يف احلدث االقتصادي

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

اسعار املواد الغذائية باجلملة
املادة

الوحدة القياسية

سكر
طحني صفر عراقي
طحني صفر اماراتي
رز امريكي
رز فيتنامي
رز تايلندي
رز عنبر
معجون طماطة
دهن طعام
شاي احلصة
الشعرية العراقية
البيض

كيس  50كيلو غراماً
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
علبة زنة 1كغم
علبة زنة  15كغم
كيلو غرام (فل)
كيلو غرام
طبقة  30بيضة

معدل السعر
33750
22500
26500
31000
26000
30000
58500
1500
17000
2500
850
5000

تــركـيــا حتـث اخلـطـــى عىل طــريـق املعلــومــاتـيــة الـــواسعــة
ترجمة /عادل العامل

وفرت (معلـوماتية سـيبيت اوراسيا)
لـكل من الـتقنـيني ورجــال االعمـال
ـظ ـ ــرة خـ ـ ــاطفـ ـ ــة ال ـ ــى م ـ ـس ــتق ــبل
نـ ـ
ـوم ــاتـيـ ــة ،وممـ ــارسـ ــة عــملـيـ ــة
ـعل ـ ـ
امل ـ
املعلـومــات ،ومشـاريعهـا املـستقـبليـة
لـ ــت ـ ـ ــركــيـ ـ ـ ــا ،وذلـك يف أوائـل ايـل ـ ـ ــول

احلالي.
فقـد اقيم معـرض قمـة معلـوماتـية
ملنـاقشـة (القـوة التنـافـسيـة) كجـزء
مع ـ ــرض ت ــصـ ـ ــديـ ـ ــر ال ــتق ـنــي ـ ــة
م ــن ـ
االسـطـنـب ــولـي ال ـسـن ــوي ال ـس ــادس،
فقد تـغيرت اهميـة العامليـة لتصبح

رئيس التجمع الصناعي

اقـل محليــة واقليـميـة أكثـر فـأكثـر،
كمـا قـال نـائـب رئيـس الــوزراء عبـد
اللطيف سينير.
ف ــاملعلــوم ــات اآلن متـطـلب أس ــاسي
لـت ــأمـني وضع مـن الق ــوة يف ع ــالـم
كوني شـامل ،على حـد قول سيـنير،

فـت ــركـي ــا تـت ــوقع ان يــصل االنف ــاق
على املعلـوماتية الـى تسعة ماليني
دوالر عـ ــام  2010.ومـن املـت ـ ــوقع ان
ي ــق ـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ـ ــروع "ال ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ـ ــويـل
االل ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي e-
 transformationب ـت ــطـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــر

ت ــركـي ــا ال ــى مجـتـمـع معل ــوم ــاتـي ــة،
واجلهــود جــاريــة اآلن لــدفع املعــدل
التـركي المتالك الكومبيوترات الى
 51ـب ـ ـ ــاملـ ــئ ـ ـ ــة ،ومـعـ ـ ـ ــدل اس ـتـعــم ـ ـ ــال
االنتـرنيت الشخصي الـى  48باملئة،
كما قال سينير.
واضـ ـ ــاف :ان الهـ ـ ــدف ه ـ ــو اع ـتــم ـ ــاد
الكـومـبيـوتـر بحـوالي  95بـاملئـة من
ـرك ــات بـ ــالـكـ ــامـل يف مخـتـلف
ـش ـ ـ
ال ـ ـ
ـط ــاعـ ـ ــات العــمل الــتجـ ــاري ،مــثل
قـ ـ
الـ ـسـي ــاح ــة ،وال ـصـن ــاع ــة املــتعـلق ــة
بــالــسيــارات ،والــزراعــة ،واألنــسجــة،
وام ــتالك  70بـ ـ ــاملــئـ ـ ــة مــن حـ ـ ــريـ ـ ــة
الــوصــول الــى انـتــرنـيـت ذي نـطــاق
تردد واسع ،إضافة الى اننا نريد ان
ـن ـ ــرى  15بـ ـ ــاملـئ ـ ــة مـن كـل تع ـ ــامالت
العمل التجاري تتم باألون الين".
كـم ــا ان دوائـ ــر احلك ــوم ــة سـتعـيــش
هــذا التحــول االلكتـرونـي ،كمـا قـال
سـيـنـي ــر ،وان احلكــوم ــة تهــدف الــى
جـعل  70بـ ـ ــاملــئـ ـ ــة مــن اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات
الع ــام ــة جـمـيعـ ـاً مـتـي ـس ــرة ب ــاألون
الين ،لـتحقيـق ما مـعدلـه  80باملـئة
من اإلشباع بهذه اخلدمات.
فخالل احل ــرب البــاردة ،كــان اعــداء
البـالد هم الــذيـن يحــددون قــوتهــا،
امـ ـ ــا اآلن ،فـ ـ ــان ق ـ ــوة ال ـبـالد تق ـ ــاس
بحلفـائهـا ،كمـا قـال" ،واملـسـألـة هي
أين نحن بلغة العـوملة .وال مفر من
ان نـصـبح أقــويــاء مـن دون تــشكـيل
عالقات ودية مع بلدان أخرى".
وأض ـ ــاف س ـي ـنــيـ ـ ــر انه لــيـ ــس فقــط
ـ
امل ـســؤولــون مـن شــركــات خــاصــة أو
احلكومة ينبغي ان يـسألوا انفسهم

هذا السؤال ،بل األفراد ايضاً.
مضيفاً ان النجاح يف بيع منتجات
عــاليــة اجلــودة بــأسعــار مـنخفـضــة
مبيـزان عاملـي يعتمـد علـى التـعاون
مبيزان غالي ايضاً.
"وهــنـ ـ ـ ــاك مــث ـ ـ ــال ك ـ ـ ــامـل له ـ ـ ــذا يف
ال ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتح ـ ــدة ح ـي ــث تع ــمل
ـ
ـامل ـ ـسـ ــت ـ ـشـفــيـ ـ ـ ــات بـ ـ ـ ــال ـتـع ـ ـ ــاون مـع
مستشفيات دولية من بلدان أخرى
مـثل اسـت ــرالـي ــا أو الهـن ــد مـن اجل
احملافـظة علـى خدمـة فعالـة خارج
ســاعــات العـمل االعـتيــاديــة .وعلــى
سبـيل املثـال ،إذا مـا احتـاج شخص
ما الى معاجلة طارئة بعد ساعات،
ـف ـ ـ ـ ــان ن ـ ــت ـ ـ ـ ــائـج الـفـح ـ ــص ت ـ ـ ـ ــرسـل
ل ــل ـ ـتـحـلـ ـ ـيـل بـ ـ ـ ـ ـ ــاألون اليـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــى
مــستــشفــى آخــر مـن خالل اتـصــال
انـ ــت ـ ــرن ـيــت واسع الــت ـ ــردد ،وب ـ ــذلـك
ميكـن حتلـيل نـت ــائج امل ــريـض قـبل
مغادرته املستشفى".
وان اس ـطـنـبـ ــول تــتحـ ــرك س ـ ــريع ـ ـاً
ـاجت ــاه ـم ــرحلـ ــة سـت ـصــبح فــيهـ ــا
ـب ـ ـ
م ــرك ــزاً للــتكـن ــول ــوجـي ــا ،كـم ــا ق ــال
عمدة املدينة قادر توباس.
"س ـتـ ـصــبح اسـ ـط ـنــب ـ ــول ع ـ ــاصــم ـ ــة
املعلوماتيـة بالنسبـة ألوروبا وآسيا،
ونـحـ ــن نـهـ ـ ـ ـ ـ ــدف اآلن الـ ـ ـ ـ ـ ــى خـلـق
اسطـنبول الكـترونيـة .نريـد ان ندع
امل ــديـنـ ــة ميــتلـكـ ــون حـ ــريـ ــة
س ــك ــان ـ
ال ــوص ــول ب ــاألون اليـن ال ــى م ــدى
واسع مـن املعلــومــات فـيـمــا يـتـعلق
بتـشكيلـة واسعـة من املـواضيع ،من
أسعـ ــار اخلــضـ ــراوات الـ ــى جـ ــداول
احلافالت".

األساس يف اإلنتاج الصناعي العراقي هو القطاع اخلاص

لقطاع اخلاص ال ميلك رأس املـال وال التكنولوجـيا ..واملطلوب من احلكـومة ان تدعمه
محمد شريف ابو ميسم

بعــد ان أغــرقـت األس ــواق احمللـيــة بــاملـنـتجــات
الـصـن ــاعـي ــة امل ـسـت ــوردة مـن مخــتلف املـن ــاشـئ
الع ــاملـي ــة ،ج ــراء اعـتـم ــاد سـي ــاس ــة االسـتـي ــراد
املفـتوح ،وجد الـصناعيـون العراقيـون ،أنفسهم
ام ــام مـن ــاف ـس ــة غـي ــر مــتك ــافـئـ ــة بع ــد ان ن ــال
احلـ ـصـ ـ ــار االق ـتـ ـصـ ـ ــادي مــن إمـكـ ـ ــان ـي ـ ـ ــاتهــم
التـصـنيـعيــة مـتمـثلــة بــانــدث ــار أدوات اإلنتــاج
املستخدمـة وتخلف تكنولوجـيتها ،ناهيك عن
انـخفـ ــاض مـ ــداخــيل هـ ــؤالء ال ـصـنـ ــاعـيـني أو
انعدامها ،مما يعني تردي اإلمكانيات (املالية)
لـبعـض هــؤالء الــصن ــاعيـني ..وعنــدمــا صــارت
تكـاليف الوحدة املنتجـة يف معامل هؤالء أكثر
مـن سعــر نــظيــراتهــا املــستــوردة واملعــروضــة يف
األسواق احمللية ،توقف املتبقي من بعض تلك
املصـانع حتـى وصلت نـسبــة املصـانع املتـوقفـة
الـى  %85مـن مجمــوعهــا البــالغ حــوالي اربعـة

آالف م ـصــنع ،فـ ــأصـيــب الق ـطـ ــاع ال ـصـنـ ــاعـي
الع ــراقـي ،ب ــال ـشـلل الـتـ ــام ،بع ــد ان مت ش ـطـب
مصـانع الـقطـاع العــام من الـقطـاع الـصنــاعي
على اثر عمليات السلب والنهب.
اال ان احلكومـة احلاليـة ،قامت بـدعم القـطاع
الــصنــاعـي الع ــام مببــالغ كـبيــرة دون ان تقــدم
الــدعم ملعـامـل القطـاع اخلـاص ،الـذي يعـتبـره
الـبعـض ال ــركـي ــزة األس ــاسـي ــة لعــمل القـط ــاع
الصنـاعي العـام ..وعلـى اثر ذلـك ،بدا واضـحاً
ان ال ـصـنـ ــاعـيــني العـ ــراقـيـني ،ق ـ ــد وضعـ ــوا يف
مـوضع ال يحسـدون عليـه ،فبدالً مـن ان يعدوا
الـعدة ملنافسـة حامية مع االستـثمارات املتوقع
مـجيـئهــا ،وجــدوا انفــسهـم غيــر قــادريـن علــى
اخلـروج بـواقعهم الـصنـاعي من حـالـة التـردي
املالي والتكـنولوجـي يف خضم انفالت ال مثيل
له يف س ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة االس ـت ـي ـ ـ ــراد املف ـتـ ـ ــوح ..فـهل
سـيـ ـسـت ـطــيع ه ــؤالء ال ـصـن ــاعـي ــون الــنه ــوض
بـواقعهم دون مـساعـدة الدولـة ،وكيف ينـظرون
الــى واقعهم احلـالـي؟ وهل ثمـة حلـول عـمليـة
للخــروج من هـذا املــأزق اخلطـر الـذي يـؤسـس
ملستقبل مهم؟..
القتـينا بـالسيـد عبد احلـسني الشمـري رئيس
الـتجـمع الــصنــاعـي الع ــراقي ،وقـبل ان نـطــرح
عليه اسئلتـنا ،وجدنـاه متحمسـاً للحديث عن
واقع الصناعيني العراقيني فقال:
الــواقع الــصنــاعـي منــذ عــام  1991بــدأ يتــردى
ويـ ـتـخـلـف ع ــن ال ـ ـ ــرك ــب الـع ـ ـ ــامل ــي والـ ـت ـ ـط ـ ـ ــور
التـكنـولــوجي وبــدأ القـطـاع اخلــاص ينهـار يف

العـراق ،حـيث ان الـدولـة دعمـت القطـاع العـام
بشكل كـبير جداً على حـساب القطاع اخلاص،
علـمـ ـاً ان القـطــاع اخلــاص هــو ال ـســانــد األول
للقطاع العام.
حـيث كــانت املعـامل يف الـقطـاع اخلـاص تـرفـد
الـسـوق ،بـالـسـلع املعمـرة والـسلع االسـتهالكيـة
وكـذلك تقدم املواد نـصف املصنعة الـى شركات
القطاع العام والتصنيع العسكري السابق..
فلـوال الـقطـاع اخلـاص لـم يكن الـقطـاع العـام
قـادراً علـى تقـدمي سلـعة واحـدة الى املـستهلك
الع ــراقي ..إذن األس ــاس يف االنتــاج الــصن ــاعي
العــراقي الـســابق ،هــو القـطـاع اخلـاص ،ولـكن
ه ــذا القـط ــاع أصـيـب ب ــاالنهـي ــار يف ال ـسـن ــوات
االخيرة.
*مـن اجل ان يـنهـض ه ــذا القـط ــاع ب ــدوره يف
هذه املرحلة ..ماذا يحتاج حسب رأيكم؟
 يحـت ــاج القـط ــاع اخل ــاص اآلن مـن ال ــدول ــة،تقـدمي قروض ميـسرة وكـبيرة وبـآليات حـديثة
وليس اآللـيات الـسابقـة املعتمـدة من املـصارف
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة ،م ــن اجل ال ــنهـ ـ ــوض بـ ـ ــالقـ ـطـ ـ ــاع
الـصـن ــاعـي اخل ــاص ورف ــد ال ـس ــوق الع ــراقـي ــة
بـالـبضـائع املـمتـازة ،وتقـدميهـا الـى املـسـتهلك
علم ـاً ان هنـالك طـارئـني كثـراً علـى الـصنـاعـة
اآلن ،واعتقـد ان هـؤالء ســوف يتالشــى دورهم
جملــرد نهــوض هــذا القـط ــاع من جــديــد ،لقــد
ق ــدمت الــدولــة اآلن بقــرار مـن رئيـس الــوزراء،
دعم ـاً م ــالي ـاً ضـخم ـاً مبـاليني الــدوالرات الــى
شـركـات الـقطــاع العـام ،وهــذا جيـد ..ولـكن لـو

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
بغداد/املدى
مت افـتـتـ ــاح املـ ــزاد الـيـ ــومـي الـ ـسـ ــابع
وال ـسـبعـني بع ــد ال ـسـبعـم ــائ ــة لـبـيع
وشــراء العـمل ــة األجنـبي ــة يف البـنك
املـ ــرك ـ ــزي العـ ــراقــي لـيـ ـ ــوم االربعـ ــاء
املــوافق  2006/9/27وكــانـت الـنـتــائج
كاآلتي:

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

كلف مجلـس الوزراء نفسه وقـدم نصف الدعم
املقــدم للقطـاع العـام ..الـى القطـاع الـصنـاعي
اخلـاص ،لتمـكن من تـأمني الـكثيـر من الـسلع
والبـضائع واخلـدمات الـوطنيـة الى املـستهلك
العـراقي وكـذلك الــى القطـاع الـزراعـي وقطـاع
االسكان وعمليات االعمار.
* هل هـذا يـعني ان ال وجـود لـلقطـاع اخلـاص
حالياً؟ ..وهل سيسـتطيع ان يأخذ دوره املعول
عليه يف هذه املرحلة ؟
 ان القـ ـطـ ـ ــاع اخل ـ ـ ــاص ال ميلـك رأس املـ ـ ــالاملطلوب يف هذه املـرحلة ،لكون النـظام السابق
أرهقه بـض ــرائب ورســوم ،ك ــانت تــأكل األخـضــر
واليـابس مـنه ،واصبحت اخلـطوط االنـتاجـية
متـقادمة ال تفي بـالغرض مع مستـوى التطور
احلاصل يف العالم.
ويف كـثيــر من دول العـالـم املتقـدم ،نـرى ملـسـات
الــدولــة واضحــة علــى القـطــاع اخلــاص ســواء
منه الصـناعي أو الزراعي ..فأوروبا مثالً تدعم
مـا قيمتـه ( )320ملياراً للـمزارعني ويف امـريكا
يقـدم لـنفـس القـطـاع مـا قـيمـته ( )250مـليـار
دوالر ك ــإع ــان ــات تـص ــديـ ــر ..وهك ــذا ب ــالـن ـسـب ــة
للكثير مـن الدول التي تنهج نهجـاً رأسمالياً..
فأين اعـانتنا من قـبل دولتنا ونحـن يف مرحلة
هـي األخـط ــر ب ــالـن ـسـب ــة لالقـتـص ــاد الع ــراقـي
ونـحن بــأمـس احلــاجــة الــى ذلـك  ..امتنــى ان
تنتبه احلكومة لذلك.
* هل أخـ ــذمت بـن ـظـ ــر االعـتـبـ ــار الــتحـ ــول يف
االقـتصـاد العـراقي ،سـواء كـان عـامـاً أو خـاصـاً

ان يجـاري قـدرة املـستـثمـريـن املتـوقع قـدومهم
الـ ــى العـ ــراق ،وهل سـيـكـ ــون بـ ــامـكـ ــان املـنـتـ ــوج
املصنع محلياً منافسة املستورد زهيد الثمن؟
 أود ان اقول يف هذا اخلصوص ،انه ال بد منأن يـصــدر قــانــون اسـتـثـمــار خــاص ب ــالقـطــاع
العــراقـي ،وقــد قــدمـنــا تع ــديالت علــى قــانــون
االسـ ـتـ ـثـ ـم ـ ـ ــار املـقـ ـت ـ ـ ــرح م ــن اجـل وضـع ق ـ ـ ــدم
لالستـثمـارات الـوطـنيــة واعطـائهـا األولـويـة..
نحـن ال نـ ــدعـي انـنـ ــا سـنـنـ ــاف ــس ال ـصـنـ ــاعـ ــة
األمـريكيـة ،أو الفـرنـسيـة أو األملـانيـة  ..ولـكننـا
اذا تفحـصنـا املـنتـوج احلــالي الـذي اغــرقت به
األس ــواق احمللـيــة مـن مـنــاشـئ كـثـيــرة ،فــإنـنـي
وبـكل ثق ــة اق ــول ان املـنـت ــوج الع ــراقـي يـتف ــوق
كـثـي ــراً علــى هــذه املـنـتجــات الــرديـئــة قـصـيــرة
العـمر ..انـنا عـلى ثـقة بـأن املنتـجات الـعراقـية
سـتتفـوق علـى املـنتجــات التــركيـة واالمــاراتيـة
والـتايـوانيـة وااليرانـية ،إذا مـا مت دعمـها ..وان
الـبضـاعـة الـتي تغــرق السـوق حـاليـاً لـو أخـذت
منهــا مثـاالً واحـداً وهـو (الـسخـان االيــراني أوً
اإلمــاراتـي)  ،فهــذا الــسخــان ال يـتج ــاوز عمــره
اخل ــدمـي أكـث ــر مـن ثالث سـن ــوات ،يف حـني ان
(سخــان فــايــركـنـك) العــراقـي ،يـتجــاوز عـمــره
اخلـدمـي أكثـر مـن خمـسـني سنـة وهــو أرخص
من السخانات اإلماراتية واإليرانية ..
ان الـعقـل الع ــراقـي مـب ــدع واأليـ ــدي العـ ــامل ــة
الع ــراقـي ــة م ــاه ــرة  ...فلـم ــاذا نــظلـم انف ـسـن ــا
ومننح فـرصنا وحقـوقنا الـى اآلخريـن؟ امتنى
ان تستجيب حكومتنا الوطنية لندائي.

ارتفاع أسعار النفط يعزز الثقة باألعامل بدول الرشق األوسط
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 - 1الكـميــة املبـاعــة نقـد ًا الـى املـصـارف وزبـائـنهـا ( )19.860.000دوالر وبـسعـر ()1484=10+1+1473
دينار /دوالر.
 -2الكمـية املـباعـة الجراء حـواالت الى خـارج العراق ( )18.780.000دوالر وبـسعر ( + )2-1473ديـنار
واحد عمولة البنك و اعفاء املبالغ احملولة من عمولة التحويل.

قـ ــال املـنـتـ ــدى االقـت ـص ـ ــادي العـ ــاملـي يف
تقـريــر له إن املكــاسب مـن ارتفــاع أسعـار
ال ــنف ــط ع ـ ــززت ال ــثق ـ ــة يف األع ـم ـ ــال يف
بـعـ ـ ــض دول الـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ــط م ـ ـثـل
اإلم ـ ـ ــارات وقـ ــط ـ ـ ــر الـل ـتــني ج ـ ـ ــاءت ـ ـ ــا يف
امل ـ ــرت ـب ـت ــني  32و 38بق ـ ــائ ـمـ ـ ــة الق ـ ــدرات
التنافسية العاملية لعام 2006.
ويشمل املؤشر السنـوي للتنافسية الذي
يعــده املـنتــدى قيــاس عــدد مـن العــوامل
يف ج ـ ــو مــن اق ـت ـص ـ ــاد األع ـم ـ ــال تـ ـشــكل
محددات حساسة للنمو االقتصادي.
وأضاف الـتقرير أن املزيـد من االستثمار
يف رأس املال الـبشـري سيـساعـد املنـطقة
الغنيـة بالنفط على تنـويع اقتصادياتها

ECONOMICAL
ISSUES

وحتـ ـسـني آف ـ ــاقهـ ــا مـن حـيــث القـ ــدرات
التنافسية.
وعل ــى الق ــائـم ــة الـتـي يع ــده ــا املـنـت ــدى
وتضم  125دولـة جاءت تـونس يف املـرتبة
 30كأول دولـة عربـية مـن حيث الـقدرات
التنافسية.
وج ــاءت اإلم ــارات يف امل ــرتـبـ ــة  32تلـته ــا
قطر  38ثم الكويت  44والبحرين  49ثم
األردن  52وبعــدهــا املغــرب يف املــرتبــة 70
ثم اجلزائر يف املرتبة 76.
وجـاء يف مسح املنتدى أن سـويسرا حلت
يف املـرتبة األولـى تليهـا فنلنـدا والسـويد
والــدامنــارك وسـنغــافــورة ،ثـم الــواليــات
املتحـدة التـي كانـت تتمـتع باملـركز األول
سابقا

العدد ()780
اخلميس()28
ايلول 2006
)NO. (780
)Ths. (28
September
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يف الهم االقتصادي

تسعة مصارف عراقية
تدار من اخلارج
حسام الساموك
اثـ ــنـ ـ ـ ـ ــاء حـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ــوري
اجـ ـت ــمـ ـ ـ ــاع الـهـ ـي ــئـ ـ ـ ــة
الـعـ ـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــة ألحـ ـ ـ ـ ـ ــد
املـ ــصـ ـ ـ ــارف األهـلــي ـ ـ ــة
املــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ـبــل
شهرين ،أثار انتباهي
غ ـيـ ـ ــاب ال ـ ـسـ ـ ــواد األعـ ـظــم مــن
مـجـل ـ ــس إدارة املـ ــص ـ ـ ــرف ،مبــن
ف ــيهــم رئ ـي ـ ــس مـجل ـ ــس اإلدارة
ص ــاحـب الـن ـسـب ــة األعـظـم مـن
أسهم املصـرف ،وقد أشـرت لدى
ـم ـ ـ ــداوالت اله ـي ـئـ ـ ــة الـ ـ ــى هـ ـ ــذه
الـظــاه ــرة الغــريـبــة خــاصــة ان
تـسعـة مـصــارف كمـا سـجلت يف
ذاك ـ ـ ــرت ــي ،تـ ـ ـ ــدار حـ ـ ـ ــال ــيـ ـ ـ ـاً م ــن
ـ
(املــنفـ ــى) حـيـث ال تـ ــأمــن تلـك
االدارات ع ــل ـ ـ ـ ــى نـفـ ـ ـ ـسـه ـ ـ ـ ــا م ــن
الــواقـع االمنـي املتــردي والــذي
يتـدهـور أكثـر فـاكثـر مع األيـام،
ومـع كـل ت ــق ـ ـ ــديـ ـ ـ ــري وتـفـهـ ـم ــي
لــتلـك اله ــواج ــس فق ــد دع ــوت
ألن ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ــع ح ــل لـ ـ ـ ـ ـتـ ـل ـ ــك
اإلشكــاليــة التـي -مهمـا بـررت-
تع ــد ع ــامالً مـب ــاش ــراً يف ت ــردي
التـداوالت املصـرفيـة ،فال ميكن
بأيـة حال من األحـوال ان تلبي
االتـ ـص ـ ــاالت ع ـب ـ ــر (امل ـ ــوبـ ـ ــايل)
وال ـ ــرسـ ـ ــائل االلـك ـت ـ ــرون ـيـ ـ ــة كل
مف ــردات وتف ــاصــيل العـملـي ــات
املـص ــرفـي ــة مـن آلـي ــات ائـتـم ــان
وسـي ــاق ت ــسهــيالت وتف ــاهـم ــات
مبـاشرة تـتطلب تـوفرهـا ،قد ال
يلــم به ــا ويــتحــمل م ـس ــؤولـي ــة
الق ــرار فـيه ــا اال نـص ــاب كـ ــامل
جمللـ ــس اإلدارة .وقـ ـ ــد حـ ـ ــاولــت
ـان ـ ـ ــة مب ـم ـثـل ال ـب ـنـك
االس ـت ــع ـ ـ ـ ـ
امل ــرك ــزي لـت ــأكـي ــد اهـمـي ــة ه ــذه
الوقائع.
ال ـطـ ــريف يف األمـ ــر ان تـبـ ــريـ ــر
اإلدارة ـك ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ـن ـ ـ ـطـلـق مـ ــن ان
وجــود رئيـس مجلـس اإلدارة يف
العـراق سيكـلف املصـرف تـعيني
مـ ــئ ـ ـ ــة مــن احلـ ـ ـ ــراس لــت ـ ـ ــأمــني
حمايـته ،ومثل هذا التبـرير قد
يبدو معقوالً ألول وهلة.
امـا ممـثل البـنك املـركـزي فقـد
ـال ـ ـ ــى يف مـجـ ـ ـ ــامـلـ ـتـه الدارة
ـغ ـ ـ ـ ـ
املـ ـصـ ـ ــرف ب ـتـ ـ ــأكــي ـ ـ ــده علـ ـ ــى ان
تعلـيمـات مـرجعـيته تـشيـر الـى
ت ــواج ــد امل ــدي ــر املف ــوض ك ــأم ــر
الزم داخل العــراق ام ــا مجلــس
اإلدارة أو رئـي ــسه فال م ــانع مـن
ان يقيم يف اخلارج.
واذا مـا نـاقـشنـا الـواقع العـملي
لغ ـ ــال ـب ـي ـ ــة املـ ـص ـ ــارف جن ـ ــد ان
بـعـ ـ ـض ــه ـ ـ ـ ــا ان ــت ـ ـ ـ ــدب ــت م ـ ـ ـ ــدراء
مفــوضني بـدالء لـتبـريــر غيـاب
املـ ــدي ـ ــر املفـ ــوض األصــيل ممـ ــا
ـف ـ ـ ــاق ــم م ــن اإلشـك ـ ـ ــاالت الـ ـت ــي
انتابت العملية املصرفية.
أمـ ــا مـ ــا تعـ ــانـي مـنـه العــملـيـ ــة
املـ ـصـ ـ ــرف ـيـ ـ ــة ض ـمــن غـ ـ ــال ـب ـيـ ـ ــة
الفعاليات االقتـصادية االخرى
بـسـبب الهـواجـس االمـنيـة ،فال
يشـكل تقصيراً للمعنيني بتلك
الفعــاليــات قبـل ان يبــرز فجـوة
ب ــالغــة األهـمـيــة يف م ـسـتــويــات
األج ــه ـ ـ ــزة احلـكـ ـ ـ ــومــي ـ ـ ــة ،حــني
نـف ـ ــت ـ ـ ــرض ان تـف ـ ـ ــاق ــم األزم ـ ـ ــة
االقتصـاديـة اتـاح اجملـال واسعـاً
للتـدهـور يف الـسـاحـة األمـنيـة،
وبـ ــالـتـ ــالـي فـ ــإنـنـ ــا نـت ـطـلع ألن
ت ــدرك تلـك األجه ــزة أول ــوي ــات
حل األزمـ ــة االقـت ـصـ ــاديـ ــة مـن
خالل تــوفـيــر الـبـيـئــة الـكفـيلــة
بـ ـ ــانـ ـ ـس ـيـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة الـفعـ ـ ــال ـيـ ـ ــات
ـص ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ح ــني ي ـ ـ ـش ـكـل
االقـ ـتـ ـ ـ
اله ــاجــس األمـنـي اب ــرز ع ــوامل
حتدياتها ومعوقات تواصلها.
وحني نتـابع املناقشات املنتظرة
واملفترض وقوعها حول مشروع
قـانـون االستـثمــار املقتـرح ،فـان
التهـيؤ الجنـاز بيئـة استثمـارية
صاحلـة ،يفتـرض اوالً وقبل كل
ش ــيء ـت ـ ـ ــوف ـ ــي ـ ـ ــر بـ ـي ــئ ـ ـ ــة آم ــن ـ ـ ــة
لـلعـملـي ــات امل ـص ــرفـي ــة لـتغ ــدو
م ــؤهلــة ألن ـشـطــة اسـتـثـمــاريــة
طموحة.

