يف احلدث االقتصادي
ECONOMICAL
ISSUES

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

سوق املواد االنشائية
العدد ()786

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

املادة

السمنت العادي
السمنت املقاوم
السمنت االبيض
الرمل
احلصى
شيش التسليح
كاشي عراقي
بورك االهلية

الوحدة القياسية

طن
طن
طن
قالب سكس 20م3
قالب سكس 20م3
طن
قطعة واحدة
طن

الــبــــطـــــــالـــــــة يف الـعـــــــراق بــني احلـل والــتـعـقــيـــــــد
بغداد –غازي املنشداوي

تعد البطالة من
املصاعب
والتحديات الرئيسة الى
تواجه االقتصاد العراقي ملا
لها من انعكاسات عميقة
على االوضاع االجتماعية
واالقتصادية ومما يزيد من
حدة هذه املشكلة
استمرارها ووجودها مدة
طويلة مع استمرار ارتفاع
معدالتها يف السنوات
االخيرة وظهورها باشكال
وانواع مختلفة فضال عن ان
االقتصاد العراقي يعاني
بشكل خاص من بطالة
هيكلية ناجمة عن ضعف
قدرة القطاعات االقتصادية
املربكة يف استيعاب االعداد
املتزايدة من االيدي
العاملة القادرة على العمل
والراغبة فيه حيث تقدر
نسبة البطالة ما بني -50
 %60من مجموع قوة
العمل يف
العراق.
مشكلة البطالة من التحديات الكبيرة التي تواجه احلكومة ..من االرشيف

(امل ـ ــدى) ح ـ ــاولــت مــن خالل ه ـ ــذا
امل ــوض ــوع ت ــسلـيــط ال ـضـ ــوء عل ــى
ظاهـرة البطـالة التـي باتت تنـتشر
بـ ـشـكـل واسع بـني فـئـ ــات اجملـتــمع
العـراقي دون ان تـوجد الـدولة لـها
حـلـ ـ ـ ــوال ومـعـ ـ ـ ــاجلـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ــذريـ ـ ـ ــة
الستـئصـالهـا وانهـائهـا بـشكل تـام
وتـخل ـيــص اجمل ـتــمع مــن آث ـ ــاره ـ ــا
اخلطيرة.
فـكـ ـ ــانــت ال ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة مع ال ـبـ ـ ــاحــث
االقتصادي جاسم املندالوي الذي
ح ـ ـ ـ ــدثـ ـن ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ــائـال :ان م ــن اب ـ ـ ـ ــرز
حـصــائـص ســوق العـمل العــراقيــة
ارتف ــاع وت ــأثـي ــر من ــو الع ــرض مـن
العـمــالــة نـتـيجــة ارتفــاع معــدالت
منـ ــو الـ ـسـك ـ ــان والق ـ ــوى الع ـ ــاملـ ــة
مقـارنـة بـتطـابق منـو الـطلب علـى
العـمــالــة الـنــاجت عـن عــدة عــوامل
مـنهــا ضـعف معــدالت االسـتـثـمــار
ومن ثم ضعف القـدرة على تـوليد
فرص التشغيل وتواضع مستويات
االنتـاج وكفـاءة االدارة ممـا يتـرتب
عـليه اسـتفحـال مـشكلـة الـبطـالـة
خـاصة بني الشبـاب املتعلمني فقد
طـالت هــذه الظـاهـرة يف الـسنـوات
االخ ـيـ ـ ــرة خ ـ ـ ــريجــي اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــات
واملع ــاهـ ــد العلـي ــا ب ـشـكل مـت ــزاي ــد
وكذلك زيادة العـاطلني عن العمل
يف املناطق احلضـرية بسـبب تزايد
ظ ــاهـ ــرة الهج ــرة مـن ال ــريف ال ــى

امل ــديـن ــة ودخ ــول امل ــرأة ال ــى س ــوق
العــمل اض ــاف ــة ال ــى ع ــدم ت ــواف ــر
البيـانـات الكـافيـة والـدقيقـة حـول
هـ ــذه ال ـظـ ــاهـ ــرة مم ـ ــا يجـعل مـن
الـصعب حتديـد حجمها والـوقوف
عل ـ ــى ن ـت ـ ــائـج اجله ـ ــود امل ـب ـ ــذول ـ ــة
حللها.
يف ح ــني يق ـ ــول االس ـتـ ـ ــاذ مج ـي ـ ــد
الـ ـ ـ ـ ــراوي (تـ ـ ـ ـ ــدري ـ ـ ـ ـسـ ــي يف مـ ـ ـ ـ ــادة
االقتـص ــاد) :ينـبغـي علـينــا اوال ان
نعـرف ما معنـى البطـالة وانـواعها
ومعــرفــة اثــره ــا يف اداء االقتـصــاد
الع ــراقـي وانـعك ــاس ــات ذلـك عل ــى
س ـ ـ ــوق الع ــمل ومــن ث ــم معـ ـ ــرفـ ـ ــة
خ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ــص س ـ ـ ـ ـ ــوق الـع ـ ـمـل يف
االق ـتـ ـص ـ ـ ــاد العـ ـ ــراق ــي ومعـ ـ ــرفـ ـ ــة
الـب ـطـ ــال ـ ــة يف العـ ــراق واسـب ـ ــابهـ ــا
واثـارهـا االنـســانيـة واالجـتمــاعيـة
واخـيـ ــرا معـ ــرفـ ــة ســبل احلـ ــد مـن
مـشكلـة البـطالـة يف العـراق وطرق
عالجها.
امــا الــسيــد كمــال مـحمــود جمـيل
اح ـ ـ ـ ـ ــد اخل ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــراء يف ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــؤون
االقتصادية فيقول :متثل البطالة
مـ ــوضـ ــوعـ ــا مهـم ـ ـاً يف الــنقـ ــاشـ ــات
امل ــتعـلقـ ـ ــة بـ ـ ـس ـ ـ ــوق الع ــمل ولـكــن
معنـاهـا احلقـيقي ال يعــرف دائمـا
بـ ـ ــوضـ ـ ــوح وال ــتع ـ ـ ــريف الـ ـ ــرس ـمــي
للـب ـط ــالـ ــة وفق ــا ملـن ـظـمـ ــة العــمل
الــدوليـة هـو حـالـة الفــرد املتعـطل

عن العمل يف الـوقت احلالي الذي
يـبحث عـن عمل نـشـط لفتــرة من
الــزمـن يـتـفق علـيهــا املــوظف ورب
العـمل ويف هــذا الـصــدد يـنبـغي ان
ي ــراع ــى الـتـمـيـي ــز بـني الـب ـط ــال ــة
والعـمــالــة الـنــاقـصــة وك ــذلك بـني
عـدد ساعـات العمل يف اليـوم وعدد
س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات الـعـ ـمـل يف االسـ ـب ـ ـ ـ ــوع
ويضيف قائال:
يف ض ـ ـ ــوء ه ـ ـ ــذا املـفـه ـ ـ ــوم ان ـتـقـلالـتــركـيــز مـن الـبـطــالــة كـم ـشـكلــة
اجـتماعـية رئيـسة الـى خلق فرص
للـعمل كـمهمـة اقـتصـاديــة رئيـسـة
وهــذا يتـطلـب قيـاس عـدد االفـراد
الــذين يـبحثـون يف الــوقت الــراهن
عن عـمل بحثـاً جـديـاً وفعليـاً وقـد
ادى ذلـك ال ـ ــى وضع م ـ ــا يعـ ــرف بـ
(اط ـ ـ ــار الـع ـمـل) وال ـ ـ ــى الـق ـي ـ ـ ــاس
املـ ـشـتـ ــرك لـلعـمـ ــالـ ــة والـب ـطـ ــالـ ــة.
ويشيـر الى ان الهدف الـرئيس من
التعريـف هو احلصول علـى مؤشر
ش ـ ـ ــامـل ع ــن االداء االقـ ـت ـ ـص ـ ـ ــادي
واوض ـ ـ ـ ــاع س ـ ـ ـ ــوق الـعـ ـمـل ذلــك ان
ارتفـاع مـستـوى الـبطـالـة يعـني ان
فــرص العـمل محــدودة وان كـثيــرا
من االفراد ال يجدون عمال.
ام ـ ــا االس ـت ـ ــاذ ه ـ ــاشــم ال ـ ــدل ـي ـمــي
(ت ـ ــدري ـ ـســي يف م ـ ــادة االق ـت ـص ـ ــاد)
فـيق ــول :ان هنــاك انــواعــا عــديــدة
مــن ال ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـت ــي يع ـي ـ ــشهـ ـ ــا

االق ـت ـ ـص ـ ـ ــاد الـع ـ ـ ــراقــي ،فـه ـن ـ ـ ــاك
ال ـبـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ،وت ـ ـس ـمـ ـ ــى
بالبطـالة االنكمـاشية وهي بـطالة
م ــتج ـ ــددة ن ـ ــاجت ـ ــة عــن الـك ـ ـس ـ ــاد
واالنـ ـك ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاش االقـ ـ ـتـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
وانـخفـ ــاض ال ــطلــب علـ ــى الـ ـسـلع
واخلدمات املـنتجة ويضيف قائال:
ان الـظروف املسـتجدة والتغـييرات
االقتـصــادي ــة احملتـملــة حـيث اداء
السياسـات االقتصادية وطول مدة
احل ـصـ ــار االقـت ـصـ ــادي سـ ــاهـم يف
ظهــور هــذا النــوع مـن البـطــالــة اذ
تـ ـ ــوقفــت الع ـ ــدي ـ ــد مــن امل ـ ـشـ ـ ــاريع
احلك ــومـيـ ــة وتعـث ــر اداء امل ـشـ ــاريع
اخملـتـلفـ ــة واخلـ ــاصـ ــة عــن العــمل
ب ـسـبـب املـن ــاف ـس ــة ال ـش ــدي ــدة بـني
مـنـتج ــاتهــا واملـنـتجــات امل ـسـتــوردة
ممـا سـاهـم يف تسـريح العـديـد من
الـعـ ـم ـ ـ ـ ــال واصـ ـبـح ـ ـ ـ ــوا يف ع ـ ـ ـ ــداد
العاطلني عن العمل.
وهـنـ ــاك الـب ـطـ ــالـ ــة الـبـيـ ــانـيـ ــة او
اله ـيــكل ـي ـ ــة وهــي اش ـ ــد ح ـ ــدة مــن
البـطــالــة الــدوريــة ومتتــد عمــومــا
لفترة زمنية اطول وهذا النوع من
الـبطـالـة يـنتج اسـاسـا بـسبب عـدم
تــوف ــر عمـل لالشخــاص الق ــادرين
علــى العمل والـراغبـني فيه بـسبب
فـشل السـياسـات التـشغيليـة وعدم
ان ـتـ ـظـ ـ ــام اس ـ ـ ــواق الع ــمل وضـعف
الق ــدرة االسـتــيع ــابـيـ ــة للـنـ ـش ــاط

االقـتـصــادي وهـي تـشـكل مجـمــوع
االقتـصــاد الع ــراقي أي مبـعنــى ان
هــذه الـبـطــالــة نــاجتــة عـن فـيـض
االي ـ ــدي الع ـ ــاملـ ــة غـي ـ ــر الفـنـيـ ــة
وهنـاك البطـالة االحتـكاكيـة وهذا
نـ ــوع مـن الـب ـطـ ــالـ ــة يـنـ ـشـ ــأ لعـ ــدم
التــوافـق بني الــوظــائف الـشــاغــرة
واالفراد العـاطلني عن العمل فقد
تـك ـ ــون فـ ـ ــرص العــمل ال ـ ـش ـ ــاغ ـ ــرة
بحــاجــة الــى افــراد ذوي م ــؤهالت
خــاص ــة وليـس مـن العــاطـلني ويف
الع ـ ــراق ي ـ ــوج ـ ــد ه ـ ــذا ال ـن ـ ــوع مــن
ال ـبـ ـط ـ ــال ـ ــة م ـن ـ ــذ ف ـت ـ ــرة طـ ـ ــويل ـ ــة
والـن ــاجـم ــة عـن س ــوء تـ ــوزيع ق ــوة
العمل الـذي ينجـم عنه انخفـاض
انتـاجيـة العـامل العــراقي مقـارنـة
بـاقـرانه يف دول اخـرى أي ان انتـاج
الفــرد ادنــى مـن ق ــدراته وخـب ــراته
ومستوى تعليمه.
امـا الـبطـالـة املـقنعـة فقــد سمـيت
بهــذه التـسـميــة علــى اعـتبــار انهــا
غيــر مكـشـوفـة والـبعـض يــسمـيهـا
البـطــالــة املـسـتتــرة وهـي النــاجته
عن التـرهالت التي تصيب اجلسد
االداري وســوء ت ــوزيع العـمل وفقــا
للح ــاج ــات االس ــاسـي ــة املــطل ــوب ــة
وهــذا النـوع مـن البـطـالـة مـوجـود
بـ ـشـكـل واسع يف الـ ــدول الـنـ ــامـيـ ــة
والعـربيـة ومنـها الـعراق خـاصة يف
ظل الـظــروف احلــالـيــة الـتـي ميــر

ظاهرة املطالبة امللحة برفع االجيارات

حسني ثغب

اخ ــذت امل ـشـكالت االقـتـص ــادي ــة الـتـي
ت ـ ــواجه االنـ ـس ـ ــان العـ ــراقـي تــتفـ ــاقـم
بــشكل مـسـتمــر لتـزيـد مـن تعـقيـدات
احلـيــاة وت ــدخلهــا يف م ــراحل الـيــأس
واالحباط التي تنهك االنسان.
يقـول املواطن حـسن جاسـم مستـأجر
محل لبيـع املواد الغـذائيـة يف منـطقة
الـبـي ــاع نعـيــش ظــرف ــا صعـب ــا للغــايــة
بـ ـ ـ ـسـ ـب ــب مـ ـ ـ ـش ـكـالت احلـ ـي ـ ـ ـ ــاة يف كـل
جــوانـبه ــا ولكـن يـبقــى االهـم يف ذلك
امل ـ ــورد امل ـ ــادي ال ـ ــذي مــن خـالله ت ـتــم
تغـطـي ــة نفق ــات الع ــائلــة .ومــا حــدث
خـالل الف ـت ـ ــرة االخ ـي ـ ــرة املـ ـط ـ ــال ـب ـ ــة
املـسـتمـرة والـضغـط الـذي بــدأ يتـبعه
صـ ـ ــاحــب الـعقـ ـ ــار لـ ـ ــرفـع االيجـ ـ ــار او
تخلية احملل .وهـنا نكون يف حيرة من
ام ـ ــرنـ ـ ــا فال ن ـ ـس ـت ـطــيع عــمل أي مــن
االثـنني كــون احــوال الـســوق وتــدهــور
القـدرة الشـرائية للعـائلة ال تـسمحان
ل ـن ـ ــا ب ـ ــرفـع االيج ـ ــار وم ـ ــا نـكـ ـســبه ال
يغـطـي جـمـيـع نفق ــات الع ــائل ــة الـتـي
اصبـح اليــوم بــاهـظــة خـصــوصــا بعــد
ق ـ ــرارات زي ـ ــادة اسع ـ ــار ال ـ ــوق ـ ــود الـتـي
اله ـبــت ال ـ ـسـ ـ ــوق بـكـل مح ـتـ ـ ــوي ـ ـ ــاته.
وتـخلـيـ ــة احملل ام ــر غـيـ ــر ممكـن النه
مـوردنا الـوحيد ولـدينا زبـائن تربـطنا
معهـم عالقــة وثـيقــة ونـتع ــامل معـهم
ب ـ ــاآلجل (الـ ــديـن) الـ ــى يـ ــوم الـ ــراتـب
خ ـص ـ ــوص ـ ــا ف ـئ ـ ــة امل ـ ــوظفــني وهـك ـ ــذا
نــتعـ ــامـل مع سـكـ ــان املـن ــطقـ ــة ولـكـن
اسـتـب ـ ــداد بع ــض اصحـ ــاب الـعقـ ــارات
واجهنا بواقع ال ميكن التعايش معه.
وتـ ـ ــابع احل ـ ــديــث امل ـ ــواطــن م ـ ـش ـت ـ ــاق
محـم ــد م ـسـت ــأج ــر محل لـبـيع امل ــواد

االحـتـيـ ــاطـيـ ــة يف ب ـ ــاب املع ـظـم :مـن
يح ـض ــر ال ــى ه ــذه املـنــطقـ ــة ومح ــال
تـ ــصل ــيح ال ـ ـس ـيـ ـ ــارات يالح ــظ م ـ ــدى
املعــانــاة الـتي يـعيــشهــا اصحــاب هــذه
املهنـة فــاالعمـال تالشـت عن الـسـابق
بـنحــو كـبيــر ويف ظل ظــروف املـعيـشــة
الــصعـب ــة .بـ ــاملقـ ــابل م ـشـكل ــة تــتك ــرر
بـ ــاسـتـمـ ــرار تــتعـلق بـبـ ــدالت االيجـ ــار
واصح ــاب العقــارات (احملــال) الــذيـن
يـ ــواصل ــون رفـع االيج ــار وي ــدع ــون ان
مــبلـغ االيجـ ــار ال يـتـنـ ــاسـب وقـيـمـ ــة
الـعقـ ــار وادعـ ــاءات مـن ه ـ ــذا القـبــيل،
واجلمـيع يتـابعـون تصـرفـات اصحـاب
الـعقـ ــارات بـ ــاسـتـيـ ــاء.وانـتـقلـنـ ــا الـ ــى

املــواطـن حـي ــدر العـبـيــدي م ـسـتــأجــر
مـ ـشـتــمل يف اح ـ ــدى مـن ـ ــاطـق بغ ـ ــداد
الشعبية حيث اضـاف بقوله :انا مثال
س ــائق سـي ــارة ب ــاص واعـيل ع ــائلـتـي.
وبــدأت تــواجهـني مــشكالت كـثيــرة يف
العـمل مـثل غـي ــري ممـن يعـمل ــون يف
هـذه املهنة .فـايرادات اعـمالنـا لم تكن
مثل السـابق بل انخفـضت كثيـرا عما
كـانت عليه بسبب زيـادة اسعار الوقود،
يف ال ــوقت الــذي تـنقــسم فـيه ايــرادات
عملي لنصفـني لي ولصاحـب السيارة
واجلـميع يعــرف اليـوم احـوال الـسـوق
واسع ــاره اخلـي ــالـي ــة خـص ــوص ــا امل ــواد
الـتــي ال ميكــن لالنـ ـس ــان االســتغـن ــاء

عـنهـا اضـافـة الـى هـذه االمـور املـهمـة
الـتي بحـاجـة الـى نفقـات عـاليـة يـأتي
الـينـا بـني فتـرة واخـرى جـرس االنـذار
القـ ــادم مـن صـ ــاحـب املـ ـشـتــمل الـ ــذي
أسكــنه م ـط ــالـب ــا ب ــزيـ ــادة يف االيج ــار
وهـذا االمـر بـدأ يـولـد ضـغطـا نفـسيـا
كـبيرا عليّ ويرهقني لعدم استطاعتي
ايجـاد حلــول منــاسبـة لــوضعي املــالي
والـتقــدم خـطــوة الــى االم ــام حتــى ان
هـذه املـسـألـة صـارت تـؤثـر يف املـستـوى
املعــاشـي البـنــائـي وع ــائلـتـي واحللــول
معدومة.
وك ـ ــان ل ـنـ ـ ــا لق ـ ــاء آخـ ـ ــر مع اخل ـب ـي ـ ــر
االقـتـص ــادي محـم ــد احلـي ــالـي ال ــذي
ق ـ ــال :ه ـن ـ ــاك خـلل ك ـب ـي ـ ــر حـ ــصل يف
الـفت ــرة االخي ــرة يف طبـيعــة الـتف ــاهم
بني املستـأجر وصـاحب العقـار وهناك
منـاطق شـهدت ارتـفاعـا كبيـرا جدا يف
االيجـارات وفاقـت اخليال االمـر الذي
جـعـل امل ـ ـ ـ ـ ــالــك يـالحـق امل ـ ـ ـ ـ ــواط ـ ـنـ ــني
(املـستأجرين) بني فتـرة واخرى طالبا
زيـادة بـدل االيجـار حتـى وصل احلـال
الـى هبــوط كبيـر يف مـوارد احملـال ازاء
تلك الــزيــادات وصــار صــاحـب العقــار
يعد رفض اصحـاب احملال لزيادة بدل
االيجـ ــار ت ـط ـ ــاوال علـ ــى حـقه وازدادت
ح ـ ــدة اخلالف بـني ال ـطـ ــرفـني ..وبـ ــدأ
امل ـ ــواطـن ـ ــون ي ـ ــرغـب ـ ــون ب ـ ــأن تـت ـ ــدخل
اجلهـات ذات العالقـة وتـضع القــوانني
الـتي تتنـاسب ومـصالح الـطرفـني معا
بعـد دراسة الوضع االقتصادي للسوق
وح ــاج ــات امل ــواطـنـني يف حـي ــاة ي ــؤمـن
خاللها متطلباته اليومية.

به ــا الـبل ــد بعـ ــد حل الع ــدي ــد مـن
املـؤسـسـات واملـشـاريع وتـوقف عـدد
مـن املـ ـشـ ــاريع الـتـ ــابعـ ــة لـلق ـطـ ــاع
اخلــاص.ممــا اضـطــر العــديــد من
الـع ـ ـ ــامـل ــني ال ـ ـ ــى الـ ـت ـ ـ ــوجـه ال ـ ـ ــى
مـ ــؤسـ ـسـ ــات الق ـطـ ــاع العـ ــام الـتـي
تعاني اصال فائضا يف قوة العمل.
للـوصـول الـى فـرص خـاصــة بعـد
ارتفــاع او زيــادة مـسـتــوى الــرواتـب
للع ــاملـني يف م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة
واخيــرا البـطـالـة املـوسـميـة وهـذه
الـب ـط ــال ــة غ ــالـب ــا مـ ــا تك ــون رهـن
االح ـ ـ ــوال امل ـن ـ ـ ــاخ ـي ـ ـ ــة والـع ـ ـ ــادات
االجـتماعـية التـي تظهر االنـشطة
االق ـتـ ـص ـ ــادي ـ ــة امل ـ ــوس ـم ـي ـ ــة ال ـتــي
يقـتصـر االنتـاج فيهـا خـالل فصل
معني يف الـسنـة كمـا هـو احلـال يف
القـطاع الـزراعي وكـذلك يف بعض
الـصـنــاعــات االسـتهالكـي ــة بحـيـث
يتعـطل الكـثيـر مـن العمـال خالل
ج ــزء من الــسنــة بـسـبب الـظــروف
ال ـ ـس ـ ـ ــالفـ ـ ــة والـ ـ ــى جـ ـ ــانــب انـ ـ ــواع
الـبطـالــة املشـار اليهـا تـوجـد انـواع
اخــرى لـلبـطــالــة ومـنه ــا البـطــالــة
الفنيـة التي تـشيـر الـى ان التقـدم
العلمي الـتكتيكي ال بـد وان يترك
اثـ ـ ــارا جـ ـ ــان ـب ـي ـ ـ ــة علـ ـ ــى اجمل ـت ــمع
وبالتالي فـان التطور التكنولوجي
له ت ـ ــأثـي ـ ــر ه ـ ــو االخ ـ ــر يف نـ ـش ـ ــوء
البطالة.
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يف الهم االقتصادي

ال بديل عن تداوالتنا
االقتصادية من الساحة العراقية
تعـقيبـا علـى عمـودنـا املـنشـور يف االسبـوع
املـاضي واملعنـون (تسعـة مصـارف عراقـية
تـ ـ ــدار مــن اخلـ ـ ــاج) هـ ـ ــاتف ـنــي الـ ـصـ ـ ــديق
االسـتـ ــاذ عـبـ ــد الـبـ ــاقـي رضـ ــا (اخلـبـيـ ــر
االقـت ـصـ ــادي املع ــروف) لـيغـب ـطـنـي عل ــى
تـن ــاولـي ه ــذا امل ــوض ــوع ف ــائق االهـمـي ــة و
(يحـدث) معلـوماتـي بأن عـدد ادارات املصـارف املهـاجرة
زادت على (الـتسعة) كثـيرا ،بل شملت غـالبية الـشركات
املساهمة االخرى.
ويف اثـن ــاء اسـتـط ــرادات احل ــديـث ذك ــرنـي مب ــا تـضـمـنه
قـانـون الـشـركــات النـافــذ من مـواد اكـدت (ال قـانــونيـة)
االقـامة خارج العراق حني اشـار الى مادة تنص على ان
غيـاب عضو مجلـس ادارة الشركـة لثالثة اشهـر متصلة
او سـت ــة مــتقــطع ــة عـن اجـتـم ــاعـ ــات اجملل ــس يف ــرض
اعفـاءه او يجعله مبثابـة املستقيل ،فـيما مينـع القانون
يف مــادة اخــرى عقــد اجـتمــاعــات جمللـس االدارة خــارج
العـراق مبـا يقـطع الطـريق امـام أي تفـسيــر او اجتهـاد
مبشـروعية بقـاء رؤساء مجـالس االدارة او اعـضاء تلك
اجملـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــس يف اخلـ ـ ـ ـ ــارج،
فـضال عـن دفع شــركــاتهـم
حسام الساموك
نـفـق ـ ـ ـ ـ ــات اق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـتـهـ ــم يف
ليس من اهدافنا منـافـيهم االخـتيـاريـة مبـا
يعـ ـ ــد خـ ـ ــرقـ ـ ــا ف ـ ـ ــاضحـ ـ ــا
السعي الكراه ادارات لق ــواع ــد عـمل ال ـش ــرك ــات
الشركات على التواجد وقوانينها املعتمدة.
يف ظل الظروف اننـا بهذا الصـدد ال نسعد
بـتقـم ـصـن ــا دور احمل ــرض،
االمنية الصعبة بقـدر حرصـنا علـى حتمل
وحتمل اعبائها خاصة كـل االط ـ ـ ـ ــراف املـعـ ـنـ ـي ـ ـ ـ ــة
ان عددا ال يستهان به م ـس ــؤولـي ــاته ــا يف ت ــوفـي ــر
من املستثمرين م ـن ـ ــاخ ـ ــات ع ـمـل كف ــيل ـ ــة
بـ ـتـحـقـق املـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروعـ ـي ـ ـ ـ ــة
ورجال االعمال كان والـ ـ ـس ـيـ ـ ــاقـ ـ ــات االم ـن ـيـ ـ ــة
ضحية تلك الوقائع والـ ـظ ـ ـ ــروف االيجـ ـ ــاب ـيـ ـ ــة
للعـمل وت ــواصل العـطــاء،
مؤكديـن يف تقبل دعواتنا،
دورا مسـؤوال حلكـومـة قـويـة ودولـة مـؤسسـات تـضمنـان
االمــن واالمـ ـ ــان وت ـت ــيح مــن ث ــم لعـجلـ ـ ــة االن ـتـ ـ ــاج ان
تـتواصل وتلـعب دورها يف املقـابل لتعـزيز مـسيرة الـبناء
والنماء.
إذاً فليـس من اهـدافنـا الـسعي الكــراه ادارات الشـركـات
على التواجـد يف ظل الظروف االمنية الصعبة وحتمل
اعبـائها خـاصة ان عـددا ال يسـتهان به مـن املستثـمرين
ورجال االعـمال كـان ضحيـة تلـك الوقـائع ،لكنـنا نـصر
علـى اولويـات ارساء البـيئة الـكفيلة بـتوفيـر دورة عجلة
االنتـاج يف كل قنواتـها ،ولعل يف املقـدمة مـنها املنـاخات
االمنة للـتداوالت االقتصاديـة وهو ما يحفزنـا للتأكيد
امـام احلكـومـة القــائمــة وشتـى املـؤسـســات التـشــريعيـة
والـتنـفيــذي ــة ان اقتـصــادا معــافــى وتــداوالت فــاعلــة يف
احللبات االقتصادية واملـالية كفيلة بتوفير الطمأنينة
ومستلزمات نبذ العنف واحلد من موجاته الغادرة.
امـ ــا اللج ــوء ال ــى املـن ــايف االخـتـي ــاري ــة والـتع ــاطـي مع
التـداوالت االقـتصـاديـة –بـالغـة االهـميـة -بـاملـراسالت
البـريـديـة واخملــاطبــات الهـاتـفيـة ،فـضال عـن التـكلفـة
البـالغـة لتلك الـوسـائل املـرتبكـة ،فـانهـا مـؤشـر ال يعبـر
اال عن السلبية والـتهرب من املسؤوليـة ،مبا يحملنا ان
نرفع اصـواتنا للضغـط على احلكومـة وملجس النواب
ان يجـدوا يف تثـبيت ركـائـز الـبيئـة القـادرة علـى حمـايـة
ث ــروتـن ــا ال ــوطـنـي ــة وت ــداوالته ــا وت ــوفـي ــر (املالذ االمـن)
لــتجـ ــارنـ ــا ومـ ـسـتـثـمـ ــريـنـ ــا وصـنـ ــاعـيـيـنـ ــا وكل شـ ــرائح
مجتمعنا.

هيئة قناة السويس تتوقع حتقيق عائدات قياسية
تـتــوقع هـيـئــة قـنــاة ال ـســويــس حتقـيق
ع ـ ــائ ـ ــدات ق ـي ـ ــاس ـي ـ ــة ال تـقل عــن 3.7
ملـيــارات دوالر بـنهــاي ــة العــام احلــالـي
مقـارنــة مع  3.457مـليـارات دوالر عـام
 2005ك ــانـت األعل ــى مـن ــذ افـتـت ــاحه ــا
للمالحة عام 1869.
وقال مسؤول بهيئة القناة إن املؤشرات
احلــاليـة تـشيـر إلـى ارتفــاع احلمـوالت
املـ ــارة بقـن ــاة ال ـس ــوي ــس نه ــايـ ــة الع ــام
احلـالي إلى مـا ال يقل عن  680مـليون
طن ،وهي أعلى حموالت حتققها قناة
السويس منذ افتتاحها للمالحة.
وكانت أعلى حموالت قد حققتها قناة
الـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ــس الـع ـ ـ ــام امل ـ ـ ــاضــي وبـلـغــت
 671.782مليون طن.

ومـن املـت ـ ــوقع أن ي ــصل عـ ــدد الـ ــسفـن
امل ــارة إل ــى نح ــو  18340سفـيـن ــة ،وه ــو
أعـلى معدل عـبور للسفـن حتققه قناة
الـسويـس منـذ العـام  ،1988فيـما شـهد
العـام  1982أعلى مـعدل لعـبور الـسفن
يف ت ــاريخ قـنــاة ال ـســويــس وبلغ 22545
سفينة.
وعـ ـ ــزا امل ـ ـسـ ـ ــؤول ه ـ ـ ــذا االرتفـ ـ ــاع إلـ ـ ــى
اسـتـمــرار حــركــة االنـتعــاش الـتجــاري
واالجت ـ ـ ـ ـ ــاه نـح ـ ـ ـ ـ ــو نـقـل ال ـ ـب ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــائـع
ب ــاحل ــاوي ــات واسـتـم ــرار خ ـطــط قـن ــاة
السـويس لـتطـويـر غـاطـسهـا للـوصـول
إلــى غــاطــس  66قــدم ــا بحل ــول العــام
املقبل 2006.

ارتفاع احلموالت املارة بقناة السويس

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
بغداد/املدى

مت افـتتــاح املــزاد اليــومـي الثــالث و الـثمــانــون بعــد
السبعـمائة لـبيع وشراء العـملة األجنبـية يف البنك
امل ــرك ــزي الع ــراقــي لـيـ ــوم اخلـمـيــس امل ــوافق /10/5
 2006وكانت النتائج 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 امل ـشـتــرى مـن قـبل الـبـنك بــسعــر املــزاد
دوالر
مجموع عروض الشراء  -دوالر

 - 1الـك ـم ـي ـ ــة امل ـب ـ ــاع ـ ــة نق ـ ــد ًا ال ـ ــى امل ـص ـ ــارف وزب ـ ــائــنه ـ ــا
( )23.390.000دوالر وبـسعــر ( )1483=10+1+1472دينـار/
دوالر.
 -2الكـمـي ــة املـب ــاع ــة الج ــراء ح ــواالت ال ــى خ ــارج الع ــراق
( )22.500.000دوالر وبـ ــسع ـ ــر ( + )2-1472دي ـن ـ ــار واح ـ ــد
عـم ــول ــة الـبـنـك و اعف ــاء املـبـ ــالغ احمل ــول ــة مـن عـم ــول ــة مجموع عروض البيع  -دوالر
التحويل.
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