تتدفق 
ب���ال موج���ه او مدب���ر فغم���رت م���ن االرا�شي 
وكون���ت  الع���راق  جن���وب  يف  ال�شا�شع���ة 
م�شاحات وا�شعة من املياه غطت معامل واآثار 
احل�شارات القدمي���ة وما هذه القطع النقدية 
املعدنية وما ذلك الفخار اال�شفر اال من بقايا 
احل�ش���ارات قب���ل ان تغمرها املي���اه ان املياه 
اوجدت عن�شر احلي���اة فاحل�شائ�ض املختلفة 
تكون���ت على �شكل غابات كثيف���ة من الق�شب 
والربدي ونباتات اخرى وعا�شت فيها انواع 
كث���رة م���ن احليوان���ات املائي���ة واملتوح�شة 
كما هاج���رت اليها الطي���ور يف موا�شم الربد 

وهكذا كانت االهوار عاملًا كبرًا طاملا احتفظ 
واحليواني���ة  والنباتي���ة  املائي���ة  مبكونات���ه 
نتيج���ة مل���ا ي�شب فيه���ا من مياه عن���د نهايات 
االنهار الكثرة التي تخرق حمافظة مي�شان 
مثل البت���رة والكحالء وامل�شرح وفروع نهر 
دجلة واملجر الكبر ونهر الك�شارة وال�شطيح 
وهذه ت�شكل م�شاحات وا�شعة ي�شكل اجلانب 
ال�شرقي منها ه���ور احلويزة الذي ميتد على 
طول اجلنوب ال�شرقي ملياه االهوار القريبة 
يف جنوب مي�شان عند )العزير( الذي يت�شل 
باهوار اجلباي�ض يف حمافظة ذي قار وهناك 
اهوار ال�شح���ني وال�ش���الم وامليمونة وهور 
ال�شني���ة املقابل لق�شاء عل���ي الغربي وناحية 
علي ال�شرق���ي من جهة الغ���رب وكما تنوعت 
االه���وار يف مواقعه���ا الكث���رة فق���د تنوعت 
م�ش���ادر ال���رثوة احليواني���ة فيه���ا فتنوع���ت 
االأ�شم���اك والطيور كما تعترب االهوار البيئة 

املالئمة لربية اجلامو�ض .
لق���د عا�ش���ت مناط���ق االه���وار اكتف���اًء ذاتي���ًا 
ع���رب �شن���وات ط���وال معتم���دة على م���ا فيها 
من ث���روات بحي���ث ا�شبح االن�ش���ان معزواًل 
ع���ن بقي���ة امل���دن نتيجة لع���دم احلاج���ة اليها 
فه���و يبح���ث ع���ن عمله داخ���ل اله���ور ك�شياد 
لل�شم���ك او الطي���ور يف موا�ش���م �شيده���ا او 
بقطع الق�شب وال���ربدي لل�شناعات اليدوية 
ال�شعبي���ة ك�شناع���ة احل�ش���ران وال�شالل من 
نبات اجل���والن املجفف و�شع���ف النخيل كما 
ي���زرع ال�شلب ) ال���رز ( يف املناط���ق ال�شحلة 
من االهوار كما يعتمد �شاكنوها على الق�شب 

والربدي اللذين يجمعان من الهور .

و�شائل النقل يف االهوار 
االه���وار  مناط���ق  يف  النق���ل  و�شائ���ل  اأه���م 
ال���زوارق وهي بان���واع ع���دة بع�شها ركبت 
علي���ه حم���ركات حديثة اأطل���ق عليه���ا اأ�شم ) 
ال�شخت���ورة ( وامل�شحوف ه���و قارب خفيف 
ي�شتعمله �شكان االهوار يف تنقالتهم وي�شنع 
حمف���ورة  خ�شبي���ة  األ���واح  م���ن  امل�شح���وف 
ومطلية من اخل���ارج بالقار ، حيث ي�شتخدم 
منها  اأح�شن امل�شاحيف يف منطقة ) الهوير ( 
الواقعة على نهر الفرات وامل�شاحيف جتذف 
بوا�شطة اأعم���دة طويلة من الق�شب ويف�شل 
راكبوه���ا دائم���ًا دفعه���ا باملرادي ع���ن طريق 
الغ���رف وي�شتطيع الراك���ب يف م�شحوفه ان 
يقط���ع م�شاف���ة ) 50 اىل 60 ( ك���م يف الي���وم 
ويف االه���وار م�شال���ك مائية ي�شلكه���ا �شكان 
االه���وار يف جتواله���م بني جزي���رة واخرى 
ويعت���رب امل�شحوف من اأه���م مقتنيات �شكان 
االه���وار التي ال ميك���ن ان ي�شتغني عنها اأي 
بيت م���ن بيوتهم ففي امل�شحوف يتجول بني 
منابت الق�شب والربدي لنقل العلف ملا�شيته 
وفيه يحم���ل منتوجاته لبيعها يف قرى عامله 
البطائ���ح، كما يتنقل من قرية اىل اخرى، بل 
ومن بيت اىل اخ���ر بوا�شطة هذا امل�شحوف 
الذي كان ي�شتعمل���ه ال�شومريون يف جنوب 
العراق من���ذ ) 6000 ( �شنة اذ �شوروه على 
نقو�شه���م بح�ش���ب اللق���ى االثري���ة التي عرث 

عليها يف هذه املنطقة .

ال�شرائف واكواخ الق�شب
ان االك���واخ الق�شبي���ة تع���د من���زاًل مالئم���ًا 

 حتقيق / خالد عبد االمر

تحدث عنها الكثير من الباحثين االجانب لما لها من سحر أخاذ وجمال 
الطبيعة ، انها االهوار تلك المسطحات المائية الواسعة الزاخرة 
بغابات القصب والبردي اال ان هذه الطبيعة لم تستغل بصورة 

صحيحة ال في زمن النظام السابق وال في الوقت الحاضر .
ويؤكد باحثون وخبراء ان االهمام باالهوار وتوفير الرعاية الكاملة 

سوف يخلق أجواًء سياحية ومنتجعات يمكن االعتماد عليها في توفير 
ايرادات مالية تنهض بالواقع االقتصادي العراقي إضافة إلى ان 

االهوار كانت مصدرًا رئيسيًا لسد حاجة العراق من الثروة السمكية 
ومصدرًا للمواد االولية الداخلة في صناعات مهمة مثل قصب السكر 
الذي كان يغذي مصنع سكر العمارة والبردي الذي كان المادة االولية 

الرئيسة لمصنع الورق في البصرة.

االأه�ار اأجمل مناطق اجلذب ال�صياحي.. ت�صتغيث
 من االإهمال و�صحة التخ�صي�صات! 
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مشهد اقتصادي

انخف�شت 
م�شتويات 
اال�شهم يف 
�شوق العراق 
لالوراق املالية 
يف اال�شبوع 
املا�شي

ا�شتمر مزاد 
البنك املركزي 
اليومي 
لبيع العملة 
االجنبية 
باال�شتقرار

حركة 
اقت�شادية 
الفتة للنظر يف 
�شوق االعالنات 
مع بدء العد 
التنازيل 
لالنتخابات

طغت اجللود 
الرتكية يف 
اال�شواق اين 
�شوق اجللود 
العراقية؟

للظروف اجلوية ال�شائدة يف جنوب العراق 
وما يزال م�شتخدمًا حتى يومنا هذا وقد ن�شر 
العاملان ) ديفيد وجوان اوتي�ض ( يف كتابهما 
) ن�شوء احل�ش���ارة ( ب�شمة خلتم ا�شطواين 
تظهر فيها ما�شية يف احلقل االعلى وخراف 
يف احلق���ل اال�شفل م���ع �شرائ���ف �شيدت من 
ح���زم الق�ش���ب وج���رار خمزون���ة بالتعاقب 
وقد قارناها مب�شيف �شكان االهوار وكانت 
املحف���ورة  ال�ش���ورة  بتل���ك  ال�شب���ه  كث���رة 
عل���ى اخلتم ال���ذي يرجع عه���ده اىل ح�شارة 
ن�شاه���د  ان  الغري���ب  م���ن  ولي����ض  ال���وركاء 
العم���ارة الرمزية على االخت���ام اال�شطوانية 
واملنحوتات ال�شومرية ت�شور مباين م�شيدة 
م���ن الق�ش���ب ت�شابه يف تفا�شيله���ا امل�شايف 
املبني���ة ب���كل براعة والتي ممك���ن م�شاهدتها 
يف ق���رى مناط���ق االه���وار الي���وم ولقد ذكر 
الع���امل االث���اري ) وويل ( ان البطائح كانت 
موج���ودة يف جنوب العراق منذ زمن طويل 
حي���ث انه وجد اثناء حفرياته يف �شمال اور 
بنح���و ) 7 ( كيل���و مرات اآث���ارًا قدمية تعود 
اىل ح�شارات ع�شر العبيد )4500 – 3800 
ق م( وع�شر ال���وركاء )3800-3500 ق م ( 
ومن بع�ض قطع الفخ���ار وعليها اثار عيدان 
ال���ربدي.. ان وجود اآث���ار الق�شب والربدي 
دلي���ل على وج���ود االهوار منذ ذل���ك التاريخ 
توج���د  حي���ث  توج���د  النبات���ات  ه���ذه  وان 

االهوار وامل�شتنقعات .

عامل جميل لواقع موؤمل
املهند����ض ) عل���ي ها�ش���م كاط���ع – مدير عام 
مرك���ز انعا����ض وتطوي���ر االه���وار ( يوؤك���د : 
ان هن���اك الكث���ر م���ن امل�ش���اكل واملعوق���ات  
الت���ي تواج���ه عملي���ة تنفي���ذ امل�شاري���ع وان 
منطق���ة االه���وار عان���ت م���ن االهم���ال ، وقد 
ت�شاف���رت ظروفه���ا اجلغرافي���ة وعزلتها مع 
حالة االهم���ال التي اأدت اىل ت���ردي ظروفها 

االجتماعية والثقافية واملعي�شية.
 وبع���د عملي���ة التغي���ر الت���ي ح�شل���ت يف 
العراق عام 2003 فان عملية اإحياء وتطوير 

االهوار كان���ت �شعبة لكنها لي�شت م�شتحيلة 
فق���د خ�ش����ض للنهو�ض بواقع ه���ذه املنطقة 
مبل���غ ق���دره ) 225 ملي���ار دين���ار ( لتطوي���ر 
اخلدم���ات اال�شا�شية وتوف���ر اخلدمات من 
مدار����ض ومراك���ز �شحي���ة وط���رق وج�شور 
وا�ش���كان وكهرب���اء وغره���ا م���ن اخلدمات 
بهدف حت�ش���ني واقعها االجتماعي والثقايف 
وان عزلته���ا الطويلة التي امت���دت كثرًا قد 
حان الوقت النهائها وان�شاف �شكانها الذين 
حتملوا وعان���وا الكثر من الفقر واحلرمان 
واجل���وع وم���ن حقه���م ان يوف���ر له���م احل���د 

االدنى من حقوقهم كمواطنني .
ويو�ش���ح كاطع : ان مرك���ز انعا�ض وتطوير 
االه���وار يعمل جاهدًا عل���ى تو�شيع امل�شاحة 
املغم���ورة باملياه يف هذه املناطق وا�شتمرار 
تدفقه���ا واملحافظ���ة عل���ى امل�شاح���ة الفعلي���ة 
جه���ودًا  يتطل���ب  بالتاأكي���د  وه���ذا  لاله���وار 
ا�شتثنائية واعمااًل تنفيذي���ة منها ان�شاء �شد 
بط���ول ) 14 ك���م ( لتو�شي���ع م�شاح���ة ق�ش���اء 
ارتف���اع  م���ن  الق�ش���اء  وحماي���ة  اجلباي����ض 
منا�شيب املي���اه وفتح وكري ) 70 ( نهرًا من 
االنهر املندر�شة الت���ي تربط �شط العرب من 
خ���الل نه���ر الكرمة والت���ي ميك���ن اال�شتفادة 
منه���ا من قبل �شكان املنطق���ة يف ا�شتخدامها 
للنقل النه���ري والغرا�ض ال�شيد بني مناطق 
�شكناه���م واملدين���ة كم���ا يت���م احي���اء اأرا�ٍض 
ميك���ن   ) دومن   3000  ( بح���دود  زراعي���ة 
ا�شتغالله���ا يف زراع���ة اخل�ش���ر ه���ذا ف�ش���اًل 
عن تنفي���ذ ) 12 ( ج�شرًا للم�شاة على االنهار 
املغذي���ة لالهوار وتبليط طري���ق الكرما�شية 
بط���ول ) 7 ك���م ( مب�شاعدة اح���دى املنظمات 
الدولي���ة ومبب���ادر من وزارة امل���وارد املائية 
مت احياء متنزه �شجرة اآدم يف ق�شاء القرنة 
لي�شي���ف اىل املنطقة مرك���زًا ترفيهيًا ولدينا 
الكث���ر م���ن امل�شاريع �ش���وف يت���م اجنازها 

خالل ال�شنوات القليلة القادمة .

�شيا�شة خاطئة
اخلبر االقت�شادي )عل���ي احللفي – رئي�ض 

منظم���ة االقت�شاد وتطوي���ر املوارد ( يقول : 
تق���در م�شاحة االه���وار ) 8879 ك���م2 ( وان 
اأكرب االه���وار م�شاحة هو هور احلويزة يف 
مي�ش���ان يليه هور احلم���ار يف ذي قار وتبلغ 
م�شاحتهم���ا ) 5000 كم2 ( واأه���وار مي�شان 
ه���ي ال�شعدية، امل�ش���رح، الع�ش���ك، الرعا�ض، 
اأم���ا  وغره���ا،  اجل�ش���اب  العك���ر،  الدادي���ة، 
اأهوار النا�شرية فه���ي احلمار، امل�شيحيب، 
النع���اي، اأب���و جمول، احل�شيني���ة وغرها و 
اأم���ا يف الب�ش���رة فقط ه���ور  احلويزة وكان 
للنظ���ام ال�شاب���ق مقرحًا يف ان�ش���اء منتجع 
غ���رار  عل���ى  �شياحي���ة  منطق���ة  او  �شياح���ي 
ال�شي���خ يف  �ش���رم  مناط���ق اال�شكندري���ة او 
م�ش���ر اال ان ال�شيا�ش���ة املتخبط���ة اخلاطئ���ة 
واملت�شرع���ة حالت دون ذلك واالدهى من ذلك 
ق���ام بتجفيف االه���وار وه���ذه م�شكلة كربى 
عندما قت���ل كل بوادر النجاح يف هذه البيئة 
النعا����ض الكثر من امل�شاري���ع لينهي الرثوة 
ال�شمكية من جهة معي�شة �شكان هذه املنطقة 

من جهة اخرى.
ام���ا الي���وم ف���ان التخ�شي�شات املالي���ة التي 
اأقره���ا جمل����ض ال���وزراء النعا����ض وتطوير 
االه���وار بلغ���ت ) 300 ملي���ار دين���ار ( بغية 
تنفيذ م�شاري���ع متنوعة يف جم���ال اال�شكان 
واخلدم���ات وتوف���ر مياه ال�ش���رب واملراكز 
ال�شحي���ة واملدار����ض وان�شاء الط���رق وهي 
ت�ش���اف اىل ما خ�ش����ض يف ميزانية وطنية 
مبين���ًا   ) دين���ار  ملي���ارات   3  ( والبالغ���ة 
اال�شتم���رار بغمر ارا�شي االهوار باملياه عن 
طريق كري القنوات املندر�شة يف حمافظات 

ذي قار ومي�شان والب�شرة.

م�شاعب ميدانية 
لق���د عانى اأه���ايل منطقة االه���وار من الظلم 
واحلي���ف اللذي���ن حلقا بهم���ا ب�شب���ب عملية 
التجفيف وهالك ثروتهم احليوانية ما حدى 
بهم اىل مطالبة اجلهات واالطراف احلكومية 
التي تعتزم تنفيذ م�شاريع االعمار بالتوقف 
واالكتف���اء بتوزيع تخ�شي�شات ومبالغ هذه 
امل�شاري���ع على �شكان االه���وار تعوي�شًا عما 
حلق بهم ، لذلك فان هذه احلالة ت�شتوجب ان 
تنه����ض منظمات املجتمع املدين والوجهاء ، 
وب�شب���ب جتفي���ف االهوار ا�شط���رت الكثر 
من العوائ���ل اىل الهجرة والعمل يف مناطق 
الع���راق االخ���رى ومنذ اكرث م���ن )12( عامًا 
وان هذه احلالة ق���د خلقت او�شاعًا معي�شية 
�شيئ���ة وجعلت من بع����ض املتنفذين الذين ال 
ت���زال �شطوتهم قوي���ة ان يعمدوا على عرقلة 
امل�شاري���ع ويقوم���وا  بن���اء وتنفي���ذ  عملي���ة 
بت�شميم اأفكار ال�ش���كان الب�شطاء ا�شافة اىل 
ان الكث���ر من املناط���ق ت�شكنه���ا االن انا�ض 
وع�شائ���ر غ���ر النا�ض والع�شائ���ر التي كانت 
ت�شكنه���ا قب���ل التجفي���ف وان ا�شح���اب هذه 
املناط���ق االأ�شلي���ني يعرقل���ون عملي���ة اعمار 
وتطوي���ر االه���وار كم���ا ولال�ش���ف ال�شدي���د 
املانح���ة  ال���دول  ام���وال  م���ن   )  %80 ( ف���ان 
املخ�ش�ش���ة لاله���وار ت�ش���رف خ���ارج البالد 
وعلين���ا ان ال نن�شى ان تطوير االهوار لي�ض 
غمره���ا باملياه فق���ط وامنا بتطوي���ر واقعها 
والبيئ���ي  املعي�ش���ي والرب���وي وال�شح���ي 
والبيئي واملطلوب االهتم���ام اجلاد وو�شع 
الدرا�ش���ات االقت�شادي���ة م���ن قب���ل احلكومة 
العراقي���ة وحتويل ه���ذه املنطقة اىل مناطق 
�شياحية واقت�شادي���ة ملا تتمتع به من موارد 
طبيعي���ة وتنموية هائلة م���ن �شاأنها ان ترفع 
امل�شتوى االقت�شادي لطبقة كبرة من �شكان 
املحافظ���ات اجلنوبية مثل الب�شرة ومي�شان 
وذي قار ، وان تكون من املناطق ذات االكتفاء 

الذاتي يف �شد حاجاتها االقت�شادية.

• مركز دراسات االهوار: االهوا ر عالم 
جميل وساحر لواقع مؤلم
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م�شتغلة  وغر  معطلة  طاقات  هي  البطالة 
العمل،  على  ال��ق��ادرة  الب�شرية  القوى  من 
النامية  ال���دول  منها  تعاين  م�شكلة  وه��ي 

وخا�شة ذات االقت�شاد ال�شعيف. 
والعراق احدى هذه الدول التي تعاين من 
عالية  وبن�شب  فيه  البطالة  تف�شي  ظاهرة 
او  خف�شها  عن  عاجزة  الدولة  وقفت  ج��دًا 
اىل  االل��ت��ف��اف  ودون  تفاقمها،  م��ن  احل���د 
انت�شار  م��ع  تن�شاأ  ال��ت��ي  اجل��م��ة  االخ��ط��ار 
املخدرات  على  وادم���ان  فقر  م��ن  البطالة، 
االرهابية  املجموعات  اىل  االنتماء  وحتى 

او اخلارجة عن القانون. 
اخلاطئة  االقت�شادية  لل�شيا�شة  كانت  لقد 
منذ  ال��دول��ة  انتهجتها  التي  والع�شوائية 
يومنا  واىل  ال�����ش��اب��ق  ال��ن��ظ��ام  ���ش��ق��وط 
البطالة  ن�شبة  رف��ع  يف  البالغ  اث��ره��ا  ه��ذا 
الزال��ة  �شيئًا  تفعل  مل  فهي  وا�شتفحالها 
ال��ذي   )12( رق���م  ل��الم��ر  ال�شلبية  االث����ار 
عام  برمير(  )ب��ول  امل��دين  احلاكم  ا���ش��دره 
2004 الذي الغى مبوجبه جميع القوانني 
وتنظيم  باال�شتراد  املتعلقة  والتعليمات 
عمله، وفتح الباب على م�شراعيه ال�شتراد 
العراقية مبا حتتاجه وما  ال�شوق  واغراق 
اقت�شاد  اىل  ال��ت��ح��ول  ب��ذري��ع��ة  الحت��ت��اج��ه 
ع�شرات  اف��ق��دت  ال�شيا�شة  ه��ذه  ال�����ش��وق.. 

من  وجعلت  لوظائفهم،  العمال  من  االالف 
الف�شل الكبر يف  لها  قطاعات وا�شعة كان 
ا�شتقطاب مئات االلوف من االيدي العاملة 
وتوفر فر�ض عمل م�شتمرة لها، يف احلك 
العراق،  بها  مر  التي  االقت�شادية  الظروف 
اىل قطاعات مهملة طاردة لاليدي العاملة، 
البناء  عملية  يف  دوره���ا  م��ن  وحت��ري��ره��ا 

االقت�شادي. 
القطاع  دور  بتفعيل  ال��دول��ة  اهتمت  لقد 
وفق  يعمل  وجعلته  اخل��ا���ض،  ال��ت��ج��اري 
رقابة  او  ���ش��واب��ط  اي  دون  م��ن  ارادت�����ه 
ال�شناعة  قطاعي  ح�شاب  على  ج��اء  وه��ذا 
اال�شا�شية  الركيزة  كانا  اللذين  والزراعة، 
وامت�شا�ض  العاملة  االيدي  ا�شتقطاب  يف 
ال��ب��ط��ال��ة، وك���ان االح����رى ب��ه��ا دع���م هذين 
ال��ق��ط��اع��ني مل��ا ل��ه��م��ا م��ن اه��م��ي��ة ك���ربى يف 

الق�شاء على البطالة والبناء االقت�شادي. 
لقد اتخذت الدولة اجراءات عقيمة وحلواًل 
امل�شكلة،  معاجلة  يف  جذرية  ولي�شت  اآمنة 
ال��دول��ة، اي احلد  وه��و التعيني يف دوائ��ر 
م�شابة  كافة  الدولة  دوائ��ر  ا�شبحت  ال��ذي 
فوق  ه��م  م��ن  واعتبار  الوظيفي  بالرهل 
ا�شواأ  وه��ي  املقدمة،  البطالة  �شمن  امل��الك 
ملا  واملعروفة  املك�شوفة  البطالة  من  بكثر 
املوارد  ا�شتنزاف  يف  �شلبي  تاأثر  من  لها 

االقت�شادية للدولة. 
 وكان من االجدر للدولة يف معاجلة م�شكلة 
البطالة هو يف درا�شة اال�شباب التي جعلت 
من هذه ال�شرعية الوا�شعة من املجتمع ان 
العمل،  عن  عاجزة  وت�شبح  وظائفها  تفقد 
ال�شتمرارية  امل��ن��ا���ش��ب��ة  احل��ل��ول  وو���ش��ع 

احلماية  ���ش��ب��ك��ة  جت��ع��ل  ان  ال  ع��م��ل��ه��م، 
احل�شول  يف  االخ��ر  مالذهم  االجتماعية 
تكون  ان  املفر�ض  من  �شهرية  اعانة  على 
موؤقتة، توفر جزءًا ي�شرًا من احتياجاتهم، 
اال  عمل  فر�ض  اي  لهم  توفر  ان  دون  ومن 

ما ندر. 
وعلى الدولة ان تتعامل بجدية مع م�شكلة 
القطاعات  اىل  الن�شاط  تعيد  وان  البطالة 
فاأغلب  وال���زراع���ة  ال�����ش��ن��اع��ة  يف  امل��ه��م��ل��ة 
العاطلني هم من هذه القطاعات وان نف�شح 
امل��ج��ال ام��ام��ه��م يف خ��دم��ة وط��ن��ه��م وبناء 

اقت�شاده. 
احلقيقي  احلجم  مع  بواقعية  نتعامل  وان 
احد  م��وؤخ��رًا  ادع���ى  كما  ولي�ض  للبطالة، 
امل�شوؤولني متفاخرًا بتخفي�ض ن�شبة البطالة 
اىل 23% ، وهنا يحق للمواطن العراقي ان 
يت�شاءل كيف خف�شت ن�شبة البطالة، واين 

امل�شاريع التي ا�شتوعبتهم؟ 
جدًا  ع��ال��ي��ة  للبطالة  احلقيقية  فالن�شبة 
باالمر  لي�ض  الواقع  ار���ض  على  وح�شابهم 
الع�شر، فعدد امل�شجلني يف �شبكة احلماية 
م�شافًا  امل�شجلني  غ��ر  زائ���دًا  االجتماعية 
املقنعة  البطالة  من  الهائلة  االع���داد  اليهم 
ف�شتظهر ن�شبتهم احلقيقية التي يجب على 
الدولة و�شع اخلطط الكفيلة بتوفر فر�ض 
على  نعتمد  ال  وان  ل��ه��م،  املنا�شبة  العمل 
حالة  يف  اال  الدولة  دوائ��ر  يف  ا�شتيعابهم 
فتح م�شاريع جديدة او النق�ض يف املالك، 
اخلا�ض  ال�شناعي  القطاع  دور  تفعل  وان 
وال��ق��ط��اع ال���زراع���ي الم��ت�����ش��ا���ض االع���داد 

الهائلة من العاطلني.

البطالة ودور الدولة املفق�د يف معاجلتها
 ۹ خالد اخلفاجي

للتحول  ال�شابعة  ال�شنة  اليوم يف  ها نحن 
ال�شيا�شي يف العراق ولكن ما الذي مت على 
ال�شعيد االقت�شادي يف جمال ال�شراتيجية 
�شراتيجية  ل��دي��ن��ا  وه���ل  ؟  االق��ت�����ش��ادي��ة 
اال�شئلة  لها؟ هذه  العمل وفقا  يتم  وا�شحة 
بوجود  معرفتي  م��ن  ال��رغ��م  على  اأطرحها 
وزارة  اعدتها  التي  التنمية  �شراتيجية 
لالعوام  االمن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط 
2007-2010 والتي ت�شمنت اهدافا كبرة 
االقت�شادية  القطاعات  م�شتوى  وعلى  جدا 
ك��اف��ة، ول��ك��ن ال�����ش��وؤال ه��و م��ا ال���ذي حتقق 
عامها  دخلت  والتي  ال�شراتيجية  هذه  من 
االخر ؟ وهنا ا�شتطيع ان اجزم ان بع�ض 
الوزارات مل تعمل بها مطلقا وكل ما قامت 
به هو ركنها على الرف مع باقي املعامالت 
يعرف  ال  ي��ك��اد  االخ���ر  والبع�ض  امل��ت��اخ��رة 
ب�شبب  ب��ه  يعمل  مل  ع��رف  وان  م�شمونها 

عدم وجود جهة تتابع هذا املو�شوع.
ان الهدف من و�شع �شراتيجية اقت�شادية 
على  العمل  يتم  واآليات  اهداف  حتديد  هو 
مراجعته  يتم  زمني  ج��دول  وف��ق  حتقيقها 
با�شتمرار من اجل جتاوز االخطاء وتعميق 
فانها  باالهداف  يتعلق  ما  ويف  النجاحات 
تكون خمتلفة من وزارة اىل اخرى ح�شب 

من  وزارة  ك��ل  معه  تتعامل  ال��ذي  القطاع 
جهة واملرحلة والواقع الذي يعي�شه القطاع 
ال���وزارات  م��ن جهة اخ��رى اال ان اه���داف 
ر�شم  يف  يتمثل  م�����ش��رك  ق��ا���ش��م  يجمعها 
الهدف  او  لل�شراتيجية  النهائية  املالمح 
ان  يجب  ذل��ك  حتقيق  اج��ل  وم��ن  الرئي�ض 
على  املتبعة  االليات  تناغم يف  هناك  يكون 
الذي ميكن  ال��وزارات وهو االمر  م�شتوى 
عندما  ولذلك  املو�شيقية،  بالفرقة  ت�شبيهه 
جند  ال���وزارات  عمل  نقوم  ان  اليوم  نريد 
ان البع�ض منها قد حقق تقدما على بع�شها 

االخر ولكن هذا االمر ومن دون �شراتيجية 
يف  النهائي  الهدف  اىل  ي�شل  لن  وا�شحة 
حتقيق التنمية امل�شتدامة والدليل على ذلك 
بع�ض  عمل  يف  وا�شحا  تقاطعا  هناك  ان 

اجلهات احلكومية مع بع�شها االخر !
ت��ك��ون هناك  ان  ال�����ش��روري  م��ن  ب��ات  لقد 
وقفة جادة من قبل امل�شوؤولني يف احلكومة 
ال�شيما اجلهة ذات العالقة )وزارة التخطيط 
والتعاون االمنائي( لتقومي ما حتقق على 
�شعيد ال�شراتيجية ال�شابقة وو�شع خطة 
مدرو�شة يتم على ا�شا�شها بناء �شراتيجية 

اقت�شادية جديدة من اجل حتقيق االهداف 
املن�شودة ال �شيما يف ظل التح�شن الن�شبي 
اجل  وم��ن  االخ��رت��ني  ال�شنتني  يف  لالمن 

حتقيق ذلك نقرح ما ياتي:
االطراف  كل  ي�شم  وطني  موؤمتر  عقد   .1
امل��ع��ن��ي��ة مل���راج���ع���ة م���ا مت اجن������ازه من 
اعدادها  مت  التي  ال�شابقة  ال�شراتيجية 
والتعاون  ال��ت��خ��ط��ي��ط  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
بذلت  قد  ال��وزارة  هذه  ان  علما  االمنائي 

جهدا مهما يف اعدادها.
2. ت�شكيل جلنة من اجلهات ذات العالقة 

لو�شع مالمح ال�شراتيجية اجلديدة على 
ان تكون برئا�شة ممثل عن رئا�شة الوزراء 
احلكومية  اجل��ه��ات  ع��ن  ف�شال  وتت�شمن 
واالكادميية  البحثية  املراكز  عن  ممثلني 
وتقوم اللجنة بو�شع اآليات معينة ملتابعة 

تنفيذ ال�شراتيجية املقرحة.
3. ان يتم ن�شر نتائج االجناز على م�شتوى 
ال�شراتيجية يف و�شائل االعالم لكي يتم 
متابعة ومعرفة م�شتوى اجناز امل�شوؤولني 

يف اجلهات احلكومية.
االح�����ش��ائ��ي  ب���اجل���ان���ب  االه���ت���م���ام   .4
لالح�شاء  املركزي  اجلهاز  عمل  وتطوير 
يف  ي�شهم  مب��ا  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا 
باالقت�شاد  خا�شة  بيانات  قاعدة  تكوين 
التخطيطي  ال��ع��م��ل  ت�����ش��ه��ل  ال���ع���راق���ي 
والبحثي من اجل تطبيق ذلك يف اجلانب 
ال��ق��ط��اع��ي. اخ����را ال ب���د م���ن ال���ق���ول ان 
التحول نحو اقت�شاد ال�شوق ال يعني عدم 
حتديد اهداف رئي�شة على م�شتوى ن�شب 
عن  ف�شال  والت�شخم  والت�شغيل  النمو 
بال�شكل  للتحول  وا�شحة  م�شارات  ر�شم 
االقت�شادي  ال��واق��ع  م��ع  يتنا�شب  ال���ذي 
وه��ذا  للبلد  وال�����ش��ي��ا���ش��ي  واالج��ت��م��اع��ي 
اولويات  ان يكون يف مقدمة  االمر يجب 
احل���ك���وم���ة ال���ق���ادم���ة ون���ح���ن ن��ع��ت��ق��د ان 
�شراتيجية  دون  من  العراقي  االقت�شاد 
املن�شود  ال��ت��ق��دم  يحقق  ل��ن  ل��ه  وا���ش��ح��ة 
و�شوف يبقى جمهول الهوية بني اقت�شاد 

ال�شوق واالقت�شاد املركزي.

ـــا االقــــتــــ�ــــصــــاديــــة؟ ـــن ـــت ـــجـــي ـــي ـــرتات ـــص اأيـــــــــن �
 ۹ با�شم عبد الهادي ح�شن
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االلكرونية  احلكومة  مو�شوع  يحتل 
مكانًا حيويًا يف عمل املنظمات .وي�شتمد 
االأ�شاليب  اه����م  اح����د  ك���ون���ه  اه��م��ي��ت��ه 

املعا�شرة يف ادارة املنظمات .
مو�شوع  وح�����ش��ا���ش��ي��ة  اه��م��ي��ة  ورغ����م 
احلكومة االلكرونية يف جمال االدارة 
ال�شريبة اال اننا جند ان هذا املو�شوع 
االولية  ال��درا���ش��ة  م��راح��ل  يف  م����ازال 
املنظمة  ن�شاط  اهمية  اإىل  الترقى  التي 
ال�شريبية كواحدة من م�شادر التمويل 

للدولة .
وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ج����اءت ال��درا���ش��ة 
ال�شريع  النهو�ض  متطلبات  عن  للبحث 
وبال�شكل  ال�شريبي  االإداري  بالواقع 
الذي يعك�ض التوجهات اجلديدة الدارة  

الهيئة العامة لل�شرائب .
ت���ربز اه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث امل��ق��دم م��ن خالل 
باعتبارها  ال�شرائب  تلعبه  الذي  الدور 
للدولة  االي���رادات  متويل  م�شادر  اح��د 
التي  التطورات  وبالتايل يجب مواكبة 
ي�شهدها العامل يف جمال ادارة حت�شيل 
التوجهات  ب���ان  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��رائ��ب، 
بديلة  موارد  للدولة  هو خلق  اجلديدة 

للنفط لدعم املوازنة العامة  للدولة .
احلديثة  العلمية  باالأ�شاليب  اجلهل  ان 
االدارة  ا�شاليب  واعتماد   ، االدارة  يف 
ال�شريبي  العمل  جم��ال  يف  التقليدية 
عن  بعيدة  ال�شريبية  االدارة  جعل   ،
ال��ت��ي ح�شلت يف  ال��ت��ط��ورات  م��واك��ب��ة 
دول  ملختلف  ال�شريبي  العمل  جم��ال 

العامل 
ال�شرائب  حت�شيل  ادارة  تطوير  ان 
احلكومة  نحو  التحول  اإج��راء  يتطلب 

االلكرونية وهذا بدوره يعتمد على :
وفق  موؤمتن  معلوماتي  نظام  و�شع  اأ- 

اأف�شل نظم احلا�شوب . 
يف  ال�شاملة  اجل���ودة  مبدا  اعتماد  ب- 

ادارة الهيئة العامة لل�شرائب  .
ت�شليط  حم���اول���ة  اإىل  ال��ب��ح��ث  ي��ه��دف 
اليوم  ال��ع��امل  ه  ماي�شهد  على  ال�����ش��وء 
االإداري   ال��ع��م��ل  ا���ش��ال��ي��ب  اع��ت��م��اد  م��ن 
االداء  كفاءة  رفع  يوؤمن  ،ومبا  احلديثة 
للعاملني وحت�شني جودة العمل االإداري  
تتنا�شب  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  وت��ا���ش��ي�����ض 
خالل  م��ن  احل��دي��ث  االإداري  وال��ت��وج��ه 
�شيكون  عما  )ال�����ش��ن��اري��وه��ات(  و���ش��ع 

عليه احلال يف امل�شتقبل ال�شريبي. 

مفهوم احلكومة االألكرتونية
يراد  م�شطلح  االأل��ك��رون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
ب��ه ال��ت��ح��ّول ن��ح��و االأمت���ت���ة يف اإجن���از 
العمليات االإدارية، وذلك باالعتماد على 
تنظيم معلومات اإدارية متقدمة، وكذلك 
توفر خدمة االأنرنيت، وتوافر الكوادر 
هذه  واأهمية  لدور  املتفهمة  املتخ�ش�شة 

املهمة. 
املق�شود  ف���اإن  ال�شريبي  امل��ج��ال  ف��ف��ي 
باحلكومة هنا هو اأن يقوم املكّلف باأداء 
جتاه  عليه  املرتبة  املالية  االلتزامات 
ا�شتخدام  خ���الل  م��ن  ال�����ش��رائ��ب  هيئة 
ا�شتمارات خا�شة حمفوظة على املوقع 
اخلا�ض   )Website( االأك������روين 
وبالتحديد  لل�شرائب  العاّمة  بالهيئة 

التح�شيل بحيث  باإدارة  منها  يتعّلق  ما 
من  بذمته  م��ا  ���ش��داد  امل��ك��ّل��ف  ي�شتطيع 
عملية  خ��الل  من  �شريبية  ا�شتحقاقات 
اأن  وميكن  ه��ذه،  االأل��ك��روين  االت�شال 
ال�شرفة  �شبكة  العملية  ه��ذه  يتو�شط 
امل��ال��ي��ة التي  وال��ب��ن��وك وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
االأخ���رة،  االآون���ة  يف  تن�شط  اأ�شبحت 
خالل  من  التعامل  ت�شجيع  على  وتعمل 
وبطاقات  ال��ف��وري  ال�شحب  ب��ط��اق��ات 
االأنرنيت  االئتمان والتعامل من خالل 
املالية  امل�شتحقات  حت��وي��ل  عملية  يف 
هذه  اإن  معينة،  و�شوابط  �شروط  وفق 
اإذ  ي��ربره��ا،  م��ا  لها  التقنية  ال��ت��ط��ورات 
اأن  اأو حكومة  دولة  الأي  كافيًا  لي�ض  اأنه 
اآليات  يف  النظر  اإع��ادة  بنف�شها  تتوىّل 
عملها وتقدميها اخلدمات اإىل املواطن ، 
يفر�ض  التكنولوجي  التطّور  اأ�شبح  بل 

نف�شه على تلك احلكومات.
االإدارة  يف  التقليدية  االأ���ش��ال��ي��ب  اأن 
اأ���ش��ب��ح��ت ق��ا���ش��رة وغ���ر ق�����ادرة على 
م���واج���ه���ة حت����دي����ات ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال 
حتتاج  والتي  ومتطلباتها،  امل�شطربة 
اإىل التحول نحو االأ�شاليب احلديثة يف 
اإجناز املعامالت االإدارية وعلى االأخ�ض 
املوؤ�ش�شات املختلفة  اأ�شلوب االأمتتة مع 
واملواقع  االأن��رن��ي��ت  �شبكة  خ��الل  م��ن 

االألكرونية. 
اأهم  اأح��د  ال�شراتيجي  التفكر  وُي��ع��د 
االأ�شاليب املعا�شرة يف اإدارة املنظمات، 

كونه ميّثل اأداة ل�شناعة امل�شتقبل. 
وبالرغم من اأهمية التفكر ال�شراتيجي 
الدالالت واملوؤ�شرات  اأن  اإال  و�شروراته 
ال��ن��وع من  اإه��م��ال ممار�شة ه��ذا  ت��وؤّك��د 
االأعمال  منظمات  يف  ال��راق��ي  التفكر 
الفكرية  امل��ع�����ش��ل��ة  ت��ظ��ه��ر  ه��ن��ا  ،وم����ن 
التفكر  مم��ار���ش��ة  ب�شعف   واملتمثلة 
االأع��م��ال،  منظمات  يف  ال�شراتيجي 
ل���ذل���ك ي��ت��ط��ّل��ب االأم������ر ت��ن�����ش��ي��ط��ه عرب 
جمموع من االأ�شاليب والتقنيات، وُيعد 
االأ�شاليب  من  ال�شيناريوهات  اأ�شلوب 
التفكر  تن�شيط  يف  الفاعلة  النوعية 

ال�شراتيجي.

وبناء  االألكرتونية  احلكومة 
ال�شيناريوهات

وهي   ، االأدب����ي����ات  ب��ع�����ض  ذك�����رت   •
حم����������دودة، م���ف���اه���ي���م ل��ل�����ش��ي��ن��اري��و 

)الن�شو�ض امل�شتقبلية(.
هو " عبارة عن تدريب ذهني للم�شوؤولني 
عن التوجه قبل �شروعهم يف التخطيط 
باأهمية  وعيهم  زي��ادة  على  تعمل  اأنها   ،

البيئة اخلارجية ".
كما يعرب عنه:

من  اأك��رث  يف  للنظر  االأذه���ان  تهيئة   "
و�شف  عرب  للم�شتقبل  وحيدة  �شورة 
عن  ت��خ��ت��ل��ف  ع����دة  م�شتقبلية  ب��ي��ئ��ات 
املنظمة  ت��واج��ه  اأن  ويحتمل  بع�شها 

م�شتقباًل، واحدة منها".
وم������ن خ������الل م����ا ت����ق����دم ي��ت�����ش��ح اأن 

)ال�شيناريوهات(، هي:
ما  ح��دود  ت�شكل  م�شتقبلية  ن�شو�ض  اأ . 

�شوف يحدث م�شتقباًل.
ل���ل���م���ف���ك���ري���ن  ذه�����ن�����ي  ت������دري������ب  ب . 
باإنتاج  تكليفهم  ع��رب  اال�شراتيجيني 
خ�شائ�شه  له  منها  كل   ، ن�ض  من  اأك��رث 

وخ�شو�شياته وبدائله.

التخطيط  عليها  ي�شتند  م��رح��ل��ة   . ج 
ال�شراتيجيات  �شنع  يف  ال�شراتيجي 

وبرجمتها.
د. النظر للم�شتقبل باأكرث  من �شورة.
1مراحل تطبيق احلكومة االألكرونية

ميكن اأن تكون عملية تاأ�شي�ض احلكومة 
االألكرونية وفقًا ملا ياأتي: 

متطور  ن��ظ��ام  ت��وف��ر  االأوىل:  امل��رح��ل��ة 
)االأنرنيت(  عنكبوتية  ل�شبكة  و�شريع 
وت�����ش��م��ي��م م���واق���ع خ��ا���ش��ة ب��ال��دوائ��ر 

املعنية. 
بيانات  ق��اع��دة  توفر  الثانية:  املرحلة 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  كافة  يف  متطورة 
العملية  تفا�شيل  بكافة  تتعّلق  املعنية 
االإدارية اأو االإنتاجية مع كافة البيانات 

املتعلقة بالزبائن. 
جماهرية  ثقافة  بناء  الثالثة:  املرحلة 
للتعامل مع احلا�شوب واالأنرنيت وزرع 
واأهمية  بفاعلية،  اجلمهور  ل��دى  الثقة 

قيام نظام للحكومة االألكرونية. 
انظمة  بدخول  تتمّثل  الرابعة:  املرحلة 
احلا�شبات املتطّورة اإىل العمل االإداري 
ومبا يوؤدي اإىل ت�شهيل العملية االإدارية 

اإىل حٍد كبر. 
بع�ض  اأمت���ت���ت  اخل���ام�������ش���ة:  امل���رح���ل���ة 
املعلومات  ن��ظ��ام  وت��ط��ب��ي��ق  اخل���دم���ات 
االإداري�������ة ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
بوا�شطة  اخل���دم���ات  ف���وات���ر  ت�����ش��دي��د 

االأنرنيت. 
انتظام  يف  وتتمّثل  ال�شاد�شة:  املرحلة 
عدد كبر من الوحدات االإدارية يف هكذا 

�شياق عمل. 
االألكرونية  احلكومة  اأن  من  وبالرغم 
احلديثة  االإداري���ة  التطبيقات  اأب��رز  من 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  ظ��ه��رت خ���الل  ال��ت��ي 
املا�شية والتي �شت�شّكل حّيزا كبرا يف 
م�شتقبل االإدارة خالل ال�شنوات القادمة 
امل��و���ش��وع حيويًا  ه���ذا  اأ���ش��ب��ح  ل��ذل��ك 
بالغة يف خمتلف دول  باأهمية  ويحظى 
التحفظات  بع�ض  هناك  اأن  اإال  ال��ع��امل، 
االإداري  التحّول  من  العملية  هذه  على 

ميكن اإجمالها كما ياأتي: 
1- التاأّكد من �شفافية النظام املعتمد يف 
غر  كانت  ف��اإذا  االألكرونية،  احلكومة 
وا�شحة وغر مطمئنة فاإن من االأف�شل 

عدم اإمتام الدائرة يف ذلك. 
اأن  2- يفر�ض يف جناح هكذا حكومة 
توفر خدمة االأنرنيت على مدار ال�شاعة 
والتي  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��واق��ع  ك��اف��ة  ويف 
االلتزامات  ت�شوية  بعملية  عالقة  لها 

ال�شريبية. 
امل�شريف  اجلهاز  يتوفر  اأن  ينبغي   -3
التحّول  عملية  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ال���ق���ادر 
املالية  االلتزامات  ت�شوية  يف  احلا�شلة 
تقنيات ح��دي��ث��ة يف  اع��ت��م��اد  م��ن خ���الل 
التعّرف على الزبون وال�شيطرة الكاملة 

على عملية حتويل املبالغ النقدية. 
وكذلك  االإداري�������ة  ال���ك���وادر  ت���وّف���ر   -4
يف  ي�شهموا  اأن  ميكن  الذين  الو�شطاء 
عملي�ة ت�شهيل العمل مبتطلبات احلكومة 

االألكرونية. 
ال�شيناريوهات  واأ�شكال  �شيغ   5.2.1

مل�شتقبل احلكومة االلكرونية :
اأثناء  والتقاطعات  املناق�شات  كرثة  ان 
�شناعة  يف  ت�شهم  ال�شيناريوهات  بناء 
���ش��رات��ي��ج��ي��ة ن��ا���ش��ج��ة، ت�����ش��م��ل كل 

ال�شبق  وحتقق  واملتغرات  اجل��وان��ب 
يف الريادة واالإنتاج.

كما  ه��ي  ال�شيناريوهات  تفا�شيل  اإن 
ياأتي:

ال�شيناريو االأول:
نهاية  يف  ب��ال��ت��ح��ا���ش��ب  امل��ت��ع��ل��ق  وه���و 
م�شبقة  ا�شتقطاعات  وج��ود  مع  ال�شنة 
يتم ت�شويقها واإعادة رديات اىل املكلف 
ما  ع��ن  اال�شتقطاعات  زي���ادة  ح��ال��ة  يف 
اىل  باإ�شافات  مطالبة  اأو  مطلوب  ه��و 

الر�شيد يف حالة العك�ض.
هذا  عليهم  ينطبق  ال��ذي��ن  املكلفني  اإّن 

ال�شيناريو هم كل من:
1. املوظفون ب�شكل عام وبالتحديد ممن 
 750.000 اىل  ال�شهرية  رواتبهم  يزيد 

دينار .
عن  عاجز  وزوجها  املتزوجة  امل��راأة  اأ- 

العمل. 
ب- للمطلقني واالأيامى. 
ج- لالأرامل واملطلقات. 
د- للعّزاب واملتزوجني. 

2. املقاولون الذين تر�شى عليهم مقاولة، 
يدفع  ان  البداية  يف  االأم��ر  يطلب  حيث 

املقاول مبلغا معينا كتاأمينات نقدية.
)م�شتوردين  اال���ش��ت��راد  م��ع��ام��الت   .3
واأ���ش��ح��اب ال���وك���االت( ح��ي��ث ي��ت��م دفع 
بتنفيذ  ال��ب��دء  م��ث��ل  م��ق��دم��ًا  م��ع��ني  مبلغ 
عملية اال�شتراد ويف نهاية فرة اجناز 
املعاملة يتم حما�شبة املكلف الذي �شجل 

با�شمه معاملة اال�شتراد.
وطبيعة  ت��ت��ف��ق  اأخ�������رى  ح������االت   .4
والت�شريعات  االقت�شادية  التعامالت  

القانونية النافذة .

ال�شيناريو الثاين:
التحا�شب  يتم  ال�شيناريو  هذا  مبوجب 
هناك  تكون  ان  ب��دون  ال�شنة  نهاية  يف 
اأن  اإذ  ابتدائية،  اأو  �شهرية  ا�شتقطاعات 
هي  �شيناريو  هكذا  ن�ض  بناء  خطوات 

كما ياأتي:
اأواًل: فتح نافذة الهيئة العامة لل�شرائب 

.
ثانيًا: التحقق من �شحة عمل النظام املعد 
بالهيئة  االأم��ر  تعلق  بقدر  وذل��ك  م�شبقًا 
 ، )م�����ش��ارف  معها  املتعاملة  واجل��ه��ات 

موؤ�ش�شات حكومية ... الخ(.
ثالثًا: اإذا كان امل�شتوى التقني الت�شغيل 
فاإن  التعامالت،  باإجراء  ي�شمح  النظام 
يف ه��ذه احل��ال��ة ميكن اال���ش��ت��م��رار يف 
قاعدة  وان  املعاملة  اإج����راءات  اإك��م��ال 

البيانات املتوفرة �شليمة.
املتعلقة  االإ���ش��ارات  اإع��ط��اء  يتم  راب��ع��ًا: 
بقبول املعاملة اأو رف�شها ح�شب طبيعة 

امل�شتندات املتوفرة من قبل املكلف.
و�شيطرة  رقابة  عملية  اإج��راء  خام�شًا: 
املكلف  قبل  م��ن  امل��ق��دم��ة  املعاملة  على 
ب�شكل  وتدقيقها  �شحتها  م��ن  للتحقق 

نهائي قبل قبولها نهائيًا.
ملقدار  ح�شاب  عملية  اإج���راء  ���ش��اد���ش��ًا: 
ال�شريبة الواجب دفعها من قبل املكلف 
بعد اجناز كافة مراحل التحا�شب، وذلك 
وجميع  ال�شريبي  وع��ائ��ه  حتديد  بعد 

ال�شماحات التي ي�شتحقها.
املطلوبة  ال�شريبة  ح�شم  يتم  �شابعًا: 
من املكلف من قبل التبليغ الذي يتعامل 

معه وفقًا لرقم احل�شاب واإ�شعاره بذلك 
خّطيًا.

ثامنًا: يح�شل املكلف على خطاب براءة 
الذمة بعد اجناز الفقرة �شابعًا اأعاله.

من  ال�شيناريو  وي�شم  بناء  جن��اح  ان 
وجود  يتطلب  وال��ث��اين  االأول  ال��ن��وع 
دورة تدريبية م�شتمرة للمكلفني وكذلك 
للعاملني وكذلك اإجراء تواأمة افرا�شية 
الوحدات  ب��ني  االن��رن��ي��ت  �شبكة  ع��رب 
االلكرونية  احلكومة  لقيام  ال�شاندة 
من  ال�شرائب  دفع  ولعملية  عام  ب�شكل 

قبل املكلف الكرونيًا ب�شكل خا�ض.
تاأ�شي�شًا على ما تقّدم من اأفكار وت�شورات 
ع��ن ق��ي��ام احل��ك��وم��ة االأل��ك��رون��ي��ة، فاإن 
العراقية  املنظمات  القرار يف  متخذ  اأي 
اأو االإقليمية قد يعرّب عن هكذا نوع من 
الطروحات االإدارية طرحًا ثوريًا مقابل 
العمل االإداري العام املرهل اإال اأن هكذا 
ب��د من  ال  اأم���رًا  مهام وحت��دي��ات ت�شبح 

جتاوزه يف �شبيل حتقيق ما ياأتي:
على  امل��واط��ن��ني  ح�����ش��ول  ت�شهيل   -1
اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ت��ع��ام��ل معها 

با�شتخدام احلا�شبات واالأنرنيت. 
2- تطور كفاءة االأداء مل�شتوى اخلدمات 
احل���ك���وم���ي���ة و�����ش����واًل ن���ح���و اجل�����ودة 

ال�شاملة. 
ت��ط��وي��ر االإج��������راءات احل��ك��وم��ي��ة مما 
ي��ح��ق��ق ال�����ش��رع��ة يف ال���ب���دء واإن���ه���اء 
بالهيئة  االأم���ر  تعّلق  وب��ق��در  املعامالت 
احلكومة  نظام  ف��اإن  لل�شرائب  العامة 
االألكرونية ي�شمح با�شتيعاب عدد كبر 
من املعامالت يف وقت واحد والذي من 

�شاأنه اأن يوّفر الوقت واجلهد للعاملني

اال�شتنتاجات 
يف  ال�شراتيجي  التفكر  تن�شيط  اأ . 
الهيئة العامة لل�شرائب يوؤمن ا�شتخدام 
االأمتتة يف بناء احلكومة االلكرونية .

اأملعلوماتي  البناء  يف  �شعف  هنالك  ب. 
من  مطلوب  ه��و  م��ا  ك��ل  يت�شمن  ال���ذي 
بيانات كخطوة  من  املكلفني  اأو  العمالء 
اأ�شا�شية نحو تطوير العمل يف الهيئة .

ج. هنالك �شعف يف العالقة بني االدارة 
امل�شريف  والنظام  جهة  من  ال�شريبية 
من جهة اأخرى بال�شكل الذي يعيق قيام 

احلكومة االلكرونية .

التو�شيات 
الذين  العاملني  االأف����راد  ت�شخي�ض  اأ . 
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��خ�����ش��ائ�����ض امل��ف��ك��ري��ن 
واحت�شانهم  ورعايتهم  اال�شراتيجيني 
لتوليد  لديهم  الفكري  العنان  الإط���الق 
على  تنعك�ض  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  االأف���ك���ار 

تطوير اأداء الهيئة ب�شكل عام .
خا�شة  بيانات  قاعدة  وت�شمم  بناء  ب. 
املتعلقة  البيانات  ي��ع��زز  مب��ا  باملكلفني 

بتحديد الوعاء ال�شريبي.
التاأكيد على امتتة عمليات حت�شيل  ج . 
بناء  مع  متوا�شل  نهج  وفق  ال�شرائب 
قاعدة معلوماتية وبيانية توؤمن للمكلف 
عملية الدفع ب�شكل �شريع وكفوء وكذلك 
بناء  متطلبات  اىل  االن��ت��ق��ال  ل��ه  ت��وؤم��ن 

احلكومة االلكرونية.

* الهيئة العامة لل�شرائب

احلك�مة االلكرتونية خط�ة اأ�صا�صية لتط�ير ادارة حت�صيل ال�صرائب
 ۹ با�شم هادي عبود*
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اال�شواق  ان  يرى  وهو  احد  مبقدور  لي�ض 
التجارية تعر�ض وتباع فيها �شتى املالب�ض 
التجارية  ال��ع��الم��ات  وملختلف  ال��ت��ج��اري��ة 
هذه  ا�شبحت  وال��ت��ي  امل��ع��روف��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
املحلية  ا���ش��واق��ن��ا  يف  م��ن��ت�����ش��رة  االي�����ام 
ال�شرائح  من  الكثر  لدى  مقبولة  وبا�شعار 
االجتماعية ان يتخيل ان الكثر من النا�ض 
اليزالون يف�شلون �شراء املالب�ض امل�شتعملة 
التي ي�شطلح على ت�شميتها ب� )البالة( برغم 
م�شتعملة  لكونها  منها  ال��ك��ث��ري��ن  ن��ف��ور 
ا���ش��خ��ا���ض  غ��ر م��ع��روف��ني لديهم  م��ن قبل 
�شالمة  ع��ن  ،ف�شال  م�شدرها  وجمهولية 

ا�شتعمالها من الناحية ال�شحية .
ا�شتطلعنا عددًا من رواد هذه اال�شواق التي 
تكرث يف املناطق ال�شعبية يف مدينة بغداد 
ملعرفة  املخت�شني واالطباء وغرهم  وراأي 
ا���ش��ب��اب ب��ق��اء ه��ذه ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي حتدث 
الكثر عن زوالها قبل مدة ب�شبب انتعا�ض 
ال�شرائية  القدرة  وزي��ادة  املعي�شية  احلالة 

للكثر من ال�شرائح االجتماعية.
    الدكتور �شعد فيا�ض اخت�شا�شي االأمرا�ض 
اجللدية والتنا�شلية يف م�شت�شفى الرموك 
املالب�ض  ارت������داء  :ان  ق��ائ��ال  ه��ن��ا  حت���دث 
على  كبرة  �شحية  ا���ش��رار  ل��ه  امل�شتعملة 
�شحة االن�شان اذ تعد تلك املالب�ض م�شدرا 
لالمرا�ض اجللدية املعدية يف الغالب والتي 
قد تكون ب�شبب بقاء بع�ض الفطريات التي 
او وجود  ب�شهولة  ازالتها  املمكن  لي�ض من 
احلني  بني  تن�شط  التي  الفرو�شات  بع�ض 
واحلني مع توفر الظروف اخل�شبة لها يف 

االن�شان  يكون ج�شم  والتكاثر وهنا  النمو 
االكرث عر�شة لها يف حال ا�شتعمال مالب�ض 
كهذه الن عامل التالم�ض متحقق هنا الريب 

فيه. 
وي�شيف: وكذلك االأمر ال يقت�شر على انتقال 
انتقال  يف  ب��ل   ، فقط  اجلليدة  االم��را���ض 
على  والزهرية  اجلن�شية  االمرا�ض  عدوى 
وجه اخل�شو�ض من ال�شخ�ض امل�شاب اىل 
ال�شخ�ض ال�شليم وذلك باملالم�شة واملق�شود 
مالب�ض  ا�شتعمال  يف  او  هنا  اجلن�شية  بها 
املالب�ض  وخ���ا����ش���ة  امل�������ش���اب  ال�����ش��خ�����ض 
الفطريات  من  الكثر  ت�شبب  اذ  الداخلية 
االمرا�ض  ح��ال  حالها  ب��ه  وال��ف��اي��رو���ش��ات 

اجلليدة التي �شلف احلديث عنها �شابقا.
ا���ش��ت��ع��م��ال هذه  وي����رى ان االب��ت��ع��اد ع���ن 
الوقاية  يف  االمثل  اال�شلوب  هو  املالب�ض 
من تلك االمرا�ض و�شراء املالب�ض اجلديدة 
امل�شتعملة  املالب�ض  غ�شل  على  العمل  او 
وتعقيمها  الغليان  وب��درج��ة  احل��ار  ب��امل��اء 
ج��ي��دا ب��امل��ع��ق��م��ات ق��ب��ل اال���ش��ت��ع��م��ال منعا 
ل��ال���ش��اب��ة ب��ال��ع��دوى وجت��ن��ب االم���را����ض 
ذلك  وغرها،وخالف  والتنا�شلية  اجللدية 
املر�ض على  ح��االت  ويف ح��دوث حالة من 
او  الطبيب  م��راج��ع��ة  امل�����ش��اب  ال�شخ�ض 
العالج  واخ��ذ  منه  القريب  ال�شحي  املركز 

املنا�شب.
يف  البالة  باعة  اح��د  ���ش��وادي  علي  ويقول 
���ش��وق ال�����ش��ورج��ة :ان���ا اع��م��ل ب��ائ��ع��ا لهذه 
تعود  التي  15�شنة  من  اكرث  منذ  الب�شائع 
اىل  املحلية  اال���ش��واق  يف  ظهورها  ب��داي��ة 
املا�شي  القرن  من  الت�شعينيات  عقد  مطلع 
واملفرد  باجلملة  البيع  ب��ني  تنقلت  ول��ق��د 
واجللدية  ال��ق��ط��ن��ي��ة  امل��الب�����ض  ومل��خ��ت��ل��ف 
ال��ت��ي ال  ال�شوق  وغ��ره��ا على وف��ق ح��ال��ة 
ت�شهد ا�شتقرار يطول ملدة من الزمن ،وانا 
اجللدية  املالب�ض  ببيع  اتخ�ش�ض  حاليا 

غرها  من  اف�شل  اجدها  التي  امل�شتعملة 
وم�شداقية  ال��رب��ح��ي  ال��ه��ام�����ض  ح��ي��ث  م��ن 
البائع امام امل�شري الن الكثر من النا�ض 
اليف�شل �شراء املالب�ض القطنية وغرها من 
البالة لوجود مثيالتها اجلديدة منت�شرة يف 
من  كثر  يف  تقارب  ا�شعار  ويف  اال�شواق 
ا�شعار  ارتفاع  ،مع  الباالت  ا�شعار  االحيان 
ق��م��ا���ش��ل وغرها  امل��الب�����ض اجل��ل��دي��ة م��ن 
التي ت�شل اىل نحو  البالة  با�شعار  مقارنة 
وهو  بكثر  اق��ل  او  اجل��دي��دة  �شعر  ن�شف 
�شراء  على  يكرث  االقبال  يجعل  الذي  االمر 
البالة خا�شة ونحن النزال يف ف�شل ال�شتاء 
الذي متيز هذا العام بربده القار�ض طوال 

الفرة املا�شية .
من  رزم���ة  ب�����ش��راء  ع���ادة  :اق����وم  وي�شيف 
 35 على  حت��ت��وي  ال��ت��ي  اجللدية  املالب�ض 
واالحجام  االن��واع  متعددة  وتكون  قطعة 
عن  فيها  وابحث  والقيا�شات  وامل��ودي��الت 
قطع  بخم�ض  اخ����رج  م��ا  وغ��ال��ب��ا  االج����ود 
والتي  االف�����ش��ل  ان��ه��ا  ع��ل��ى  ا�شنفها  منها 
غر  ماتكون  غالبا  حيث  اجل��دي��د  ت���وزاي 
املحل  يف  )م��ون��ة(  ك�  واعر�شها  م�شتعملة 
الف   25-50 ال����  م��اب��ني  ب��ا���ش��ع��ارت��راوح 
دينار،اما البقية فتباع با�شعار متفاوتة بني 
10-2 الف دينار ،اما االرباح التي اح�شل 
هام�ض  اال  ا�شع  ال  حيث  مقنعة  فهي  عليها 
امام  وا�شعا  الب�شاعة  على  ب�شيطًا  رب��ح 
عيني حقيقة ان املتب�شع لهذه الب�شاعة من 

الطبقة الفقرة او املتو�شطة .
فيما يقول رائد لفتة الذي يعمل ببيع البالة 
يف منطقة الباب ال�شرقي: ان االإقبال يزداد 
والعطل  اجلمع  اي��ام  يف  البالة  �شوق  على 
ف�شل  هو  النا�ض  من  اقباال  املوا�شم  واكرث 
ال�شتاء اذ تكون النا�ض بحاجة اىل مالب�ض 
اكرث وبا�شعار اقل وهذا الذي يجعلها تاأتي 
اىل ���ش��وق ال��ب��االت ل��ك��ون ا���ش��ع��اره��ا تقل 

بكثر عن اال�شواق االخرى خا�شة البدالت 
الطويلة واملعاطف واال�شواف التي تكون 
مع  املالب�ض  متاجر  يف  مرتفعة  ا�شعارها 
وجود الكثر من املواطنني الذين الميلكون 
يف�شلون  يجعلهم  مم��ا  الباهظة  اثمانها 
بالغر�ض  تفي  ال��ت��ي  امل�شتعملة  امل��الب�����ض 

وتقيهم من برد ال�شتاء .
ويتابع حديثه قائال: اقوم ب�شراء اكرث من 
الواحد  ال��ي��وم  يف  مالب�ض  )�شليف(رزمة 
اكرث  او  قطعة  مئة  على  يحتوي  وال���ذي 
واقوم  الفا  الع�شرين  اليتجاوز  و�شعره 
يعني  وهذا  دينار  بخم�شمئة  القطعة  ببيع 
الف  ث��الث��ني  نحو  اىل  ي�شل  رب��ح  حتقيق 
هذه  يف  جيد  رب��ح��ي  هام�ض  وه��و  دي��ن��ار 
االيام ،وهناك انواع خمتلفة من البيع من 
املفرد واجلملة اذ هناك جتار كبار يعملون 
بالباالت يتداولون كميات كبرة من الرزم 
وبقيمة ت�شل اىل االف الدوالرات يوميا اذ 
ا�شبحت جتارة مربحة هذه االيام التختلف 
عن غرها على خالف مايت�شور البع�ض من 
عديدين  الأ�شخا�ض  حم��دودة  جتارة  كونها 

من الطبقة الفقرة.
اما عبد البا�شط فرج املعيل ال�شرته املكونة 
االطفال  م��ن  اغلبهم  ا�شخا�ض  ع�شرة  م��ن 
دون اخلام�شة ع�شرة يقول: ب�شفتي اعمل 
بني  ينقطع  ال��ذي  عملي  على  اقتات  كا�شبًا 
احلني واحلني لي�ض مبقدوري توفر جميع 
�شراء  عرب  واطفايل  عائلتي  م�شت�شلزمات 
العام  وه��ذا  اجل��دي��دة  واحلقائب  املالب�ض 
املدر�شية  احلقائب  ا�شعار  ارتفاع  وب�شبب 
ا���ش��ري��ت احل��ق��ائ��ب اجل��ل��دي��ة م��ن الباالت 
املحال  ا�شريت املالب�ض اجلديدة من  فيما 
املوازنة  من  نوع  بايجاد  وقمت  التجارية 
يف امل�شروفات على امل ان تتح�شن احلالة 

يف العام املقبل.
لدّي خم�شة  فا�شل ربة بيت تقول:  اينا�ض 

من  والنتمكن  كا�شبا  يعمل  وزوجي  اطفال 
مما  التجارية  امل��ح��ال  م��ن  املالب�ض  ���ش��راء 
امل�شتعملة  اإىل �شراء املالب�ض  نلجاأ  يجعلنا 
تقل  ا�شعارها  ان  اذ  البالة  ب�شطيات  م��ن 
التي  اجل��دي��دة  املالب�ض  ا�شعار  ع��ن  كثرا 
ا�شري  ا�شعافها،واين  خم�شة  اىل  ت�شل 
خم�ض كنزات ب� 10 االف دينار فقط وهي 
قيمة واحدة جديدة يف تلك املحال ،خا�شة 
اثمان  وارت��ف��اع  ال�شتاء  ف�شل  يف  ونحن 
والقطنية  ال�شوفية  ال�شتوية  امل��الب�����ض 
وغرها مقابل احلاجة اىل ارتداء املالب�ض 

تلك التي تقينا من برد ال�شتاء.
وت�شيف: ان الكثر من العالمات التجارية 
م���ارك���ات عاملية  ال���ب���االت حت��م��ل  مل��الب�����ض 
على  اال�شتعمال  يف  جيدة  وه��ي  معروفة 
خ��الف امل��الب�����ض اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��اأت��ي من 
وغرها  و�شورية  �شينية  جتارية  منا�شئ 
اجل���ودة يف  ع��وام��ل  فيها  الت��ت��واف��ر  حيث 
مالب�ض  نف�شل  نحن  هنا  وم��ن  اال�شتعمال 
وثبات  ا�شتعمالها  يف  التجربة  بعد  البالة 
جودتها مقارنة باملالب�ض وال�شلع التجارية 

املنت�شرة يف اال�شواق.
جا�شم فليح احد الباعة الذي يعمل بالباالت 
واالحذية  املالب�ض  ان  يقول:  �شنوات  منذ 
امل�شتعملة  االط��ف��ال  ول��ع��ب  وامل��ف��رو���ش��ات 
التي يكون م�شدرها البالة التباع فقط يف 
اال�شواق ال�شعبية والتي يكون روادها من 
ال�شرائح االجتماعية الفقرة واملعدمة، بل 
املرموقة  والعائالت  االغنياء  من  كثرًا  ان 
ي�شرون منها �شواء كانوا يعلمون انها من 
البالة ام ال ،فالكثر من لعب االطفال التي 
تفرز على كونها جديدة تعر�ض وتباع هكذا 
باهظة  وبا�شعار  كبرة  جتارية  حمال  يف 
ت��ك��اد ت��ك��ون اق��ل م��ن اجل��دي��دة مم��ا يجعل 
ب�شاعة  كونها  على  ي�شرونها  الكثرين 

جديدة.

 ۹ بغداد / علي الكاتب

بالرغم من وجود اأف�شل ماركات املالب�س اجلديدة يف اال�شواق

الباالت ..اإقبال وا�صع من املتب�صعني على ال�صراء!



العدد )1731 (ال�شنة ال�شابعة -الثالثاء )23( 
13�شباط 2010 ذاكرة اقتصادية 

ــــطــــلــــحــــات اقــــتــــ�ــــصــــاديــــة ــــم ومــــ�ــــص ــــي ــــاه ــــف م
 تنويع حمفظة اوراق مالية: 

توزيع ح�شاب االئتمان والودائع لدى البنك على 
جمموعة كبرة من العمالء وي�شمل ذلك ال�شناعات 
الكبرة وال�شغرة والقطاعات ال�شناعية املختلفة 
واال�شر بهدف تخفي�ض املخاطر امل�شرفية املرتبطة 

باخل�شارة. 

 تعديل حمفظة اوراق مالية: 
بيع �شندات مالية خمتارة ويكون البيع عادة 

بخ�شارة لتجنب حتقيق دخل ا�شايف خا�شع 
لل�شريبة من م�شادر اخرى والإعادة هيكلة حمفظة 

البنك من اال�شول لتكون اكرث مالءمة لظروف 
ال�شوق احلالية. 

 ناجت حملي اإجمايل ممكن: 
اجمايل الناجت املحلي مع ارتفاع معدل العمالة 

ومبزيد من التو�شيح هو امل�شتوى االق�شى الجمايل 
الناجت املحلي الذي ميكن ا�شتمراره يف ظل م�شتوى 

معني عن التكنولوجيا واحلجم ال�شكاين من دون 
زيادة يف معدل الت�شخيم. 

 راأ�س مال ب�شري :
هو الر�شيد من المهارة والمعرفة الفنية لدى القوى 

العاملة .

 غطاء واردات:
هي ن�شبة تغطية احتياطيات النقد االجنبي لواردات 

الدولة .

 �شيا�شة الدخل : 
هي �شيا�شة حكومية تحاول ب�شكل مبا�شر تقييد 

التغييرات في االجور واال�شعار في محاولة للحد من 
الت�شخم .

 �شلع دنيا :
هي �شلعة ينخف�ض م�شتوى ا�شتهالكها كلما ارتفع الدخل 

منظومة  من  متخ�ش�شة  وكالة  هو  ال��دويل  النقد  �شندوق 
 1945 ع��ام  دولية  معاهدة  مبوجب  اأن�شئ  وودز  بريتون 
مقر  ويقع  ال��ع��امل��ي.  االقت�شاد  �شالمة  تعزيز  على  للعمل 
اأع�شاوؤه الذين  ال�شندوق يف وا�شنطن العا�شمة، ويديره 
 185 البالغ  بعددهم  تقريبًا  العامل  بلدان  جميع  ي�شملون 

بلدا. وجرى العرف اأن يراأ�شه فرن�شي.

ن�شاأة ال�شندوق :
مع  الدويل  النقد  �شندوق  ن�شاأ  بوا�شنطن،  ال�شندوق  مقر 
لبناء نظام  ال�شعي  الثانية يف �شياق  العاملية  نهاية احلرب 
الأخطاء  وجتنبا  ا�شتقرارا  اأك��رث  جديد  دويل  اقت�شادي 
وعلى  فادحة،  خ�شائر  عن  اأ�شفرت  التي  ال�شابقة  العقود 
تغر  حالة  يف  ال�شندوق  ظل  املا�شية،  عاما  ال�شتني  مدى 
اأحداث  بفعل  اإن�شائه  مند  ت�شكل  ان��ه  غر  دائ��م��ة،  وتكيف 
ال�شائدة  وال�شيا�شية  االقت�شادية  باالأفكار  وتاأثر  التاريخ 
يف  بلدا   44 وف��ود  اأع�شاء  اجتمع  وحني  ال�شنني.  مر  على 
بريتون وودز بوالية نيوهامب�شر يف يوليو 1944 الإن�شاء 
موؤ�ش�شتني حتكمان العالقات االقت�شادية الدولية يف اأعقاب 
جتنب  على  من�شبا  تركيزهم  كان  الثانية،  العاملية  احلرب 
تكرار االإخفاقات التي مني بها موؤمتر باري�ض لل�شالم الذي 
تاأ�شي�ض  اأن  ف��روؤوا  االأوىل،  العاملية  للحرب  نهاية  و�شع 
بنك دويل لالإن�شاء والتعمر من �شاأنه العمل على ا�شتعادة 
الن�شاط االقت�شادي، واأن اإقامة �شندوق نقد دويل من �شاأنه 
والن�شاط  العمالت  حتويل  قابلية  ا�شتعادة  يف  امل�شاعدة 
التجاري متعدد االأطراف، وبالن�شبة لكل من جون ماينارد 
كينز، رجل االقت�شاد الذي تراأ�ض الوفد بريطانيا، وهاري 
ديك�شر وايت، �شاحب االإ�شهام االأكرب يف �شياغة اتفاقية 
تاأ�شي�ض ال�شندوق ممثال للوفد االأمريكي، كان املبداأ احلافز 
الإن�شاء ال�شندوق هو حتقيق النمو االقت�شادي بعد احلرب 
العاملية الثانية باإن�شاء موؤ�ش�شة حتول دون االنعكا�ض اإىل 
هوة االنغالق واحلماية، ولي�ض فقط جتنب تكرار الك�شاد 

الكبر.

دور ال�شندوق :
النظام  يف  املركزية  املوؤ�ش�شة  هو  ال��دويل  النقد  �شندوق 
واأ�شعار  الدولية  املدفوعات  نظام  اأي   - ال��دويل  النقدي 
�شرف العمالت الذي ي�شمح باإجراء املعامالت التجارية بني 
البلدان املختلفة. وي�شتهدف ال�شندوق منع وقوع االأزمات 
يف النظام عن طريق ت�شجيع البلدان املختلفة على اعتماد 
�شيا�شات اقت�شادية �شليمة، كما اأنه - كما يت�شح من ا�شمه 
الذين  االأع�شاء  م��وارده  من  ي�شتفيد  اأن  ميكن  �شندوق   -
يحتاجون اإىل التمويل املوؤقت ملعاجلة ما يتعر�شون له من 
م�شكالت يف ميزان املدفوعات. تت�شمن االأهداف القانونية 
ل�شندوق النقد الدويل تي�شر التو�شع والنمو املتوازن يف 

التجارة الدولية، وحتقيق ا�شتقرار اأ�شعار ال�شرف، وجتنب 
التخفي�ض التناف�شي لقيم العمالت، واإجراء ت�شحيح منظم 
البلدان.  لها  تتعر�ض  التي  املدفوعات  موازين  الختالالت 

ولتحقيق هذه االأهداف، يقوم ال�شندوق مبا بلي:
يف  واملالية  االقت�شادية  وال�شيا�شات  التطورات  مراقبة 
البلدان االأع�شاء وعلى امل�شتوى العاملي، وتقدمي امل�شورة 
التي  اخل���ربة  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادًا  الأع�شائه  ال�شيا�شات  ب�شاأن 

اكت�شبها مند تاأ�شي�شه. 
موازين  يف  مب�شكالت  متر  التي  االأع�شاء  البلدان  اإقرا�ض 
واإمنا  املوؤقت  بالتمويل  الإم��داده��ا  فقط  لي�ض  مدفوعاتها، 
اأي�شًا لدعم �شيا�شات الت�شحيح واالإ�شالح الرامية اإىل حل 

م�شكالتها االأ�شا�شية. 
ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة ال��ف��ن��ي��ة وال��ت��دري��ب يف جم���االت خربة 
وبنوكها  االأع�����ش��اء  ال��ب��ل��دان  ح��ك��وم��ات  اإىل  ال�����ش��ن��دوق 

املركزية. 

جمال اخت�شا�س ال�شندوق :
ال�شيا�شات  على  اإ�شرافه  يف  ال��دويل  النقد  �شندوق  يهتم 
وهو   - ككل  االقت�شاد  ب��اأداء  االأع�شاء  للبلدان  االقت�شادية 
وي�شمل  الكلي.  االقت�شاد  ب��اأداء  الغالب  يف  اإليه  ي�شار  ما 
هذا االأداء االإنفاق الكلي )وعنا�شره االأ�شا�شية مثل االإنفاق 
وتوظيف  وال��ن��اجت  االأع��م��ال(  وا�شتثمارات  اال�شتهالكي 
العمالة والت�شخم، وكذلك ميزان املدفوعات يف البلد املعني 
ال�شندوق  ويركز  العامل.  بقية  مع  معامالته  ميزان  اأي   -
اأي   - للبلدان  الكلية  االقت�شادية  ال�شيا�شات  على  اأ�شا�شًا 
النقد  واإدارة  احل��ك��وم��ة،  مب��ي��زان  املتعلقة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
مبا  املايل  القطاع  و�شيا�شات   - ال�شرف  و�شعر  واالئتمان 
يف ذلك تنظيم البنوك واملوؤ�ش�شات املالية االأخرى والرقابة 
عليها، واإ�شافة اإىل ذلك يوجه �شندوق النقد الدويل اهتمامًا 
االقت�شاد  اأداء  على  توؤثر  التي  الهيكلية  لل�شيا�شات  كافيًا 
الكلي - مبا يف ذلك �شيا�شات �شوق العمل التي توؤثر على 
لكل  امل�شورة  ال�شندوق  التوظيف واالأجور، ويقدم  �شلوك 
املجاالت،  �شيا�شته يف هذه  كيفية حت�شني  ب�شاأن حول  بلد 
اأه��داف  لبلوغ  ال�شعي  يف  الفاعلية  م��ن  م��زي��دًا  يتيح  مب��ا 
الت�شخم،  وانخفا�ض  العمالة،  توظيف  معدل  ارتفاع  مثل 
النمو  اأي   - لال�شتمرار  القابل  االقت�شادي  النمو  وحتقيق 
الذي ميكن اأن ي�شتمر بغر اأن يوؤدي اإىل م�شاعب كالت�شخم 

وم�شكالت ميزان املدفوعات.

اأهداف ال�شندوق
تتمثل اأهداف �شندوق النقد الدويل يف ما يلي:

ت�شجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي بوا�شطة هيئة 
دائمة تهيئ �شبل الت�شاور والتاآزر يف ما يتعلق بامل�شكالت 

النقدية الدولية. 
الدولية،  التجارة  يف  امل��ت��وازن  والنمو  التو�شع  تي�شر 
وبالتايل االإ�شهام يف حتقيق م�شتويات مرتفعة من العمالة 
املوارد  تنمية  ويف  عليها،  واملحافظة  احلقيقي  وال��دخ��ل 
ذلك من  اأن يكون  االأع�شاء، على  البلدان  االإنتاجية جلميع 

االأهداف االأ�شا�شية ل�شيا�شتها االقت�شادية. 
العمل على حتقيق اال�شتقرار يف اأ�شعار ال�شرف واملحافظة 

على ترتيبات �شرف منتظمة بني البلدان االأع�شاء، وجتنب 
التخفي�ض التناف�شي يف قيم العمالت. 

فيما  االأط��راف  متعدد  مدفوعات  نظام  اإقامة  على  امل�شاعدة 
وعلى  االأع�شاء،  البلدان  بني  اجلارية  باملعامالت  يتعلق 
اإلغاء القيود املفرو�شة على عمليات ال�شرف واملعرقلة لنمو 

التجارة العاملية. 
ا�شتخدام  لها  متيحًا  االأع�شاء،  البلدان  لدى  الثقة  تدعيم 
من  تتمكن  ك��ي  كافية،  ب�شمانات  م��وؤق��ت��ًا  العامة  م���وارده 
ت�شحيح االختالالت يف موازين مدفوعاتها من دون اللجوء 

اإىل اإجراءات م�شرة بالرخاء الوطني اأو الدويل. 
مدة  تق�شر  على  اآن��ف��ا،  امل��ذك��ورة  االه����داف  وف��ق  العمل 
االختالل يف ميزان مدفوعات البلد الع�شو والتخفيف من 

حدته. 

�شانع القرار يف ال�شندوق :
�شندوق النقد الدويل م�شوؤول اأمام بلدانه االأع�شاء، وهي 
ويتوىل  فعاليته.  لتحقيق  الزم��ًا  عن�شرًا  متثل  م�شوؤولية 
ميثل  تنفيذي  جمل�ض  اليومية  ال�شندوق  باأعمال  القيام 
بلدًا، وهيئة موظفني  البالغ عددهم 183  االأع�شاء  البلدان 
العام  للمدير  ن��واب  وثالثة  العام  املدير  يقودهم  دوليني 
من  اختياره  يتم  االإدارة  فريق  يف  ع�شو  كل  باأن  – علمًا 
املفو�شة  ال�شالحيات  وت��اأت��ي  ال��ع��امل.  من  خمتلفة  منطقة 
للمجل�ض التنفيذي يف ت�شير اأعمال ال�شندوق من جمل�ض 
وجمل�ض  العليا.  االإ�شرافية  ال�شلطة  �شاحب  املحافظني، 
هو  االأع�شاء،  البلدان  لكل  ممثلني  ي�شم  الذي  املحافظني، 
�شاحب ال�شلطة العليا يف اإدارة �شندوق النقد الدويل، وهو 
االجتماعات  خالل  �شنويًا  واح��دة  مرة  العادة  يف  يجتمع 
ويقوم  ال��دويل.  والبنك  ال��دويل  النقد  ل�شندوق  ال�شنوية 
كل بلد ع�شو فيه بتعيني حمافظ – عادة ما يكون هو وزير 
– وحمافظ  البلد  ذلك  املركزي يف  البنك  اأو حمافظ  املالية 
ال�شيا�شات  ق�شايا  يف  املحافظني  جمل�ض  ويبت  م��ن��اوب. 
الكربى، ولكنه فو�ض املجل�ض التنفيذي يف اتخاذ القرارات 
يف  النظر  ويجري  اليومية.  ال�شندوق  باأعمال  املتعلقة 
النقدي  بالنظام  املتعلقة  االأ�شا�شية  ال�شيا�شات  ق�شايا 
يطلق  املحافظني  من  جلنة  اإطار  يف  �شنويًا  مرتني  الدويل 
عليها ا�شم اللجنة الدولية لل�شوؤون النقدية واملالية، )وهي 
التي كانت تعرف با�شم اللجنة املوؤقتة حتى �شبتمرب ايلول 
1999(. اأما جلنة التنمية، وهي جلنة م�شركة بني جمل�ض 
حمافظي �شندوق النقد الدويل والبنك الدويل، فهي تقدم 
بخ�شو�ض  تقاريرها  اإليهم  وترفع  املحافظني  اإىل  امل�شورة 
البلدان  تهم  ال��ت��ي  االأخ���رى  وامل�شائل  التنمية  �شيا�شات 
النامية. ويتاألف املجل�ض التنفيذي من 24 مديرًا، ويراأ�شه 
عادة  التنفيذي  املجل�ض  ويجتمع  لل�شندوق،  العام  املدير 
منها  كل  ي�شتغرق  جل�شات  يف  االأ�شبوع  يف  م��رات  ث��الث 
االأمر،  لزم  اإذا  اإ�شافية  اجتماعات  كاماًل، وميكن عقد  يومًا 
وذلك يف مقر ال�شندوق يف وا�شنطن العا�شمة. وتخ�ش�ض 
امل�شاهمة  للبلدان  التنفيذي  املجل�ض  يف  م�شتقلة  مقاعد 
اخلم�شة الكربى – وهي الواليات املتحدة واليابان واأملانيا 
ورو�شيا  ال�شني  جانب  اإىل   – املتحدة  واململكة  وفرن�شا 
ع�شر  ال�شتة  امل��دي��رون  اأم��ا  ال�شعودية.  العربية  واململكة 

تعرف  البلدان  من  جمموعات  انتخابهم  فتتوىل  االآخ��رون 
لفرات   )constituencies( االنتخابية  الدوائر  با�شم 

مدتها عامان.

املوارد املالية لل�شندوق :
امل�����ش��در ال��رئ��ي�����ش��ي مل����وارد ���ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل هو 
ا�شراكات احل�ش�ض )اأو راأ�ض املال( التي ت�شددها البلدان 
اأعقاب  يف  اأو  ال�����ش��ن��دوق  ع�شوية  اإىل  االن�����ش��م��ام  ع��ن��د 
وتدفع  احل�ش�ض.  فيها  ت���زاد  ال��ت��ي  ال��دوري��ة  امل��راج��ع��ات 
ال�شحب  بحقوق  ح�ش�شها  ا���ش��راك��ات  م��ن   %25 البلدان 
اخلا�شة اأو باإحدى العمالت الرئي�شة، مثل دوالر الواليات 
املتحدة اأو الني الياباين. وميكن لل�شندوق اأن يطلب اإتاحة 
الوطنية،  بعملته  الع�شو  البلد  يدفعه  الذي  املتبقي،  املبلغ 
الأغرا�ض االإقرا�ض ح�شب احلاجة. وحتدد احل�ش�ض لي�ض 
فقط مدفوعات اال�شراك املطلوبة من البلد الع�شو، واإمنا 
اأي�شًا عدد اأ�شواته وحجم التمويل املتاح له من ال�شندوق 
ون�شيبه من خم�ش�شات حقوق ال�شحب اخلا�شة. والهدف 
من احل�ش�ض عمومًا هو اأن تكون مبثابة مراآة حلجم البلد 
حجم  ازداد  فكلما  العاملي،  االقت�شاد  يف  الن�شبي  الع�شو 
جتارته  ات�شاع  وازداد  الناجت  حيث  من  الع�شو  اقت�شاد 
وتنوعها، ازدادت باملثل ح�شته يف ال�شندوق. والواليات 
املتحدة االأمريكية، اأكرب اقت�شاد يف العامل، ت�شهم بالن�شيب 
االأكرب يف �شندوق النقد الدويل حيث تبلغ ح�شتها %17.6 
يف  اقت�شاد  اأ�شغر  �شي�شيل،  اأم��ا  احل�ش�ض.  اإج��م��ايل  من 
العامل، فت�شهم بح�شة مقدارها 0.004%. وقد بداأ تنفيذ ما 
خل�شت اإليه مراجعة احل�ش�ض )احلادية ع�شرة( يف يناير 
كانون الثاين 1999، فازدادت احل�ش�ض يف �شندوق النقد 
تقريبًا   %45 مبقدار   )1990 ع��ام  منذ  م��رة  )الأول  ال��دويل 
لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق �شحب خا�شة )قرابة 290 

بليون دوالر اأمريكي(.

مدراء ال�شندوق :
منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام �شندوق النقد 

الدويل:
1946 اإىل 1951 كميل جوت )بلجيكا( 

1951 اإىل 1956 ايفار رووث )ال�شويد( 
1956 اإىل 1963 بير جاكوب�شون )ال�شويد( 
1963 اإىل 1973 بير بول �شفايتزر )فرن�شا( 
1973 اإىل 1978 يوهان�ض ويتيفني )هولندا( 

1978 اإىل 1987 جاك الروزير )فرن�شا( 
�شباط  فرباير/   14 اإىل   1987 الثاين  كانون   / يناير   16

2000 مي�شيل كامدي�شو�ض )فرن�شا( 
اذار 2004 هور�شت  مار�ض/  اإىل 4  اي��ار2000   / مايو   1

كولر )اأملانيا( 
كروجر   2004 م��اي��و/اذار   4 اإىل   2004 اي��ار  م��ار���ض/   4

)الواليات املتحدة( 
4 مايو/ ايار 2004 اإىل 1 نوفمرب/ ت�شرين الثاين 2007 

رودريجو راتو )ا�شبانيا( 
1 نوفمرب/ ت�شرين الثاين، 2007 دومينيك �شراو�ض خان 

)فرن�شا(

ـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدويل تــــاريــــخ �ـــص
 ۹ اعداد / املدى االقت�شادي
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الف�شل الرابع
�شوق االأ�شهم املالية اثناء فعاليتها

عندم���ا يتح���دث �شخ����ضٌ ما ع���ن اال�شهم املتداول���ة فاأنه 
ي�شر عموما لتلك اال�شهم التي تباع و ت�شرى يف �شوق 
ٍ رئي�ضٍ  لتبادالت  اال�شهم املالية و مع ذلك ال تتم مداولة 
جميع اال�شهم علن���ا ً حيث ان بع�ض اال�شهم غر مدرجة 
عل���ى قائمة اي �ش���وقٍ  لال�شهم غر انها ال تزال يف حالة 

من التداول.
و�شنبح���ث يف ه���ذا الف�ش���ل ع���ن الف���رق ب���ني الت���داول 

اخلا�ض و التداول العام.
و�شيزودنا هذا الف�شل اي�شا ً بخلفية موجزة عن �شوق 
اال�شه���م املالية يف الواليات املتح���دة حيثما تتم مداولة 

اال�شهم علنيا ً يف حالةٍ  من بيع و �شراء.
ف���ال ي�ش���م ه���ذا الف�ش���ل مبكنونات���ه تاري���خ التب���ادالت 
التجاري���ة باأكمل���ه، بل ان���ه يركز على دوره���ا يف �شوق 
اال�شه���م املالي���ة، حي���ث يت���م ذك���ر و مناق�ش���ة املوؤ�شرات 
املالية و الرئي�شة يف هذا الكتاب و مت ايجاد هذا الكتاب 
لقيا�ض االداء الذي يقوم به �شوق اال�شهم املالية و بع�ض 
قطاعات���ه املعينة، و ثمة مفه���وم ٌ رئي�ض �شي�شاعدنا على 
�ش���رح �شلوك ال�ش���وق و االداء الذي يق���وم به و املفهوم 
ه���و )كف���اءة ال�ش���وق(، حي���ث تت���م درا�شة ه���ذا املفهوم 
درا�ش���ة تغط���ي كاًل من مناف���ع هذا املفه���وم و م�شاره و 

ايجابياته و �شلبياته.
و اخ���را تفح�شنا بع�ض الطرق املختلف���ة التي يتم من 
خالله���ا اجراء التحليالت املالي���ة مركزين على اال�شكال 

اال�شا�شية و الفنية لهذه التحليالت.

تداول االأ�شهم العلني و اخلا�س
تت���م مداولة معظم االأ�شهم يف الواليات املتحدة يف احد 
ا�شواق البور�شة، و من املهم ان نعرف انه ال تتم مداولة 
جمي���ع اال�شه���م املتبادلة يف الوالي���ات املتحدة يف اطار 
علن���ي فال تدرج العديد من ال�ش���ركات ال�شغرة ا�شهمها 
يف بور�ش���ةٍ  ما مثل جمموعة �ش���ركات )اأي�ض( ويتعلق 
املتنوع���ة  ال�ش���ركات  ا�ش���كال  يف  الرئي����ض  االخت���الف 
با�شل���وب املعامل���ة ال�شريبي���ة حي���ث ال تق���وم �ش���ركات 
)اأي����ض( عموما بدف���ع ال�شرائب 
ب�شفته���ا كيان���ا ً كام���ال، بل تقوم 
بتمري���ر االرب���اح عل���ى حامل���ي 
اال�شهم الذي���ن بدورهم يقومون 
بدفع ال�شرائب عل���ى م�شتويات 
فردية و ه���ذا هو خالف ما تقوم 

به جمموعة �شركات )�شي(.
و ثمة اختالف اخر و هو وجوب 
عدم امتالك �شركات )اأي�ض( الأقل 
من مئ���ة م�شاهم فُتف�ّش���ر لنا هذه 
القيود ال�شبب الذي يجعل معظم 
�شركات )اأي����ض( ا�شهما ً متداولة 

على نحوٍ  خا�ض.
تت���م  الت���ي  في�ش���ار اىل االأ�شه���م 
مداولته���ا به���ذه الطريق���ة عل���ى 
انه���ا ا�شهما ً ذات ت���داول خا�ض، 
الذي���ن  امل�شتثم���رون  في�شتطي���ع 
ميلكون ا�شهما ذات تداول خا�ض 
ان يقوم���وا ببيع اأ�شهم  لالآخرين 
بال�شبط كما يفعل مالكو اال�شهم 
ف���ارق ٌ  ثم���ة   . علني���ا ً املتداول���ة 
رئي����ض ب���ني هذي���ن النوعني من 
الت���داول يكم���ن يف ان الت���داول 
اخلا����ض غر مقي���د بالتنظيمات 
الت���ي ت�شدرها احلكومة. فيعني 
تب���ادل اال�شهم عل���ى نحو ٍ خا�ض 
ان جمي���ع االط���راف الت���ي تبيع 
ال�شه���م تتو�ش���ل  و  و ت�ش���ري 
بب�شاط���ة اىل اتف���اقٍ  على التداول ب�شع���رٍ  معني فال تتم 
املداول���ة اخلا�شة لال�شهم عل���ى نحو ٍ منظم و هذا يعني 

ان املتاجرة مبثل هذه اال�شهم قد ي�شتغرق وقتا اكرث من 
الوقت الذي ت�شتغرقة اال�شهم العامة للتنفيذ.

و ال�شب���ب يف ذلك يعود اىل توافر القليل من املعلومات 
ب�ش���اأن ذلك اال�شتثمار ف�شال عن وج���ود املزيد من ال�شك 
والريب���ة حي���ال القيم���ة اال�شا�شي���ة لل�شه���م )اي وجود 

القليل من اال�شهم املتاحة(.
فيق���ال يف عامل اال�شواق التمويل ان  ال�شهم اخلا�ض ذو 

�شيولة اقل من ال�شهم العام.
و عل���ى الرغم من اختالف اال�شه���م اخلا�شة عن اال�شهم 
العام���ة اال ان االوىل ال ت���زال متثل امللكي���ة الن�شبية من 
ال�شرك���ة و عل���ى النحو الذي مت���ت مناق�شته يف الف�شل 

الثالث.
و كم���ا تعتقد عزيزي القارئ ف���اأن اال�شهم املتداولة علنا ً 
و ب�شفة عامة هي اال�شه���م التابعة لكربى ال�شركات يف 

الواليات املتحدة.
ان ع���دد جمموع���ة �شرك���ة )اأي����ض( اك���رث م���ن حمموعة 
�شركات )�شي( غر ان هذا الفرق العددي يبالغ باالهمية 
االقت�شادي���ة مللكي���ة اال�شه���م اخلا�ش���ة ال�شغرة،حيث 
تكم���ن معظ���م ث���روة الوالي���ات املتح���دة االجمالي���ة يف 
�شركاتها ذات الت���داول العلني و باملقابل فاأن القليل من 
ثروته���ا يكمن يف اال�شه���م اخلا�ش���ة. و يف الوقت ذاته 
عليك عزيزي القارئ  ان ال تتجاهل اهمية ملكية اال�شهم 
يف اال�شتثم���ارات ال�شغ���رة ه���ي احل���ال يف جمموعة 

�شركات )اي�ض(.

اال�شواق املالية
تب���اع اال�شه���م املتداول���ة علني���ا ً و ت�ش���رى يف �ش���وق 
البور�ش���ة و يعد �شوق نيويورك لال�شهم ال�شوق االقدم 
يف الوالي���ات املتح���دة حيثما يبي���ع و ي�شري االع�شاء 

اال�شهم َ منذ عام 1972.
فيتم ان�شاء بور�شة نيويورك لال�شهم الأول مرة ك�شركة 
غ���ر هادفة للربح يف ع���ام 1971 و من بعد ذلك تغرت 
يف عام 2006 لت�شبح �شركة ربحية و ذلك عندما احتدت 
مع بور�شة ارخبي���ل )اركيبلغو(، و هذا يعني ان ا�شهم 
بور�شة نيويورك ا�شبحت يف املداولة العلنية لال�شهم 

متاما كما هو حال �شركة جرنال الكيرك و فورد.
تب���اع معظ���م اال�شه���م املتبادل���ة يف بور�ش���ة نيويورك 
و ُت�ش���رى بو�شاطة اع�ش���اء البور�ش���ة التابعني لدور 

ال�شم�شرة الكربى.
لل�ش���وق  �شن���اع  مبثاب���ة  البور�ش���ة  اع�ش���اء  يع���د  و 
�شاغل���ني للموقع املعاك�ض لطلبات البي���ع و ال�شراء حال 

و�شولها.
تدرج بور�شة نيويورك لال�شهم ا�شهم ما يقارب 2.800 

�شرك���ة. و لتكون مدرجا ً عل���ى الئحة بور�شة نيويورك 
ينبغ���ي توف���ر بع����ض املعاي���ر املتعلق���ة بقيم���ة اال�شهم 
املتداول���ة و حج���م التج���ارة و ذل���ك من ب���ني املعاير و 
االعتب���ارات االخرى ف�شال ً عن ذلك ينبغي على ال�شركة 
ان تدفع اجرا معينا ليتم ادراجها يف بور�شة نيويورك 
و مع كل هذا فلي�ض من ال�شروري ان جتد كل �شهم تود 
ان ت�شري���ه يف هذه البور�شة فاأ�شهم �شركة غوغل على 
�شبي���ل املث���ال غ���ر مدرجة يف تل���ك البور�ش���ة غر انك 
ت�شتطي���ع ان جتد معظم ال�ش���ركات الكبرة و لي�ض كلها 

يف الئحة هذه البور�شة.
و توج���د اثنت���ان م���ن البور�ش���ات الرئي�ش���ة الوطني���ة 
االخ���رى ف�ش���ال ً ع���ن وج���ود العدي���د م���ن البور�ش���ات 

االقليمية امل�شتغلة يف الواليات املتحدة.
و تتم مداولة بع�ض اال�شهم يف اجلمعية الوطنية لنظام 
اال�شع���ار االآيل لو�شط���اء االأوراق املالي���ة )نا�شداك(، و 

بع�شها يف بور�شة امريكا لال�شهم.
تختل���ف بور�شة نا�شداك لال�شهم عن بور�شة نيويورك 
يف ان بور�ش���ة نا�ش���داك بور�شة الكروني���ة، و معنى 
ه���ذا هو عدم وج���ود ار�ض تتم مداول���ة اال�شهم عليها و 
يلتق���ي فيها التجار وجها ً لوج���ه، حيث تتم املداولة يف 
بور�ش���ة نا�شداك ع���رب �شبكة معلوم���ات الكرونية بني 
ال�شما�شرة ، ففي الواقع تعد بور�شة نا�شداك البور�شة 

االلكرونية الكربى  يف العامل.
و ثم���ة اختالف رئي����ض اخر بني هات���ني البور�شتني اأال 
و ه���و ان لدى كل واحدة منه���ا متطلبات ادراج خمتلفة 
و ه���ذا يعن���ي انه يجب عل���ى ال�ش���ركات ان تلبي طلبات 
قواع���د خمتلفة قبل ان يتم بيع و �شراء ا�شهمها يف هذه 
البور�ش���ات، و لهذا ال�شب���ب تداول معظ���م البور�شات 
جمموع���ة خمتلفة من اال�شهم و عل���ى الرغم من هذا فاأن 
القليل من ال�شركات تدرج نف�شها يف كل من البور�شتني 
الكبرت���ني فعل���ى �شبي���ل املث���ال تع���د عم���وم ال�شركات 
املدرجة يف بور�شة نا�ش���داك اكرث حداثة من ال�شركات 
املدرج���ة يف بور�ش���ة نيوي���ورك ف�شال عن ذل���ك تتمتع 
ال�شركات املدرج���ة يف بور�شة نا�شداك بن�شبة اكرب من 
التكنولوجي���ا املوجودة يف �ش���ركات بور�شة نيويورك 
و ي�شتطي���ع امل�شتثمرون اي�شا �ش���راء ملكية اال�شهم يف 
بور�ش���ة نا�شداك من خ���الل �شراء ا�شهمه���ا املدرجة يف 

بور�شتها.
و م���ن البور�ش���ات الوطني���ة  االخرى بور�ش���ة امريكا 
لالأ�شه���م الت���ي ه���ي لي�ش���ت بنف����ض م�شت���وى و اهمي���ة 
بور�ش���ة نيوي���ورك  و ن�ش���داك غ���ر انه���ا ح�شلت على 
�شمعة وا�شعة و ذلك ب�شبب ادراجها العديد من ا�شاليب 

التداول االكرث حداثة.

ــــة ــــي ــــال ــــــم امل ــــــه ــــــص ــــــ�ق االأ� �ــــــص
)21(

تاأليف: ريك هافر& �شكوت هني

ترجمة: ا�شالم عامر
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للنمو  بالن�شبة  تنبوؤه  العاملي  البنك  رفع 
حّذر  و  العامل  يف   2010 عام  االقت�شادي 
يف  زخمه  يفقد  اأن  ميكن  التعايف  اأن  من 
ال��ن�����ش��ف ال��ث��اين م��ن ال�����ش��ن��ة ح��ني تهبط 
ت�شتمر  و  احل��ك��وم��ي��ة  التن�شيط  ب��رام��ج 

البطالة " العالية ". 
بن�شبة  �شيتو�شع  ال��ع��امل��ي  االقت�شاد  اإن 
2.7 باملئة هذه ال�شنة بعد الك�شاد االأ�شواأ 
مقارنًة  الثانية،  العاملية  نهاية احلرب  منذ 
بتقديٍر يف �شهر حزيران و هو 2.2 باملئة 
من  التقليل  وكالة  قالت  كما  التو�شع،  من 
تقرير  يف  وا�شنطن  يف  مقرها  و  الفقر 
الثاين.  كانون   20 يوم  يف  �شدر  �شنوي 
و ميكن للنمو اأن ي�شل اإىل 3.2 باملئة يف 

عام 2011، كما قال البنك.
اإن العودة املدفوعة بالتن�شيط ت�شاعد على 
حني  العاملي  االقت�شاد  يف  الثقة  تعزيز 
حت�شد اأ�شواق االأ�شهم العادية ما ن�شبته 78 
باملئة من انخفا�ض ال�شنة املا�شية و يرتفع 
االنتاج ال�شناعي على �شعيد العامل. و لن 
اأفريقيا  اإىل  اآ�شيا  من  التو�شعات  تخلق 
ملنع  االأعمال  من  يكفي  ما  ال�شحراء  دون 
64 مليون �شخ�ض من االنزالق نحو الفقر 
املدقع، املحدد بالعي�ض على اأقل من 1.25 

دوالر يف اليوم.  
" اإن التعايف الذي نت�شوره لي�ض قويًا مبا 

يكفي للق�شاء على ال�شرر الذي ح�شل يف 
�شتزداد  البلدان،  معظم  ففي   ،2009 عام 
قال هانز تيمر، مدير  "، كما  اأكرث  البطالة 
البنك  ال��ت��ط��وي��ر يف  اإم��ك��ان��ات  جم��م��وع��ة 

العاملي، ملرا�شلي ال�شحف يف وا�شنطن.
احلرب  بعد  اأُ�ش�ض  ال��ذي  البنك،  ه��ذا  اإن 
العاملية الثانية ملكافحة الفقر، يلتم�ض الدعم 
من  امل�شاهمني فيه عند �شهر ني�شان من اأجل 
زيادة يف راأ�ض املال مبقدار 7 بليون دوالر 
للبلدان  قرو�ض  على  ر  املقدَّ الطلب  لتلبية 
يف ال�شنوات القادمة. و قال رئي�ض البنك 
العاملي روبرت زويلك موؤخرًا يف برلني اإن 
االإقرا�ض رمبا �شي�شل اإىل الرقم القيا�شي 
40 بليون دوالر يف ال�شنة املالية املنتهية 

يف 30 حزيران املقبل.

مكا�شب التجارة
قادته  ال��ذي  العاملي،  التعايف  انت�شر  لقد 
 emerging منبثقة  اأو  ب����ارزة  اأمم 
قال  كما  متقدمة،  اقت�شادات  لي�شمل  اأواًل، 
التجارة  تعزيز  ذلك  �شاأن  من  و  التقرير. 
باأنها  العاملي  البنك  يتنباأ  التي  الدولية، 
 2010 عام  يف  باملئة   4.3 بن�شبة  �شتزيد 
باملئة   14.4 بن�شبة  هبوط  بعد  احل��ايل 
يتعلق  و  للتقرير.  وف��ق��ًا   ،2009 ع��ام  يف 
بعده  و  العام  " ه��ذا  " ال�شعيف  التعايف 
على  النامية  و  ال�شناعية  باالقت�شادات 
حٍد �شواء، كما قال البنك العاملي. و ميكن 
للتنظيم يف االقت�شادات املتقدمة اأن ي�شر 
املال  راأ���ض  تدفقات  و   credit باالئتمان 
موؤثرًا  ال��دخ��ل،  املنخف�شة  ال��ب��ل��دان  اإىل 

يف  النقطة  من  باملئة   0.7 بن�شبة  بالنمو 
�شنوات  ال�شبع  اإىل  اخلم�ض  خالل  ال�شنة 

القادمة، وفقًا للتقرير.   
اأقل  ال��ع��امل��ي  للنمو  ال��ب��ن��ك  ت��ق��دي��رات  اإن 
اخلا�شني.  املتنبئني  تقديرات  من  تفاوؤاًل 
بن�شبة  العاملي  االقت�شاد  يتو�شع  ف�شوف 
3.3 باملئة هذا العام و 3.8 باملئة يف عام 
2011، وفقًا للتقدير املتو�شط القت�شاديني 
ا�شتطلعت اآراءهم ) اأخبار بلومبرغ ( يف 

كانون الثاين املا�شي. 
اإىل  الرجوع  اإن  تقريره  يف  البنك  ق��ال  و 
املتوقع  م��ن  االأق���وى  التعايف  اأو  ال��رك��ود 
معدل  ب��ل��غ  ف��رمب��ا  فيهما.  ال��ب��ت  مي��ك��ن  ال 
هذا  للربميل  دوالرًا   76 النفط  اأ���ش��ع��ار 
 63 من  اأك��رث  اأي  التقرير،  ذكر  كما  العام، 
يف  البنك  بها  تنباأ  التي  للربميل  دوالرًا 
�شهر حزيران، كما يت�شمن التقرير اأرقامًا 
ب�شاأن تدهور العام املا�شي، مع تقدير باأن 
 2.2 بن�شبة  تراجع  قد  العاملي  االقت�شاد 
 2.9 االنخفا�ض  بن�شبة  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة، 

رة يف حزيران.  باملئة املت�شوَّ
فمن  االآن،  ال��ب��ارزة  ال���دول  يف  النمو  اأم��ا 
املتوقع اأن ي�شل اإىل ن�شبة 5.2 باملئة هذه 
ال�شنة، مقارنًة بتقدير حزيران و هو 4.4 
�شوف  و  م��وؤخ��رًا.  البنك  ق��ال  كما  باملئة، 
تتو�شع ال�شني بن�شبة 9 باملئة هذه ال�شنة 
تو�شع  قد  و  باملئة.   7.5 بن�شبة  الهند  و 
الت�شنيع ال�شيني اإىل احلد االأق�شى خالل 
خم�ض �شنوات يف كانون االأول، بينما منا 
لك�شوف  وفقًا  اأ�شرع،  بوترة  الهند  اإنتاج 
م��دي��ري ال�����ش��راءات ل��دى ال��ب��ل��دي��ن. و قد 

اأ�شعار  اأن  من  العاملي  البنك  تقرير  ح��ّذر 
ميكن  اآ�شيا  اأج��زاء  بع�ض  يف  املوجودات 
اأن تكون قد ارتفعت كثرًا جدًا، و كما قال 
�شوق  لفقاعة  االحتمايل  الت�شكيل   " ف��اإن 
مالية )جديدة(  يف املنطقة  �شبب متزايد 

للقلق". 

نتاج امل�شانع
و �شوف يتو�شع الت�شنيع العاملي بقيا�ض 
االأ�شهر  يف  ب��امل��ئ��ة   7 م���ق���داره  ���ش��ن��وي 
ملا  وف��ق��ًا  ال�شنة،  ه��ذه  م��ن  االأوىل  ال�شتة 
ج���اء يف ب��ح��ٍث يف ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي من 
  .JPMorgan Chase & Co
ال��ب��ن��ك العاملي  ي����ورك، ك��م��ا رف���ع  ن��ي��و  يف 
الواليات  يف  للنمو  بالن�شبة  تنبوؤه  م��ن 
املتحدة يف عام 2010 اإىل 2.5 باملئة من 
يف  باملئة   1.8 بن�شبة  التنبوؤ  بعد  النمو، 
املحلي  الناجت  يتو�شع  �شوف  و  حزيران. 
هذه  باملئة   1.3 بن�شبة  لليابان  االجمايل 
اأ بها يف  ال�شنة، اأي اأكرث من 1 باملئة املتنبَّ
حزيران، اأما اقت�شاد منطقة اليورو، فمن 
اأ به اأن ينمو بن�شبة 1 باملئة، مقارنًة  املتنبَّ
رت يف ال�شابق. بن�شبة 0.5 باملئة التي ُقدِّ

اأو  احل��واف��ز  اإج����راءات  �ُشحبت  م��ا  اإذا  و 
ميكن  التعايف  فاإن  جدًا،  �شريعًا  التن�شيط 
الوقت  يف  و  البنك.  ق��ال  كما  يتعطل،  اأن 
يف  احل��واف��ز  ب��رام��ج  اأُب��ق��ي��ت  اإذا  نف�شه، 
مكانها لوقٍت طويل، فاإن الَدين قد يرتفع و 
اال�شتثمار اخلا�ض ميكن اأن ُيعاق، كما قال 
للتو�شع  ميكن  كما  التقرير،  يف  املقر�ض 
النقدي اأن يجعل الت�شخم يت�شارع. و جاء 

يف التقرير " اأن العمق غر العادي للركود 
و  ��رة  امل��وفَّ القدرة  اأن  �شيعني  الك�شاد  اأو 
البطالة �شت�شتمران يف تاأزمي االقت�شادات 
النقدي  احلافز  يحتاج  و   ،2011 عام  يف 
ال�شابق  ل��ت��وازن��ه  ُي��ع��اد  اأن  اال�شتثنائي 

لتجنب خلق فقاعات جديدة ". 

اآ�شيا الو�شطى
التعايف"  خطوة  تكون  اأن  املتوقع  من  اإن 
اأكرث خفوتًا " يف اأوروبا و اآ�شيا الو�شطى، 
من  �شمث،  مايكل  ق��ال  و  للتقرير.  وف��ق��ًا 
نيوزلندة  و  ا�شراليا  �شرفة  جمموعة 
املحدودة: " اإن التعايف يف الوقت احلا�شر 
مدفوع بحوافز حكومية، و اإذا ما اأُزيلت و 
ظل با�شتطاعتنا روؤية الزخم مع هذا، فاإننا 
نكون عندئٍذ يف حالة تعاٍف حقيقي. و اإىل 
اأن نرى ذلك، �شيكون من احلكمة اال�شتمرار 
يف احلذر ". و قال البنك العاملي اإن ال�شيء 
نف�شه ينطبق على االقت�شادات البارزة اأو 
املنبثقة emerging، حيث " احلد الذي 
ا�شتثمار  و  ا�شتهالك  ع��ن��ده  �شيتجاوب 
الن�شاط  يف  الت�شارع  مع  اخلا�ض  القطاع 
امل��دف��وع ب��احل��واف��ز ال��ن��ق��دي��ة و امل��ال��ي��ة و 
 inventory cycle �شل�شلة املخزون  
النظر.  وجهة  يكّدر  الذي  ال�شوؤال  هو   ،"
ففي الوقت الذي تعافت فيه تدفقات راأ�ض 
تكاليف  و  البارزة  االقت�شادات  اإىل  امل��ال 
االقرا�ض اأخذت ت�شتقر، فاإن ال�شركات يف 
تلك البلدان تبقى ممنوعة من الدخول اإىل 

اأ�شواق ال�شرفة العاملية، كما قال البنك. 
bloomberg.net / عن --

تنب�ؤات البنك العاملي القت�صادات العامل

۹ ترجمة / عادل العامل



العدد )1731(ال�شنة ال�شابعة -الثالثاء )23( 16
�شباط 2010

abbas.abbas80@yahoo.com

حترير:
عبا�س الغالبي  

االخراج الفني :
م�شطفى جعفر

الت�شحيح اللغوي : 
حممد ال�شعدي

ت�شوير : �شعداهلل 
اخلالدي - مهدي اخلالدي

اقتصاديات

االخيرة

ال ي�شكل قطاعا ال�شناعة والزراعة �شوى ن�شب �شئيلة يف الناجت 
املحل���ي االجم���ايل ، حي���ث انق�ش���ى ع���ام 2009م���ن دون ان تنفذ 
الوع���ود الت���ي قطعته���ا وزارت���ا ال�شناع���ة والزراع���ة يف امكانية 
النهو����ض بهذين القطاع���ني االنتاجيني املع���ول عليهما يف تنويع 
م�شادر دخل االقت�شاد العراقي الذي يعاين من وثنيته النفطية .

وعل���ى الرغ���م م���ن ان الوزارت���ني كانت���ا ق���د اأعلنت���ا ع���ن �شح���ة 
التخ�شي�شات املالية وعدم كفايتها الجناز امل�شاريع اال�شتثمارية 
يف كل م���ن قطاع���ي الزراع���ة وال�شناع���ة ، فاأن م�شت���وى االجناز 
اليرتق���ي اىل احلاجة امللحة اىل �شناعة حملية من �شاأنها مناف�شة 
امل�شت���ورد والتف���وق عليه ف�ش���اًل عن تراج���ع م�شتوي���ات االنتاج 
الزراع���ي بحيث طغى امل�شتورد هو االخر يف املحا�شيل الزراعية 

على خمتلف اأنواعها ، وهو ملمح بارز يف اال�شواق املحلية .
وم���ن البديه���ي ان االنتق���ال م���ن االقت�ش���اد املرك���زي اىل اقت�شاد 
ال�شوق البد ان ترافقه قطاعات انتاجية فاعلة وقطاع خا�ض ن�شيط 
ميتلك الريادة يف ادارة االعمال يف القطاعني الزراعي واالنتاجي 
، ب���ل حتى يف القطاعات االقت�شادية االخ���رى ، وهذا مامل نلم�شه 
عل���ى م�شتوى املمار�شات اليومية فم���ازال االقت�شاد يحبو ممتلئًا 
بالظواهر ال�شلبية التي تعيق 
حركة القطاعات كافة ، ومازال 
اجلان���ب اال�شتهالك���ي يف���وق 
بحي���ث  االنتاج���ي  اجلان���ب 
اأ�شب���ح امل�شتهل���ك يتعام���ل مع 
ال�شل���ع والب�شائ���ع االجنبي���ة 
يف ظل غياب ال�شناعة املحلية 
التي مل تعد �شوى بنايات فقط 
ال ت�شتطي���ع اأن تقاوم االغراق 
ال�شلعي الذي ت�شهده اال�شواق 
يف ظل اإجراءات حكومية غر 

جمدية .
تعم���ل  ان  الب���د  هن���ا  وم���ن   
ال  الت���ي  اجلدي���دة  احلكوم���ة 
نع���رف تاري���خ والدته���ا عل���ى 
تفعي���ل القطاع���ات االنتاجي���ة 
الت���ي  االخت���الالت  ومعاجل���ة 
يع���اين منه���ا ه���ذان القطاعان 
عن طريق خط���ط علمية تاأخذ 
املتغ���رات  االعتب���ار  بنظ���ر 
الطارئ���ة التي ق���د حت�شل يف 
ه���ذا املف�ش���ل اأو غ���ره ، م���ع 
�ش���رورة االنتب���اه اىل اأهمية 
اال�شتثمار يف هذين القطاعني  
واالنفتاح نحو جتارب البلدان 
الت���ي �شبق���ت الع���راق يف هذا 
امل�شمار والت���ي اأعتمدت على اآليات اقت�ش���اد ال�شوق واال�شتفادة 
م���ن التجارب ال�شناعية والزراعية يف جم���ال اال�شتثمار وادخال 
التقنيات احلديثة واالجت���اه نحو برامج تاأهيلية للكوادر العاملة 

يف هذه القطاعات املهمة .
ويف قط���اع ال�شناع���ة ن���رى ان االجت���اه �شريع���ًا اىل خ�شخ�ش���ة 
املعامل واملن�شاآت ال�شناعية ال تاأتي بنتائج مثمرة وجمدية ، حيث 
ان املخ���اوف التي تالزم العاملني من امكانية ت�شريحهم من العمل 
ه���ي اأق���رب اىل احلقيقة فيم���ا اأذا جرت اخل�شخ�ش���ة �شريعا ومن 
دون درا�ش���ة ووق���ت كافيني لعملي���ة االنتقال من �شيط���رة القطاع 
الع���ام عل���ى تل���ك امل�شان���ع واملن�ش���اآت اىل اأدارة القط���اع اخلا�ض 
بن�شب���ة 100% ، ولذا فاأن تاأجيلها يف الوقت احلا�شر اأكرث جدوى 

من خ�شخ�شتها .
اأم���ا يف م���ا يتعل���ق بالقط���اع الزراعي ف���اأن اال�شتثم���ار يف ان�شاء 
امل���زارع الكبرة للمحا�شي���ل ال�شناعية ف�شاًل ع���ن دعم املزارعني 
والفالح���ني يف انعا����ض زراعتهم للمحا�شي���ل والفواكه واخل�شر 
ذات اال�شته���الك اليومي �شعيًا لدعم املنت���ج املحلي يف ظل طغيان 
املنتج امل�شتورد الذي اأغرقت اال�شواق املحلية به ، والدعم البد ان 

يكون مربجمًا جمديًا ال اأن يكون ع�شوائيًا.

ويف قطاع ال�شناعة نرى 
ان االجتاه �شريعًا اىل 
خ�شخ�شة املعامل واملن�شاآت 
ال�شناعية ال تاأتي بنتائج 
مثمرة وجمدية ، حيث 
ان املخاوف التي تالزم 
العاملني من امكانية 
ت�شريحهم من العمل هي 
اأقرب اىل احلقيقة فيما اأذا 
جرت اخل�شخ�شة �شريعا 
ومن دون درا�شة ووقت 
كافيني لعملية االنتقال 
من �شيطرة القطاع العام 
على تلك امل�شانع واملن�شاآت 
اىل اأدارة القطاع اخلا�س 
بن�شبة %100 ، 

القطاعات االنتاجية
 عبا�س الغالبي

ملنزله اجلديد  الغزالية   انتقاله اىل مدينة  بعد 
�شهريا  دينار  الف   750 مببلغ  اأ�شتاأجره  الذي 
وجد احمد عبد الله 44 عاما اأن البيت بحاجة 
،وبعد   الكهربائية  االج��ه��زة  م��ن  ال��ك��ث��ر  اىل 
املنزلية   االثاث  مالحظة وجود نق�ض كبر يف 
م�شتعماًل  ولي�ض  ج��دي��د  خ��الط  ���ش��راء  اإرت����اأى 
الكبر  النوع  من  رادي��و  م�شجل  �شراء  وكذلك 
ال� )MP3 ( وغرها  الذي يعرف االن بجهاز 

من االجهزة ال�شرورية يف املنزل.
التي  املنزلية  االج��ه��زة  ع��ن  حديثه  ب���داأ  ه��ك��ذا 
يف  وا�شر�شل  اجلديد  ملنزله  حديثا  ا�شراها 
االأوىل  بالدورات  اأخذ  بالقول:اخلالط  حديثه 
اأن  بعد  احلركة  عن  وتوقف  والثالثة  والثانية 
التيار  �شلك  اح���راق  )ع��ط��اب(  رائ��ح��ة  �شممنا 
الكهربائي  وجهاز ال�  )MP3 (  مل يكن حاله 
اعرا�ض  عليه  ب���داأت  اذ  اخل���الط  م��ن  باف�شل 

العطالت مبكرا .
الغ�ض  ظ��اه��رة  بخ�شو�ض  امل��واط��ن��ني   اآراء   
على  جمتمعة  تكاد  انها  اال  تفاوتت  ال�شناعي 
اخلطرة  ال��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  الت�شدي  ���ش��رورة 
وجود  دون  من  ف�شيئا  �شيئًا  تنمو  ب��دات  التي 
هذا  ،ويف  ذلك  حيال  الرقابية  لالجهزة  فاعلية 
هذه  تداعيات  على  ال�شوء  ن�شلط  اال�شتطالع 

الظاهرة واحللول املطلوبة للحد منها.
الكيمياء  م��ادة  ا�شتاذ  ال�شمري  فالح  الدكتور 
ظاهرة  ان  يقول:  بغداد  جامعة  يف  الع�شوية 

الغ�ض ال�شناعي  تكاد تكون منت�شرة يف معظم 
تعاين   التي  ال���دول  يف   وخا�شة  ال��ع��امل  دول 
اأو  املحلية  املنتوجات  الرقابة على  من �شعف  
امل�شتوردة ،والعراق من املوؤ�شف القول هنا انه 
الب�شائع  �شتى   لدخول  �شاحة  م�شرعة  ا�شبح 
القيام  وال�شلع  اجليدة وغر اجليدة من دون 
الب�شائع  على  املطلوبة  الفحو�شات  ب��اإج��راء 
املنتجات  فح�ض  عن  ،ف�شال  الأرا�شيه  الداخلة 
العالمات  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��داخ��ل  يف  امل�شنعة 
ملعرفة  املنتجات   تلك  على  املثبتة  التجارية 
وكذلك   التزوير  ح��االت  ح��دوث  وع��دم  جودتها 
للمنتوجات  بالن�شبة  ال�شالحية  م��دى  فح�ض 
الغذائية وبيان �شالحيتها لال�شتعمال الب�شري 

اأو خالفه. 
   وي�شيف: اإن غياب الرقابة يف العراق �شجع 
على  مثيل  له  ي�شبق  مل  وبنحو  كبر  وب�شكل 
هناك  لت�شبح   ال�شناعي  الغ�ض  ظاهرة  تفاقم 
�شركات وهمية تقوم بت�شنيع مواد الح�شر لها  
معروفة  ل�شركات  م�شجلة   جتارية  وبعالمات 
ال�شركات  ه���ذه  اع��ت��م��اد  وي��ك��ون   ، ور���ش��ي��ن��ة 
الوهمية بالدرجة اال�شا�ض على العلب الفارغة 
معدنية  كانت  �شواء  الغذائية  للمواد  بالن�شبة 
ويالحظ  غرها،  و  زجاجية  اأم  بال�شتيكية  اأم 
اأالن وجود ا�شخا�ض يعملون بجمع هذه العلب 
من النفايات يف ال�شوارع وحتى قبل اإن ت�شل 
ايدي عمال النظافة  اليها وبامكان اإي �شخ�ض 
الغالب  يف  وهم  اال�شخا�ض  ه��وؤالء  يالحظ  اإن 
من االطفال اأو الن�شاء الذين يجوبون ال�شوارع 
ويبحثون يف االنقا�ض عن علبة فارغة اوقنينة 

ما اوعبوة بال�شتيكية وغرها .
وزارة  يف  املوظف  العنبكي  �شالم  يقول  فيما 
ب�شراء  ن��ت��ف��اءل  �شابقا  ك��ن��ا  امل��ائ��ي��ة:  امل����وارد 

الوقت  يف  اما  الكهربائية  االجهزة  من  اجلديد 
القدمية  الب�شاعة  على  نتح�شر  فنحن  احلا�شر 
ونقدرها ب�شعف ثمنها احلقيقي النها بب�شاطة 
حال  هو  كما  جتارية  �شلعة  او  اجهزة  لي�شت 
ا�شبحت  والتزوير  الغ�ض  االن،فحاالت  ال�شلع 
منت�شرة كثرة ومل نعد كما كنا �شابقا نح�شل 
فاجلهاز  جيد  كهربائي  جهاز  او  ب�شاعة  على 
يعمل لديك يومًا وبعده قد اليعمل وعليك تقبل 
كما  جت��اري��ة  ال�شلعة  الن  �شدر  برحابة  االم��ر 

يقول �شاحب املتجر.
اإن  فرى  عيدان  قي�ض  االقت�شادي  اخلبر  اأما 
ظاهرة الغ�ض ال�شناعي منت�شرة يف عموم دول 
مكافحة  معاير  لكن  ا�شتثناء  دون  من  العامل 
واأخرى ح�شب  دولة  الظاهرة تختلف بني  تلك 
درجة فاعلية اأجهزة املراقبة لدى اأي بلد، وهذه 
الظاهرة قدمية ولي�شت وليدة احلدث كما يبدو 
للبع�ض ، فالكثر من الدول اأ�ش�شت العديد من 
املنظومات اخلا�شة ملكافحة مثل تلك الظاهرة، 
بال�شوؤون  خا�شة  عدة  قوانني  بت�شريع  وقامت 
التجارية وحاالت الغ�ض والتزوير، على عك�ض 
من  يخلو  ال��ذي  العراقي،  االقت�شادي  الواقع 
تلك  م��ن  احل��د  على  ق���ادرة  ر�شمية  موؤ�ش�شات 

الظاهرة.
لهذه  االآن���ي���ة  اأف�����ش��ل احل��ل��ول  ان  وي�����ش��ي��ف: 
الرقابية  االج��ه��زة  دور  تفعيل  ه��ي  ال��ظ��اه��رة 
النوعية  وال�شيطرة  التقيي�ض  جهاز  خا�شة 
وتاأهيل مالكاته الوظيفية والفنية ،واال�شتعانة 
باخلربات العاملية املتطورة يف هذا املجال يف 
الكثر من البلدان املتطورة ، ويف حال ت�شافر 
اجلهود ومن جميع اجلهات للحد من تاأثراتها 
فمن املمكن احلديث عندها عن الق�شاء كليا على 

هذه الظاهرة.

ظاهرة الغ�ش ال�صناعي.. ثقافة طارئة 
اأم انعكا�صات �صلبية مل�صكلت اأخرى
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