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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي               1475                     1482 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

لم يدخر عمال محطات
تعـبـئــة الـبـنــزيـن فــرصــة
األزمـــــة اخلـــــانقـــــة الـتـي
ارهقـت اعــصــــاب عـمــــوم
الـنــــاس بــــالـتـنــــاغــم مع
ــــــوبهــم( حــني فــــــرضــت ارهــــــاق )جــي
احلكومـة الرشـيدة قـرارها القـسري
بـــرفع أسعـــار املــشـتقـــات الـنفـطـيـــة،
لــيلعـبـــوا دورهـم يف ابـتـــزاز أصحـــاب
املــــركـبــــات وبــــأسلــــوب يـتـنــــافــــى مع

ابسط قواعد الذوق. 
لقد اقـتسم عـمال احملـطات امنـاطاً
من تلـك التعـامالت الهــابطـة وفقـاً
 –كمـا يبـدو- ملـواقـعهم اجلغـرافيـة،
ففي مـحطــة )البـوعـيثــة( مبنـطقـة
الــــدورة يـــســــاومـك العـــــامل مـبـكــــراً
وقـبل البـدء بعـمليــة التـزود بـاملـبلغ
الذي يجب ان يـستحوذ علـيه، فيما
يـطــالبـك عمــال محـطــة اخلــالـصــة
بـــالـــوزيـــريـــة بــــالف ديـنـــار مــضـــاف
للـحسـاب الـذي ينـبغي ان يـستـوفـى
مـنك، امــا عـمــال محـطـــة الكــســرة،
فلــكل حــــــالــــــة ثــمـــنهــــــا، ان تـكـــتفــي
بــاخلـمــسـني لـتـــراً فعلـيك ان تـــدفع
اتـاوة معيـنة وان تـصل حاجـتك إلى
سـتني أو سبعني ورمبا مئـة لتر فلها
سعــــرهــــا االخــــر، وان تــــأتــي بعـبــــوة
مضـافـة ثـمنهـا املقـرر وان تـأتـي من
خـارج الـدور، خـاصـة البــاب اخللفي
اخملــصــص لـعلـيــــة
القـوم فتلك حـالـة

أخرى. 
وإذا انـتـقلـنــــا إلــــى
محــطــــة احلــــريــــة
ــــــــــــر الـــــتـــــي تـعـــــتـــــب
احملـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الـنمـــوذجيـــة ليـس
يف عـــدد املــضخـــات
املـنــصـــــوبـــــة فــيهـــــا
وبـــالتـــالي قــدرتهــا
علــى جتهـيــز اكـبــر
عدد من السيارات،
ولـكـن يف طـــــريقــــة
التعامل حني يتاح
للعامل وبدعم من
زمـالئه ان يـتــطــــاول علــــى صــــاحـب
الــسـيـــارة دون أي تـــردد خـــاصــــة انه
يستـولي على أي مبلغ يتسلمه بعد
الـتـــزود بـــالـــوقـــود دون ان يعـيـــد مـــا
يــنــبغــي ان يــتــبقـــــى مــن احلــــســـــاب
املقرر، وحني تسلمه املبلغ املقرر مع
مكـافــاة )اقصـد اتـاوة( غيـر مجـزيـة
فــــأن رده العـنـيف يــضــطـــر صـــاحـب
الــسـيـــارة إلـــى ان يـتحـــاشــــى تهـــوره
ورمبـا عدوانيته ليعطـيه املزيد على

مضض. 
ولــدى تـــوجهك إلــى محـطــة تعـبئــة
)طــــريـق معـــسـكــــر الــــرشـيــــد( جتــــد
هـنـــاك تـــسعـيـــرة أخـــرى غـيـــر الـتـي
تـــتعـــــاطــــــى بهــــــا بقــيـــــة احملـــطـــــات،
فــــالعـــامـل يخـبـــرك  –حــسـب شـــدة
الـــزحـــام- بــــان سعــــر اللـتـــر مبـئـتـي
دينـار أو مئـة وثمــانني، وهكـذا جتـد
نفسك يف كل محطة يف ظل قوانني
وضـــوابـط وسـيـــاقـــات عــمل تخــتلف

عن غيرها. 
هــذه الــدوامــة )الـبــائــســة( لـم تكـن
ــــــة عـهــــــد، لـكـــنـهــــــا وبـفـعـل حــــــديـــث
التـطـــورات املتـســارعـــة تتـغيــر وفقــاً
لـلمـسـتجــدات ويقـينـــا ان مثـل تلك
االجراءات يـدركها غالبـية القائمني
علــى وزارة الـنفــط العـتـيــدة دون ان
نـضـطـــر إلـــى الـتـطـــرق إلـــى املـــافـيـــا
األكـثــر خـطـــورة ونفــوذا يف دهــالـيــز
املـــؤســســــات املعـنـيـــة، ممــــا يجـعلـنـــا
نتـسـاءل بـأسـتمـرار إلــى متـى تـظل
هــــــذه الهــــشـــــاشـــــة املــتـــصـــــاعـــــدة يف
الـتعــامل مع الــسلـبيـــات املتــواصلــة
والتي تعم غـالبية محطـات التعبئة

ان لم نقل جميعها؟
أم انهـــــا مــنـــــافــــســـــة حـــــامــيـــــة تـقف
احلكــومـــة علــى اول اطـــرافهــا حـني
فــرضت مـشــروع رفع أسعـار الـوقـود،
وبادرت املـافيات لتعـزز تلك اخلطوة
يف اصـــطــنــــــاع أالزمــــــة اخلــــــانقــــــة؟
وهاهم العمال يدخلـون طرفاً ثالثاً
يف عـملـيـــات ابـتـــزاز لـتــصعـيـــد اثـــار
مخـــطـــط الــــشــــــريـكــني االخــــــريــن.
واخلاسر األول واالخيـر هو املواطن
ــــــــاتـه وازمــــــــاتـه بـهـــمــــــــومـه ومـعــــــــان

املتالحقة. 
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يف ذروة أزمة البنزين  وارتفاع السعر القرسي 

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

بغداد/ املدى االقتصادي

حسام الساموك

ان تكتفي
باخلمسني لتراً

فعليك ان تدفع
اتاوة معينة وان
تصل حاجتك إلى
ستني أو سبعني
ورمبا مئة لتر

فلها سعرها
االخر، 

مـــن املعــــــروف ان االهــتــمــــــام
بــاالسـتـثـمــار االجـنـبـي يــاتـي
مـــن عـالقـــتـه الـقـــــــــويـــــــــة مـع
الــتجــــارة الــــدولـيــــة خلــــدمــــة
االســواق العــامليــة عن طــريق
تـــــطــــــــــويــــــــــر الـقـــــطــــــــــاعــــــــــات
االقــتـــصــــــاديـــــــة لالقــتـــصــــــاد
املـــسـتـثـمــــر فــيه وحتــــويـلهــــا
باجتاه اسـواق التصدير. وقد
اخــــذت الــــدول الــصـنــــاعـيــــة
بــالتــرويـج لفكــرة االستـثمــار
االجـنـبـي واهـمـيــته للـبلـــدان
النامية على وجه اخلصوص
ملـــا يـحقـقه مـن زيــــادة كفـــاءة
تخـــصــيـــص املــــــوارد الــنــــــادرة
وحتفيـز الـنمــو االقتـصـادي.
كـــــون االســتــثــمـــــار االجــنــبــي
لـيـــس مــصـــــدراً لـــــرأس املـــــال
الــشحـيح يف الـــدول النـــاميــة
فـقــــط وامنــــــــا هــــــــو مــــصــــــــدر
للـتـكـنــــولــــوجـيــــا احلــــديـثــــة

دور االستثامر االجنبي يف اعادة بناء االقتصاد العراقي
د. احمد عمر الراوي

 يف ظل حــــــالـــــــة انحــــــراف الــــســــــوق الــتــي
تـتعـــرض لهـــا الــســـوق العـــراقـيـــة، اسهـمـت
عـمليـات االسـتيـراد العـشـوائـي للمـنتجـات
الـــــزراعــيـــــة يف فـــــرض ركــــــود مقـــصـــــود  يف
الفــواكه واخلـضــر احملـليـــة نتـيجــة امـتالء
الـسـوق بـاملـنتجـات املــستــوردة من االقـطـار
اجملـــاورة وبـــأسعــــار تكــــاد تكـــون دون أسعـــار

كلفة مثيالتها احمللية. 
وضـمـن سـيـــاســـات مــــواجهـــة هـــذا الــــواقع
املـــــــريـع، رغــم افــتـــــــراض اقـــــــدام األجـهـــــــزة
الـــتجــــــاريـــــــة علــــــى احلــــــد مــن عـــملــيــــــات
االسـتـيــــراد القــــائـمــــة علــــى الفــــوضــــى، أو
تنـظيـمهــا مبــا ينـصـف املنـتج احمللـي علــى
اقل تقـديـر، نهـضت وزارة الـزراعــة مبشـروع
لـتــوفـيــر مــسـتلــزمــات دعـم الفالحـني مـن
خالل بــــــدء صــنــــــدوق اقــــــراض الـفالحــني
بـتـنـظـيـم فعـــالـيـــة واسعـــة لـتـــوفـيـــر املـــوارد
الـكفــيلــــة بـتـمـكـني الـفالح مـن اسـتـئـنــــاف
نـشــاطه والعـودة إلــى ارضه بعــد ان اضطـر
ملـمـــارســـة اعـمـــال غـيــــر مجـــديـــة لــتلـبـيـــة

متطلبات حياته املعيشية.

مرشوع لدعم خمتلف مفردات العملية الزراعية يف العراق

جنيف/ ا ف ب
أعلـنـت مـنــظـمــــة )عـني الــــرأي العــــام(
الــســـويــســـريـــة غـيــــر احلكـــومـيــــة أنهـــا
سـتـمــنح جـــائــــزتهـــا الــسـنـــويـــة ألســـوأ
الـشـركـات العــامليـة يف مـؤمتـر سـتعقـده

يوم 25 كانون الثاني احلالي.
وقـــالـت املـنــظـمــــة إنهـــا سـتخـتـــار هـــذا
الـعام أكثر الشركـات تهاونا يف االلتزام
بـــالقـــواعـــد العـــامـــة يف احلفـــاظ علـــى
الـبـيـئــــة وأكـثــــرهــــا إســـــاءة لعـمـــــالهــــا،
واستغالال لهـم وتالعبـا يف املـال العـام،
مع إضــافــة جــائــزة جــديــدة للـشــركــات
التـي متت تـسـميـتهــا يف قـــائمــة العــام
املـاضـي، ثم قـامـت بتحـسني سلـبيـاتهـا

بشكل ملموس.
مـن بـني الـــشــــركــــات الـتـي اخـتـــــارتهــــا
املـنـظـمـــة للــدخــول يف مــســـابقــة أســوأ
الــشـــركـــات 2006، أسـمــــاء المعـــة مــثل
كــــوكــــاكـــــوال يف مجــــالـي اإلســــاءة إلــــى
الـبـيـئــــة واســتغـالل العـمــــال، وشــــركــــة
نـــسـتـله املــتخــصــصــــة يف إنـتــــاج املــــواد

بغداد/ املدى االقتصادي
دعــا خبــراء اقتـصــاد عــراقيــون احلكــومــة إلــى
تعـديل القـوانني لتـشجيع املـستثـمريـن، بينـما
أكـد البعض أهـمية الـعاملني املـالي والسـياسي

يف قطاع االستثمار.
ــــدوة عقـــدت يف جـــاءت هـــذه الـــدعــــوة خالل ن
بغداد األحـد بعنـوان "االستثـمار املـالي خـدمة

للعراق والعراقيني". 
ويراهن اخلبـراء على أن يؤدي تشـكيل حكومة
عــراقيـة جـديـدة تـنبـثق عن بـرملــان دائم مــدته
أربع ســنــــوات، إلــــى حتـــســن الـــــوضع األمــنــي
وانتعـاش االقـتصـاد يف العـام احلــالي، بـشـرط
تــنفـيـــذ إصالحــات مــتعــددة بـيــنهــا تــشجــيع
االسـتـثـمـــار مع احـتـمـــال خــصخــصـــة بعــض

القطاعات.
ورأى عبــاس أبــو التـمن مــديــر مـنتــدى بغــداد
االقتـصــادي أن التــوقعــات االقتـصــاديــة لعــام
2006 ستكـون جيـدة، شـريطــة تشـكيل حكـومـة
قـــويـــة تــضـم جـمــيع األطـــراف الــسـيـــاسـيـــة
الــرئـيــسـيــة وتـتــولــى وضع خـطــة اقـتـصــاديــة

واضحة.
ــــوقع أن يـكـــون عـــام 2007 عـــامـــا حـــاسـمـــا وت
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اقتصاديون يدعون احلكومة العراقية لتعديل قوانني االستثامر

العواصم / وكاالت
تعـتـــزم مـــالـيـــزيـــا والـــواليـــات املـتحـــدة الـبـــدء قـــريـبـــا يف
محـادثـات متهيـديـة حـول اتفـاقيـة جتـارة حـرة محـتملـة

بينهما.
وأفــادت وكــالــة األنـبــاء الــوطـنـيــة املــالـيــزيــة الــرسـمـيــة
)برناما( بأنه يتوقع أن جتري مبساعدة املمثل التجاري
األمـيــركـي ملـنــطقــة جـنــوب شــرق آسـيــا بــاربــرا ويــسـيل،
محـادثــات مع مـســؤولني مــاليـزيـني أثنـاء الـزيـارة الـتي
سـتقـــوم بهـــا إلـــى كـــواالملـبـــور يف وقـت الحق مـن الــشهـــر

اجلاري.
وأوضحـت أن احملادثـات ستـشمل قطـاعات مـنها الـزراعة
واالتصـاالت والـشـؤون املــاليــة وقطـاع بــراءات االختـراع،
علـــى غــــرار محـــادثـــات أجــــرتهـــا الـــواليـــات املـتحــــدة مع

تايلند.
ويـــشـــــار إلـــــى أن واشـنــطــن وقعــت اتفـــــاقـيـــــة جتـــــارة مع
سنغافـورة وبدأت منذ عام 2002 إجراء محادثات لتوقيع
اتفـــاقيــات ممــاثلــة مع عــدد مـن دول جنــوب شـــرق آسيــا

كإندونيسيا والفلبني وتايلند وبروناي. 

وحتـفـــيـــــــــز املـــــــــواطـــن عـلـــــــــى
استـثمـار مـدخـراته. وخـاصـة
اذا مـا علـمنـا بــان هنــاك نيـة
خلــصخــصـــة 192 مـــشـــروعـــا
مملــوكـــا للــدولــة هــذا فـضال
عن مــوافقـــة البـنك املــركــزي
العــــراقــي علــــى طـــــرح اسهـم
ســبعــــة مــصــــارف بــــراسـمــــال
مـقـــــــداره 50 مـلـــيـــــــار ديـــنـــــــار
عـــــــــــراقــــي، وان جنـــــــــــاح ذلــك
يــتـــطلــب تــطـــــويـــــر االســـــواق

املالية احمللية.
ان انعـدام الـشفــافيـة يف ادارة
االنـشطـة االقـتصـاديـة ورسم
الــسيــاســات هــو االمــر االخــر
مـن الـتحــديــات الـتـي تـــواجه
جنـــــــــــــــاح االســــــتــــــثــــــمـــــــــــــــارات
االجنبية. حيث ان الشفافية
والــوضــوح لـهمــا دور كـبيــر يف
القرار االسـتثماري للـشركات
االجــنــبــيـــــة. اذ تـــــوفـــــر هـــــذه
الــــــشـفـــــــافـــيـــــــة املـعـلـــــــومـــــــات
والــبــيــــــانـــــــات للــمــــســتــثــمــــــر
االجـنبـي ومتكـنه مـن التـنبــؤ
والتخـطيـط الستـثمـاراته يف

العراق.
كـــــمــــــــــــــا ان ضــعــف االطــــــــــــــار
املـؤســسي والقـانــوني يعـد يف
التحـول بـاالقـتصـاد العـراقي
مـــن االقـــتــــصــــــــاد اخملــــطــــط
املـركزي الـى االقتصـاد احلر،
والـتحول مـن االدارة املركـزية
القـويــة للـدولـة الــى النـظـام
الفــــدرالـي ذي الـــصالحـيــــات
الـــــــواسعــــــة الدارة االقــــــالــيــم
واحملـــافـظـــات، مـــا قــــد يفقـــد
الـــثـقـــــــة لـــــــدى املـــــســـتـــثـــمـــــــر
االجـنـبـي عـنـــــد تعـــــاملـه مع
مـؤسسـات متفـرعـة ومتعـددة
ذات صالحيات متـداخلة بني

املركز واالقاليم.

استثمارات أجنبية يف العراق
قــــبـل حتـقــــيـق االســــتـقـــــــــــرار
الـــــســيـــــــاســي فـــــــاالســتـقـــــــرار
السياسي ضروري جداً لرسم
تــــوجهـــات الـــدولـــة وحتـــديـــد
أطـرها املـؤسسـية والقـانونـية
لـكــي يـــتعـــــــامل املـــــســتــثــمــــــر
األجـنـبـي مـعهـــا بـكل وضـــوح
وشفــــــافــيــــــة ويــــــؤمــن جنــــــاح
اسـتـثـمـــاراته. أمــا االسـتقــرار
األمـنـي فهـــو اآلخـــر ضـــروري
جــــــــــداً حــــيــــث ال ميــكــــن ألي
نــشـــاط اقـتـصـــادي أن يــنجح
دون حتــقـــــيــق االســـــتــقــــــــــــــرار

األمني.
2- مـن الــتحـــديـــات األخـــرى
لـنجـــاح االستـثمـــار األجنـبي
هو الـتدني يف مـستوى الـبنى
الـتحـتيــة يف العــراق السـيمــا
مــصـــــادر الــطـــــاقـــــة، الــطـــــرق
املـــــــــــواصـالت واخلـــــــــــدمـــــــــــات
األسـاسيــة الضـروريــة لنجـاح
املـــشــــروعــــات االسـتـثـمــــاريــــة
وعلـيه ال بد من تـوجيه جهد
الـدولـة إلعـادة بنـاء القـاعـدة
األسـاسية للمجـتمع املتمثلة
بـالـبنــى التحـتيـة لكـي تنجح
عـــمـلـــيـــــــــة إعـــــــــادة اإلعـــمـــــــــار
ومـشاركة االستـثمار األجنبي

فيها.
3- كمـا إن عـدم وجـود أسـواق
مــالـيــة مـتـطــورة قـــادرة علــى
تلــبــيـــــة مــتــــطلــبـــــات قـــطـــــاع
االســــتــــثــــمــــــــــــارات بـجــــمــــيـع
أشكــالهـا هـو اآلخــر يعــد من
العــــوائق الـتـي تــــواجه جنـــاح
أي استثمار ومنها االستثمار

األجنبي. 
وان وجــود مثل هـذه االسـواق
املتطـورة يسـاعد عـلى عمـلية
الــتـــــدفقـــــات االســتــثــمـــــاريـــــة

يطـرح، هـل ميكن لالسـتثمـار
األجـنـبـي أن يــســـاهـم بــشـكل
فـــاعل يف عـملـيــة إعــادة بـنــاء
الــعــــــــــــــراق، وهــل إن األطــــــــــــــر
املؤسـسية والقـانونـية متـاحة
حـــــــالــيـــــــاً؟ ومـــــــا اخلــــطـــــــوات
الـالزمــــــــــــة لــــتـفـعــــيـل ذلـــك؟
لإلجــابــة علــى الـســؤال البــد
من حتـديــد الصعـوبـات الـتي
تـــــــــــواجـه عــــمـلــــيـــــــــــة جـــــــــــذب
االســـــتـــــثـــــمـــــــــــــار األجـــــنـــــبـــــي
واملعــاجلــات املـطلــوبــة والـتي
ميـكــن إيجــــازهــــا بــــالــنقــــاط

اآلتية:
1- أولـى هـذه الـصعـوبـات هـو
الــوضع األمنـي غيـر املـستقـر
الـذي ال يـسـاعــد علـى جـذب
االستثمـارات األجنبيـة مهما
كـــــــانـــت الــــظـــــــروف األخـــــــرى
مهـيــــأة. وعلــيه ال نـتــــوقع أن
تــكـــــــــــون هــــنـــــــــــاك حـــــــــــركـــــــــــة

شرق آسيا والصني.
ويف العـراق ونتيجـة للظروف
الـتـي تعـــرض لهــا االقـتـصــاد
العــراقـي هـنــاك تـــوجه كـبـيــر
لـالنفـتــــاح علــــى االسـتـثـمــــار
االجــــنــــبــــي وكـــــــــــانــــت اولـــــــــــى
اخلــطـــوات هـي بــصـــدور امـــر
سلـــطــــــة االحـــتالل اخلــــــاص
بـاالسـتثمـار االجنـبي رقم 39
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إال إن الـــظــــــروف احلــــــالــيــــــة
تشيـر إلى صعوبـة خلق مناخ
يساعد على جذب االستثمار
األجـنـبـي. حـيـث لـم تـتــبلــــور
الــــــرؤى والــتـــصــــــورات حــــــول
مــــســـتقـــبل إدارة االقــتـــصــــــاد
العــراقي وتـوجهـاته بــرغم إن
كـل الــــــــدالئـل تــــــشـــيــــــــر إلــــــــى
التحول نـحو اقتصـاد السوق
والـــتـخـلـــي عـــن االقـــتــــصــــــــاد
اخملـطط. لكـن السـؤال الـذي

وللـحفـــــاظ علـــــى مــصـلحـــــة
املــواطـن واالقتـصــاد املـضـيف
لــــرأس املــــال االجـنـبـي يـــضع
املـــشــــرعــــون قــــواعــــد وآلـيــــات
حلــركـــة االستـثمـــار االجنـبي
مبـــــــــــا يـحــــمــــي مــــــصـلـحـــــــــــة
االقـتــصــــاد الــــوطـنـي وافــــراد

اجملتمع.
آفاق جناح االستثمار

االجنبي يف اعادة بناء
االقتصاد العراقي

لـــم يـعـــــــــد حتـقـــيـق الـــنـــمـــــــــو
االقتصادي وحتسني مستوى
املعـيــشــة بــاالمــر الـيــسـيــر يف
معـظم الــدول النــاميــة الـتي
تعــــانـي مــن نقــص كـبـيــــر يف
املوارد املـاليـة والفنيـة، لذلك
كان االنفتـاح على االسـتثمار
االجـــــــنـــــــبـــــــي االســـــــــــــــــــاس يف
املـــســــاعــــدة بـتـحقــيق الـنـمــــو
االقـتـصـــادي خـــاصـــة يف دول

سوق املواد الغذائية
طحني مستورد      كيلو غرام               750 
رز تايلندي             كيلو غرام              600
السكر                  كيلو غرام               750

الدهن                 كيلو غرام               1150
زيت الطعام       عبوة حجم لتر          1600
عدس                  كيلو غرام               1250
حمص                كيلو غرام               1250
فاصوليا             كيلو غرام                650
بازاليا                كيلو غرام                 900
باقالء                    كيلو غرام             750

معجون مستورد     علبة نصف كيلو      750
ماش                     كيلو غرام               1000
نومي بصرة           كيلو غرام              6000
جوز هند مبروش      كيلو غرام           2150

شاي معلب مستورد   عبوة نص كغم      2250
شاي احلصة            كيلو غرام            3000

املادة             الوحد القياسية         السعر

واملهـارات املـنتـظمـة واالداريـة
وقدرتـه على حتفيـز املنافـسة
واالبـتكــار واالدخــار وتــوسـيع
التجــارة وسبل الـوصـول الـى
االسـواق العــامليـة ومبـا يـؤدي
الـى خلق الـوظـائف وتـسـريع

وتيرة النمو االقتصادي.
من هــذا املنـطلـق نحن لـسنـا
ضـــــد االســتــثــمـــــار االجــنــبــي
ولكن مع مـاميـكن ان يحققه
مــــن نــــتــــــــــائـج لـالقــــتـــــصــــــــــاد
واملـــــــــواطـــن مـعـــــــــاً. فـهـــنـــــــــاك
مــــــصـلـحــــتــــــــــان يــــنــــبـغــــي أال
تتقـاطعـا )مـصلحـة املــواطن
ومــصـلحــــة املـــسـتـثـمــــر(. وان
تقــاطعـــا سيــؤدي الــى جتــاوز
احــــــداهــمــــــا علــــــى األخــــــرى.
ونـظـــرا ملـــا يحــتله رأس املـــال
االجــــنــــبــــي مــــن قــــــــــوة فــــــــــان
االخـــتالل قــــطعــــــا ســيـكــــــون
لــصـــــالح هــــذا الــــراس املــــال.

الـتـنـمـيـــة الـــزراعـيــــة وفقـــاً خلــطـــة الـــوزارة
الهـادفــة للنهـوض الـشـامـل بقطـاع الـزراعـة

يف العراق. 
وتـطـرق الــسيـد الـوزيـر إلــى مفـردات خـطـة
اإلقراض بـقوله: ان القـروض توزعـت بواقع
اربعــة مـليــارات و929 مـليــون دينــار لـتنـميــة
احملـــــاصــيل احلـقلــيــــــة وألربعـــــة االف و853
مزارعـاً ومليـارين و155 مليـون دينار ملـشروع
اخلضـراوات احملـميــة حيـث استفــادت منهـا
1036 مـزرعـة ومـليــارين و643 مـليــون دينـار
خلــدمــة وتـطــويــر الـبــســاتـني املـنـتجــة وقــد
شملت 930 مـزارعا إضـافة إلـى 404 ماليني
دينــار لــدعـم محــاصـيل اخلـضــر الــصيـفيــة
شـملـت 332 مـــزارعـــاً وكـــذلـك 519 ملـيـــونـــا
خـصـصـت لـتـــشغــيل حقـــول دواجــن اللحـم
وشملت 111 مستفيـداً فضالً عن 50 مليون
ديـنــار خـصـصـت ملــشــاريع تــسـمـني العجــول
وخـتم حــديـثه بـــان ميـــزانيــة الـــوزارة للعــام
احلـــالـي كـــانـت قـــد بـلغــت 35 ملـيـــار ديـنـــار
بزيـادة 15 مليـاراً عن ميـزانيـة العام املـاضي

 2005.

لقـد اجنـز الـصنـدوق خالل العـام املـنصـرم
اقـــراض الـفالحـني مبــــا مجـمــــوعه عــشـــرة
مليـارات وتـسعــون مليـونــاً و689 الف دينـار
شملت سبـعة االف و413 فالحاً ومزارعاً يف
بغـداد واحملــافظـات، وقـد تـوزع هـؤالء علـى
تـسعـة مـشــاريع زراعيــة مخـتلفــة من اصل
سبعـة عـشـر مـشـروعــاً استهـدف الـصنـدوق

شمولها بقروضه.. 
ويـرأس مجلس إدارة املـشروع الـدكتـور علي
حسني البهـادلي وزير الزراعـة الذي اكد ان
القـروض املذكورة اسهمت يف تـشغيل تسعة
انــشطــة زراعيــة وبنـسبـة مـســاهمـة مــا بني
خـمـــسـني إلــــى مـئــــة بــــاملـئــــة مـن كـلفــتهــــا

االجمالية.
وأضــاف ان قــسـمــا مـن هـــذه القــروض قــد
خصص كـقروض مقـطوعـة ملشـاريع أخرى
تبــدأ مبـبلغ سـبعــة مـاليني ونـصف املـليــون
دينــار وتنـتهـي بعـشــرة ماليـني دينــار حـيث
روعي يف اخـتيــار كل مـشــروع السـتحـصــال
القــــرض مـــســــاهـمــته يف دعـم االقـتــصــــاد
الــــزراعــي يف العــــراق ومبـــــا يعــــزز عــملـيــــة

وانـتقــد اخلـبـيــر االقـتـصــادي هـمــام الــشـمــاع
الــدستــور العــراقي اجلــديــد ألنـه لم يــأخــذ يف
االعتـبار مـوضوع الـتنمـية يف الـبالد، لكنـه دعا
لتحسني القوانني املتعلقة باالستثمار حلاجة

العراق إلى استثمارات أجنبية مباشرة.
وأشـار إلـى أن املــوارد النفـطيـة ال تــشكل سـوى
جــزء بسـيط ممـا تتـطلبه عـمليـة إعـادة إعمـار

البالد.
وقـال مـستـشــار وزارة اإلسكـان ثـائـر الفـيلي إن
الـوزارة قدرت حـاجاتـها بنحـو 120 مليار دوالر،
ولكنهـا لم يخـصص لـها يف املـيزانـية إال قـرابة

120 مليون دوالر.
وعبــر عـن أملـه يف التــوسع يف قـطــاع اإلسكــان
حلــاجــة العــراق إلــى بنــاء نحــو ثالثــة مـاليني

وحدة سكنية.
وتقدر جهات رسمية عـراقية البطالة يف البالد
ـــاالرتفــاع لـتــصـبح بـنحــو 28%، وهـي مهــددة ب

ضعف هذه النسبة. 
وعلـى الـرغم من هـذه املـعطيـات يتـوقع خبـراء
أميـركيـون انتعـاش االقتصـاد العـراقي وارتفـاع
منــو إجمـالـي النــاجت احمللي يف عـام 2006 إلـى

10% مقابل 3 إلى 4% عام .2005 
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للعــراق، محــذرا من أن أي فـشـل سيــؤدي إلــى
كارثـة، مشـيرا إلـى حالـة الفوضـى التي تعـاني

منها البالد حاليا.
وقـال مسـتشـار الشـؤون االقتصـادية بـالسـفارة
ــــومـــــاس ديلــيــــر، إن األمــيــــركــيـــــة يف العــــراق ت
الـعـــــــراقــيــني ورجـــــــال األعــمـــــــال وخـــــــاصـــــــة
املـــســتــثــمــــريــن األجــــانــب يــنــتــظــــرون حتـقق

االستقرار وحتسن الوضع األمني.
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ماليزيا والواليات املتحدة تبحثان
اتفاقية جتارة حرة

الغـذائيـة ومجمـوعـة سيـتي للخـدمـات
املالية وشركة والت ديزني.  

وتعـتمـــد منــظمـــة عني الــرأي العــام يف
تـصـنـيف الــشــركــات ورصـــد سلـبـيـــاتهــا
على جمع بيانات موثقة عن أنشطتها
واخملـــالفـــات الـتـي تــــرتكـبهـــا، مبـــوجـب

االتفاقيات والقوانني الدولية.
وتـــــسـعـــــــى املــنــــظــمـــــــة مــن خـالل هـــــــذا
التحرك إلى حث الشركات على حتمل
مـسؤوليـاتها بـشكل كامل، ولـيس فقط
الـبحـث عن مـصــاحلهــا اخلــاصــة، وهــو
مـا أكده تقـرير املنـظمة الـسنوي بـشأن
تـــــأثــيـــــر ابــتـكــــــار تلـك اجلـــــائــــــزة علـــــى
الشركات التي اعتبرها سيئة السمعة.
فقــد حــوكـمت شــركـــة شل للـبتــرول يف
نـيجيـريـا بـتهمــة التلــوث البـيئـي، كمـا
تــــوقفـت إحـــدى شـــركـــات االسـتــشـــارات
املـــاليــة عـن تقـــدمي استـشــارتهــا لـكبــار
األثـــــريـــــاء ملــــســـــاعــــــدتهــم يف الـــتهـــــرب
الضـريـبي، بعـد أن كـشفـت "عني الـرأي

العام" أمرها بالبراهني واألدلة.

فضح سلبيات الرشكات حيقق نتائج إجيابية

عامل حمطات التعبئة 
يفرضون االتاوة  )6-6(

يف الهم االقتصادي


