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*املــادة ( )3مـن القــان ــون الفقــرة أوالً
عــدم جــواز امـتالك األرض بــالـنـسـبــة
للمـستـثمـر األجنـبي وهـذه الفقـرة ال
تعـطي احلافز لـلمستثمـرين األجانب
وخ ـ ـصـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـاً أصـحـ ـ ـ ــاب امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع
االسـتـثـمــاري ــة الكـبـيــرة والـتـي ت ــشغل
مسـاحات واسعـة من األراضـي لغرض
إنشاء املشروع االستثماري مما يجعل
املـ ـسـتـثـم ـ ــر مـت ـ ــردداً يف إنـ ـش ـ ــاء تلـك
املـشاريع وبالتـالي نقترح إضـافة فقرة
إلى املادة أعاله حتـدد فيها  -يف األقل
يف املــرحلــة الــراهنــة  -علــى أن تــوسع
الحـق ـ ـ ـ ـاً امل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـع الـ ـت ــي مي ـك ــن أن
يـؤسـسهـا املــستـثمـرون األجــانب علـى
أسـ ـ ــاس حجــم امل ـ ـشـ ـ ــروع وضخ ـ ــام ــته
ويقـصــد بــالـضخــامــة مــا يحــويـه من
معدات وآالت إنـتاجيـة ومخازن كـبيرة
حلفــظ اإلنـتـ ــاج الــنهـ ــائـي لـكـي يـتـم
متـليك األرض للمـستثمـر وخصـوصاً
املشاريع اإلسكانية.
*لـم ت ـشــر امل ــادة ( )3الفقــرة (ثــانـي ـاً)
إلـ ــى إمك ــانـي ــة االسـتـثـم ــار يف ج ــانـب
االس ـت ـيـ ـ ــراد وال ـتـ ـ ـس ـ ـ ــويق وال ـت ـ ـ ــوزيع
بالنسبـة للمشتقات النفطية من قبل
الـقطـاع اخلـاص وال نـدري إذا كـان يف
الـنـيـ ــة الحقـ ـاً إص ــدار ق ــان ــون خ ــاص
بـذلك وبعكـسه يجـب أن تضـاف فقـرة
إلـ ــى املـ ــادة ( )3يـ ـش ـ ــار بهـ ــا إلـ ــى ذلـك
ل ـت ـ ــشج ــيع االس ـت ـيـ ـ ــراد وال ـت ـ ـس ـ ـ ــويق
والـت ــوزيع مـن قـبل امل ـسـتـثـم ــر احمللـي
واألجـنـبـي والسـيـم ـ ــا أن بلـ ــدنـ ــا ميـ ــر
بـأزمة املـشتقـات النفطـية وجـزء كبـير
مـن هـ ــذه املـ ـشـكلـ ــة يــتعـلق مبـ ـسـ ــألـ ــة
االستيراد والتسويق والتوزيع.
*امل ـ ـ ــادة (( )3رابع ـ ـ ـاً) غ ـي ـ ـ ــر واضحـ ـ ــة
وم ــبه ـم ـ ـ ــة وتخـ ـضـع لل ـت ـ ـ ــأويل وكـ ـ ــان
األجدر بتحـديد ما هـي هذه اجملاالت
كمــا يف النقـاط األخـرى ألن القـانـون
يجــب أن يك ــون واضحـ ـاً للـم ـسـتـثـم ــر
الـراغـب يف االستـثمـار وملـاذا لم حتـدد
أصالً اآلن كـم ــا يف الـفق ــرات األخ ــرى
ال ـ ـ ــواردة يف امل ـ ـ ــادة ( )3ومل ـ ـ ــاذا ت ـت ـ ـ ــرك
لـتح ــدي ــده ــا بـنـظ ــام .ل ــذلـك نقـت ــرح
تعـ ــديل ه ــذه الـفق ــرة مب ــا يـكفـي مـن
تـ ـ ـ ـ ــوضـ ـيـح يف مـجـ ـ ـ ـ ــاالت ال يـ ـ ـ ـسـ ـمـح
االستثمـار وال حتتاج إلـى نظام الحق
جديد.

*املـادة ( )3الفـقرات (ثـانيـاً) و(ثالـثاً)
أوضح القـانـون عـدم جـواز االستـثمـار
يف مجـاالت املـوارد الـطبـيعيـة والثـروة
الهيدروكربونية.
*حـ ــددت املـ ــادة (( )4أوالً) بـ ــانه يـحق
لل ـم ـ ـس ـت ـث ـم ـ ــر إخ ـ ــراج رأس املـ ـ ــال مع
عـوائده بعـد تسـديد جـميع التـزاماته
وديونه للحكومة العراقية.
*أشــارت املــادة (( )5ث ــالث ـاً) إلــى عــدم
مصادرة أو تأميم املشروع االستثماري
املـشمـول بـأحكـام هـذا القـانـون وهـذه
ميــزة تعـطـي االطمـئنـان لـلمــستـثمـر
األج ـن ـب ــي وتع ـت ـبـ ـ ــر نقـ ـط ـ ــة ج ـ ــاذب ـ ــة
لالستثمار.

 -1أهداف القانون
السلبيات

يف الهم االقتصادي

القطاعان العام واخلاص
ورصاع الديكة
()3-2
حسام الساموك

اإليجابيات

 -2واجبات املستثمر
السلبيات

*املادة ( )7الـزمت املـستثـمر بـتسـديد
الـ ـضـ ـ ــرائــب والـ ـ ــرس ـ ـ ــوم والغـ ـ ــرامـ ـ ــات
املـتـحقق ــة علـيه إذا تـبـني أن امل ـش ــروع
استخــدم يف غيــر استخــدامه الفـعلي
أو ألغ ــراض غـي ــر م ـصـ ــرح به ــا وهـن ــا
نقتـرح ضـرورة أن يـشيـر القـانـون إلـى
غ ــارم ــة إض ــاف ــة إل ــى م ــا ورد يف امل ــادة
وهذه الغرامة تسـمى (غرامة الفرصة
االسـتـثـمـ ــاريـ ــة) حـيـث أن اســتخـ ــدام
املشـروع لغيـر األغـراض اخملـصصـة أو
املعلنة يؤدي إلى التأثير السلبي على
ف ــرص االستـثمــار لــدى املــستـثم ــرين
اآلخ ــريـن ومـن ج ــانـب آخ ــر االض ــرار
بفرصـة االستثمار للبـلد يف احلالة أو
االجتـاه الذي كـان يف النية االسـتثمار
فيه ،ويجب أن ال يزيد مقدار الغرامة
عن  %15مـن قيمـة مبيـعات مـوجودات
ومعدات املشروع.
*امل ــادة (( )8أوالً) لم تــوضـح املنــاطق
الـتـنـم ــوي ــة ضـمـن الفـئ ــات ويف ح ــال ــة
إبقــائهــا علـى هــذا التفــصيل سـتكـون
عـرضـة للتقـديـر أو الـتخمـني ونقتـرح
هنـا حتديـد تلك املـناطق أو مـا تعنيه
ضمن كل فئة وما املقصود بها.

اإليجابيات

*املـادة (( )6خـامـسـاً) تـأكيـد القـانـون
علــى أهـميــة مــوضــوع سالم ــة البـيئــة
العراقية.
*الـزام املستثمر باستخدام ما ال يقل
عـن  %50مـن العـمـ ــال الع ــراقـيـني مـن
مجموع املستخدمني يف املشروع.

*يف املـادة ( )9من القـانون مت حتـديد
ما هو معنى التـوسع ومؤشر التطوير
للمشروع وأعطى لكل حال التوصيف
ال ـ ـصـحـ ـيـح ألغـ ـ ـ ــراض اإلعـفـ ـ ـ ــاء م ــن
الرسوم.
*جـعـل الـف ـن ـ ـ ــادق واملـ ـ ـس ـتـ ـ ـشـف ـي ـ ـ ــات
وامل ــؤس ـس ــات ال ـسـي ــاحـي ــة والــصحـي ــة
ومـراكز الـتأهـيل واملؤسـسات الـتربـوية
والتـعليـميـة مـشــاريع استـثمـاريـة لهـا
إعفـ ــاءاته ــا اخل ــاص ــة ملـ ــا تق ــدم تـلك
املـشــاريـع من خــدم ــات كبــرى ذات أثــر
إيجـابي كبيـر للمجتمع وهـذا االجتاه
سـي ـشـجع امل ـسـتـثـم ــريـن األج ــانـب أو
احملليني لالستثمار يف تلك املشاريع.

 -3إجــــــراءات تــــــرخــيـــص
املشاريع
السلبيات

*املـ ــادة ( )10الـفقـ ــرة (ثـ ــالـث ـ ـاً) املـ ــدة
احمل ـ ــددة إلص ـ ــدار ق ـ ــرار املـ ـ ــوافق ـ ــة أو
ال ــرفـض إلص ــدار رخـص ــة الـت ــأسـيــس
للمشروع وأمدهـا  15يوماً ،تعتبر مدة
طويلـة وعبئـاً على املـستثمـر األجنبي
وعـامل الــوقت مـهم وله ثـمنه إضـافـة
إل ـ ــى أن االن ـتـ ـظ ـ ــار مل ـ ــدة ( )15ي ـ ــومـ ـ ـاً
للحصول علـى موافقة إصـدار رخصة
املشـروع ال معنـى له ونقتـرح بـدالً من
ذلـك أن يك ــون ال ــوقـت الالزم إلص ــدار
املــوافقــة علــى رخـصــة التــأسيــس من
عـدمها خالل ثالثـة أيام كحـد أقصى،
وأن ي ـكـ ـ ـ ــون لـلـجـهـ ـ ـ ــات ذات الـعـالقـ ـ ـ ــة
ب ــامل ــوض ــوع ت ــواجـ ــد داخل الهـيـئ ــة أي
ينسـبون من اجلهات املعنيـة إلى هيئة
االستـثمــار ويكـونـون ضـمن العــاملني
يف الهـيـئ ــة ألغ ــراض مـنح امل ــوافق ــات
مما يـسهل التعجـيل إلصدار املـوافقة
وبـالتـالي سنعـطي للمـستثـمر املـرونة
يف ت ـسـيـيـ ــر طلـبه ضـمـن أداء وكف ــاءة
عاليني.
*امل ـ ــادة (( )10رابع ـ ـاً) هـ ــذه الــنق ـطـ ــة
ع ــام ـض ــة ن ــوعـ ـاً مـ ــا ..فهـل املق ـص ــود
(طلـب الـتــراخـيـص) وإذا كــان ك ــذلك
فـ ــالـفقـ ــرة (ثـ ــالـث ـ ـاً) مــن نف ــس املـ ــادة
أوضحـت امل ـ ــدة الالزمـ ــة لـ ــذلـك كـمـ ــا
أشـ ــرنـ ــا إلــيهـ ــا إذاً ملـ ــاذا الـ( )30يـ ــوم ـ ـاً

األخــرى؟ ..نقتــرح هنــا أن تكـون املـدة
أمــدهــا ( )3أيــام فقـط ومـن البــديـهي
أن جمـيع الــدول اجمل ــاورة للعــراق وال
نـريد أن نذهب أبـعد من ذلك ال تضع
م ـ ـ ــدداً بـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـكـل ألن أي جـه ـ ـ ــة
اسـتـثـمـ ــاري ـ ــة يف العـ ــالـم ال ميـكـن ان
تـنتظـر ( )30يومـاً ألغراض احلـصول
علـى رخصـة التـأسيـس فهــذا يتنـافـى
مع منـطق االستـثمـار حـيث إن عـامل
الــزمن له قـيمـة يف حـسـابـات العـوائـد
املـتوقعـة وكلمـا طالت مـدة اإلجراءات
الالزمة إلنـشاء املـشروع أدت إلـى تآكل
الفرصة االستثمـارية املنشودة بإنشاء
هــذا املـشــروع وب ــالت ــالي سـتكــون هــذه
املـدة عـامالً طـارداً لالسـتثمـارات بـدالً
من أن تكون عامالً محفزاً له.

 -4هيئة تشجيع االستثمار
السلبيات

*املـادة ( )11الفقـرة (عـاشـراً) مـدة 30
يـوماً للمصادقـة على توصـيات الهيئة
جمللـس الــوزراء هي مـدة طــويلـة جـداً
وغير مجدية ونـقترح أن تقلص أيضاً
ملدة  3أيـام وتكـون بذلـك املدة الـالزمة
إلصدار رخـصة الـتأسـيس للمـستثـمر
مـع املصـادقــة من رئـاسـة الـوزراء علـى
تـوصيـة الهـيئـة علـى املـشـروع ال تـزيـد
علــى  7أيــام ونــرى أنهــا مــدة مـقبــولــة
ومنطقية حـالياً قياسـاً إلى ما مير به
العـراق من ظـرف استـثنـائـي وتطـويـر
املدة الحقاً بـتقليصها إلـى ما هو أقل
للـمـن ــاف ـس ــة يف ج ــذب امل ـسـتـثـم ــريـن
واالستثمار.

اإليجابيات

*املـ ــادة ( )12الـفقـ ــرة (ثـ ــالـث ـ ـاً) شـيء
ج ـيـ ـ ــد أن تـ ـض ــم اله ـي ـئـ ـ ــة م ـنـ ـ ــدوبــني
مخ ــولـني مـن ال ــوزارات واجله ــات ذات
الـعالقـ ــة مبــنح تـ ــراخـيــص املـ ـش ـ ــاريع
االسـتثمـارية وحـصول املـستثـمر عـلى
املوافقات األخـرى ،وهنا يبـرز السؤال:
ملــاذا هــذا الـت ــداخل بـني ه ــذه الفقــرة
علـى الرغم مـن إيجابيتهـا مع الفقرة
(ث ـ ــال ـثـ ـ ـاً) مــن املـ ـ ــادة ()10؟ عل ـمـ ـ ـاً أن
املـنــدوبـني اخملــولـني مـن اجلهــات ذات
العالق ــة يعـملــون ضـمـن الهـيـئــة كـمــا
أش ـ ــارت الـفق ـ ــرة إذا مل ـ ــاذا ه ـ ــذه امل ـ ــدة

احدى املشاريع العمرانية يف بغداد  ..من االرشيف
الطـويلـة يف الفقـرة (ثـالثـاً) من املـادة باالستثمار لها هيأتها اخلاصة بها.
( )10إلصــدار امل ــوافقــة وأمــدهــا ( )15مقتــرح يضـاف إلـى القـانـون يف فقـرة
يــوم ـاً وغــرف العــامـلني اخملــولـني من واجبات املستثمر
اجلهات األخـرى يف نفس مـبنى هـيئة من املـسـتحـسـن أن ينـص القــانــون يف
االستثمـار؟ إذاً فمدة  3أيام كمـا ذكرنا واجـب ـ ــات املـ ـسـتـثـم ـ ــر عل ـ ــى أن يق ـ ــوم
س ـ ــابق ـ ـاً كـ ــافـيـ ــة إلصـ ــدار تـ ــراخـيــص امل ـ ـس ـت ـث ـمـ ـ ــر األج ـن ـبــي ع ـنـ ـ ــد رغ ـب ــته
بـاالسـتثمـار يف العـراق وبعـد حصـوله
املشاريع.
علـ ــى جـمــيع امل ـ ــوافقـ ــات األصـ ــولـيـ ــة
 -5أحكام عامة
وخ ـصـ ــوص ـ ـاً بـ ــالـنـ ـسـب ـ ــة للـمـ ـش ـ ــاريع
السلبيات
ال ــضخـمـ ــة واملـنـ ــوي إقـ ــامــتهـ ــا يف أي
*املــادة ( )14يضـاف إلـى نـص الفقـرة منطقـة من مناطق العراق فيلزم هذا
يف نهــايتهـا مــا يلي (مع األخـذ بـنظـر املـ ـ ـس ـت ـث ـمـ ـ ــر أو الـ ـ ـشـ ـ ــرك ـ ـ ــة املع ـن ـيـ ـ ــة
االعـتبــار أن ال تتعـارض بنـود االتفـاق بـاالسـتثمـار بـأن تقــدم لتلك املـنطقـة
الـ ــدولـي مـع القـ ــوانـني الـ ـسـ ــائـ ــدة يف مشروعـاً يؤدي إلى خـدمة اجملتمع يف
العـ ــراق ومبـ ــا ال يـتـنـ ــافـ ــى أي ـض ـ ـاً مع املـنــطق ــة املق ــام علـيه ــا امل ـش ــروع مـثل
املصلحة العامة للمجتمع).
تبليط طـريق بني منطقتـني أو إنشاء
*املادة ( )19يجـب أن يضاف إلى نص مـدرسة أو مستـوصف صحي أو كل ما
املـ ــادة يف بـ ــدايــتهـ ــا مـ ــا يلـي (تـ ـشـكــيل م ــن شـ ـ ـ ــأنـه أن يـقـ ـ ـ ــدم خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة م ــن
محـكـمـ ــة خـ ــاصـ ــة تـ ـسـمـ ــى احملـ ــاكـم اخلـدمات الـتي يحتـاج إليهـا اجملتمع
اخلاصة باالستثمار للنظر باملنازعات يف تلك املـنطقـة وهـذا النـص معمـول
الـتـي تـنـ ـش ـ ــأ بـني املـ ـسـتـثـم ـ ــريــن مع بـه يف أغـل ــب دول الـعـ ـ ـ ــال ــم كـ ـمـ ـ ـ ــا أنـه
بعــضهـم الــبعــض وك ــذلـك مع هـيـئ ــة سيـؤدي إلى زيـادة األثر اإليجـابي بني
االسـتـثـم ــار أو اجلهـ ــات ذات العالق ــة) اجملـتمع واملـستـثمــر األجنـبي ويعـطي
الغـرض من تـشكيل هـذه احملكمـة هـو زخـم ـاً أكـبــر يف عـملـيــة الـتف ــاعل بـني
ك ـم ـ ـ ــا نـعـلــم م ـ ـ ــدى الـكــم الـه ـ ـ ــائـل يف اجلـانبني وبـالتـالـي سيكـون املـستفيـد
احملـ ـ ــاك ــم العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة خمل ـتـلف أنـ ـ ــواع األول واألخـ ـيـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ــو اجملـ ـتـ ـمـع مبـ ـ ـ ــا
ال ــدع ــاوى وأن ه ــذه ال ــدع ــاوى ت ــأخ ــذ ســيق ـ ــدمه املـ ـش ـ ــروع مــن إن ـت ـ ــاج ومــن
تـسلـسلهــا ووقتهــا قيـاسـاً إلـى الــوقت تـشغـيل لأليـدي العـاملـة وكـذلك مبـا
الذي قدمت فيـه الدعوى استناداً إلى سيـسـاهـم به من تقـدمي خـدمـات إلـى
مـا سـبقهـا ومــا سيـليهــا من الـدعـاوى املواطنني.
يف احمل ــاكـم وه ــذا ال ــزخــم الكـبـي ـ
ـراقـر إذايف مقترح يضاف إلى مسودة
املــؤس ـس ــات القــانــونـي ــة يف العـ
القانون
تــداخـلت مـعه القـضــاي ــا أو املنــازعــات
اخلاصـة باملـستثـمر األجـنبي ستـأخذ ي ـ ـس ـمـح لل ـم ـ ـس ـت ـث ـم ـ ــريــن األج ـ ــانــب
وقت ـاً كـبي ــراً من املــستـثمــر للحـصــول ب ــاالستـثمــار يف ســوق العــراق لألوراق
على نتيجة الدعوى وبالتالي ستؤخر املـاليـة وكـذلك تـداول أسهـم الشـركـات
مـا يتـرتب عليه الحقـاً من االستـمرار األجـنـبـي ــة وتـ ــداول أسهـم ال ـش ــرك ــات
يف املـ ـشـ ــروع االسـتـثـمـ ــاري لــنجـ ــد أن العــراقيــة يف البـورصـات العــامليـة ممـا
إن ـش ــاء مـثل ه ــذه احمل ــاكـم اخل ــاص ــة يـتـيـح تعـ ــزيـ ــز الـتـ ــراكـم الـ ــرأسـمـ ــالـي
بـاالسـتثمـار ستعـطي املـرونـة الكـافيـة وتعـزيـز فـرص املنـافـسـة بـشكـل أفضل
والع ــاليــة يف األداء إلجن ــاز النــزاعــات ويـدفع بـالـشـركـات إلــى إعطـاء أفـضل
اخلــاصــة بــامل ـسـتـثـمــريـن األجــانـب أو مـا عندهـا يف العمـلية اإلنـتاجيـة لكي
احملليني ممـا ينعكس علـى عدم تـأخر ت ـسـت ـطـيـع تق ــدمي أفــضل اخل ــدم ــات
أعـم ــال امل ـش ــروع وب ــالـت ــالـي ســيك ــون وب ـ ــال ـت ـ ــالــي احلـ ـصـ ـ ــول عل ـ ــى أفـ ــضل
عامالً محفـزاً وجاذباً لالستثمار على العـوائـد.
اعـتـب ــار أن جـمــيع امل ـسـ ــائل املــتعـلق ــة

ارتفاع أسعار املواد اإلنشائية يف احللة أسهم لبنان ترتفع بعد قرار وقف احلرب
بابل /مكتب املدى
شهــدت األس ــواق يف محــافـظــة ب ــابل
ارتف ـ ــاعـ ـ ــا واضحـ ـ ــا يف أسع ـ ــار امل ـ ــواد
اإلن ـش ــائـي ــة وخـص ــوص ــا يف األسـب ــوع
األخيـر من شهـر متـوز ،حيـث سجلت
أسعـار الـطـابــوق صعــودا مفــاجئـا يف
سعر األلف طابـوقة وصل سعر 1000
طـابـوقـة إلــى  200ألف دينـار بعـد مـا
كـ ـ ــان مب ـئـ ـ ــة وخ ـم ـ ـس ــني ألف دي ـنـ ـ ــار
واسـت ـطـلعـت املـ ــدى رأي احـ ــد بـ ــاعـ ــة
الـطابوق يف مركز مدينة احللة فقال
مــتح ــدث ــا عــن االرتفـ ــاع املف ــاجـئ يف
أسع ــار الـط ــاب ــوق وأش ــار إل ــى جه ــات
حك ــومـي ــة ع ــدي ــدة وم ـصـ ــارف تق ــدم
قروضا للمواطن وملساعدته يف اجناز
مـ ــا يـ ــريـ ــد القـيـ ــام به واضـ ــافـ ــة إلـ ــى
خ ـطـ ــورة ال ـ ــوضع األمـنــي واالرتفـ ــاع
الـك ـب ـي ـ ـ ــر يف أسعـ ـ ــار الـ ـ ــوقـ ـ ــود.وكـ ـ ــان
لـلق ــروض ت ــأثـي ــر اكـب ــر يف ت ـص ــاع ــد
أسعـار املـواد اإلنشـائيـة ألنهـا أوجـدت
طلبـا واسعا مـن قبل املواطـنني .وأكد
بـائع أخـر علـى األسبـاب الـتي ذكـرهـا
اح ــد الـب ــاع ــة وأش ــار إل ــى أن ال ــوضع
اإلقلـيـمـي مـ ــرتـبـك وغـيـ ــر مـ ـســتقـ ــر
ب ـسـبـب احل ــرب يف لـبـن ــان وكـ ــان له ــا
ت ـ ــأث ـي ـ ــر واضـح عل ـ ــى ارتف ـ ــاع أسع ـ ــار

الـنفط وقـد انعـكس ذلـك أيضـا علـى
أسع ــار بـيع ال ــذهـب حـيـث ك ــان سع ــر
املــثق ـ ــال ع ـيـ ـ ــار (140 )21الف دي ـن ـ ــار
وسعـ ــر عـيـ ــار  18للـمــثقـ ــال  115ألف
دينـار فـيمــا وصل يف هـذه األيـام إلـى
 280ألف دينار.
ون ـ ـ ــدرج فـ ـيـ ـم ـ ـ ــا يـل ــي أسـع ـ ـ ــار امل ـ ـ ــواد
اإلن ـشــائـيــة يف مــركــز مــديـن ــة احللــة
خالل األيـ ـ ــام األولـ ـ ــى م ــن شهـ ـ ــر آب
اجلــاري :ل ــوري سكــس رمل مغ ـســول
 450-400ألـف دينــار والــرمل العــادي
 200ألف ديـن ــار ط ــاب ــوق إي ــرانـي 180
ألف دينـار ألف بلـوكـة سعـوديـة بـ195
ألف ديـنار دبل طـابوق جـمهوري 800
ألف دينار سعر متر شيلمان  16ألف
ديـنار ألف كـاشية عـراقية درجـة أولى
ب  1350-900إلف كاشي كاللة األلف
بـ 1350ألـف ديـ ـنـ ـ ـ ــار م 2سـ ـيـ ـ ـ ــرامـ ـيــك
 7.500ألــف ش ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــش 920 1/2الــف
للـطـن ال ــواح ــد وشـيــش  3/8ملـي ــون
و 300ألـف للـ ـطــن الـ ـ ــواح ـ ـ ــد وسعـ ـ ــر
شيـش  1اجن  1200ألـف دينــار للــطن
وتـراوحت أسعـار االسمـنت بني - 190
 210آالف ديـن ــار للـطـن ال ــواح ــد مـن
ن ـ ـ ـ ـ ــوع ال ـك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـتـ ــي والـ ـ ـ ـ ـسـع ـ ـ ـ ـ ــودي.
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بالنظر ألهمية قانون
االستثمار يف هذه
املرحلة ولضرورات
ظهور هذا القانون بشكل
يغطي جميع متطلبات ما
تستلزمه العملية
االستثمارية للمرحلة
القادمة ،كانت هذه
احملاولة النقدية
ملشروع القانون لبيان
الفقرات التي ال تتالءم
وطبيعة االستثمار يف
العالم وكذلك يف احلد
األدنى ملا يعمل به يف
الدول اجملاورة يف أقل
تقدير.

االربعاء ()16

سعر الصرف
بالدينار
مقابل عملة
بلد البورصة

دراسة نقديـة ملسودة مرشوع قـــانون االستثــامر
*املـادة (( )4ثــالث ـاً) لم يـشـر القـانـون
إل ــى كـيفـي ــة اسـتـئج ــار تـلك األراضـي
مـن حـيـث مـبلغ االسـتـئجــار الــواجـب
دفعـه من املــستـثمـر ألن مــدة اإليجـار
املــذكــورة يف القــانــون طــويلــة وكــذلك
يجب أن تـرتبط كلفة اإليجـار بنوعية
االستخـدام للـمشـروع إن كـان لإلنتـاج
الـصـنــاعـي أو الــزراعـي أو اخلــدمـي أو
ال ــوسيــط أو التـكمـيلـي ،وقيــاس ـاً إلــى
العوائـد املتوقع حتـقيقها مـن املشروع
نقـتــرح أن يـشــار يف ه ــذه الفقــرة إلــى
الـصيغـة الـتي يعـتمـد مـن خاللهـا يف
اسـتـئجــار تـلك األراضـي وأن ال تكــون
مــبهـم ـ ــة بهـ ــذا الـ ـشـكـل ولهـ ــذه املـ ــادة
الطويلة.
*املادة (( )4سـادساً) لم حتـدد الفقرة
نـ ـسـبـ ــة امــتالك األراضـي والـعقـ ــارات
علــى وجه الــشيــوع أو فـيمــا إذا ك ــانت
النــسبــة محـددة أو مـفتـوحـة احلـدود
ونقـترح تـوضيح ذلك يف الفقـرة فيـما
إذا كـ ــان هـنـ ــاك ح ـ ــد أعلـ ــى لـنـ ـسـبـ ــة
املـشــاركــة لكـي يكــون الـطــرفــان هـيئــة
االستـثمـار واملــستـثمــر األجنـبي علـى
وضوح يف التعامل.

العدد ()747

بيروت :ا.ف.ب
ارتفعـت األسهم اللبنـانية أمـس مبا
يقــرب من احلـد األقـصـى املــسمـوح
به وهــو  ،%5وذلك بعـد بـدء سـريـان
قرار وقف العمليات احلربية.
وارتفـع سهــم ش ـ ــرك ـ ــة س ـ ــول ـي ـ ــدي ـ ــر
العقـاريــة أكبـر الـشـركـات اللـبنــانيـة
م ــن الفــئـ ـ ــة (أ)  %4.79إلـ ـ ــى 16.85
دوالرا خالل نـصف الـسـاعـة األولـى
من جلسة التداول.
كمـا زاد سهـم بنك عـودة -أحـد أكبـر
بـنكني يف لبـنان -بـنسبـة  %4.96إلى
 60.35دوالرا يف املـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ــالت
الصباحية.
وك ـ ــان العـ ــدوان اإلسـ ــرائــيلــي علـ ــى
لـبـنــان الــذي اسـتـمــر نحــو خـمـســة
أس ــابــيع أدى إل ــى خــنق االقـت ـص ــاد
اللـبـن ــانـي وأحلق أض ــرارا ب ــالـبـنـي ــة
األس ــاسـي ــة بـنحـ ــو ثالثـ ــة ملـي ــارات
دوالر ،وأوقف ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـس ـي ـ ــاح ـ ــة
وت ـسـبـب يف هـبـ ــوط أسعـ ــار األسهـم
وإغالق البورصة نحو أسبوعني.
وأعـي ــد فـتح الـب ــورصـ ــة اللـبـن ــانـي ــة
بداية آب اجلاري ،لكن فرضت قيود

معـيـنـ ــة علـ ــى الـتـ ــداول لـلحـ ــد مـن
تقـلبــات األسعــار .ويـسـمح لألسعــار
بـالتحـرك صعودا أو هـبوطـا بنسـبة
 %5بــدال من نــسبـة  %10الـتي كــانت
س ـ ــاري ـ ــة قــبل احل ـ ــرب ب ـ ــاس ـت ـث ـن ـ ــاء
سوليدير التـي كان يسمح ألسهمها
بـالتحـرك صعودا أو هـبوطـا بنسـبة
.%15

إذن فقـ ـ ــد كـ ـ ــان ال ـ ـسـ ـ ــؤال :أي
القـطــاعـني ،العــام أم اخلــاص
أهـل لـلـ ـنـه ـ ـ ـ ــوض ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــواقـع
االقـت ـص ــادي املـتـ ــردي يف بل ــد
نـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـثـل الـعـ ـ ـ ـ ــراق؟ ،ممـ ـ ـ ـ ــا
يـتــمخــض سـ ــؤال آخـ ــر أكـثـ ــر
وضــوح ـاً ،هل كــان تــسيــد القـطــاع العــام
ألنـشـطــة الـســوق العــراقيــة خالل نـصف
القرن املاضي تعبيراً عن إخفاق توجهات
هـذا الـقطــاع جملــة وتفـصيالً إنـسجـامـاً
مع احلملـة التي قـادتهـا منظـمات دولـية
عـدة حني اعتـبرت مـجمل التجـارب التي
ات ـسـمـت بقـي ــادة القـط ــاع الع ــام ال تــتفق
ومنطـق إنسيـابيـة التبـادالت الشفـافة يف
السوق ،أي سوق.
وكمــا أشــرنــا يف عمــود األمـس ،علـينــا أن
نـتـ ــذكـ ــر أن لـلق ـط ـ ــاع العـ ــام ح ـضـ ــوراً يف
اقـتصـادات بلـدان العــالم املعـروفــة بغنـى
املــاكـنــة االقـتـصــاديــة فـيهــا ،مب ــا يف ذلك
الــواليــات املـتحــدة وبــريـطــانـيــا وأملــانـيــا
وفـرنسا ،ممـا يقودنا إلـى نتيجة ال ميكن
إال أن نق ــر بهــا ،وهـي أن األداء (األعــرج)
للقـطــاع العـام والـذي واكـبنـامــسيــرته يف
الع ـ ــراقح ـصـ ــراً الميـكـن ان يـكـ ــون نـتـ ــاج
فلــسفــة هــذا القـطــاع ،قـبل أن يـعب ــر عن
الف ـس ــاد ال ــذي رافـقه وش ــوه مـن ـطـلقـ ــاته
وأخـالقيــاته ويف مقـدمـة حــاالت الفـسـاد
املـنـهج الـبـيـ ــروقـ ــراطـي الـ ــذي تـ ـسـبـب يف
إخفاقـات متراكـمة احلقت الضـرر الكبير
يف كل الـبـن ــى وال ــرك ــائ ــز ال ــوطـنـي ــة ،مم ــا
يتطلـب دراسة مـتأنـية لـيس بهـدف إدانة
القـ ـط ـ ـ ــاع العـ ـ ــام واع ـت ـمـ ـ ــاد س ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات
اخلـصخـصـة بــشكل عـشـوائـي ،بل العـمل
اجلــاد لتقــومي منـهجي لـتلك املـؤسـسـات
فــضالً عـن دعـم القـط ــاع اخل ــاص ال ــذي
بقي عقوداً طويلة خارج منطقة التداول
الفعــال مم ــا أضعف قــدراته وحــرمـه من
اكـت ـس ــاب اخلـب ــرات والـتج ــارب الـكفـيل ــة
باستنهاض دوره.
وإذا مـا عـدنـا للـفسـاد الـذي شـوه مـسيـرة
القـط ــاع العــام م ـسـتهــدفـني اسـتـئـص ــاله
ليعود قطـاعاً فاعالً ومجـدياً يف تداوالته
الـصناعيـة والزراعيـة واخلدميـة ،فإن من
ال ـضـ ــرورة مبـكـ ــان أن نـ ــذكـ ــر املـتـ ــزمـتـني
بنـظرتهـم أحاديـة اجلانـب ،والداعـني إلى
إلغـاء أي دور لـلقطـاع العـام بحـيث تكـون
مهمـات الـدولــة يف امليــادين االقـتصـاديـة
كافة تـخطيطية وتنسـيقية بشكل مجرد،
نـذكــرهم بـأن (فـايـروسـات) الفـسـاد الـتي
سعـت النهـي ــار القـط ــاع العــام ،ق ــد تلـتف
(أوت ــوم ــاتــيكـيـ ـاً) عل ــى القـط ــاع اخل ــاص
لتـدفعه هـو اآلخر نـحو اإلنهـيار ،وهـو ما
النتمناه ونرتضيه.
فالفـساد آفة مرضيـة ميكن أن تصيب أياً
مـن القـطــاعــات ،ممــا يـتـطلـب أن نــدعــو
حلملة وطنية ملكافحة الفساد يف أي من
قـطــاعــاتـه ،وليـس السـتئـصــال قـطــاع مــا
ب ـ ــاف ـت ـ ــراض أن اخلـلل يف ه ـ ــذا الق ـط ـ ــاع
وليــس يف اآلليــات الفــاســدة واإلجــراءات
املـدانـة.

االحتاد اليوروآسيوي يعيد إحياء العالقات االقتصادية
موسكو:رويترز

يبدأ قادة ست دول من االحتـاد السوفياتي
السـابق اجتمـاعا أمـس الثـالثاء يف روسـيا
ل ــدراس ــة ت ــشكــيل احت ــاد جـم ــركـي وس ــوق
مشتركة للطاقة.
وي ـسـتـضـيف الــرئـيــس الــروسـي فالدميـيــر
بـ ــوتـني يف مـنـتـجع سـ ــوخــي علـ ــى الــبحـ ــر
األسـ ــود رؤسـ ــاء كل مـن روسـيـ ــا الـبـي ـضـ ــاء
وكـزاخـستـان وقـرغيـزستـان وطـاجيكـستـان
وأوزباكستان.

وتـ ـشـكل ه ــذه ال ــدول اجملـم ــوع ــة االحت ــاد
االقـتصادي اليوروآسيوي الذي يهدف إلى
إحيـاء العالقــات االقتصـاديـة التي تفـتتت
يف أعقــاب انهيـار االحتـاد الـسـوفيـاتي عـام
1991.
ومـن ضمـن االقتــراحــات املـطــروحــة علــى
جـدول أعمـال االجتمـاع تنظـيم استـخدام
الطـاقة الكهـرمائيـة يف وسط آسيـا وإنشاء
حتـ ــالف ش ــركـ ــات لل ـط ــاق ــة الـكه ــرم ــائـي ــة
لالحتـ ــاد الـيـ ــوروآسـيـ ــوي.

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
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عدد املصارف املساهمة يف املزاد
بغداد/املدى
الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر 1476
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الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار------------ /
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كاآلتي:
النتائج
وكانت
2006/8
/15
املوافق
الثالثاء
ليـوم
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر 38.2250.000
 - 1الكميـة املباعـة نقد ًا الـى املصارف وزبـائنها( )31.955.000املـبلغ امل ـشـتــرى مـن قـبل الـبـنك بــسعــر املــزاد
-----------دوالر
دوالر وبسعر ( )1487=10+1+1476دينار /دوالر.
38.225.000
 -2الـك ـم ـي ـ ــة امل ـب ـ ــاع ـ ــة الج ـ ــراء ح ـ ــواالت ال ـ ــى خ ـ ــارج الع ـ ــراق مجموع عروض الشراء  -دوالر
----------( )6.270.000دوالر وبــسع ــر ( + )2-1476دينــار واح ــد عمــولــة
مجموع عروض البيع  -دوالر
البنك و اعفاء املبالغ احملولة من عمولة التحويل.
االسرائيليون دمروا البنى التحتية للبنان

