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الوكيل الأقدم لوزارة الإ�سكان 
والإعمار: نحتاج بناء وحدة �سكنية كل 

40 ثانية حلل اأزمة ال�سكن

حترير نظم الإ�ستثمار الأجنبي 
املبا�سر وفاعلية احلوافز فـي  جذب 

الإ�ستثمارات اإىل العراق 6-710

ما جدوى ا�ستمرار ارتفاع ن�سب الفائدة فـي 
امل�سارف الهلية بعد انح�سار املخاطر؟ 



�لعدد )1874(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )10( 2
�آب 2010 تقارير محلية

بغد�د / علي �لكاتب 
م��ن ب��ن اه���م احل��ل��ول ال��ت��ي ت��ل��وح يف االف���ق لدفع 
عجلة اال�صتثمار يف العراق وحتقيق منو اقت�صادي 
قبل  من  ا�صتثمارية  �صركات  يف  الدخول  هو  �صامل 
امل�صتثمرين العرب واالجانب مع نظرائهم العراقين 
العالجية  الو�صفة  او  ال�صحري  احل��ل  ميثل  ال��ذي 
االمنية  االو���ص��اع  ظل  يف  ،خا�صة  ال��راه��ن  للو�صع 
التي التزال تثري قلق امل�صتثمرين وخوفهم من دخول 
فيها  طويال  باعا  ميلكون  ال  التي  العراقية  اال�صواق 
اكت�صاب  اىل  العراقين  امل�صتثمرين  �صعي  ،مقابل 
وامتالك  والعلمية  التكنولوجية  والتقنيات  اخلربة 
حقيقية  ا�صتثمارات  يف  للدخول  املطلوبة  املقومات 
املال  لراأ�س  امتالكهم  ال�صيما  االجنبية  ال�صركات  مع 
واخلربات الفنية واملوؤهالت الب�صرية التي من �صاأنها 

حتقيق النجاح يف تلك ال�صراكات. 

يقول الدكتور �صنان املالكي ا�صتاذ العلوم االقت�صادية 
�صتكون  امل��ن��ف��ع��ة  اأن  اجل��ام��ع��ة:  امل���اأم���ون  ك��ل��ي��ة  يف 
تنفيذ  يف  ،ال�صيما  اجلانبن  على  وفوؤائدها  متبادلة 
�صهدت  االخ��رية  الفرتة  ان  بداللة  عمالقة  م�صاريع 
وا�صحاب  وامل�صتثمرين  ال�صركات  من  العديد  توافد 
روؤو�س االموال االجانب والعرب اإىل العراق وزيارة 
العربية  ال��دول  من  ع��دد  اىل  العراقين  امل�صتثمرين 
الكثري  لدى  ا�صتح�صانا  القى  الذي  ،االمر  واالجنبية 

من امل�صتثمرين العراقين والعرب واالجانب. 
بن  وم�صرتكة  كبرية  �صتكون  املنافع  اأن  وي�صيف: 
ا�صتثمارية  �صراكات  اجراء  االطراف يف حال  جميع 
م���ع رج����ال اع���م���ال ع���رب واج���ان���ب ،ح��ي��ث ان نقل 
التكنولوجيا احلديثة يف �صتى املجاالت يعد العامل 
االمثل يف مثل هكذا �صراكات من اجل حتريك العجلة 
ال�صنوات  خالل  الرتاجع  ا�صابها  التي  االقت�صادية 

ال�صركات االهلية والقطاع  املن�صرمة ،ومن هنا على 
ال�صراكات  تلك  حتقيق  نحو  اخلطى  ح��ث  اخل��ا���س 
عدد  يف  ب��وادره��ا  ن�صهد  بداأنا  ،والتي  اال�صتثمارية 
ال�صركات  ان  ،ال���ص��ي��م��ا  وامل��ح��اف��ظ��ات  امل��ن��اط��ق  م��ن 
االج��ن��ب��ي��ة مت��ل��ك ال��رغ��ب��ة ال��ك��ب��رية يف ال�����ص��راك��ة مع 
اال�صتثمار  �صاحة  اإىل  م�صتثمرين عراقين والدخول 
والتجارية  ال�صناعية  املجاالت  �صتى  ويف  العراقي 
عام  ب�صكل  وغريها  وال�صياحة  واال�صكان  والزراعية 
ويف ا�صتخراج وت�صدير النفط اخلام العراقي ب�صكل 

خا�س. 
فيما يقول امل�صتثمر جالل اخلال�صي مدير �صركة �صحى 
بغداد للمقاوالت واالإن�صاءات: اأن اال�صتقرار الن�صبي 
املحافظات   من  كثري  يف  اال�صتثمار  فر�س  من  يعزز 
وامل��ن��اط��ق ،ح��ي��ث ان ع��وام��ل ج���ذب اال���ص��ت��ث��م��ار يف 
الوقت احلا�صر اكرث من عوامل الطرد ،ومن هنا فان 

م�صلحة امل�صتثمرين الدخول يف �صراكات ا�صتثمارية 
االجنبي  امل�صتثمر  الن  املحلي  اخلا�س  القطاع  مع 
وافية الي  متكاملة ومعلومات  بيانات  قاعدة  �صيجد 
جمال  يف  خا�صة  العراق  يف  تنفيذه  ي��روم  م�صروع 
امل�صروع  عليها  �صي�صيد  التي  االر�س  نوع  معلومات 
والقيمة املالية للم�صروع ومقدار املنافع املادية التي 

�صتعود عليه بعد اجناز امل�صروع. 
وي�صيف:اأما من جانب امل�صتثمرين العراقين فهناك 
العراقي  امل�صتثمر  على  بالفائدة  �صتعود  عدة  مزايا 
وهي نقل التكنولوجيا احلديثة واالرتقاء مب�صتوى 
العمل وتطوير خطوط االنتاج بالن�صبة للم�صانع ،اىل 
امل�صتخدمة  احلديثة   التقنيات  على  التدريب  جانب 
العاملة  املالكات  اداء  م�صتوى  ورفع  العامل  دول  يف 
وزيادة املهارات والقابليات لديها واالطالع على اآخر 

ما تو�صل اإليه العلم احلديث يف االآونة االخرية.

خرباء: الدخول يف �سراكات ا�ستثمارية �سرورة 
لدفع عجلة النمو القت�سادي

بغد�د / �ل�سومرية نيوز
اعترب وزير التجارة العراقي وكالة، �صفاء 
تقيمها  التي  امل�صاريع  اأن  ال�صايف   الدين 
ت�صاعد  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة 
اأعداد العاطلن عن العمل يف  على تقلي�س 
البالد،  فيما لفت اأحد مديري امل�صاريع يف 
الوكالة االأمريكية، اإىل اأن م�صروعه �صيوفر 

2500 فر�صة عمل خالل الفرتة املقبلة.
على  ن��ي��وز(،  ل�)ال�صومرية  ال�صايف  وق��ال 
ال�صباب  م��ب��ادرة  م�صروع  افتتاح  هام�س 
االأمريكية  الوكالة  نظمته  ال��ذي  العراقي 
للتنمية الدولية ببغداد:اإن "امل�صروع بادرة 
جديدة للقطاع اخلا�س، بهدف توفري فر�س 
اأمله  عن  معربا  العراقي"،  لل�صباب  العمل 
بان "يف�صح امل�صروع اأمام العراقين الذين 
التي  اأو  ال��ف��ق��رية،  امل��ن��اط��ق  يف  يعي�صون 
تعاين من قلة اخلدمات، الكت�صاب مهارات 
توؤهلهم  فر�س  على  واحل�صول  اأ�صا�صية، 

الأن ي�صبحوا اأ�صحاب م�صاريع منتجة".
"االإح�صائيات  اأن  ال�����ص��ايف:  واأ����ص���اف 
عدد  اأن  اإىل  ت�صري  العمل  ل��وزارة  االأخ��رية 
العاطلن عن العمل للفرتة الواقعة بن 16 
 ،  2009 االأول  كانون  و31   2003 اأيلول 
بلغ اأكرث من مليون ون�صف مليون �صخ�س 
"اأهمية  يف عموم املحافظات"، م�صريا اإىل 
الهيئات  قبل  من  امل�صاريع  قطاع  تن�صيط 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ق��ط��اع اخلا�س  وامل��ن��ظ��م��ات 

لتقلي�س البطالة يف البالد". 
ب�"م�صاريع  وكالة،  التجارة  وزي��ر  واأ���ص��اد 
ملا  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأم��ريك��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
وفرته على امتداد ال�صنوات ال�صبع املا�صية 
جميع  يف  لل�صباب  كثرية  عمل  فر�س  م��ن 
"ت�صاعد  اأن��ه��ا  مبينًا  العراق"،  حمافظات 
العاطلن  اع��داد  تقلي�س  على  كبري  ب�صكل 

عن العمل". 
للوكالة  تابع  م�صروع  مدير  لفت  جهته  من 

االأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة رامي��ون��د 
الذي  ال�صباب  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  مندينيال 
�صاب   500 م��ن  اأك��رث  منه  "�صيفيد  ي��دي��ره 
اأعمارهم بن 18 اإىل 35 �صنة، اإ�صافة اإىل 
توفري 2500 فر�صة عمل من تنفيذ 1800 
حمافظات  م�صتوى  على  �صغري  م�صروع 

البالد".
ل�)ال�صومرية  ح��دي��ث  يف  مندينيال  واأك���د 
يف  املتحدة  ال��والي��ات  "�صفارة  اأن  نيوز(، 
دوالر  مليون   12 مبلغ  خ�ص�صت  ال��ع��راق 
لتنفيذ م�صاريع برنامج ال�صباب، من �صمنها 
ميزانية تتجاوز 4،45 مليون دوالر لتقدمي 

بحاجة  ه��م  مل��ن  وجماعية  ف��ردي��ة  ق��رو���س 
مبينا  مب�صاريعهم"،  للبدء  م��ايل  دع��م  اإىل 
الوكالة  ل��دى  املتوفرة  "االإح�صائيات  اأن 
اإىل  ت�����ص��ري  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأم��ري��ك��ي��ة 
وجود ن�صبة 30% من البطالة لدى ال�صباب 

العراقي".
واو�صح مدير برنامج ال�صباب اأن "الربنامج 
يتمثل  رئي�صة،  اأق�����ص��ام  ث��الث��ة  م��ن  يتكون 
خطط  و�صع  �صبل  املتدربن  بتعليم  االأول 
وح�صاب  ال�صرتاتيجية  والدرا�صات  العمل 
اال�صت�صارات  ق�صم  اإىل  اإ���ص��اف��ة  تكلفتها، 
الذي يجيب على ا�صت�صارات ال�صباب خالل 
املتمثل  الثالث  الق�صم  ع��ن  ف�صال  عملهم، 

بتمويل م�صاريعهم".
على  �صابًا   35 تدريب  "مت  ان��ه  اإىل  ولفت 
طلبوا  ال��ت��ي  التجارية  م�صاريعهم  اإدارة 
منهم  "ع�صرة  اأن  مبينًا  لتنفيذها"،  متوياًل 
ح�صلوا حتى االآن يف حمافظة بغداد على 
اإليهم،  قدمت  قرو�س  عرب  ال��الزم  التمويل 
خمتلف  من  متدربًا  �صابًا   160 ح�صل  فيما 
اخلا�صة  ال��ق��رو���س  على  ال��ع��راق  مناطق 
مب�صاريعهم من اأ�صل 500 متدرب �صاركوا 

يف الربنامج".
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف  خبري  ق��ال  ذل���ك   اىل 
الدولية:اإن  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  لدى 
وظائف  توفر  ال�صباب  برنامج  "مبادرة 
الأ�صحاب  الدعم  وتقدم  اجل��دد،  للخريجن 
اإىل  يفتقرون  الذين  ال�صباب  من  امل�صاريع 

التمويل".
واع����ت����رب ع���ل���ي احل�����ص��ي��ن��ي يف ح��دي��ث 
املثمر  "التوظيف  اأن  نيوز(،  ل�)ال�صومرية 
لل�صباب  �صي�صمحان  امل�صتقرة،  والبيئة 
ولعائالتهم"،  لهم  منتجة  م�صاريع  بتنفيذ 
االأمريكية  ال��وك��ال��ة  "لدى  اأن  اإىل  م�صريا 
ال�صغرية  امل�صاريع  لتطوير  مراكز  للتنمية 
ي�صتفيد منها  قرابة 1600  �صخ�س، �صيتم 

التعليم  ب��رام��ج  يف  منهم   1000 اإ���ص��راك 
اإىل جانب ح�صول 500 منهم على  املهني، 

وظائف دائمة".
ال�صباب  "برنامج  ان  احل�صيني  واأو���ص��ح 
و�صتكون  ال��ع��راق  مناطق  جميع  �صيغطي 
اأوىل  وكركوك  والنجف  بغداد  حمافظات 

املناطق التي �صتتلقى التمويل".
بدوره ذكر احد املتدربن املدعو اياد كاظم 
جا�صم )33 �صنة(من منطقة احلرية ببغداد، 
انه ح�صل على قر�س من الوكالة االأمريكية 
للتنمية الدولية �صمن برنامج ال�صباب، بعد 
اأق�صام و�صعتها  اأن تلقى تدريبًا على ثالثة 

اإدارة امل�صروع. 
وق����ال ج��ا���ص��م ل���)ال�����ص��وم��ري��ة ن���ي���وز( اأن 
م�صروعه خا�س باإن�صاء حمل لبيع االأجهزة 
امل�صت�صفيات  اح��ت��ي��اج��ات  ل�صد  ال��ط��ب��ي��ة، 
موقع  من  القريبة  واملختربات  والعيادات 
م�صروعه الذي يتوافق مع خرباته العلمية 

التي ميتلكها.
يذكر اأن ن�صبة البطالة املرتفعة يف العراق 
تعود اإىل اأ�صباب متعددة منها زيادة معدل 
�صنويًا،   %3 اإىل  ي�صل  مبا  ال�صكاين  النمو 
العمل  العديد من ور�س  اإىل جانب  توقف 
احلجم  متو�صطة  وامل�����ص��ان��ع  ال�����ص��غ��رية 
الأ�صباب عدة منها انقطاع التيار الكهربائي 
وتدفق  التحتية،  البنية  اأو���ص��اع  وت���ردي 
ال�صلع االأجنبية من دون �صوابط، وارتفاع 
بع�س  غلق  مت  كما   ، االأولية  امل��واد  اأ�صعار 
امل�صانع الكبرية واالأعمال التجارية وهجرة 
روؤو���س االأم��وال املحلية التي تقدر قيمتها 
ما بن 15-20 مليار دوالر وفقًا لتقديرات 
خمتلفة ب�صبب ظروف احل�صار االقت�صادي 
يف الت�صعينيات، والظروف االأمنية ال�صيئة 
بعد الدخول االأمريكي عام 2003، ما اأدى 
اإىل ت�صريح العديد من العاملن واإ�صافتهم 

اإىل العاطلن عن العمل.

التجارة ت�سيد بوكالة التنمية الأمريكية التي تتبنى 
م�ساريع مل�ساعدة ال�سباب العراقي
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ذكر تقرير للطاقة ان األداء العام لشركات قطاع الطاقة لدى دول المنطقة سجل سيطرة واضحة على مجريات األحداث والتداوالت اليومية لدى البورصات، 
واستحوذ على حصة كبيرة من حجم وقيم التداوالت اليومية ومستوى التأثير على قوة االرتفاع واالنخفاض وإغالقات المؤشر نظرا الرتفاع األهمية النسبية 
لقطاع الطاقة من إجمالي األوزان التي يتكون منها مؤشر السوق.

�ل�سارقة / خا�س باملدى �القت�سادي

التي  اليومية  واالأح�����داث  ال��ت��ط��ورات  وج���اءت 
م�صتوى  على  كانت  �صواء  الطاقة  قطاع  �صجلها 
اأم  الطاقة  �صركات  عليها  ح�صلت  التي  العقود 
اإجنازها  اجل��اري  امل�صاريع  م�صتوى  على  كانت 
وتلك التي بداأ ت�صغيلها والتطورات العاملية على 
والتطورات  واال�صتهالك  الطلب  حجم  م�صتوى 
امل�����ص��اح��ب��ة ل��الإن��ت��اج واال���ص��ت��ه��الك اإ���ص��اف��ة اإىل 
التما�صك احلا�صل على وترية اال�صتثمار املوجه 
الطاقة  قطاع  موقع  من  لتعزز  الطاقة  قطاع  اإىل 
وعلى  البور�صات  داخ��ل  االأح���داث  م�صرح  على 

جميع القطاعات االقت�صادية لدى الدول كافة.
اأن النتائج التي حققتها �صركات  والحظ التقرير 
لتعزز  ج���اءت  املنطقة  دول  ل��دى  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
بجميع  منتجاتها  على  الطلب  ارت��ف��اع  منطق 
واملبيعات  االإن��ت��اج  حجم  ارتفع  حيث  اأنواعها، 
اأ�صعار  وحت�صنت  البرتوكيماويات  قطاع  ل��دى 
والبال�صتيكية  البرتوكيماوية  املنتجات  معظم 
خالل الن�صف االأول من العام احلايل،هذا وحققت 
العديد من �صركات الطاقة اأرباحا ت�صغيلية جاءت 
االأرب���اح  اإىل  باالإ�صافة  املبيعات  زي���ادة  نتيجة 

الناجتة عن عوائد ا�صتثمارية غري ت�صغيلية.
االأرب���اح   �صايف  يف  االرت��ف��اع  التقرير  واأو���ص��ح 
وح��دات  جلميع  ال��ك��ام��ل  الت�صغيل  نتيجة  ج��اء 
االإنتاج لدى العديد من ال�صركات، يف املقابل فان 
التح�صن احلا�صل على االأرباح جاء اأي�صا نتيجة 
التوايل  على  ال��ث��اين  ول��ل��ع��ام  ال�����ص��رك��ات  جن��اح 
الت�صغيل  م�صاريف  بنود  من  العديد  بتخفي�س 
لديها والتخل�س من بنود امل�صاريف الناجتة عن 

اال�صتثمارات االأخرى غري الت�صغيلية. 
نتائج  �صجلت  التي  بال�صركات  يتعلق  ما  يف  اأما 
اأداء �صالبة خالل الن�صف االأول من العام احلايل 
م�صاريع  يف  ال�صركات  دخ��ول  نتيجة  ج��اءت  فقد 
واالإنتاج  الت�صغيل  مرحلة  يف  والزال���ت  كبرية 
ناجتة  اخل�صائر  هذه  تعد  ال  وبالتايل  التجريبي 
�صلبية  تاأثريات  على  تنطوي  ت�صغيلية  بنود  عن 
امل����ايل، يف حن  ال�����ص��رك��ات  اأداء وم��راك��ز  ع��ل��ى 
عك�صت قوائم الدخل وامليزانيات ن�صف ال�صنوية 
للم�صروعات  التمويل  لبند  وا���ص��ح��ا  ارت��ف��اع��ا 
بهدف  واإجن���ازه���ا  تنفيذها  اجل����اري  اجل��دي��دة 
واأدوات  اآل��ي��ات  وتطوير  االإن��ت��اج  حجم  زي���ادة 
االإنتاج والنقل والتوزيع ملنتجات الطاقة بجميع 
اأنواعها، وت�صري هذه االجتاهات اإىل وجود طلب 
امل�صجلة  االرتفاع  م�صتويات  على  اعتمادا  متناٍم 
الن�صاط  اإىل  اأي�صًا  وت�صري  واالأ�صعار  الطلب  يف 
الذي �صينعك�س على  الطاقة  احلا�صل لدى قطاع 
املالية  املراكز  تقوية  وعلى  املحققة  النتائج  قوة 

لل�صركات خالل الفرتات املالية املقبلة.
ويعك�س م�صمون احلراك احلا�صل لدى �صركات 
نتائج  حت�صن  م�صتوى  على  ك��ان  �صواء  الطاقة 
احلايل  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�صف  خ��الل  االأداء 
من  ال�صحيح  م�صاره  على  الطاقة  قطاع  لي�صع 
ال�صغوط  م��ن  ك��ب��رية  �صفحة  وي��ط��وي  ج��دي��د 
املنتجات  على  الطلب  �صهدها  التي  والرتاجعات 
الرتاجع امل�صجل على اأ�صعار جميع املنتجات يف 
االأ�صواق املحلية والعاملية والتي اأثرت على نتائج 

االأداء خالل الفرتات ال�صابقة وب�صكل وا�صح.

النفط  قطاع  يف  االح���داث  اأه��م  يخ�س  م��ا  ويف 
اأجملها  فقد  العربي  اخلليج  منطقة  يف  وال��غ��از 

التقرير مبا يلي :
يف  العاملة  اأبوظبي  �صركة  ب��داأت  االإم���ارات  يف 
الفح�س  عمليات  ابكو(  )اأدم��ا  البحرية  املناطق 
اخلا�صة  وامل��راف��ق  الدقيقة  وامل��ع��دات  للمولدات 
حقل  يف  الغاز  معاجلة  من�صاآت  م�صروع  مبن�صة 
احلقل  من  الغاز  �صخ  يف  لل�صروع  متهيدًا  زك��م، 
املقبل،حيث  االأول  ت�صرين  �صهر  نهاية  واملتوقع 
للت�صغيل  االأول��ي��ة  اال�صتعدادات  ال�صركة  ب��داأت 
فح�س  ت�صمل  التي  اجلديدة  للمن�صة  التجريبي 
اخلا�صة  وامل��راف��ق  الدقيقة  واالآالت  امل��ول��دات 
وكفايتها  جاهزيتها  م��دى  من  للتاأكد  باملن�صة، 
�صخ  يف  ال�����ص��روع  قبل  م��ا  حتى  ت�صتمر  وال��ت��ي 
اأمتت  اأن  م��ن احل��ق��ل، وذل���ك بعد  ال����وارد  ال��غ��از 
والرتكيب  ال��ت��ع��ومي  عمليات  ب��ن��ج��اح  ال�����ص��رك��ة 
لربط  ج�صر  ت�صييد  مت  بامل�صروع،كما  اخلا�صة 
طريق  ع��ن  وذل��ك  الغربي،  زك��م  مبجمع  املن�صة 
نقل  يف  اجل�صر  �صي�صهم  حيث  ق��وائ��م،  من�صة 
الغاز املغذي للم�صانع من مواقع عدة ونقل الغاز 
امل�صغوط واملعالج اإىل من�صة حقن الغاز وجممع 
اأم ال�صيف، وبذلك تكون »ادما« قد اجنزت من�صة 

م�صروع من�صاآت معاجلة الغاز يف حقل زكم.
اأبوظبي  ب��رتول  �صركة  اأبرمت  ثانية  ناحية  من 
الوطنية “اأدنوك” اتفاقية مبدئية مع �صركة النفط 
الوطنية الكورية ب�صاأن التعاون بن الطرفن يف 
جماالت التنقيب عن النفط، والتخزين، و�صي�صكل 
الطرفان فريقًا لدرا�صة اإمكانية التنقيب عن النفط، 
والغاز يف اإمارة اأبوظبي، ومناق�صة خطة تتعلق 
با�صتخدام “اأدنوك” ملرافق التخزين التي متلكها 

�صركة النفط الوطنية الكورية. وتعتزم اأبوظبي، 
ل�صركات  املمنوحة  االم��ت��ي��ازات  عقود  مراجعة 
يف  للتجديد  �صتخ�صع  والتي  االأجنبية،  النفط 
تخطط  كما  املقبلة،  اخلم�س  ال�صنوات  غ�صون 
للنفط من 8 .2  االإنتاجية  الطاقة  لزيادة  االإمارة 
برميل يف  مليون   3.  5 اإىل  برميل/يوم،  مليون 

اليوم.
"تكرير" ات�صاالت مع �صركات  كما جتري �صركة 
مرافق  واإدارة  ت�صميم  عقد  ب�����ص��اأن  امل��ق��اوالت 
تزويدها  عن  ف�صاًل  الروي�س،  يف  جديدة  تكرير 
دوالر.  مليون   500 بتكلفة  ال��الزم��ة  بالتقنيات 
�صركات  من  حزيران  مطلع  يف  ال�صركة  وطلبت 
عن  ل��الإع��راب  نوايا  خطابات  اإر���ص��ال  امل��ق��اوالت 
على  امل�صروع  امل�صروع. ويركز  بتنفيذ  اهتمامها 
من  وهو  االأ�صود  للكربون  جديد  م�صنع  اإن�صاء 
املنتجات اجلانبية لزيوت الوقود، وي�صتخدم يف 

�صناعة اإطارات ال�صيارات والبال�صتيك.
)جا�صكو(  الغاز  ل�صناعة  اأبوظبي  �صركة  وقامت 
مل�صنع  الفنية  العرو�س  ت�صليم  موعد  بتمديد 
مطالبة  ب��ع��د  ال��روي�����س  يف  ال��ك��ربي��ت  م��ع��اجل��ة 
اأن �صركة  ال��وق��ت، ح��ي��ث  م��ن  امل��ق��اول��ن مب��زي��د 
املتاأهلة  ال�����ص��رك��ات  دع���ت  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ط��وي��ر 
ويق�صي  اآب  م��ن  االأول  يف  مقرتحاتها  لت�صليم 
العقد ببناء م�صنع ملعاجلة الكربيت يف الروي�س، 

اإ�صافة اإىل حمطة حتميل وتفريغ.
للعمليات  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ط��رح��ت  جهتها  م��ن 
مليون  بقيمة 50  عقدًا  )اأدك��و(  الربية  البرتولية 
من  �صاه  ال�صغط يف حقل  مل�صروع حمطة  دوالر 
املنطقة الغربية يف اأبوظبي. ومن املقرر تر�صية 
ال�صركة  اجل��اري، وحددت  العام  نهاية  العقد يف 

العرو�س  لتقدمي  نهائيا  موعدا  اجلاري  اآب   11
للعرو�س  اأيلول  ومنت�صف  للم�صروع،  التقنية 
�صغط  وح��دة  اإن�صاء  العقد  وي�صمل  التجارية، 

جديدة ومرافق جتفيف واإ�صعال.
ويف ال�صعودية دعت �صركة “اأرامكو” ال�صعودية 
عرو�س  ل��ت��ق��دمي  ال�����ص��رك��ات  للنفط  احل��ك��وم��ي��ة 
الطبيعي  للغاز  حقلن  يف  بحرية  اأعمال  لتنفيذ 
“وا�صط”  حمطة  يغذيان  للنفط  امل�صاحب  غري 
اأكرب حمطة للغاز الطبيعي يف اململكة. و�صتعالج 
مكعبة  قدم  مليار   2.5 اإىل  ي�صل  ما  “وا�صط” 
العربية  حقلي  م��ن  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  يوميًا 
النهائي  املوعد  اأن  البحرين،حيث  واحل�صبة 
لتقدمي العرو�س هو ال�صابع من نت�صرين الثاين، 
وبناء  اأنابيب  خطوط  م��د  العمل  �صي�صمل  كما 
ودعت  واحل�صبة.  العربية  حقلي  يف  من�صات 
حزم  على  عرو�س  لتقدمي  “اأرامكو” ال�صركات 

االأعمال الربية ال�صهر املا�صي.
كما اأبرمت اأرامكو عقودا مع �صركات عاملية لبناء 
ينبع  يف  ال���دوالرات  مبليارات  جديدة  م�صفاة 
على �صاحل البحر االأحمر، وت�صكل م�صفاة ينبع 
وطاقتها االإنتاجية 400 األف برميل يوميا قرابة 
لرفع  املزمعة  ال�صعودية  م�صروعات  حجم  رب��ع 
يوميا،  برميل  مليون   1.7 بنحو  التكرير  طاقة 
وكان من املقرر اأن تتوىل �صركة النفط االمريكية 
يف  امل�صفاة  ب��ن��اء  واأرام��ك��و  فيليب�س  كونوكو 
مدينة ينبع ال�صناعية لكن كونوكو ان�صحبت من 
التي  ال�صفقات  ومبوجب  ني�صان،  يف  امل�صروع 
وا�س.كيه  ال�صناعية  ديلم  �صركتا  فازت  اأبرمت 
لبناء  بعقود  اجلنوبيتان  الكوريتان  الهند�صية 
ثالث من وحدات املعاجلة الرئي�صة يف امل�صفاة، 
بعقود  ف��ازت  التي  االأخ���رى  ال�صركات  اأن  يذكر 
والوحدة  اال�صبانية  رويندا�س  تكنيكا�س  ت�صم 
وال�صركة  الهندية  لويد  بوجن  لداييم  ال�صعودية 
والكيماوية  البرتولية  لل�صناعات  الهند�صية 
�صركتا  وقعت  ذلك  اإىل  اإ�صافة  امل�صرية،  )انبي( 
بنية  عقود  ال�صعودية  واخل��دم��ات  امل��ري  راج��ح 
العقود  قيمة  ع��ن  اأرام��ك��و  تك�صف  ومل  حتتية، 
التي منحتها، لكن تكنيكا�س قالت اأن قيمة عقدها 
اأن  بالقطاع  م�صادر  وقالت  دوالر  مليون   770
مليار   1.7 تبلغ  ديلم  لعقدي  االإجمالية  القيمة 
دوالر بينما تبلغ قيمة عقد ا�س.كيه 560 مليون 

دوالر.
للكهرباء  ال�صعودية  ال�صركة  وقعت  جهتها  من 
عقدًا مع اإحدى ال�صركات الوطنية لتنفيذ م�صروع 
ربط اإحدى حمطات التحويل اجلديدة بال�صبكة 
�صمال  مبحطات  تعديالت  واإج��راء  الكهربائية، 
الريا�س، وذلك ملواجهة االأحمال الزائدة مبدينة 
الذي وقع مع موؤ�ص�صة  العقد  اأن  الريا�س. يذكر 
 223 قيمته  تبلغ  للمقاوالت،  العجيمي  حممد 
ال�صبكة  قدرات  تعزيز  اإىل  ريال، ويهدف  مليون 
الكهربائية بالريا�س، وذلك من خالل ربط حمطة 
حطن رقم 9005 بال�صبكة الكهربائية جهد 132 

ك. ف.
ويف الكويت با�صرت �صركة نفط الكويت باجناز 
والدوحة  ال�صبية  حمطات  لتزويد  م�صروعن 
خمتلفة  باأنواع  الكهربائية  وال�صعيبة  وال��زور 

م��ن ال��وق��ود م��ن اأج���ل دع���م ق��درت��ه��ا ع��ل��ى تلبية 
االحتياجات املتزايدة للطاقة الكهربائية يف البالد 
وبتكلفة اإجمالية تبلغ 520 مليون دينار. ويهدف 
امل�صروع االأول البالغة قيمته 404 مالين دينار 
اإىل توفري 730 طنا يف ال�صاعة من زيت الوقود 
منخف�س الكربيت و2072 مليار بي تي يو من 
وقود الغاز يوميًا، اإ�صافة اإىل 591 مليار بي تي 
ال�صركة  اأو�صحت  كما  يوميًا،  الغاز  يو من زيت 
االنتاجية  ال��ق��درة  دع��م  اإىل  يهدف  امل�صروع  اأن 
حيث  الكهربائيتن،  والدوحة  ال�صبية  ملحطتي 
 .2013 عام  من  ني�صان  يف  منه  االنتهاء  يتوقع 
وبينت اأنه مت طرح مناق�صة للمقاولن العاملين 
للقيام باأعمال الت�صميم الهند�صي وتوفري املعدات 
واملواد وادارة امل�صروع وبناء وجتهيز واختبار 
االداء خلطوط االنابيب املزمع اقامتها من ميناء 
لتوليد  ال�صبية والدوحة  اإىل حمطتي  االأحمدي 
البالغة  الثاين  امل�صروع  اأما  الكهربائية.  الطاقة 
توفري  اإىل  فيهدف  دي��ن��ار  مليون   116 قيمته 
يوميا  الغاز  وق��ود  من  يو  تي  بي  مليار   1452
يوميا  الغاز  زيت  من  يو  تي  بي  مليار  و1731 
الزور  ملحطتي  االإنتاجية  القدرة  دع��م  اج��ل  من 
منه  االنتهاء  واملتوقع  الكهربائيتن  وال�صعيبة 
يف متوز 2012. وقد مت طرح مناق�صة للمقاولن 
الهند�صي  الت�صميم  ب��اأع��م��ال  للقيام  العاملين 
امل�صروع وبناء  واإدارة  املعدات واملواد  وتوفري 
التي  االأنابيب  االأداء خلطوط  وجتهيز واختبار 
الزور  حمطتي  اإىل  االأح��م��دي  ميناء  من  �صتقام 

وال�صعيبة لتوليد الطاقة الكهربائية.
الوطنية  البرتول  �صركة  اأر�صت  اآخر،  جانب  من 
عقدا  االإيطالية  تكنيمونت  �صركة  على  الكويتية 
تبلغ قيمته 400 مليون دوالر لبناء جممع الإزالة 
االأحمدي.  ميناء  م�صفاة  يف  احلام�صي  الغاز 
بواقع  االأدن���ى  العر�س  قدمت  ال�صركة  وك��ان��ت 
العر�س  على  بذلك  متفوقة  دينار  مليون   116
على  االأخ���رى  املتناف�صة  ال�صركات  قدمته  ال��ذي 
ال�صينية  �صينوبيك  ���ص��رك��ة  وم��ن��ه��ا  امل�����ص��روع 
وبرتوفاك الربيطانية و�صايبيم االإيطالية وجي 
للهند�صة  وهيونداي  واملقاوالت،  للهند�صة  ا�س 

واملقاوالت وكلتاهما كورية جنوبية.
ويف قطر اأعلنت �صركة راأ�س قرطا�س للطاقة عن 
اكتمال املرحلة االأوىل من م�صروع حمطة راأ�س 
القدرة  باإ�صافة  وذلك  واملاء  للكهرباء  ج�   - لفان 
االإنتاجية لهذه املرحلة والبالغة 1833 ميغاوات 
للم�صروع  الكلية  القدرة  اأ�صل  من  ال�صبكة  اإىل 
البالغة 2730 ميغاوات، وقد قامت �صركة راأ�س 
من  االأكرب  امل�صروع  هذا  بتنفيذ  للطاقة  قرطا�س 

نوعه يف دولة قطر.
مناق�صة  �صهر  ومل��دة  العراق  اأرج��اأ  العراق  ويف 
حقول  م��ن  ثالثة  تطوير  تريد  عاملية  ل�صركات 
 45 �صتدعو  اأنها  بغداد  وقالت  العراقية،  الغاز 
مناق�صتن  يف  للمناف�صة  تاأهلت  عاملية  �صركة 
بعرو�س  للتقدم  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  النفط  لعقود 
الغربية  ال�صحراء  يف  عكا�س  حقول  لتطوير 
و�صيبا يف الب�صرة بجنوب العراق واملن�صورية 
اأن تبداأ املناق�صة  البالد، وكان من املقرر  ب�صرق 

يف اأول اأيلول املقبل. 

تقرير: نتائج �سركات الطاقة تعك�س حت�سن الطلب
 على منتجاتها خالل الن�سف الأول
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CNN / دبي
من  العربية  امل��ال  اأ���ص��واق  معظم  متكنت 
االأول  اآب  اأ���ص��ب��وع  يف  ال��ت��داوالت  اإن��ه��اء 
ظلت  قد  املكا�صب  كانت  واإن  ارتفاع،  على 
حمدودة بحيث مل تتجاوز واحد يف املائة 
اإال بال�صوقن القطرية وامل�صري، يف حن 
�صذ املوؤ�صر يف اأبوظبي عن االجتاه العام، 

وتعر�س خل�صائر حمدودة. 
يف   ان��ه  ان(  ان  )���ص��ي  ال  �صبكة  وذك���رت 
اأول  بنهاية  ال�صوق  اأقفلت  ال�صعودية، 
تتجاوز  مل  مكا�صب  على  اآب  �صهر  اأ�صابيع 

نقطة،  يعادل 34  نقطة مئوية، مبا  ن�صف 
منهية جل�صتها عند م�صتوى 6300 نقطة، 
وكان  ال���ت���داوالت،  حت�صن  م��ع  ب��ال��رتاف��ق 
املتعدد"  "اال�صتثمار  ق��ط��اع��ات  ملكا�صب 
و"التاأمن"  ال�صناعي"  و"اال�صتثمار 

التاأثري االأكرب على االرتفاع.
الكويتية، فقد ارتفع موؤ�صرها  ال�صوق  اأما 
11 نقطة تعادل 0.17 يف املائة من قيمته، 
وكان  نقطة،   6666 عند  جل�صته  لينهي 
املوؤ�صرات  راأ���س  على  "اخلدمات"  قطاع 
ب��واق��ع 0.60 يف  ال��راب��ح��ة،  ال��ق��ط��اع��ي��ة 

ب�0.36  "ال�صناعة"  موؤ�صر  وتبعه  املائة، 
املائة،  يف   0.07 مع  وامل�صارف  املائة  يف 
الأكرب  "اال�صتثمار"  موؤ�صر  تعر�س  بينما 

اخل�صائر مع 0.67 يف املائة.
دب��ي 0.4  موؤ�صر  ك�صب  فقد  دب��ي،  اأم��ا يف 
يعادل خم�س  اأي مبا  قيمته،  املائة من  يف 
 1517 م�صتوى  ع��ل��ى  ليقفل  ف��ق��ط  ن��ق��اط 
نقطة، وكان موؤ�صر "اخلدمات" على راأ�س 
موؤ�صر  راوح  بينما  الرابحة،  القطاعات 
"االت�صاالت" مكانه دون تعديل. اأما �صوق 
املائة،  يف   0.64 تراجعت  فقد  اأبوظبي، 

عند  جل�صتها  لتنهي  نقطة،   16 خا�صرة 
2529 نقطة.

ال�صوقية  القيمة  انخف�صت  ع��ام،  وب�صكل 
�صوقي  امل��ت��داول��ة يف  ال�����ص��رك��ات  الأ���ص��ه��م 
مبقدار  جل�صات  خم�س  خ��الل  االإم����ارات 
1.2 مليار درهم، مغلقة عند م�صتوى 364 
ل�صهم  وا�صحة  خ�صائر  مع  دره��م،  مليار 
"الدار" الذي فقد �صتة يف املائة من قيمته.
م�صتوى  املنامة  ���ص��وق  موؤ�صر  واخ���رتق 
1400 نقطة بزيادة نقطة واحدة، بعد اأن 
اأ�صاف �صبع نقاط تعادل 0.5 يف املائة من 

ما  فقد ربحت  القطرية  ال�صوق  اأما  قيمته، 
مبا  قيمتها،  م��ن  امل��ائ��ة  يف    1.48 ي��ع��ادل 
عند  جل�صتها  منهية  ن��ق��اط،   104 ي��ع��ادل 
م�صقط  �صوق  ارتفع  بينما  نقطة،   7133
نقطة،   6357 عند  لتغلق  املائة،  يف  واحد 

بزيادة 62 نقطة.
وارتفع موؤ�صر EGX 30 امل�صري بواقع 
1.43 يف املائة، منهيًا جل�صته عند 6407 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  نقطة،   90 ب��زي��ادة  ن��ق��اط، 
ال�صيولة  التداول وحجم  تقل�س يف ن�صب 

املتوفرة باالأ�صواق.

ارتفاع يف ا�سواق املال العربية ال�سبوع املا�سي

�لريا�س  /  رويرتز
الر�صمية  ال�صعودية من هيئة االت�صاالت  طلبت 
للتهديد  م��ق��رتح  ح��ل  اختبار  امل��ا���ص��ي   ال�صبت 
هواتف  ت�صكله  ال��ذي  القومي  لالمن  املت�صور 
بالكبريي الذكية التي ت�صنعها �صركة ري�صري�س 

ان مو�صن )ار.اي.ام(. 
اذا جنح  اخل���دم���ة  ل���ن حت��ظ��ر  ان���ه���ا  وق���ال���ت 

االختبار.
بوقف  ه��ددت  ق��د  ال�صعودية  احلكومة  وك��ان��ت 
لتليفونات  )م�صنجر(  الفوري  الرتا�صل  خدمة 
بالكبريي للم�صرتكن يف ال�صعودية يوم اجلمعة 
املا�صي ولكنها �صمحت حتى االن با�صتمرار هذه 

اخلدمة.
جانب  من  متزايدا  تدقيقا  )ار.اي.ام(  وتواجه 
العربية  االم���ارات  ودول��ة  الهند  بينها  من  دول 
حرية  تريد  والتي  واجل��زائ��ر  ولبنان  املتحدة 
حتى  لل�صركة  امل�صفرة  ال�صبكة  اىل  الو�صول 
قد  انها  تقول  التي  الر�صائل  مراقبة  من  تتمكن 
ال�صركة  وقالت  حمتمل.  امني  تهديد  اىل  ت�صري 
طرف  دخ��ول  ان  املا�صي  اال�صبوع  يف  الكندية 

ثالث اىل �صبكتها م�صتحيل.
املعلومات  وتقنية  االت�����ص��االت  هيئة  وق��ال��ت 
�صركات  اعطت  انها  رويرتز  بح�صب  ال�صعودية 
�صركة  وه����ي  ال���ث���الث  امل�����ص��غ��ل��ة  االت�������ص���االت 
االت�صاالت ال�صعودية التي ت�صيطر عليها الدولة 
وموبايلي وزين 48 �صاعة يف حماولة لتجربة 
احللول املقرتحة والوفاء بال�صروط التنظيمية 

املطلوبة.
�صت�صمح  ك��ان��ت  م���ااذا  �صتقرر  ان��ه��ا  وا���ص��اف��ت  
النتائج  على  اعتمادا  ال  ام  باال�صتمرار  للخدمة 

التي يحرزها مقدمو اخلدمة.
احلل  هو  ما  للهيئة  املقت�صب  البيان  يقل  ومل 
ولكن م�صدرا قال لرويرتز يوم اجلمعة املا�صي  
خوادم  ا�صتخدام  تخترب  )ار.اي.ام(  �صركة  ان 

يف ال�صعودية ملعاجلة خماوف احلكومة.
امكانية  �صيح�صن  حملية  خ���وادم  وا�صتخدام 
التي يتم  للر�صائل  ال�صعودية  ال�صلطات  و�صول 
يف  خ��وادم  خالل  من  ح�صري  ب�صكل  معاجلتها 

كندا وبريطانيا.
)ار.اي.ام(  ل�صركة  اكرب �صوق  وال�صعودية هي 

الف   700 نحو  وج��ود  مع  االو�صط  ال�صرق  يف 
م�صتخدم لبالكبريي.

واقرتحت دولة االمارات العربية املتحدة التي 
يوجد بها 500 الف م�صتخدم لبالكبريي حظرا 
ي�صتهدف  القادم   االول  ت�صرين   11 من  ابتداء 
الربيد االلكرتوين وت�صفح االنرتنت باال�صافة 
يف  )م�صنجر(  ال��ف��وري  ال��رتا���ص��ل  خ��دم��ة  اىل 

اجلهاز.
عن  والكندية  االمريكية  احلكومتان  واعربت 

قلقهما ب�صاأن اثار حظر مثل هذه اخلدمات.

هيئة الت�سالت ال�سعودية تتفادى حظر 
هواتف بالكبريي

طوكيو / وكاالت
بح�صب  امل��ا���ص��ي  االح���د  ي��وم  �صيمبون  طوكيو  �صحيفة  ذك���رت   
وكالة رويرتز ان هوندا موتور تنوي بيع موديل يعمل بالوقود 
والكهرباء من �صيارتها ال�صغرية )فيت( التي حتظى برواج كبري 
�صيارة  ارخ�س  لت�صبح  دوالر(   18600( ين  مليون   1.59 نحو 

مزدوجة املحرك يف اليابان حن تطرح للبيع يف ت�صرين االول.
وبف�صل دعم اليابان ل�صراء �صيارات �صديقة للبيئة لقيت ال�صيارات 
اال�صهر  يف  اجلديدة  ال�صيارت  �صوق  يف  رواج��ا  املحرك  مزدوجة 

االخرية.
توؤدي  قد  خطوة  يف  املقبل  ال�صهر  الدعم  انهاء  املقرر  من  ان  غري 

انتاج  يف  مناف�صتها  م��وت��ور  تويوتا  م��ع  اأ���ص��ع��ار  ح��رب  لن�صوب 
ال�صيارات ذات املحرك املزدوج.

�صعر  ين عن  الف  بنحو 300  فيت  ال�صيارة هوندا  �صعر  و�صيقل 
�صركة  اأك��رب  ث��اين  تبيعها  التي  االخ���رى  ال�صيارة  )ان�صايت( 

�صيارات يف اليابان وهي االرخ�س حاليا. و�صيزيد �صعرها 
بالبنزين  يعمل  ال��ذي  فيت  موديل  عن  ين  الف   400 زه��اء 

فقط.
�صتبيع  هوندا  ان  �صيمبون  مايني�صي  �صحيفة  ذكرت  كما 
ال�صيارة مزدوجة املحرك نحو  1.6 مليون ين يف ت�صرين 

االول املقبل.

هونــدا تبيــع اأرخ�ــس �سيــارة مزدوجــة املحــرك فـــي اليابان

تك�سا�س / وكاالت
يف �صوق اأفريقية مزدحمة، و�صط مدينة هيو�صت بوالية تك�صا�س االأمريكية، 

يكرث االأفريقيون املقيمون يف الواليات املتحدة، اأو االأمريكين من اأ�صول 
اأفريقية، يت�صوقون بن منتجات من بلدانهم االأ�صلية.

لكن هذه ال�صوق، تبيع �صلعة اأخرى، مميزة ومطلوبة لكثري من االأفريقين، 
وال توجد اإال هنا، وهي جملة "كال�س،" املعنية باأخبار ومتابعات اجلالية 
النيجريية يف الواليات املتحدة، وبن�صاطاتهم يف الواليات املتحدة ب�صكل 

عام.
ويقول عدد من املت�صوقن يف ال�صوق تلك اإن هذه املجلة توفر لهم مطبوعة 
ملتابعة اأخبار بالدهم، ومعرفة ماذا يجري هناك، باالإ�صافة اإىل معرفة اأنباء 

النيجريين يف الواليات املتحدة.
ولي�صت جملة "كال�س،" التي ت�صهد رواجا هائال اإال جزءا من �صركة اإعالمية 
اأ�ص�صها اأفريقي عندما قدم اإىل الواليات املتحدة عام 1990، حتت ا�صم "يو 

اأ�س اأفريكا،" وهي �صركة يبلغ عدد موظفيها 30 �صخ�صا، لكنها تطمح اإىل 
فعل الكثري.

ويقول موؤ�ص�س ال�صركة �صيدو نوانغو "يف ذلك الوقت مل يكن لدينا و�صائل 
اإعالم متخ�ص�صة يف ال�صاأن االأفريقي، داخل الواليات املتحدة، كان هناك 

حاجة كبرية ملثل تلك املطبوعات وعريها، كي ن�صتطيع خماطبة النا�س 
واحلديث عن ق�صاياهم."

ومن �صمن منتجات ال�صركة، بح�صب نوانغو، موقع اإلكرتوين اإخباري 
متخ�ص�س، يعد االأول من نوعه يف الواليات املتحدة، من ناحية الرتكيز 

على ال�صاأن االأفريقي، حيث يحقق املوقع اأكرث من 360 األف زيارة يف اليوم.
وي�صري نوانغو اإىل اأن لدى �صركته طموحات عديدة، رغم االإمكانات املادية 

املحدودة، تتمثل يف تقدمي باقة اإعالمية متنوعة، لالأفارقة املقيمن يف 
الواليات املتحدة، تزيد من ج�صور التوا�صل بينهم وبن االأعراق االأخرى 

املقيمة هناك اأي�صا.
وترجمة للطموحات تلك، تخطط ال�صركة الإطالق قناة تلفزيونية حتت ا�صم 

"يو اأ�س اأفريكا،" يف �صهر ت�صرين اأول املقبل، والتي يقول عنها نوانغو اإنها 
�صتكون معنية باإظهار الوجه احلقيقي الأفريقيا، واحلديث عن عراقة وغنى 

الثقافة االأفريقية.

�سركة اإعالمية ت�سعى لن�سر 
بريق اأفريقيا يف اأمريكا
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مو�سكو – �لقاهرة / وكاالت
احلبوب  من  ال�صادرات  وقف  رو�صيا  قررت 
بن 15 اآب اجلاري و31 كانون االأول املقبل  
بعد موجة اجلفاف واحلرائق التي اتت على 

حما�صيلها الزراعية.
وق���ال رئ��ي�����س ال�����ورزاء ال��رو���ص��ي فالدميري 
بوتن: "اعتقد اأنه ين�صح بفر�س حظر موقت 
على �صادرات احلبوب الرو�صية وغريها من 

املنتجات امل�صنعة من احلبوب".
وهي  رو���ص��ي��ا،  ع��م��دت   ،2009 ال��ع��ام  ويف 
وال�صعري  للقمح  امل�صدرة  ال��دول  اأهم  اإح��دى 
من  حاجاتها  رب��ع  ا�صترياد  اىل  وال�صوفان، 

املواد هذه.
اإعالن بوتن يف ارتفاع قيا�صي يف  وت�صبب 

ا�صعار احلبوب، وبلوغه 23 نقطة.
وكان �صعر احلبوب بلغ اال�صبوع املا�صي 22 
نقطة على خلفية املخاوف من تاأثري اجلفاف 

واحلرائق على �صادرات رو�صيا.
يف املقابل، ي�صري خرباء عدة اىل فائ�س يف 
اعلى  العاملي،  ال�صعيد  على  القمح  حما�صيل 
من الرقام القيا�صية التي �صجلت يف العامن 
2008 و2009. ويقولون ان التجار افتعلوا 
رفعًا لال�صعار على امل ان يجنوا مكا�صب من 

القلق حيال ال�صادرات الرو�صية.
ودعت رو�صيا �صركائها يف القوقاز، وال�صيما 
وب��ي��الرو���ص��ي��ا، اىل احل���ذو  ك��ازاخ�����ص��ت��ان 

حذوها.
"لي�س  ولفت بوتن اىل ان الهدف من قراره 
االرب�����اح، وامن����ا م�صاعدة  م��ن  م��زي��د  ج��ن��ي 
الذين يحتاجون م�صاعدة".  الفالحن  هوؤالء 
وا�صاف ان احلكومة �صتخ�ص�س 10 مليارات 
امل�صاعدات،  من  دوالر(  مليون   335( روب��ل 
وقرو�س لل�صركات الزراعية املت�صررة بقيمة 

25 مليار روبل.
يف غ�صون ذلك  يبدو اأن امل�صرين، باعتبارهم 
�صوف  للقمح،  ا�صتهالكًا  العامل  �صكان  اأك��رث 
الذي  ال��ق��رار  م��ن  املت�صررين  اأول  يكونون 

بحظر  موؤخرًا  الرو�صية  ال�صلطات  اأ�صدرته 
ُتعد  التي  م�صر،  اأن  خا�صًة  القمح،  ت�صدير 
على  تعتمد  العامل،  يف  للقمح  م�صتورد  اأكرب 
رو�صيا، اإىل حد كبري، لتوفري احتياجاتها من 

تلك ال�صلعة االإ�صرتاتيجية.
قرارها  عن  الرو�صية  ال�صلطات  اإعالن  وفور 
ب��ح��ظ��ر ت�����ص��دي��ر ال��ق��م��ح، خ���الل ال��ف��رتة من 
منت�صف اأغ�صط�س/ اآب اجلاري، وحتى االأول 
ح�صبما  القادم،  االأول  كانون  دي�صمرب/  من 
اأكد دميرتي ب�صكوف، الناطق الر�صمي با�صم 
بداأت   ،CNN�ل الرو�صية،  احلكومة  رئي�س 
احلكومة امل�صرية حركات حثيثة للبحث عن 

الذي  العجز  لتعوي�س  للقمح،  بديلة  اأ�صواق 
�صينجم عن قرار مو�صكو.

يف  للقمح  م�صدر  اأك��رب  ثالث  رو�صيا  وتعد 
العامل، اإال اأنها تواجه �صبح تراجع املح�صول 
ه���ذا ال���ع���ام، ج����راء م��وج��ة ج��ف��اف اأج���ربت 
وزارة الزراعة على تقلي�س توقعاتها الإنتاج 
ما بن 70  اإىل  مليون طن  احلبوب، من 90 
احلكومة،  رئي�س  دفع  مما  طن،  مليون  و75 
بفر�س  ق��راره  اإ�صدار  اإىل  بوتن،  فالدميري 
من  رو�صيا  ���ص��ادرات  على  موؤقت"  "حظر 

احلبوب، اإىل خمتلف دول العامل.
واأورد تلفزيون "رو�صيا اليوم" تقريرًا له من 

وال�صناعة  التجارة  وزير  باأن  اأفاد  القاهرة، 
عاجاًل  اجتماعًا  عقد  ر�صيد،  اأحمد  امل�صري، 
بالوزارة،  امل�صوؤولن  م��ن  ع��دد  م��ع  م��وؤخ��را 
لبحث تداعيات القرار الرو�صي بحظر ت�صدير 
القمح، م�صريًة اإىل اأن رو�صيا تعترب "امل�صدر 

الرئي�صي" للقمح اإىل ال�صوق امل�صرية.
امل�صرية  احلكومة  تزال  "ال  التقرير:  وتابع 
القرار  ت��داع��ي��ات  م��ع   التعامل  اآل��ي��ة  ت��در���س 
للم�صوؤولن  بالن�صبة  ف���االأه���م  ال��رو���ص��ي، 
املوقف  م��ن��اق�����ص��ة  ه���و  ح���ال���ي���ًا،  امل�����ص��ري��ن 
القانوين من التعاقدات التي متت مع رو�صيا 
اجل���اري،  اآب  اأغ�����ص��ط�����س/  ت��اري��خ 15  ق��ب��ل 

ق��رار احل��ظ��ر، الأن  ال��ذي اتخذ فيه  ال��ت��اري��خ 
العامل،  يف  للقمح  االأول  امل�صتورد  القاهرة، 
تعترب رو�صيا امل�صدر الرئي�س لها، بن�صبة 45 

يف املائة من حجم ا�صتريادها."
واأ����ص���اف ت��ق��ري��ر امل��ح��ط��ة ال��رو���ص��ي��ة: "لكن 
احلقيقة اأن ع�صر الغذاء الرخي�س  قد وىل، 
باأن  ينادون  الذين  البع�س،  نظر  وجهة  من 
من  فدان  مليون  زراعة  اإىل  احلكومة  ت�صعى 
القمح، ت�صاف اإىل ثالثة مالين، يتم زراعتها 
الذي  الطلب،  على  ال��زي��ادة  ملواجهة  حاليًا، 
ت�صهد  والتي  العامل،  اأنحاء  كافة  يف  يتنامى 

ارتفاعات قيا�صية يف اأ�صعار القمح."
اأن م�صر ُتعد اأكرث بلدان  واأ�صار التقرير اإىل 
العامل ا�صتهالكًا للقمح على م�صتوى االأفراد، 
ح��ي��ث ي��ب��ل��غ م��ع��دل ا���ص��ت��ه��الك  ال���ف���رد 140 
اإىل  باحلكومة  ح��دا  مما  �صنويًا،  كيلوغرام 
من  اخلبز  لرغيف  املخ�ص�س  ال��دع��م  زي���ادة 
ت�صعة مليارات جنيه، اإىل 16 مليار جنيه، ثم 
اإىل 21 مليار جنيه العام احلايل، يف الوقت 
ا�صترياد 40 يف  على  البالد  فيه  تعتمد  الذي 
امل��ائ��ة م��ن غ��ذائ��ه��ا، ونحو 60 يف امل��ائ��ة من 

احتياجاتها من القمح.
ال�صابع"  "اليوم  �صحيفة  ذكرت  جانبها،  من 
اأحمد  ال��وزراء،  جمل�س  رئي�س  اأن  القاهرية، 
نظيف، اأ�صدر تعليمات م�صددة ب�صرورة فتح 
الرو�صي،  لل�صوق  بديلة  ا�صتريادية  اأ�صواق 
الذي اأ�صدر قرارًا بحظر ت�صدير اأقماحه اإىل 
التي  اجلفاف  موجة  بعد  العامل،  دول  معظم 

دمرت املح�صول خالل املو�صم احلايل.
ر�صمية  م�صادر  عن  ال�صحيفة  نقلت  وفيما 
ب�����وزارة ال���زراع���ة وا���ص��ت�����ص��الح االأرا����ص���ي 
اأقماح  الأزم���ة  م�صر  "تعر�س  م��ن  حتذيرهم 
امل�صادر  ذك��رت  فقد  القادمة"،  الفرتة  خ��الل 
نف�صها اأن الوزارة انتهت من اإعداد جمموعة 
من التقارير اخلا�صة بالدول امل�صدرة للقمح، 
وفقا لل�صروط الدولية املتفق عليها، ا�صتعدادًا 

لفتح اأ�صواق جديدة.

رو�سيا تقرر وقف �سادرات القمح وم�سر تبدي خماوفها

و��سنطن / وكاالت
وظيفة  األ��ف   131 االمريكي  االقت�صاد  فقد 
اأخرى يف �صهر  متوز املا�صي  وهو ال�صهر 
يف  �صلبية  م��وؤ���ص��رات  ي�صهد  ال��ذي  ال��ث��اين 
اح�صاءات  الوظائف.ح�صب  فقدان  جم��ال 

وزارة العمل االمريكية.
القطاع  اإن  االأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وت��ق��ول 
اخلا�س وفر 71 الف فر�صة عمل، على ان 

هذه االرقام جاءت اأقل من املتوقع.
االنخفا�س  اأن جممل هذا  من  الرغم  وعلى 
بقي  البطالة  معدل  ان  اال  العمل  فر�س  يف 

على حاله بن�صبة %9.5.
وق���د رح���ب ال��رئ��ي�����س االم��ري��ك��ي اأوب���ام���ا 
ب�����ص��اأن العمل يف  ب��االح�����ص��اءات االأخ����رية 
ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ال���رغ���م ان��ه��ا ال 
االقت�صاد  يف  �صعيفا  تعافيا  �صوى  توؤ�صر 

االمريكي.
خلق  تظهر  التي  االرق���ام  اأوب��ام��ا  وو�صف 
اأنه  بيد  ج��ي��دة.  ع��الم��ة  ب��اأن��ه��ا  ف��ر���س عمل 
اأ�صرع  ب�صكل  ي��اأت��ي  يجب  التقدم  اأ���ص��اف 

لالمريكين.
وي��ب��دي ع��دد م��ن املحللن خم��اوف م��ن اأن 
ابطاء  اإىل  املرتفعة  البطالة  ن�صبة  ت��وؤدي 

وتقوي�س التعايف االقت�صادي االمريكي.

اال�صعار  بقوة  ال��وظ��ائ��ف  ف��ق��دان  وخف�س 
فاإنخف�س  االمريكية،  اال�صهم  ور�صات  يف 
موؤ�صر داو جونز ب� 120 نقطة اأي اأكرث من 
ن�صبة 1% لي�صل اىل 10،555 يف التدوالت 

املبكرة.
فانخف�صت  االوربية  اال�صواق  �صربت  كما 
اال�صعار يف �صوق اال�صهم يف لندن وباري�س 

وفرانكفورت بحوايل %1 .
فاأنخف�س  اأي�صا  ال��دوالر  قيمة  وانخف�صت 
اجلنية  م���ق���اب���ل  ���ص��ن��ت  ن�����ص��ف  ب��ن�����ص��ب��ة 
اال�صرتليني لي�صل اإىل 1.5983 ، وبثالثة 
اأرباع ال�صنت مقابل اليورو اإذ بات اليورو 

الواحد يعادل 1.3318 دوالرا.
اح�صاءات  يف  االأخ���ري  االنخفا�س  وج��اء 
وظيفة  األ��ف   143 فقدان  نتيجة  الوظائف 
للعمال املوؤقتن الذين كانوا قد ا�صتخدموا 
االمريكي  ال�صكاين  االح�����ص��اء  يف  للعمل 

واأكملوا عملهم يف �صهر يوليو/متوز.
ويف يونيو/حزيران املا�صي ترك 225 من 
وظائفهم.  ال�صكاين  االح�صاء  يف  العاملن 
فيه  تفقد  �صهر  اأول  هو  ال�صهر  ه��ذا  وك��ان 
االمريكي  االقت�صاد  جممل  يف  الوظائف 
ب��ح�����ص��اب ف���ق���دان ال��وظ��ائ��ف ���ص��ه��ري��ا منذ 

اأكتوبر/ت�صرين االول العام املا�صي.

يف  امل��وؤق��ت  العمل  اأرق���ام  من  الرغم  وعلى 
زيادة  ا�صباب  تو�صح  ال�صكاين  االح�صاء 
اأرق���ام  اأن  اال  امل��ف��ق��ودة  ال��وظ��ائ��ف  اأع����داد 
ب�صاأن  املخاوف  �صتزيد  يوليو/متوز  �صهر 
اجل  من  يكافح  ال��ذي  االمريكي  االقت�صاد 
الأن  خا�س  وب�صكل  االقت�صادي  التعايف 
ت��ق��ري��ر ال��ع��م��ل ال�����ص��ه��ري مي��ث��ل اأح���د اكرث 
املوؤ�صرات االقت�صادية متابعة يف الواليات 

املتحدة.
بقاء  ب�صبب  ذل��ك  وي��اأت��ي 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  ق����درة 
�صعيفة،  التوظيف  على 
قطاع  يف  ف��ال��ت��وظ��ي��ف 
الف   36 ب�  زاد  الت�صنيع 
ال��ق��ط��اع  ويف  وظ���ي���ف���ة 
ال�صحي ب� 27 الف وظيفة 
ويف املناجم والتعدين ب� 

7 االف وظيفة.
اآرك  ف����ان  ب�����ارت  وق�����ال 
 The( م���وؤ����ص�������ص���ة  م����ن 
 C o n f e r e n c e
Board( البحثية "هذه 
يف  املتوا�صعة  احل�صيلة 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  اأع��م��ال 

توؤكد اإن االقت�صاد ما زال يف طريق النمو 
طويلة  م�صافة  ه��ن��اك  و�صتكون  ال��ب��ط��يء، 

لت�صريع اآلية توفري الوظائف".
احلالية  التوظيف  �صرعة  "اإن  واأ���ص��اف: 
ال�  تعوي�س  من  تتمكن  اأن  من  بكثري  اأبطاأ 
الركود  خالل  فقدت  التي  وظيفة  مالين   8
القادم  ال��ع��ام  خ��الل  _لي�س  االق��ت�����ص��ادي 
خالل  حتى  ورمب��ا  �صنتن  خالل  او  ح�صب 

اخلم�س �صنوات القادمة".
تر�جع مزدوج

اال�صبوع  اأعلنت  التي  االرق��ام  اأظهرت  وقد 
قد  االمريكي  االقت�صادي  النمو  اأن  املا�صي 
تباطاأ بن �صهري ني�صان وحزيران، مع منو 
هو  �صنوي  مبعدل  القومي  الدخل  اجمايل 
االول  الربع  يف   %3.7 مع  باملقارنة   %2.4

من هذا العام.
كما تباطاأت ا�صواق العقارات 
املا�صين  ال�����ص��ه��ري��ن  يف 
احلكومة  اأن  اي�������ص���ا.اال 
اأ����ص���رت على  االم��ري��ك��ي��ة 
معر�صا  ل��ي�����س  االق��ت�����ص��اد 

خلطر العودة اىل الركود.
وق���ال���ت ك��ري�����ص��ت��ن روم���ر 
امل�����ص��ت�����ص��ار االق��ت�����ص��ادي 
مقابلة  يف  االبي�س  للبيت 
م�����ع ����ص���ب���ك���ة ت���ل���ف���زي���ون 
م�����رددة   )MSNBC(
اطلقها  قد  كان  ت�صريحات 
اوباما  االمريكي  الرئي�س 
"انا   : امل��ا���ص��ي  اخلمي�س 
غ���ري ق��ل��ق��ة م���ن ال���رتاج���ع 

املزدوج".

الوليات املتحدة فقدت 131 األف وظيفة يف ال�سهر املا�سي
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الوكيل الأقدم لوزارة الإ�سكان و الإعمار : نحتاج بناء 
وحدة �سكنية كل 40 ثانية حلل اأزمة ال�سكن

يحتل قطاع �ال�سكان �أهمية بني �لقطاعات �القت�سادية الرتباطه بعملية �لتنمية ، ومامتثله �زمة �ل�سكن من ظاهرة الفتة 
للنظر تلقي بظاللها على �مل�سهد �القت�سادي برمته ف�ساًلعما متثله من عبء على كاهل �لعائلة �لعر�قية. وت�سري �الإح�سائيات 
�حلكومية عن �رقام مذهلة لهذه �الزمة �ملتفاقمة �لتي مل ت�ستطع �لطبقات �حلاكمة عرب �حلكومات �ملتعاقبة الإيجاد حلول 
ناجعة لهذه �الأزمة. و من �جل ��ستي�ساح ت�سور وز�رة �العمار و �ال�سكان عن هذه �الزمة   و ��سبابها و م�ستقبل هذ� �لقطاع  كان لـ 
)�ملدى �القت�سادي( هذ� �حلو�ر مع �لوكيل �القدم لوز�رة �العمار و �ال�سكان ��ستربق �ل�سوك عرب �حلو�ر �الآتي:

حو�ر / ليث حممد ر�سا



�لعدد )1874(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )10( 
7�آب 2010 حوارات

�ال�سكان  م�سروع  ب�ساأن  مــاذ�   *
�علنت  و  �سبق  �لـــذي  �لوطني 

عنه �حلكومة ؟
وزيرة  ال�صيدة  برئا�صة  جلنة  ت�صكيل  مت   -
االعمار و اال�صكان بيان دزه ئي و ع�صوية 
ال��وزراء و وكالء عدد  االمن العام ملجل�س 
اللجنة  القطاعية و اجن��زت  ال��وزارات  من 
اخلا�صة  التو�صيات  و  امل��ه��ام  م��ن  العديد 
مبداخالت مو�صوع ال�صكن ب�صكل عام ، ومن  
اهم ال�صرائح التي ا�صتهدفها امل�صروع ذوي 
ال�صهداء و ال�صجناء ال�صيا�صين باأعتبار ان 
ي�صري  املوؤ�ص�صتن  لهاتن  احل��ايل  القانون 
اإىل قيام وزارة االعمار و اال�صكان باأن�صاء 
جممعات �صكنية توزع عليهم جمانًا اإ�صافة 
واملهاجرين  كاملهجرين  اأخرى  �صرائح  اإىل 
وزارة  قامت  و  املتقاعدين  و  املوظفن  و 
اأمنوذجًا  بت�صميم 26   اال�صكان  االعمار و 
لغر�س  ال��ب��ل��دي��ات  وزارة  اإىل  وت��ق��دمي��ه��ا 
ببناء  ال���راغ���ب���ن  ل��ل��م��واط��ن��ن  ت�صليمها 
وحدات �صكنية وفق الت�صاميم النموذجية 
جيدة  و  حديثة  كانت  حيث  اعددناها  التي 
امل���واد  ك��م��ي��ات  اح��ت�����ص��اب  و معها ج����داول 
واهم  ال�صكنية..  ال��وح��دة  حتتاجها  التي 
مو�صوع تناوله م�صروع اال�صكان الوطني 
هو تبني اعداد �صيا�صة وطنية لال�صكان يف 
العراق و تكليف وزارة االعمار و اال�صكان 
باال�صتعانة  ال�صيا�صة  ه��ذه  اع��داد  لغر�س 
ب��امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة و اال���ص��ت�����ص��اري��ن و 
االكادميين و املحللن يف جامعات العراق 
ك��اف��ة و ال�����وزارات ذات ال��ع��الق��ة وم��ن��ذ ما 
يقارب �صنتن او اكرث تعمل وزارة االعمار 
ال�صيا�صة  ه���ذه  اع����داد  ع��ل��ى  اال���ص��ك��ان  و 
منها  امل��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�صمنت  ال��ت��ي 
املواد  حمور  و  املخدومة  االرا�صي  تهيئة 
القطاع  و  امل��ق��اوالت  حم��ور  و  االن�صائية 
و  الع�صوائية  املناطق  حم��ور  و  اخل��ا���س 
امل�صاكل  �صخ�صت  التي  املحاور  من  غريها 
اذا  مي��ك��ن  ب�صيغة  و  احل��ل��ول  واق��رتح��ت 
اأن ت�صهم  اعتمدها م�صدر القرار احلكومي 
مراحل  على  ال�صكن  الأزم��ة  حل  اإي��ج��اد  يف 

ق�صرية و متو�صطة و بعيدة املدى.

�ملخ�س�سة  �ملــو�زنــة  �أن  هــل   *
�حلايل  �لعام  خــالل  لوز�رتكم 
2010 كافية ملعاجلة �أزمة �ل�سكن 

�ملتفاقمة؟
اال�صتثمارية  امل���وازن���ة  ي��خ�����س  م��ا  يف   -
التخ�صي�صات  اال�صكان  و  االعمار  ل��وزارة 
املالية مازالت دون م�صتوى الطموح �صيما 
يف  ن��اأم��ل  و  اال���ص��ك��ان  م�صاريع  جم��ال  يف 
مبالغ  تخ�صي�س  يتم  ان  املقبلة  ال�صنوات 
العراق  يف  اال���ص��ك��ان  لقطاع  اك��رب  و  اك��رث 
اال�صكان  و  االع��م��ار  ل���وزارة  يت�صنى  لكي 
املبا�صرة  و  خططها  اجن����از  ال���ع���راق  يف 
يف امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي اع��دت��ه��ا خ��الل اخلطة 
اخلم�صية التي اطلق لها العنان خالل العام 
احلايل والتي من املوؤمل ان حتقق جدواها 

بعد اربعة اعوام  مقبلة.

�لعر�ق  حاجة  �خلــرب�ء  قدر   *
ماليني  ــة  ــالث ث ــن  م �كـــر  �ىل 
تعليقكم  مــا   ، �سكنية  وحـــدة 
مدى  ما  و   ، �لتقدير  هذ�  ب�ساأن 

قربه �و جمافاته للحقيقة ؟
و  االع��م��ار  وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ق��دي��رات   -
اعتمدت  التي  ال��درا���ص��ات  �صمن  اال�صكان 
على اح�صائيات ح�صلت عليها الوزارة من 
تكنولوجيا  و  لالح�صاء  امل��رك��زي  اجلهاز 
و   ، التخطيط  ل���وزارة  التابع  املعلومات 
اخر  ان  البداية حيث  لك من  او�صح  دعني 

اح�صاء كان يف عام 1997، و الت�صقيطات 
امل��رك��زي لالح�صاء  ال��ت��ي ح��دده��ا اجل��ه��از 
يف  العراق  نفو�س  ع��دد  معرفة  من  مكنتنا 
التي  ال��ع��وائ��ل  ع��دد  و  ال�����ص��ن��وات  خمتلف 
و  االن�صطار  طريق  عن  ت�صتجد  اأن  ممكن 
على  اعتمدنا  ف��اإذا  ال�صكاين،  النمو  تزايد 
بينت  كما   %3 مب��ع��دل  النموال�صكاين  ان 
وزارة التخطيط  والتعاون االإمنائي وعدد 
اأفراد العائلة بحدود 5 اىل 6 افراد و ن�صبة 
ال�صكن  م��ن  ال��ق��ائ��م  الر�صيد  يف  االن��دث��ار 
ميكن ان ت�صل احلاجة  اىل 3 مالين وحدة 
�صكنية ممكن  اأن يحتاجها العراق على مدار 
ع�صر �صنوات مقبلة و لي�صت احلاجة االآنية 
فاإذا ق�صمنا ثالثة مالين وحدة �صكنية على 
ما  بناء  يحتاج  العراق  ف��اأن  �صنوات  ع�صر 
و  بال�صنة  �صكنية  وح��دة  الف   300 يقارب 
�صاعات  و  اي��ام  على  بالق�صمة  ال��رق��م  ه��ذا 
�صكنية  وحدة  النتاج  بحاجة  فنحن  العمل 
االأزم���ة  ف����اأذن  ث��ان��ي��ة،  او 45  ك��ل 40   يف 
متفاقمة و نحتاج جلهد كبري من اجل تاأمن 
توزيعها  و  ال�صكنية  الوحدات  من  احلاجة 
على النا�س امل�صتحقة فالرقم واقعي و لي�س 
جمردًا، و نحن يف الوقت الذي نعاين من 
على  نعول  املعلومات  و  البيانات  نق�س 
�صهر  يف  �صيح�صل  الذي  ال�صكاين  التعداد 
ت�صرين االول املقبل يف اغنائنا ببيانات و 
العراق  ملحافظات  عامة  و  دقيقة  معلومات 
ميكن ان نبني عليها معاجلاتنا و درا�صاتنا 
و ان ننطلق منها لو�صع احللول ملا نواجهه 

من ا�صكاليات .

مل�ساريع  ــم  ــك وز�رت خطة  مــا   *
�ال�سكان للعام 2011 ؟

- اعددنا خطة خم�صية و مت ت�صليمها لوزارة 
واعتمدت  االإمنائي   والتعاون  التخطيط  
�صمن امل�صاريع للخطة اخلم�صية من 2010 
املجمعات  من  العديد  تت�صمن   2014 اىل 
املجمعات  ببناء  تتخ�ص�س  و  ال�صكنية 
ال�صكنية لذوي الدخل املنخف�س و املتو�صط 
اخلم�س  خطة  خ��الل  املهم�صة  ال�صرائح  و 
املحافظات  خم��ت��ل��ف  يف  ع���دة  ومل�����ص��اري��ع 
الالزمة  التخ�صي�صات  ت��وف��رت  م��ا  اذا   ،
لبنائها  اال�صكان  و  االعمار  وزارة  �صتقوم 
لدينا جممعان  املدة املحددة و حاليًا  خالل 
�صكنيان على االأقل يف كل حمافظة م�صتمر 
العمل بتنفيذهما و هي قيد التنفيذ و هنالك 

ب��ع�����س امل�����ص��اري��ع 
من  و  افتتاحها  مت 
املوؤمل خالل اال�صهر 
القليلة املقبلة نفتتح  
عددًا من امل�صاريع و 
اخرى  م�صاريع  ثمة 
يف  افتتاحها  �صيتم 

ال�صنة املقبلة .

تــرى  كــيــف   *
�لقطاع  دخول 
ـــــس يف  ـــــا� �خل
ــــاريــــع  �ملــــ�ــــس
و  �الإ�سكانية، 
هذ�  جدوى  ما 
ــــول يف  ــــدخ �ل
تــقــلــيــل �زمـــة 

�ل�سكن ؟
ال��وزارة  اأعدتها  التي  االإ�صكان  �صيا�صة   -
قيام  على  اعتمدت  اطالقها  امل��وؤم��ل  م��ن  و 
باأخذ  املقاولن  و  اخلا�س  القطاع  �صركات 
ال�صكنية  ال��وح��دات  لبناء  الوا�صع  دوره��م 
و ب��ن��اء امل��ج��م��ع��ات اأم���ا ع��ن ط��ري��ق دخول 
عن  او  ال��دول��ة  تعلنها  ال��ت��ي  امل��ن��اق�����ص��ات 
طريق  عن  ال�صكنية  املجمعات  بناء  طريق 
اال�صتثمار، فدخول القطاع اخلا�س ل�صوق 
يجب  و  منها  الب��د  حتمية  نتيجة  ال�صكن 
القطاع   لهذا  داع��م��ًا  ال��دول��ة  دور  يكون  ان 
مع  االخ��رى  القطاعية  ال���وزارات  �صيما  ال 
ت�صع  ال��ت��ي  اال���ص��ك��ان  و  االع���م���ار  وزارة 
تكون  و  تنفيذها  على  ت�صرف  و  اخلطط 
تطبيق  على  التفتي�صية  و  املراقبة  اجلهة 

املعايري العامة لل�صكن يف العراق . 

بخطة  وز�رتـــكـــم  ت�سطلع   *
ــرق  ــط ـــة لــتــنــفــيــذ �ل ـــاري ـــم �إع
�ملــ�ــســاريــع  مــــا  �جلـــ�ـــســـور،  و 

�ل�سرت�تيجية يف هذ� �الجتاه؟
- قطاع الطرق و اجل�صور احد مهام وزارة 
االعمار و اال�صكان ا�صافة اىل بناء الوحدات 
م�صوؤولية  و  ال��ع��ام��ة  امل��ب��اين  و  ال�صكنية 
بن  الوا�صلة  ال��ط��رق  تنفيذ  ه��ي  ال���وزارة 
كذلك  و  ال�صريع  املرور  طرق  و  املحافظات 
تنفيذ و�صيانة جميع اجل�صور  �صيانتها و 
الكبرية التي تن�صاأ على نهري البلد كدجلة 
و ال��ف��رات و ال��ف��روع و ال��رواف��د االخ��رى 

ال���ت���ي ت�����ص��ب يف 
النهرين  ه���ذي���ن 
امل�صاريع  اه���م  و 
ال�����ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
احل����ال����ي����ة ال���ت���ي 
التنفيذ  ق��ي��د  ه��ي 
ه��و اك��م��ال طريق 
ال�صريع  امل�����رور 
رق�������������م واح����������د 
ال�������������ذي ي�������ص���ل 
املحافظات  ب���ن 
اجل�����ن�����وب�����ي�����ة و 
ط����ري����ق امل�������رور 
 6 ط  ال�������ص���ري���ع 
ال����ذي ي�����ص��ل بن 
املثنى  حمافظات 
وال�����دي�����وان�����ي�����ة 
قيد  ق�����ار  ذي  و 
التنفيذ حاليًا و لدينا درا�صة للمبا�صرة يف 
ي�صل  ال��ذي   2 رق��م  ال�صريع  امل���رور  طريق 
الدين  بن بغداد مرورًا مبحافظتي �صالح 
اربيل  م��ن حم��اف��ظ��ت��ي  ك��رك��وك وج����زء  و 
احدهما  ف��رع��ان  منها  يتفرع  و  نينوى  و 
اىل  االخ���ر  و  ال��رتك��ي��ة  احل���دود  اإىل  ي�صل 
امل�صاريع  اهم  من  هذا  و  ال�صورية  احلدود 
ال�صرتاتيجية الكربى التي و�صعتها وزارة 
اخلم�صية  اخلطة  �صمن  واال�صكان  االعمار 
و متى ما تر�صد لها املبالغ الكافية �صيكون 

م�صروعًا جبارًا وعظيمًا.

�إقليم  * كيف تنظرون لتجربة 
م�ساريع  تنفيذ  يف  كرد�ستان 
بح�سب  �ساهمت  �لتي  �ال�سكان 
يف  كــبــرية  م�ساهمة  �خلـــرب�ء 

تخفيف �أزمة �ل�سكن ؟
من  ون��اأم��ل  بها  ويحتذى  جيدة  جتربة   -
املحافظات ان حتذو حذو اقليم كرد�صتان ملا 
حققه من اجنازات كبرية يف قطاع اال�صكان 
جلميع  ناأمل  و  ال�صكنية  الوحدات  بناء  و 

املحافظات ان تكون بذات امل�صتوى .

ــع  ــاري ــس ــ� ــون �مل ــم ــي ــق *كـــيـــف ت
بغد�د  يف  �لعمالقة  �ال�سكانية 
عدة  جهات  عنها  �أعلنت  �لتي 
��ستثمار  هيئة   ، بغد�د  )�أمانة 

بغد�د وحمافظة بغد�د(؟

و  خرباتها   يف  ال���وزارة  يحتاجون  هم   -
غري ذلك و يوجد تن�صيق مع بع�س اجلهات 
مثل امانة بغداد و هيئة اال�صتثمار لبع�س 
ال��وزارة  من  يحتاجونها  هم  التي  االم��ور 
الوزارة  عن  فرق عمل و ممثلون  توجد  و 
�صئيل  ال���وزارة  ف��دور   ، اللجان  بع�س  يف 
كل  تتم  ان  يفرت�س  ال��ذي  الوقت  يف  ج��دًا 
و  االعمار  وزارة  خالل  من  امل�صاريع  هذه 
التي  الوحيدة  الفنية  اجلهة  النها  اال�صكان 
مدى  تقرر  و  تبت  ان  يف  اال�صتطاعة  لها 
اال�صكانية  للمعايري  امل�صاريع  هذه  مطابقة 
املعتمدة و هذا ماين�س عليه قانون الهيئة 
ا�صتح�صال  يفر�س  ال��ذي  لال�صكان  العامة 
موافقة الهيئة على ان�صاء اي جممع �صكني 
باآالف  فكيف  �صكنية  وح��دة   50 على  يزيد 
الوحدات التي تبنى من دون الرجوع اإىل 

الوزارة؟

* كيف �ل�سبيل لتفعيل و تطوير 
مــا خطة   ، �ــســنــدوق �ال�ــســكــان 

�لوز�رة يف هذ� �الجتاه؟
احلديثة  ال��دوائ��ر  من  اال�صكان  �صندوق   -
التي مت تاأ�صي�صها بعد عام 2003 مبوجب 
يف  مهامه  2004،با�صر  يف   11 رقم  القرار 
ال�صندوق  هذا  بتاأ�صي�س  فمطالبتنا   2005
جاءت الإمياننا باأهمية التمويل و االقرا�س 
ال�����ص��ن��دوق ال  ال�صكن و ه��دف  ازم���ة  حل��ل 
الذين  امل��واط��ن��ن  اق���را����س  ع��ل��ى  يقت�صر 
يريدون بناء وحدات �صكنية و امنا اقرا�س 
و متويل امل�صاريع اال�صكانية و املقاولن و 

امل�صتثمرين على حد �صواء.
ال��وق��ت احل���ايل اجل��ان��ب االول هو   و يف 
املفعل كاإقرا�س املواطنن من املتقاعدين و 
املوظفن لبناء وحداتهم ال�صكنية و املحور 
يتم  مل  اال�صكان  �صندوق  قانون  يف  االه��م 
العقارية  ال�صركات  اقرا�س  هو  و  تفعيله 
لبناء  املقاولن  و  امل�صتثمرة  ال�صركات  و 
متكن  و  اق��را���س  و  ال�صكنية  ال���وح���دات 
التي  ال�صكنية  الوحدات  ل�صراء  املواطنن 
ت��ن��ف��ذ ع���ن ط��ري��ق اال���ص��ت��ث��م��ار و ه���ذا هو 
ب�صبب  لكن  و  اهميته  و  ال��ق��ان��ون  ج��وه��ر 
�صعف القطاع امل�صريف يف العراق ل�صعف 
الت�صريعات احلالية منعتنا من تطوير عمل 
لغر�س  احلاجة  يلبي  ملا  اال�صكان  �صندوق 

تفعيل ما جاء بالقانون.

تو�جه  �لتي  �لعقبات  �أهــم  ما   *
ــن �الجــــانــــب يف  ــري ــم ــث ــت ــس ــ� �مل
تتم  كيف   و  �الإ�ــســكــان،  قطاع  

معاجلتها؟
قانون  و  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  ال����وح����دات  ب���ن���اء   -
بتعديالته  ل�صنة 2006  رقم 13  اال�صتثمار 
احلالية  يعد من اف�صل القوانن يف املنطقة 
على االأقل،و لكن اأ�صباب كثرية حتول دون 
ت�صجيع امل�صتثمرين للولوج ل�صوق العراق 
عن  ال�صكنية  ال��وح��دات  بناء  و  اال�صكاين 
االرا�صي  م�صكلة  منها  اال�صتثمار  طريق 
ت�صهيل  م��ن��ه��ا  و  ام��اك��ن��ه��ا  و  ت��وف��ريه��ا  و 
الواحدة  ال��ن��اف��ذة  م��ن  �صيما  االج�����راءات 
لال�صتثمار  الوطنية  الهيئة  اعتمدتها  التي 
�صكنية  وح��دة  املليون  م�صروع  ان  ناأمل  و 
العامة  االم��ان��ة  قبل  م��ن  اط��الق��ه  مت  ال���ذي 
امل�صتثمرين  ي�صجع  ان  ال����وزراء  ملجل�س 
على مبا�صرتهم يف بناء الوحدات ال�صكنية 
عن  االع���الم  و�صائل  يف  اعلن  م��ا  وح�صب 
اأقدمت  �صركة   815 توجد  اال�صتثمار  هيئة 
على هذا امل�صروع يف خمتلف املحافظات و 
ناأمل ان ن�صاهد مبا�صرة هذه ال�صركات يف 

تنفيذ امل�صاريع على ار�س الواقع.



�لعدد )1874(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )10( 8
�آب 2010 تحقيقات

حتقيق/ �ملدى �القت�سادي

يمثل القطاع المصرفي اهمية كبيرة في االقتصاد الوطني ، وماتزال المنظومة المصرفية في العراق بشقيها العام والخاص بحاجة الى 
تغييرات بنيوية ترتقي باالداء بما يتناسب وطبيعة مرحلة التحول االقتصادي واالستثمار االجنبي المتوقع دخوله إلى العراق .
وفي ظل ارتفاع نسب الفائدة في المصارف على الرغم من التحديثات التي اجراها البنك المركزي العراقي تشكلت رؤى لدى 

المستهلكين والخبراء سنعرض لها من خالل هذا التحقيق .

ما جدوى ا�ستمرار ارتفاع ن�سب الفائدة فـي امل�سارف 
الهلية بعد انح�سار املخاطر؟ 
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�الإ�سر�ر على رفع �لفائدة
ك��رث يف االآون����ة االأخ����رية ط��رح ���ص��وؤال يف 
يف  ال�صبب  ما  مفاده  االقت�صادية  االأو�صاط 
زوال  بعد  ال��ف��ائ��دة  ب�صعر  االرت���ف���اع   ب��ق��اء 
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ربر ارت���ف���اع ن�صب 

الفائدة ؟ 
العراق  عرب  مل�صرف  املفو�س  املدير  نائب 
املركزي  البنك  ك��ان   : ق��ال  العبا�صي  �صهيل 
ا�صهر  �صتة  كل  فائدة  ا�صعار  ج��داول  ي�صدر 
كرثة  ب�صبب  لكن  و   ، امل�صارف  به  يلزم  و 
امل�صارف  امل��رك��زي  البنك  ح��رر  امل�����ص��ارف 

وبداأت املناف�صة بن امل�صارف.
ان  ينبغي  القرو�س   : العبا�صي  ا�صاف  و   
ال��ق��وم��ي يف  ال��دخ��ل  ت��دع��م  انتاجية  ت��ك��ون 
انتاج �صلع و خدمات و البنك املركزي اخطاأ 
ما  امل�صارف  من  كودائع   %20 ا�صتثمار  يف 
االإقرا�س  عن  ال��ع��زوف  اىل  امل�صارف  دف��ع 
الأنها وجدت يف االفادة من االيداع يف البنك 
غري  و  �صهل  ب�صكل  مربحة  عملية  املركزي 

قابل للخ�صارة .
ان  يجب  امل�صريف  العمل  العبا�صي:  وتابع 
يف  العملة  ي�صتقطب  االول  بذراعن  يكون 
ح�صاب ودائع جارية و توفري  ودائع الأجل 
من  ي�صتفد  ان  يجب  امل�صرف  و  االإق��را���س 
و  طبيعية  امل�صاألة  و  اال�صتثمارية  �صيا�صته 
فائدتي  بن  عنها   تتحدثون  التي  الفجوة 
الدائن و املدين موجودة حتى يف اخلليج .

امل�صارف  املن�صور:  مدير م�صرف  قال  فيما 
تعتمد على معدل �صعر الفائدة �صمن ال�صيا�صة 
النقدية التي يعتمدها البنك املركزي اإ�صافة 
من  ت��ف��اوت  ثمة  و  اال�صتثمارية  التكاليف 
ا�صعار  باأحت�صاب معدالت  اخر  اىل  م�صرف 
الفائدة وفق ال�صيا�صة اال�صتثمارية و اأوجه 
تتحدد  الفائدة  فاأ�صعار   ، املتاحة  اال�صتثمار 
يعتمدها  التي  اال�صتثمارية  ال�صيا�صة  وفق 
للبنك  املالية  ال�صيا�صة  اإىل  اإ�صافة  امل�صرف 
املركزي، ففي م�صرفنا مل تتغري ن�صبة الفائدة 
منذ �صنة فنحن ناأخذ على االقرا�س 10% و 
توؤخذ  ان  يجب  الفائدة  لن�صب  النظر  عند 
ودائع املواطنن لدى امل�صارف التي ينبغي 
االحتفاظ 20% منها كاأحتياطي قانوين لدى 
لالقرا�س يف  متاحة  و %80  املركزي  البنك 
ال�صيا�صة  على  تعتمد  امل�صارف  و  امل�صارف 
و  امامها  املتاحة  الفر�س  و  اال�صتثمارية 
الفائدة  الن  امل��خ��اط��ر  ازاء  ام��وال��ه��ا  ت��اأم��ن 
تت�صمن  بل   ، فقط  ا�صتثماريًا  عائدًا  لي�صت 
اال�صتثمار  من  حترم  و  امل�صتقبلية  املخاطر 
يف االفادة من هذه املبالغ اىل اثر الت�صجيل 
كلها  ال�صرف  اأ���ص��ع��ار  تقلبات  اىل  اإ���ص��اف��ة 

عوامل توؤدي اىل ارتفاع ا�صعار الفائدة.
االو�صط   ال�صرق  م�صرف  يف  امل�صت�صار  اما 
ف���اروق �صالح ال��رم�����ص��اين حت��دث ق��ائ��اًل : 
و  ج���دًا  عالية  ال��ع��راق  يف  االداري����ة  الكلف 
فالرواتب    %10 من  اكرث  الربحية  اال�صعار 
يف  م�صروعة  غري  مناف�صة  توجد  و  مرتفعة 
و  مليونًا  يعطي  فم�صرف  اخلا�س  القطاع 
مليونن  يعر�س  واآخر  دينار  مليون  ن�صف 
ويوجد طلب متزايد على القرو�س و يعترب 
العراق �صوقا فالعراق االن توجد به الكثري 
اأما  واأ���ص��اف:  اال�صتثمارية  امل�صاريع  م��ن 
وفق  فتحدد  االدخ���ار  على  ال��ف��ائ��دة  م�صاألة 
اىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صيولة  م��ن  امل�صرف  ح��اج��ة 
  %4 اعطي  انا  فمثاًل  بامل�صرف  الزبائن  ثقة 
بينما م�صرف  القرو�س  على  فائدة   كن�صبة 
اإلينا  تتجه  ال��زب��ائ��ن  لكن   %7 يعطي  اخ��ر 

لثقتها بامل�صرف على حد قوله .
فيما قال مدير احل�صابات يف م�صرف اخلليج 
الفائدة  ن�صب  ان   : ف�صيل  يو�صف  التجاري 
الفائدة  ن�صبة  وف��ق  تتحدد  امل�����ص��ارف  يف 
لذلك  امل��رك��زي  البنك  يف  امل�صارف  ب��ودائ��ع 

الفائدة  ن�صب  انخف�صت  فقد 
موؤخرًا ب�صبب  انخفا�س ن�صب 
الفائدة يف البنك املركزي اىل 

4% بعد ان كانت %20 .
الدكتور  االقت�صادي  املحلل 
ط��ال��ب ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي ق����ال:اأن 
بقاء  ن�صب الفائدة مرتفعة يف 
امل�����ص��ارف اخل��ا���ص��ة ام��ر غري 
الت�صخم  الن  اقت�صاديًا  مربر 
ح��ال��ي��ًا ت��راج��ع م��ن 50%  اىل 
25%  فلي�س من مربر اقت�صادي 
اإ�صافة  مرتفعة  اال�صعار  لبقاء 
مل�صاألة ان البنك املركزي يقبل 
لديه و  البنوك كودائع  اموال 
اىل  تلجاأ  امل�صارف  ا�صبحت 
االي����داع )اوف���ر ن��اي��ت( و فق 
اليومي  االي��داع��ي  ال��ربن��ام��ج 
امل�صرفية   االم�����وال  ل���روؤ����س 
امل�صارف  ي�صجع  و  ب��ف��ائ��دة 
لال�صتثمار  االجت��اه  عدم  على 
و املخاطرة كاأن يعجز احدهم 
املقرت�س  ان  او  الت�صديد  عن 
ي�صبب  مما  اقت�صاديًا   ينهار 
البنك  و  امل�����ص��ارف  يف  �صلاًل 
ه��ذا حماية  ي��رى يف  املركزي 
الموال النا�س لكن يوؤثر �صلبًا 
و بنتائج مدمرة اقت�صاديًا  يف 
العادي من جهته  البنك  حركة 
هذه  ظل  يف  و  اال�صتثمار  يف 
احلالة عندما ايداعات البنوك 

)اوفر  تلجاأ ال�صلوب  و  االقرا�س  تبتعد عن 
نايت( و تربيرهم لذلك ان االقرا�س تكتنفه 
فهذا   ، م�صتتب  غري  االمن  اأن  بحكم  خماطر 
اإذ  امل��رك��زي  البنك  قبل  م��ن  منتقد  االج���راء 
ايداع  البنوك على  الفائدة 15%  ت�صجع  اأن 

اموالها و ان ال تتجه لال�صتثمار .

�لبنك  تعليمات  و  �الرتفاع  بقاء 
�ملركزي

االقت�صادي  ال��و���ص��ط  يف  االن���ظ���ار  ت��ت��ج��ه 
اتخاذ  منه  ينتظر  الذي  املركزي  البنك  نحو 
اج�����راءات ال���ص��الح ال��ن��ظ��ام امل�����ص��ريف ، و 
نحن حملنا الق�صية مل�صت�صار البنك املركزي 
حدثنا  ال��ذي  �صالح  حممد  مظهر  الدكتور 
اأن امل�صكلة كبرية و نحن حددناها و  قائاًل: 
بل  البالد،  يف  الو�صاطة  قوة  تعك�س  ال  هي 
تعك�س �صعفا،  فالفائدة يف م�صارف العامل 
م�صارفنا  يف  ام���ا  ن��ق��اط  ث���الث  ت��ت��ج��اوز  ال 
   %18 اىل    %12 من  القرو�س  على  فالفائدة 
كل  يف  و    %6 بحدود  االدخ��ار  فائدة  بينما 
و  الدائن  بن  القائدة  ف��ارق  معدل  االح��وال 
طبيعتها  يف  م�صارفنا  ان  ال�صبب  و  املدين 
عك�س  ه��ذا  و  خماطر  تتحمل  ال  و  متحفظة 
خاطرت  اذا  و  ال��ع��امل  يف  امل�صريف  العمل 
ف��اأن��ه��ا ت��اأخ��ذ ف��وائ��د ك��ب��رية ب��ح��ج��ج االم��ن 
ال�صيا�صية  ال��ظ��روف  و  ال�����ص��وق  وخم��اط��ر 
م�صكلة،   غ��ري  االآن  ح��ت��ى  م��ث��اًل  ف��احل��ك��وم��ة 
فامل�صارف تكتفي مب�صادر الربح الكبرية و 
يقرتب  الذي  االقرا�س  من  خالية  امل�صارف 
ا�صحاب  بع�س  م��ن  امل��ق��رب��ة  الطبقة  ع��ل��ى 
 ، ال��ع��ادة  يف  قرو�صًا  تعطي  ال  و  امل�صارف 
ال  م�صرفية  غري  عمليات  من  يربح  ال��ذي  و 

ي�صمى م�صرفًا و بيع العمالت يف املزاد ، و 
بالن�صبة لنا كبنك مركزي نعطي حرية مالية 
لكن هذه احلرية يجب ان حترتم و ال�صوق 
يجب ان يخ�صع ل�صوابط ، و البنك املركزي 
للو�صاطة  امل�����ص��ارف  توجيه  على  �صيعمل 
املالية ال�صحيحة و الربح من خالل االئتمان 
و لي�س من خالل عمليات �صبه م�صرفية ، و 
�صيا�صات البنك املركزي تقوم على العقالنية 

و خدمة االقت�صاد الوطني .
اأما  معاون مدير عام مراقبة ال�صريفة و ليد 
عيدي عبد النبي فقال لنا : كبنك مركزي و 
حرية  اطلقنا  امل�صارف  حترير  طريق  يف 
امل�صارف بتحديد الفائدة وفق قوى ال�صوق 
ق��د الحظنا  امل�����ص��ارف و  ب��ن  ال��ت��ن��اف�����س  و 
و  ال��دائ��ن  ح�صاب  بن  كبرية  فجوة  وج��ود 
ح�صاب املدين و الفائدة الدائنة و هي زهاء 
6% اىل 7% و بلغناهم مبعاجلة هذه الفجوة 
الكبرية و بع�صهم ا�صتجاب و البع�س االخر 
امل�صارف  تقييد  نظام  ولدينا   ، ي�صتجب  مل 
بتعليمات  م�صرف  اي  تقيد  م��دى  نحدد  و 
ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال���ذي ي��وؤث��ر ع��ل��ى تقييمه 
امللتزم  غري  من  اعلى  درج��ة  ياأخذ  فامللتزم 
تعد  املقدمة  ال�صمان  قيمة  انخفا�س  لكن 
عاماًل من عوامل االرتفاع و هو من املخاطر 
امل�����ص��اري��ع و  ال�����ص��وق بتعر�س  ت��ه��دد  ال��ت��ي 
املقرت�صن للمخاطر االمنية فعملية االئتمان 
و اال�صرتداد متثل جزءًا من املخاطر و ناأمل 
التح�صن  بعد  ال��ف��ائ��دة  ن�صب  تنخف�س  ان 
ما  بعد  امل��رك��زي  البنك  ن��اأم��ل يف  و  االم��ن��ي 
يكون جاذبًا  ان  لالموال  طاردًا  العراق  كان 
يت�صح  ب��داأ  ه��ذا  و  االجنبية  لال�صتثمارات 
و  ال�صركات  و  املحافظات  اإدارات  عقود  من 

امل�صاريع املنفذة يف ال�صمال و اجلنوب كما 
من املالحظ وجود فروع امل�صارف االجنبية 
التي فتحت يف  العراق و لدينا طلبات قيد 
فعندما  ج��ذب  عوامل  كلها  ه��ذه  و  الدرا�صة 
ت�صرف �صيئًا ياأتيك مقابل له فبلدان اخلليج 

و االردن مايدخل لها اكرث مما يخرج .

�نــعــكــا�ــس �الرتـــفـــاع عــلــى ثقة 
�لــتــعــامــل  ــم  ــج ح و  �جلــمــهــور 

�مل�سريف
 زبائن امل�صارف من مدخرين و م�صتثمرين 
اآرائهم  عن  االقت�صادي(  )امل��دى  ل�  حتدثوا 
امل�صارف،  يف  الفائدة  ن�صب   بخ�صو�س 
حم��م��د ع��ل��ي ���ص��اح��ب )48 ع��ام��ًا( ق���ال: ان 
ال��ت��ع��ام��ل امل�����ص��ريف ي��ج��ب ان ي��ك��ون اكرث 
فامل�صارف  ا�صتثمارية  فر�صًا  ليتيح  �صهولة 
باأ�صعاف  �صمانات  القرو�س  على  ت�صرتط 
معامالت  ان  اىل  باال�صافة  القرو�س  ن�صب 
االإقرا�س ال تتم بذات االن�صيابية  التي تتم 

بها معامالت االدخار و فتح   احل�صاب .
ف��ي��م��ا ق�����ال امل����واط����ن ك������رار : )ان������ا ل���دي 
على  بناًء  اقت�صاد(  و  ادارة  بكلوريو�س  
تعاملي مع امل�صارف االهلية التي يفر�صها 
العراق  يف  امل�صريف  فالعمل  عملي  طبيعة 
لعنا�صر  م�صتكمل  غ��ري  و  م�صوهًا  الزال 
و  لالدخار  يتجهون  زالوا  ال  انهم  اذ  العمل 
االقرا�س  يهملون  و  ال�صريفة  و  التحويل 
الذي  يعد باأعتقادي عن�صرًا مهمًا يف العمل 

امل�صريف .
كان  اأن��ه  م�صطفى:  عالء  املواطن  قال  فيما 
لديه  قطعة ار�س يريد ان يبني عليها عمارة 
و  �صكنية  �صققًا  و  جتارية  حم��ااًل  تت�صمن 

على  احل�صول  ي�صتطع  مل  ان��ه 
قر�س من اي امل�صارف االهلية 
اح��د  ع��ل��ى  ت���ع���رف  ب��ع��دم��ا  اإال 
عملية  �صهل  ال��ذي  ال�صما�صرة 
ن�صبة 5% من  االقرتا�س مقابل 
حد  على  القر�س  مبلغ  اجمايل 

قوله .
 : الر�صا  عبد  ماجد  ق��ال   فيما 
العراق  خ��ارج  ا�صافر  تاجر  انا 
ل���ذل���ك ان�����ا م��ط��ل��ع ع���ل���ى عمل 
عندما  و  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����ص��ارف 
يف  االه��ل��ي��ة  للم�صارف  اذه���ب 
العراق يقولون يل اننا ال مننح 
قرو�صًا فت�صاءل ماذا تعمل تلك 

امل�صارف اإذًا؟

تعار�س �ل�سيا�سة �ملالية 
و�لنقدية

يف  االقت�صاد  و  االدارة  ا�صتاذ 
احمد  د.  امل�صتن�صرية  اجلامعة 
: ان  ق��ائ��اًل  لنا  ال����وزان حت��دث 
االنخفا�صات  و  االرت���ف���اع���ات 
الفائدة  ���ص��ع��ر  يف  ال��ب�����ص��ي��ط��ة  
م��ب��ا���ص��ر على  ب�����ص��ك��ل  ت����وؤث����ر 
االقبال  و  اال���ص��ت��ث��م��ار  عملية 
امل�صتثمر  الن  اال�صتثمار  على 
يح�صل  م��ا  ب��ن  مقارنة  يجري 
ع��ل��ي��ه م���ن اال���ص��ت��ث��م��ار وب��ن 
البنك  يف  املال  ا�صتثمار  فر�صة 
ال�صائد  ال��ف��ائ��دة  �صعر  ظ��ل  يف 
املقارنة  ا�صا�س  فقرار اال�صتثمار يبنى على 
امل��ردود  و  املتوقع  اال�صتثمار  م���ردود  ب��ن 
يف  بالبنك  االم����وال  و���ص��ع  م��ن  املتح�صل 
الفائدة  �صعر  فتاأثري  معن  فائدة  �صعر  ظل 
على  ي��وؤث��ر  اقت�صاديًا  املتقدمة  ال���دول  يف 
بالن�صبة   : ال���وزان  وا���ص��اف   ، اال�صتثمار 
و  اال���ص��ت��ق��رار  ع��دم  ب�صبب  ال��ع��راق  لنا يف 
املخاطر اال�صتثمارية  بحكم عملية االنتقال 
م��ن من��ط االق��ت�����ص��اد ال�����ص��م��ويل اىل منط 
اقت�صاد ال�صوق احلر لذلك من الطبيعي ان 
تكون هذه املرحلة قلقة و م�صربة و ادوات 
النقدية ال تكون فعالة يف حتفيز  ال�صيا�صة 
�صعر  ي�صتخدم  املركزي  فالبنك  اال�صتثمار 
اطار  يف  االئتمانية  الت�صهيالت  و  الفائدة 
للبنك  الرئي�س  الهدف  و  انكما�صية  �صيا�صة 
اال�صعار  يف  ا�صتقرار  حتقيق  هو  املركزي 
عن  امل�صوؤولة  املالية  وزارة  ه��دف  بعك�س 
لتو�صيع  دائمًا  التي ت�صعى  املالية  ال�صيا�صة 
االنفاق بينما البنك يحاول اأن يوقف االنفاق 
اىل  يهدف  من  بن  تناق�س  فثمة  احلكومي 
اال�صتقرار و اال�صتثمار ، واكد الوزان : ان 
احلل احلقيقي �صيكون بعد ان ت�صتقر عملية 
و  حاليًا  ن�صهدها  التي  االقت�صادي  التحول 
ي�صتقر  و  الت�صريعات  و  املوؤ�ص�صات  ت�صتقر 
اال�صتثمار  عملية  ت�صبح  االم��ن��ي  الو�صع 
خا�صعة لل�صوق و  يف هذه احلالة �صي�صبح 
الفائدة  �صعر  يوؤثر  و  موؤثرًا  املركزي  البنك 
يف اال�صتثمارات بعد ان تت�صق العالقة بن 
التو�صع و  التي تبحث عن  املالية  ال�صيا�صة 
النقدية  ال�صيا�صة  وبن  احلكومي  االنفاق 
التي تهدف اىل اال�صتقرار بامل�صتوى العام 

يف اال�صعار.

م�ستهلكـون: �لتعامل �مل�سرفـي يجب �ن يكون �كـثـر �سهولة

خرب�ء: اليوجد مربر �قت�سادي  من بقاء ن�سب �لفائدة على حالها يف �مل�سارف
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احلديثة  للتكنولوجية  م�����ص��درا  واإمن����ا 
وامل������ه������ارات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واالداري���������ة 
والت�صويقية من خالل ما تتيحه ال�صركات 
متعدية اجلن�صبة من امكانية االندماج يف 
�صبكات االنتاج العاملي عن طريق التجارة 
و�صرورة  املبا�صر  االجنبي  واال�صتثمار 
اكت�صاب �صادراتها القدرة على املناف�صة يف 
ظل بيئة متحررة، وباملقابل فقد تعاظم دور 
 )TNCs( �ال�صركات املتعدية اجلن�صية ال
االخ����رية جهات  ال��ع��ق��دي��ن  واأ���ص��ح��ت يف 
االنتاج والتنظيم الرئي�صة التي تعتمد على 
التقنية امل�صبقة وعلى مبداأ جتاوز احلدود 

الدولية. 
العديد  �صعت  فقد  التطورات  ه��ذه  واإزاء 
اال�صتثمارات  جذب  اىل  النامية  الدول  من 
اىل  امل��وؤدي��ة  الطرق  اح��د  كونها  االجنبية 
االجتماعية  و  االقت�صادية  التنمية  حتقيق 
، وقامت بتغيري البيئة ال�صيا�صية واالطار 
حتررانظمة  جتاه  جذري  ب�صكل  القانوين 
اال�صتثمارات  ه��ذه  وا�صبحت   FDI�ال
املتقدمة  ال��دول  خمتلف  على  يتعن  �صلعة 
والنامية على حد �صواء التناف�س للح�صول 
على الكمية املحدودة من FDI املعرو�صة 
 FDI �يف العامل ،  ويت�صمن حترير نظم ال
التحرير  ت��ف��اوت  ان  اذ  احل��واف��ز  ت��ق��دمي 
اختيار  جم��ال  م��ن  زاد  ال��ع��امل  ن��ط��اق  على 
 ،))TNCs ال�  قبل  من  اال�صتثمار  مواقع 
تن�صىء  ان  ل��ل��ب��ل��دان  ك��اف��ي��ا  ي��ع��د  مل  ل���ذا 
اندفاع  لتنتظر  منا�صبا  ا�صتثماريا  قانونا 
احلاجة  ظهرت  ل��ذا  االج��ان��ب  امل�صتثمرين 
 FDI ال�  جلذب  ا�صافية  حوافز  منح  اىل 
يف مثل هذا املناخ التناف�صي، والأنها قابلة 
اكرب  ب�صهولة  طبيعتها  بحكم  للتطبيق 
قرارات  يف  املوؤثرة  االخ��رى  العوامل  من 

اال�صتثمار.

تف�سري  يف  ـــع  ـــوق �مل ــة  ــري ــظ ن
�الجنبي  �ال�ستثمار  تدفقات 

�ملبا�سر 
حاولت هذه النظرية االجابة على االأ�صباب 
التي تكمن وراء اختيار ال�صركات متعدية 
اجلن�صية البلد امل�صيف موقعًا لها وذلك من 
والعوامل  املحددات  لبيان  الرتكيز  خالل 
املوقعية اخلا�صة بالبلد امل�صيف و�صياغة 
 FDI ���ال�����ص��ي��ا���ص��ات امل��الئ��م��ة ل��ل��ف��وز ب��ال
ثالث  على  النظرية  هذه  تركز  اذ  الداخل، 
اال�صتثمار  لتدفقات  املحددات  من  جماميع 

االجنبي املبا�صر وه��ي: 
وال�صيما  الوطنية  ال�صيا�صات  دور   -1
االجنبي  اال�صتثمار  انظمة  �صيا�صة حترير 
ال�صيا�صة  م��ع  ان�صجامها  وم�����دى  املبا�صر 
اللتن  اخل�صخ�صة  و�صيا�صة  التجارية 
يف  مبا�صر  وغ��ري  مبا�صر  ب�صكل  ت��وؤث��ران 
ف�صال  الداخل  املبا�صر  االجنبي  اال�صتثمار 

عن �صيا�صات االقت�صاد الكلي للبلد امل�صيف 
املالية  ال�صيا�صة   ، النقدية  )ال�صيا�صة  مثل 

و�صيا�صة �صع�ر ال�صرف( . 
بيئة  بت�صهيل  اخل��ا���ص��ة  االج�����راءات   -2
االع���م���ال وال��ت��داب��ري ال�����ص��اب��ق��ة ل��ت��دف��ق ال� 
FDI التي تتخذها البلدان بق�صد ت�صجيع 

اال�صتثمار االجنبي املبا�صر وت�صهيله. 
3 - املحددات االقت�صادية وال�صيا�صية. 

املجاميع  ه��ذه  بن  متبادلة  عالقة  وهناك 
وتتوقف االهمية الن�صبية ملختلف حمددات 
اال�صتثمار  من  جوانب  اربعة  على  املوقع 
االول يتعلق بنوع اال�صتثمار هل هو جديد 
ال�صركات  الإرب���اح  ا�صتثمار  اإع���ادة  هو  اأو 
بقطاع  يتعلق  املنت�صبة؟ والثاين  االأجنبية 
قطاع  ام  حت��وي��ل��ي  )اويل،  اال���ص��ت��ث��م��ار 
ال�صركة  حجم  يخ�س  وال��ث��ال��ث  خ��دم��ات( 
)�صغرية  امل�صتثمرة  اجلن�صية  متعددية 
واخ��ريًا  احل��ج��م(  كبرية  اأو  متو�صطة  او 
باحث  اال�صتثمار هل هو  دافع  واالهم هو 

عن اال�صواق او املوارد او الكفاءة )1( ؟ 
ف�صال عن العوامل الطبيعية التي يتمتع بها 
املوارد  ال�صوق،  )خ�صائ�س  امل�صيف  البلد 
ميتلك  البلد  ان  القول  وميكن  الطبيعية( 
االجنبي  اال�صتثمار  جلذب  موقعية  مزايا 
املبا�صر بعد جناحه يف تهيئة بيئة مالئمة 
التي تت�صمن �صرطي اال�صتقرار ال�صيا�صي 

واالقت�صادي. 
ا�صتقرار  فالتوازن االقت�صادي يعتمد على 
وال�صرط  ال��ك��ل��ي  االق��ت�����ص��اد  ���ص��ي��ا���ص��ات 
االنتاج  كلف  تقليل  يتطلب  االق��ت�����ص��ادي 
ف�صال  ال�صرف،  �صعر  وا�صتقرار  والنقل 
عن ال�صيا�صة التجارية املتبعة مثل حوافز 
اال�صتثمار  وح��واف��ز  واالن��ف��ت��اح  ال��ت��ج��ارة 
ف��م��ت��ى  م��احت��ق��ق اط�����ار ���ص��ي��ا���ص��ي ميكن 
اهمية  ت��ربز  املبا�صر  االجنبي  اال�صتثمار 
ال��ع��وام��ل االق��ت�����ص��ادي��ة م��ن ح��ي��ث كونها 
حمددات توؤثر يف توطينه . وتتكون هذه 
املحددات من ثالث جماميع تتنا�صب ودافع 

يلي  ما  ويف  املبا�صر،  االجنبي  اال�صتثمار 
هذه املحددات التي متثل يف الوقت نف�صه 

دوافع لل�صركات متعددية اجلن�صية :

�لـ FDI  �لباحــث عــن �ال�سـو�ق 
هذا النوع من اال�صتثمار االجنبي املبا�صر 
البلدان  يف  اال���ص��واق  ومن��و  بحجم  يتاأثر 
من  ال��ف��رد  بن�صيب  يتاأثر  كذلك  امل�صيفة، 
البلد  امكانية  ع��ن  ف�صال  القومي  ال��دخ��ل 
اال����ص���واق  اىل  ال���و����ص���ول  يف  امل�����ص��ي��ف 

االقليمية.
مهما  تقليديًا  حم��ددا  ال�صوق  حجم  ويعد 
ت�صتطيع  اذ   ، اال�صتثمار  م��ن  ال��ن��وع  لهذا 
اال����ص���واق ال��ك��ب��رية ان ت�����ص��ت��وع��ب ع���ددا 
منها  لكل  تتيح  وان  ال�صركات  م��ن  كبريا 
 . والنطاق  احلجم  وف���ورات  ف��وائ��د  جني 
ولهذا ال�صبب ميكن تف�صري ملاذا توؤدي اطر 
التكامل االقليمي وامل�صاركة فيها اىل زيادة 

تدفقات ال� FDI اىل الداخل )1(؟

ويقا�س حجم ال�صوق مب�صتوى ومعدل منو 
الناجت املحلي االجمايل وح�صة الفرد منه 
التي تعك�س القوة ال�صرائية التي توؤثر يف 
الطلب على ال�صلع واخلدمات التي تنتجها 

. )TNCs( ال�صركات متعددية اجلن�صية
وتوؤكد اغلب الدرا�صات يف هذا اجلانب على 
وجود عالقة ترابط موجبة بن تدفقات ال� 
وا�صتقرار  امل�صيف  للبلد  الداخل   FDI
وت�صارع منو ناجته املحلي  فالبلدان التي 
للناجت  مت�صارعًا  ومن��وًا  ا�صتقرارًا  حتقق 
امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ���ص��ت��ك��ون م��ه��ي��اأة اكرث 
جلذب تدفقات اكرب من اال�صتثمار االجنبي 

املبا�صر )2( .
من  اآخ�������ر  ن����وع����ًا  ن�����ص��م��ن  ان  ومي����ك����ن 
اال�صتثمارات االجنبية وهو النوع املتوجه 
اذ   Export – Oriented للت�صدير 
وال�صادرات  ع��ام  ب�صكل  ال�����ص��ادرات  تعد 
لهذا  مهمًا  حم��ددًا  خا�س  ب�صكل  ال�صناعية 
وهذا  االجنبية  اال�صتثمارات  م��ن  ال��ن��وع 
يتوقف على قدرة البلد امل�صيف من اي�صال 
�صادراته اىل اال�صواق االقليمية والعاملية 
 )EPZs( وتوفر مناطق جتهيز ال�صادرات

وخدمات االت�صاالت.

�ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار   -
�لباحث عن �ملو�رد و�ال�سول 

FDI هي  ال�  اهم حمددات هذا النوع من 
غري  العاملة  واليد  االولية  امل�صادر  وف��رة 
االيدي  وكذلك   ، الكلفة  املنخف�صة  املاهرة 
الدرا�صات  اغلب  وت�صري   ، املاهرة  العاملة 
الدافع  يعد  اذ   ، العمل  كلف  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اجلن�صية  م��ت��ع��ددي��ة  لل�صركات  ال��رئ��ي�����س 
بلدانها  خ���ارج  عملياتها  بنقل  ت��ب��داأ  لكي 
االأيدي  توفر  حظي  وق�د   ، ارباحها  لزيادة 
العاملة الرخي�صة باهتمام خا�س وتزايدت 
تدفقات ال� FDI املدفوعة برخ�س العمالة 
العمالة  ذات  ال�����ص��ن��اع��ات  يف  وال���ص��ي��م��ا 
الكثيفة،ف�صال عن توفر العمالة الرخي�صة، 
املادية  اال�صا�صية  البنية  مالئمة  مدى  فاأن 
العمرانية  اال�صا�صية  كالهياكل  والب�صرية 
واالت�صاالت  وال���ط���رق  امل���وان���ئ  وت��وف��ر 
فر�س  م��ث��ل  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
الكمركية  احلواجز  او  الكمركية  التعرفة 
وال�صرائب على راأ�س املال وم�صتوى راأ�س 
امل�صتخدم  املال  راأ�س  الب�صري وكمية  املال 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ى اال���ص��ا���ص��ي��ة االرت��ك��ازي��ة 
)Infrastructure( كلها تعد حمددات 
املبا�صر  االجنبي  اال�صتثمار  لتدفق  رئي�صة 
ال��ب��اح��ث ع���ن امل������وارد واال����ص���ول )1( . 
النوعن االول والثاين من حوافز  وميثل 
مبا�صرا  �صببًا  املبا�صر  االجنبي  اال�صتثمار 
للدخول االول لل�صركة متعددية اجلن�صية. 

�ملبا�سر  �الأجــنــبــي  �ال�ستثمار 

مقاالت

حترير نظم الإ�ستثمار الأجنبي املبا�سر وفاعلية احلوافز 
فـي  جذب الإ�ستثمارات اإىل العراق

�سهدت �لعقود �الخرية ت�ساعد� م�ستمر� يف منو تدفقات �ال�ستثمار �الجنبي �ملبا�سر �لـ )FDI( �ىل �قت�ساد�ت �لدول �لنامية مقابل 
�نح�سار دور م�سادر �لتمويل �خلارجية �لتقليدية ) كالقرو�س �مل�سرفية و�مل�ساعد�ت �المنائية( �لتي �عتمدت عليها هذه �لدول تقليديا 

ب�سكل كبري يف تنميتها ، وتغري مو�قف �لعديد من �لدول �لنامية جتاه �ال�ستثمار�ت �الجنبية ، و��سبح �لتحول �ىل �قت�ساديات �ل�سوق 
من �برز �سمات �لعقدين �الخريين  من خالل تبنيها ل�سيا�سات ت�سجيع �لن�ساط �خلا�س بغ�س �لنظر عن عقيدتها �ل�سيا�سية �و فل�سفتها 

�القت�سادية ، و�كت�سب جذب �ال�ستثمار�ت �الجنبية ب�سكل عام و�ال�ستثمار �الجنبي  �ملبا�سر ب�سكل خا�س لي�س بعده م�سدر� بديال 
لتمويل �لتنمية فح�سب
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�لباحث عن �لكفاءة 
ماي�صمى  او  اال�صتثمارات  من  النوع  ه���ذا 
متول  )التكاملية(  املتتابعة  باال�صتثمارات 
عادة من االرباح املعاد ا�صتثمارها وتتعهد 
ت�م  التي  اجلن�صية  متعددية  ال�صركات  بها 
امل�صيف  البلد  يف  ا�صال  عملياتها  تدويل 
النوع  لهذا  الرئي�صة  التوجهات  وتكون   ،
لالنتاج  العقالنية  املوازنة  اال�صتثمار  من 
ال�صتغالل االقت�صاد املتخ�ص�س واالقت�صاد 
احلجم  وف��ورات  لتحقيق  النطاق  الوا�صع 
االرباح  وتعظيم  العمليات  تر�صيد  بق�صد 
الكامل  ب��اال���ص��ت��غ��الل  ال��ت��ك��ال��ي��ف  وت����دين 
 )2( امل�صيفة  للبلدان  الن�صبية  للمزايا 
املنخف�س  العمل  كلف  حم��ددات��ه  واه���م   ،
ن�صبة اإىل االإنتاجية ف�صال عن كلف املوارد 
واملدخالت الو�صيطة )النقل واالت�صاالت( 
ترتيبات  ف��ي  البل��د  ع�صوية  على  ع��الوة 

التكامل االقليمي���ة )3( . 

�لتعريفية  ــب  ــو�ن ــا:�جل ــي ــان ث
و�لتف�سري �القت�سادي للحو�فز

1- مفهوم احلوافز
ميزة  اأي  اأن���ه���ا  ع��ل��ى  احل����واف����ز  ّت���ع���رف 
ل�صركات  تقدم  للتقدير  قابلة  اقت�صادية 
ال�صركات، وبتوجيه  اأو الأنواع من  بعينها 
من احلكومات لغر�س ت�صجيعها للت�صرف 
بال�صكل املرغوب)1( . وتت�صمن االإجراءات 
حمدد  ب�صكل  ت�صمم  ال��ت��ي  وال��رتت��ي��ب��ات 
م�صاريع  ن�صاط  م��ن  العائد  معدل  ل��زي��ادة 
اإعادة  )اأو  تخفي�س  اأو    FDI اال�صتثمار 

توزيع( لتكاليفه اأو خماطره.
2- التف�صري االقت�صادي للحوافز

ي�صتند املنطق الذي يربر منح احلوافز اىل 
لت�صحيح  ال�صعي  اأهمها  جملة عوامل، من 
او  االق��ت�����ص��اد  يف  امل��وج��ودة  الت�صوهات 
التي  االأرب�����اح  يف  اأث���اره���ا  م��ن  التخفيف 
يف  واحلجة   ، االجنبي  امل�صتثمر  يتوقعها 
ذلك ان م�صروع اال�صتثمار قد ينطوي ف�صاًل 
اجتماعية  منافع  على  اخلا�س  الربح  عن 
غ��ري م��ب��ا���ص��رة ك��خ��ل��ق م��ع��رف��ة ج��دي��دة اأو 
املجال  ف�صح  اأو  امل��ه��ارة،  م�صتويات  رف��ع 
واملمتلكات  لالأ�صول  الداخلي  لال�صتغالل 
غري املادية مثل التقانة واخلربة االإدارية .

اأو   )Wedge( ف��ا���ص��ل  ه��ن��اك  ع��م��ل��ي��ًا 
العائد  بن  التعبري  �صح  اأن  تعادل  نقطة 
الن�صاط  ع��ل��ى  امل��رتت��ب  ال��ع��ام واخل��ا���س 
احلوافز  باإمكان  فاأنه  ثم  من  اال�صتثماري 
العائد  م��ع��دل  ب��ن  الفا�صل  احل��د  تغطية 
تخدم  ب��ذل��ك  وه��ي  واخل��ا���س  االجتماعي 
عددًا من االأغرا�س االإمنائية)1(. ومن اأجل 
التاأكد من ان نظام احلوافز يزيد من اإ�صهام 
م�صروع اال�صتثمار الأغرا�س التنمية يجب 
يتطلب  وذلك  الكلفة-املنفعة  حتليل  اأجراء 
ق��ي��ا���س االأث����ر ال��ف��ردي ل��ك��ل ح��اف��ز وكذلك 
م�صتوى  على  احلوافز  حلزمة  الكلي  االأثر 

اال�صتثمار اأو النمو االقت�صادي.
مهمة  �صتكون  العملي  التطبيق  يف  ولكن 
عدة  الأ���ص��ب��اب  �صعبة  االآث���ار  ه��ذه  ح�صاب 

منها: 
ال�صفافية  اىل  يفتقر  النظام  ه��ذا  ان    )1
وغمو�س  االج��ن��ب��ي  للم�صتثمر  بالن�صبة 
يحققها  التي  املنافع  عن  امل�صوؤولن  ل��دى 
اأ�صبابًا  لل�صركات  اإن  وال�صيما  امل�صروع 

احلايل  اال�صتثمار  عن  نيتها  الأخفاء  كافية 
بهدف احل�صول على منافع ا�صافية.

2(  قد يكون هذا النظام عر�صة لال�صتغالل 
حت�صل  قد  التي  املانحة  لل�صلطة  االإداري 
ع��ل��ى م��ن��اف��ع م��ن اال���ص��ت��ث��م��ار يف ح��ن اإن 
ك��ل��ف ح��واف��ز اال���ص��ت��ث��م��ار ي��دف��ع��ه��ا عموم 

املجتمع)1(.
التجريبية  ال��درا���ص��ات  م��ن  العديد  قدمت 
املنفعة   - الكلفة  حتليل  اأ�صتخدمت  التي 
لتقييم فعالية احلوافز واأثرها يف قرارات 
ا�صتثماراته  توطن  يف  االجنبي  امل�صتثمر 
الدرا�صات  تلك  وبينت  امل�صيف  البلد  يف 

مايلي:
1 -   ان فعالية نظام احلوافز تختلف ح�صب 
فامل�صتثمر   ، امل�صتثمر  نوع احلافز وتوجه 
بحماية  يهتم  املحلي  ال�صوق  اىل  ال�صاعي 
ال�صوق اكرث من اأهتمامه باحلافز ، وبينت 
العامل  حوافز  ب��اأن  التجريبية  الدرا�صات 
املالية،  وامل�صاعدات  ال�صريبية،  )العطل 
تاأثري يف  لها  يكن  املعجل( مل  واالأ�صتهالك 
املحلي يف  ال�صوق  املتوجه نحو  امل�صتثمر 
الب�صاعة  على  املعتمدة  احلوافز  ان  حن 
الخ(  الكمركية…  واحلواجز  )التعريفة، 
تنتج  التي  "فال�صركات  اكرب  تاأثري  لها  كان 

اىل ال�صوق املحلي  تكون مهتمة باحلماية 
ال�صوق  ال��دول��ي��ة وب��ح��ال��ة  امل��ن��اف�����ص��ة  م��ن 
املحلية ")2( ، اأم����ا ال�صركات املتجهة نحو 

الت�صدير فاأن ال�صورة خمتلفة متامًا .
ب��اأن��ه التوجد  ال��درا���ص��ات  اأو���ص��ح��ت    - 2
عالقة بن حث االأ�صتثمار لكي يحدد موقعه 
ال�صافية  وال��ف��وائ��د  ناحية  م��ن  م��ا  بلد  يف 
ان  ويجب  اأخ���رى.  ناحية  م��ن  االيجابية 
الي��ك��ون ه��دف ن��ظ��ام احل��واف��ز ه��و زي��ادة 
اال���ص��ت��ث��م��ار ف��ق��ط واالأف�������راط ب���االأه���داف 

التنموية وزيادة كلف احلافز.
3 -   اذا اثرت احلوافز يف قرارات موقع 
التي  تلك  ف��اأن  ال�صركات  بع�س  ا�صتثمار 
�صتجني  حافز  دون  م��ن  اال�صتثمار  تقرر 
الرتهل  هذا  ويجعل  متوقعة  غري  اأرب��اح��ًا 
فاأنها  ال�صامل مكلفًا جدًا من ثم  النظام  يف 
البلدان  من  للدخل  حتويل  جمرد  �صتكون 

امل�صيفة اىل ال�صركات امل�صتثمرة.
الدول  بن  احلوافز  تقدمي  تزامن  اإذا   -  4
اأي  جلاذبية  �صافية  زي���ادة  هناك  يعد  مل 
اأرباح  يف  زيادة  فقط  النتيجة  وتكون  بلد 
بن  املناف�صة  حدة  زادت  وكلما  ال�صركات 
اأكرث  حوافز  تقدمي  على  امل�صيفة  البلدان 
كلما كانت ح�صة تلك ال�صركات من  املكا�صب 

املنقولة اأكرب.
معونات  او  اال�صترياد  حماية  اثر  اأن   -  5
اإ����ص���ارات ال�صوق  ت�����ص��وه  ق��د  ال�����ص��ادرات 
م�صابهة  ���ص��ت��ك��ون  احل���واف���ز  ف���اأن  وب��ذل��ك 
عامة  كلفًا  وتت�صمن  التجارة،  على  للقيود 
املنفعة  ل�صالح  يكون  وال   واإداري���ة  مالية 
العامة اأن تزيد كلف احلوافز املمنوحة عن 
الكلف  "اأن التكون  اأي  العامة  املنافع  قيمة 
اكرب من قيمة الفرق بن العوائد اخلا�صة 

والعوائد االأجتماعية")1(.
وقد اأجمعت اأغلب الدرا�صات باأن احلوافز 
تاأثريها  يف  �صئياًل  دورًا  اإال  المت��ار���س 
بعوامل  مقارنة   TNCs ال���  ق���رارات  يف 
ال�صوق،  حجم  مثل  اأه��م��ي��ة  اأك���رث  اأخ���رى 
واال�صتقرار  املهارات،  وم�صتوى  والنمو، 
االقت�صادي وال�صيا�صي و�صفافية القوانن، 

ووفرة العمالة املدربة.
واأظهرت جتارب الكثري من الدول النامية  
الرغم  على  باأنها  العربية  ال��دول  ال�صيما 
ولكنها  احل��واف��ز  م��ن  الكثري  عر�صها  م��ن 
كبرية  كميات  على  احل�����ص��ول  يف  ف�صلت 
ال�صروط  غ��ي��اب  ب�����ص��ب��ب   FDI ال�����  م���ن 
اأهمية  واالأكرث  اال�صتثمار  لبيئة  االأ�صا�صية 
ال�صيا�صي  االأ���ص��ت��ق��رار  مثل  احل��واف��ز  م��ن 

ووفرة  القوانن  و�صفافية   ، واالقت�صادي 
ذل��ك ، يف حن   امل��درب��ة وغ��ري  ق��وة العمل 
مثل  �صيقة  ا���ص��واق  ذات  ب��ل��دان  جن��ح��ت 
قدر  اجتذاب  هونك كونك و�صنغافورة يف 
�صيا�صتها  حترير  عرب     FDI�ال من  اكرب 
وعر�س حوافز متوا�صعة فقط  )1(،  وعلى  
املحددات  ت��ك��ون  فعندما  ذل���ك  م��ن  ال��رغ��م 
البديلة  امل��واق��ع  ب��ن  مت�صابهة  االأخ����رى 
اأثر كبري  لال�صتثمار، ت�صبح احلوافز ذات 
ف�صاًل عن اهميتها يف توجيه اال�صتثمارات 
 ، امل�صيف  البلد  داخ��ل  مناطق حم��ددة  اإىل 
يف  امل�صيف  البلد  ق��درة  على  يعتمد  وه��ذا 
اإىل  اأي  اإنتقائي  وب�صكل  احل��واف��ز  تقدمي 
التنمية  تعزيز  يف  ت�صهم  التي  امل�صاريع 
لتقدمي  ممار�صة  اأف�صل  ان  اإذ  االأقت�صادية 
احلوافز تتطلب حتديد االأولويات وتوؤدي 
يح�صل  ال  ال���ذي  اال�صتثمار  ح�صول  اىل 
املنافع  �صتكون  وب��ذل��ك  تقدميها  دون  م��ن 
احلافز،  ت��ق��دمي  كلفة  م��ن  للمجتمع  اك��رب 
تقدم  الت�صنيع  حديثة  االآ�صيوية  فالدول 
اأي  النمو  تعزز  التي  للم�صاريع  احلوافز 
تاأثري  ذات  تكون  تكون م�صممة بحيث  اأن 
وا���ص��ت��خ��دم��ت احلوافز  م��ع��ن،   اإ����ص���ايف 
ب�صكل اإنتقائي مل�صاعدة �صناعات معينة اأو 

�صركات معينة)3(.
واحلد  احلوافز  مو�صوع  معاجلة  وتبقى 
املناف�صة  �صياق  يف  منحها  يف  املبالغة  من 
على  اجلهود  تن�صيق  وتتطلب  ج��دًا  مهمة 
�صقوف  لو�صع  اإقليمي  اأو  دويل  م�صتوى 
اأو   ، الكميات  وملجمل   ، احل��واف��ز  لقيمة 
املبالغ التي تنفقها احلكومات على حواف���ز 
التي  معينة  اأن��واع  الأزال��ة  اأو   ، االأ�صتثمار 

تكون على قدر كبري من الالفعالية .
3- انواع احلوافز

اإىل االأنواع  وت�صنف احلوافز امل�صتخدمة 
االآتية :

تخفيف  اىل  تهدف  املالية:  احلوافز     - ا 
االجنبي  امل�صتثمر  على  ال�صريبي  العبء 
القيا�صي ل�صريبة  وت�صمل تخفي�س املعدل 
 ، االأخ��رى  ال�صريبية  واالإع��ف��اءات  الدخل 
واالندثار  اال�صتثمار،  اإع���ادة  و�صماحات 
امل���ت�������ص���ارع، واالإع������ف������اءات م����ن ر����ص���وم 

ال����واردات.
توفري  تت�صمن   : التمويلية  احلوافز  ب-  
ال�  مل�صاريع   املبا�صرة  االأم���وال  احلكومة 
او  ج��دي��دة  ا�صتثمارات  لتمويل   FDI
وت�صمل  امل���ال  راأ����س  تكاليف  اال���ص��ت��ع��ادة 
اأنواع احلوافز التمويلية املاألوفة امل�صاركة 
والتاأمن   ، مل���ال  ا  راأ�����س  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

احلكومي مبعدالت تف�صيلية .
ه��ن��اك جمموعة   : االأخ���رى  ج-  احل��واف��ز 
من احلوافز يتعذر ت�صنيفها ولكن القا�صم 
تعزيز  اىل  ت��ه��دف  كونها  بينها  امل�����ص��رتك 
غري  بطرائق  االجنبي   امل�صتثمر  ربحية 
والبنى  االأر�������س،  ت��ق��دمي  م��ث��ل  م��ب��ا���ص��رة 
باأ�صعار  والطاقة  واخلدمات،  االرتكازية، 
والت�صهيالت  التدابري  كمجموعة  رخي�صة 
ال�صادرات  جتهيز  مناطق  مل�صاريع  املقدمة 
اأف�صليات يف ال�صوق يكون على  اأو تقدمي 
احلكومية  للعقود  تف�صيلي  و�صول  �صكل 
ومنح امل�صتثمر حق االحتكار، ومنع دخول 
مناف�صة  من  واحلماية   ، ج��دد  م�صتثمرين 
ب�صاأن  التف�صيلية  املعاملة  اأو  ال���واردات، 

مقاالت

�لتو�زن �القت�سادي يعتمد على ��ستقر�ر �سيا�سات �القت�ساد �لكلي و�ل�سرط �القت�سادي يتطلب 
تقليل كلف �النتاج و�لنقل و��ستقر�ر �سعر �ل�سرف، ف�سال عن �ل�سيا�سة �لتجارية �ملتبعة مثل حو�فز 

�لتجارة و�النفتاح وحو�فز �ال�ستثمار فمتى  ماحتقق �طار �سيا�سي ميكن �ال�ستثمار �الجنبي �ملبا�سر 
تربز �همية �لعو�مل �القت�سادية من حيث كونها حمدد�ت توؤثر يف توطينه .
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ال�صرف االأجنبي.
4-  اإجراءات ت�صهيل بيئة االأعمال

االأعمال  بيئة  ت�صهيل  اإج�����راءات  تتمثل 
امل�صتثمرين  م��ع��ام��ل��ة  م��ع��اي��ري  وت��ع��زي��ز 
االجانب و�صمان اأداء مالئم لال�صواق وفق 
منظور امل�صروع  خلق جمال للم�صتثمرين 
ترافقه  ان  ���ص��ري��ط��ة  ال��ع��م��ل  م��ن  متكنهم 
اال�صتثمارية  العملية  تنظيم  اإج�����راءات 
وتب�صيط  ال��ت��اأ���ص��ي�����س  ج��ه��ود  املت�صمنة 
احلوافز  وت��وف��ري  امل��واف��ق��ة،  اإج������راءات 
للم�صتثمرين، وتخفي�س كلف النزاعات يف 
الف�صاد  واإزال��ة  تخفي�س  مثل  العمل  اثناء 
االداري، وحت�صن الكفاءة وتوفري و�صائل 
ت�صجيع  اج����راءات  على  ع���الوة   ، ال��راح��ة 
ب��رام��ج وخدمات  خ���الل  م��ن  اال���ص��ت��ث��م��ار 

ترويجية .
وب�صفة عامة تقوم البلدان امل�صيفة باإن�صاء 
التي  لال�صتثمار  حكومية  وهيئات  اأجهزة 

تقوم باملهام االآتية:
1 (   تخطيط اال�صتثمار يف �صوء اخلطة 

العامة للدولة .
2 (   ت��ن��ظ��ي��م وت��وج��ي��ه اال���ص��ت��ث��م��ار  يف 

املجاالت االقت�صادية امل�صتهدفة.
احلكومية  االج��ه��زة  ج��ه��ود  تن�صيق    )  3
املعنية باال�صتثمار والعمل من حيث كونها 
و�صيطًا بن امل�صتثمر واالجهزة احلكومية 
الهيئات  لهذه  ت�صم  ما  العالقة وغالبًا  ذات 

ممثلون عن االأجهزة احلكومية املعنية.
درا�صات  الأج���راء  امل�صاعدات  تقدمي     )  4
والنهائية  التمهيدية  االقت�صادية  اجلدوى 

للم�صروع.
ت���واج���ه  ال����ت����ي  امل�������ص���ك���الت  ح�����ل    )  5

امل�صتثمرين.
6 ( مراقبة ومتابعة اجنازات وممار�صات 

ال�صركات .
التكنولوجية  م�����ص��ت��وى  اأخ��ت��ي��ار     )  7
وانواعها وو�صع ال�صوابط الالزمة بحيث 

تتالءم مع متطلبات وظروف التنمية .
8 ( القيام مبنح املوافقات على املقرتحات 
اخل��ا���ص��ة مب�����ص��روع��ات اال���ص��ت��ث��م��ار بعد 

درا�صتها يف �صوء االهداف العامة .
التنظيمي  ال���ب���ن���اء  ب��خ�����ص��و���س  اأم������ا 
على  القائمة  واالجهزة  للهيئات  واالداري 
اال�صتثمارات فاأنها تختلف من دولة الأخرى 

ويرجع االختالف الأ�صباب عدة :
1 ( درجة املركزية يف اإتخاذ القرار اخلا�س 
باال�صتثمار والدور الرئي�س الذي يجب ان 
ب��ه هياأة اال�صتثمار يف ما يخ�س  ت�صطلع 
اال�صتثمارات ب�صفة عامة مبعنى هل ترتك 
اأقت�صادي  قطاع  لكل  اال�صتثمار  ق���رارات 
على حدة وي�صبح دور الهياأة مبثابة حلقة 
الو�صل بن الوزارات املعنية ،اأو اأن الهياأة 
تكون اجلهة املركزية التي تتخذ القرارات 
اال�صتثمار  طلبات  على  امل��واف��ق��ات  ومنح 

املختلفة بعد اأخذ راأي الوزارات؟
العمل  وتق�صيم  التخ�ص�س  درج����ة   )  2
االأدوار  ت��ع��دد  وم���دى  ال��ه��ي��اأة  يف  املطبقة 

واملهام املناطة بها.
3 (  درجة تفوي�س ال�صلطة داخل الهياأة .

العملية  تنظيم  اج���راءات  اأهمية  وتظهر 
من  االأع��م��ال  بيئة  وت�صهيل  اال�صتثمارية 
اال�صتثمارات   لتدفق  حم��ددة  كونها  حيث 
موقعًا  البلد  واأختيار  امل�صتثمرين  واإقبال 

لالأ�صتثمار من خالل:

�أ. �لنو�حي �لقانونية:

لالأ�صتثمار  املنظمة  القوانن  �صفافية   )1
،اذ  ل��ه  الت�صريعية  االح���ك���ام  وا���ص��ت��ق��رار 
يوفر  الت�صريعية  االح��ك��ام  ا���ص��ت��ق��رار  اأن 
لتوقعاته،  ال��ث��اب��ت  االأ���ص��ا���س  للم�صتثمر 
ويعك�س الثقة يف ا�صتقرار وثبات االأو�صاع 
املحيطة ببيئة اال�صتثمار والعك�س �صيولد 
اأ�صتمرارية الفر�صيات  لديه القلق من عدم 

التي يبنى عليها قراره اال�صتثماري .
القوانن  ب��ن  ال��ت��ع��ار���س  ف����اأن  ك��ذل��ك   )2
وع��دم  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة،  للعملية  امل��ن��ظ��م��ة 
�صمول ت�صريعات اال�صتثمار للم�صائل كافة 
اال�صتثمارية  العملية  وتنظم  تعالج  التي 
االجتهادات  اأم��ام  املجال  يفتح  الذي  االأم��ر 
الت�صريعات  اأغفلتها  التي  اجلوانب  ب�صاأن 
االأجتهادات  واأختالف  لالأ�صتثمار  الناظمة 
االمر  من م�صوؤول الآخر، ومن وقت الآخر، 
يحول  وق��د  الت�صريع  بعدالة  يخل  ال���ذي 
ان  امل��ع��ق��ول  م��ن  لي�س  اذ   ، ح�صوله  دون 
مينع امل�صتثمرمن حق التملك طبقًا لقانون 

امللكية بينما يتيح ذلك قانون اال�صتثمار .
على  احل�����ص��ول  اج������راءات  ���ص��ه��ول��ة   )  3

ترخي�س االإ�صتثمار واإجراءات تنفيذه .
ي��ت��ع��ام��ل معها  4 ( وج��������ود ج��ه��ة واح����دة 

للم�صتثمر  توفر  م��دى  اأي  واىل  امل�صتثمر 
م��������اي��ب��ذل��ه م���ن وق����ت وج��ه��د وت�����ص��ه��ل له 
اال�صتثمار  وتنفيذ  الرتخي�س  اج���راءات 
والف�صاد  االداري����ة  التعقيدات  ع��ن  بعيدًا 

االأداري .
االأع��م��ال  لبيئة  ال��رئ��ي�����ص��ة  اجل���وان���ب  اأن 
القرار  ب��ات��خ��اذ  ال��ت��ع��ار���س  يف  واملتمثلة 
التداخل  وحاالت  ال�صفافية  وانعدام  العام 
ال��ب��ريوق��راط��ي م��ع ق���رارت االأع��م��ال كلها 
عوامل توؤدي اىل زيادة كلف املعامالت، لذا 
وتقدمي  باال�صتثماراالجنبي  ال�صماح  فاأن 
احلوافز  قد ال توؤدي بال�صرورة اىل قدوم 
اال�صتثمار  فقد يكون زيادة كلف املعامالت 
الناجتة عن االأختالالت يف تنفيذ ال�صيا�صة 
امل�صتثمرين  ه��م��م  تثبيط  اىل  ي����وؤدي  م��ا 
العالية من  فالدرجة  الراغبن باال�صتثمار، 
التنظيم احلكومي، ومركزية اإتخاذ القرار 
االأه��داف وتن�صيق  االأن�صجام بن  لتحقيق 
بيئة  لت�صهيل  �صرورية  عوامل  ال�صيا�صات 

االأعمال .

تــ�ــســجــيــع  ــــــــــر�ء�ت  �إج ب.   
�ال�ستثمار:

اال�صتثماراالجنبي  ت�صجيع  اج��راءات  اإن 
تهيئة  عنا�صر  من  عن�صرًا  ميثل  املبا�صر 
التي  احلكومات  اأدرك��ت  اإذ  االأعمال،  بيئة 
تبحث عن اال�صتثمار و ت�صعى اىل حت�صن 
امل�صتثمرين  اأو�صاط  لدى  بلدانها  �صورة 
الن�صاط  باأهمية  لالأ�صتثمار  م��وؤات  موقعًا 
الت�صجيعي لو�صول املعلومات اىل متخذي 
القرار وال�صيما الدول غري الوا�صحة وغري 
اجلذابة امام امل�صتثمر االجنبي، وهي بذلك 
بامل�صتثمرين  املبا�صر  االأت�صال  على  تعتمد 
بامل�صتثمرين  خ��ا���س  وب�صكل  املحتملن 
الت�صجيعية  ف���االج���راءات  امل��ه��م��ن)1(.   
ال�صركات  وال�صيما  امل�صتثمرين  ت�صاعد 
الأكت�صاف  احل��ج��م  ومتو�صطة  ال�صغرية 
الفر�س اجلديدة التي ال يجدونها باأنف�صهم، 
يف  اال�صتثمار  ت�صجيع  حمالت  وت�صرتك 

ثالثة عنا�صر رئي�صة)4(:
1 - ر�صم �صورة جيدة : وت�صمل االعالن 
والدعاية من خالل و�صائل االإعالم العامة 
املعار�س،  يف  وامل�صاركة  واملتخ�ص�صة 
وا���ص��ت��ق��ب��ال ب��ع��ث��ات ا���ص��ت��ث��م��ار ع��ام��ة من 
ندوات  وتنظيم  )االم(،  ال�صركات  بلدان 
اال�صتثمار.  فر�س  ب�صاأن  عامة  معلومات 

احلمالت  ه��ذه  ع��ن  ت�صفر  ان  يتوقع  وال 
االعالمية حتقيقًا ال�صتثمارات ولكن ر�صم 
الواقع  ال�صورة اجليدة مفيد حن يكون 
يف البلد املعنى اف�صل من اإنطباع اأو�صاط 
امل�صتثمرين الدولين عنه، وقد ي�صفر عنه 

اذا ماتغريت النظرة اىل نتائج اأف�صل .
ت�صتهدف   : اال���ص��ت��ث��م��ارات  حتقيق   -  2
ا�صرتعاء  اال�صتثمارات  حتقيق  ان�صطة 
بفر�س  م��ع��ي��ن��ن  م�����ص��ت��ث��م��ري��ن  اه��ت��م��ام 
ا�صتثمار حمدد، وال�صعي جلعلهم يقومون 
فيها ومن االدوات الفعالة يف هذا املجال 
وبعثات  املبا�صرة،  الرتويجية  احلمالت 
حمددة  ل�صناعة  املخت�صة  االأ���ص��ت��ث��م��ار 
االأعالمية  ال��ن��دوات  اأو  حم��دد  ق��ط��اع  او 
العرو�س  ه��ي  املف�صل  اال���ص��ل��وب  ول��ك��ن 
املوجهة ل�صركات حمددة،  اذ ينطوي هذا 
االأ�صلوب على حتديد فر�س اال�صتثمار يف 
املعني  امل�صيف  البلد  �صناعات وقطاعات 
قد  التي  ال�صركات  حتديد  يتم  ذلك  وبعد 
تود اال�صتثمار يف تلك ال�صناعات، وتقوم 
يف  ب��دوره��ا  لالأ�صتثمار  امل��رّوج��ة  الهياأة 
حمددين  اأ�صخا�س  اىل  اأن�صطتها  توجيه 
م�صوؤولن عن اإتخاذ القرارات يف ال�صركة 

املعنية. 
للم�صتثمرين:  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي     -  3
وهو العن�صر الثالث من برامج الرتويج 
لهم،  امل�����ص��ورة  ت��ق��دمي  اأ���ص��ال��ي��ب  وت�صمل 
الطلبات  تقدمي  اإج��راءات  خطة  وت�صريع 
اأت�صعت  واحل�صول على الت�صاريح. وقد 
خدمات ت�صهيل اال�صتثمار لت�صمل خدمات 
يف  ال�صبب  وي��ع��ود  اال�صتثمار،  بعد  م��ا 
ان اال�صتثمار  البلدان اىل  ادراك  ذلك اىل 
املتتابع اأي اإعادة ا�صتثمار االأرباح  ميكن 
لال�صتثمار،  اأ�صا�صيًا  م�صدرًا  يكون  ان 
ف�صاًل عن اإن امل�صتثمرين املقتنعن ببيئة 
اأف�صل  يعد  معينة  دول  يف  االأ���ص��ت��ث��م��ار 
لال�صتثمار،  جيد  مناخ  وج��ود  على  دلياًل 
�صفري ميكن  الرا�صي هو خري  فامل�صتثمر 
ان ميلكه ال��ب��ل��د)1(. ل��ذا ف��اأن خ��دم��ات ما 
بقاء  ل�صمان  و�صيلة  تعد  اال�صتثمار  بعد 
اال���ص��ت��ث��م��ار اأط����ول م���دة مم��ك��ن��ة. وتعد 
امل�صيف  البلد  على  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل��ن��اف��ع 
فعال  ن��اج��ح  ب��رن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  وراء  م���ن 
وال�صيما  كبرية  لالأ�صتثمارات  للرتويج 
ما  اذا  للت�صدير  املخ�ص�صة  لال�صتثمارات 
وتوفر  لال�صتثمار  اجل��اذب  املناخ  توفر 
املقابل  ويف  جم��زي��ة  ا�صتثمارية  ف��ر���س 
تنفيذ  اأن  اىل  ال��درا���ص��ات  اأغ��ل��ب  ت�صري 
برنامج كفء للرتويج يكون اأقل كلفة من 
تطبيق برامج لالأعفاءات ال�صريبية)2(.  

اأن الرتويج لال�صتثمار هو نوع من اأنواع 
العاملون  يكون  ان  وينبغي  الت�صويق 
اخلربة  ذوي  م��ن  ال��رتوي��ج  ه��ي��ئ��ات  يف 
على  يعتمد  وه���ذا  بالعملية،  وال��ك��ف��اءة 
واحلر�س  للمروجن،  االخ��ت��ي��ار  ح�صن 
على تدريبهم ب�صكل جيد ومتوا�صل لدى 
تن�صئة  اجل  من  التجارب  متنوعة  جهات 
الفهم  على  القادر  الكفء  املروج  وتكوين 
امل�صتثمرين  ومع  اال�صواق  مع  والتعامل 
ومو�صوعية،  و�صدق  بوعي  املحتملن 
ويف ما يتعلق بال�صكل التنظيمي املنا�صب 
جلهاز الرتويج لالأ�صتثمار فقد تبن اأغلب 
التنظيم  هو  االأمثل  ال�صكل  ان  التجارب 
اإمكانية  ي��ت��ي��ح  ال����ذي  احل��ك��وم��ي  ���ص��ب��ه 
ال��الزم��ة م��ن القطاع  اأج��ت��ذاب امل��ه��ارات 
اخل��دم��ات احلكومية  وت��ق��دمي  اخل��ا���س، 

�جلو�نب �لرئي�سة لبيئة �الأعمال و�ملتمثلة يف �لتعار�س باتخاذ �لقر�ر �لعام و�نعد�م �ل�سفافية 
وحاالت �لتد�خل �لبريوقر�طي مع قر�رت �الأعمال كلها عو�مل توؤدي �ىل زيادة كلف �ملعامالت، لذ� 
فاأن �ل�سماح باال�ستثمار�الجنبي وتقدمي �حلو�فز  قد ال توؤدي بال�سرورة �ىل قدوم �ال�ستثمار  فقد 

يكون زيادة كلف �ملعامالت �لناجتة عن �الأختالالت يف تنفيذ �ل�سيا�سة ما يوؤدي �ىل تثبيط همم 
�مل�ستثمرين �لر�غبني باال�ستثمار



�لعدد )1874(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )10( 
13�آب 2010 مقاالت

حيدر �سامان �ل�سايف
االفق،  يف  تلوح  االق��ت�����ص��ادي(  )امل���دى 
ال�صفة  ���ص��وب  وث��ق��ة  ب��ا���ص��رار  مت�صي 
االخرى عرب اعالم جديد تطرزه الكلمة 
متحدية   ، ال�����ص��ادق��ة  وال��ن��ربة  احل���رة 
طريقها  وم��ع��م��دة  وامل��خ��اط��ر  ال�صعاب 
م�صرق  غ��د  اج��ل  م��ن  ال�صابة،  ب��االق��الم 
ب��االآم��ال  االج���ي���ال  ع��ي��ون  ف��ي��ه  تكتحل 
دوي  ع��ن  بعيدة  ال�صعيدة  واالأم��ن��ي��ات 
امل���داف���ع واآه�����ات االأرام������ل واالأم���ه���ات 
وكما  وامل���دن  االط��ف��ال  ون���واح  الثكاىل 
دميقراطين  ب��ال  دمي��ق��راط��ي��ة  ال  ي��ق��ال 
املادة  انه  جمهور،  بال  �صحافة  ال  كذلك 
تاألو  ال  وه���ي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة وروح���ه���ا  
ومعرفة  ادائها  تطوير  �صبيل  يف  جهدًا 
�صورتها كما هي بال تزويق او بهرجة 

.
لقد بات جليا االأداء املتميز مللحق )املدى 
ال�صاحة  م�صتوى  ع��ل��ى  االق��ت�����ص��ادي( 
ذاتها  تطوير  ا�صتطاعت  لقد  العراقية، 
�صفحاتها  يف  لتغطي   ، وا�صح  ب�صكل 
والعربي  املحلي  االق��ت�����ص��ادي  ال�����ص��اأن 
والدويل ما جعلها اقرب اىل املو�صوعة 

التي الأغنى عنها الأي مواطن
اإليها،  االإ�صارة  من  البد  ف�صيلة  وهناك 
يتمرد  ما  غالبًا  وهو  امللحق  بها   متيز 
ما  و�صرعان  احلكومة  نظر  وجهة  على 
الوطن  م�صلحة  وا�صعا  براأيه  ي�صتقل 
وامل��واط��ن ف��وق ك��ل االع��ت��ب��ارات وهذا 
ومتيز  ر���ص��ان��ة  اىل  ب��احل��ق��ي��ق��ة  ي��ع��ود 
العاملن فيها من �صحفين واأدباء. وقد 
كبري  ب�صكل  االقت�صادي  املدى  �صاهمت 
البلد اقت�صاديا،  يف حتريك عملية بناء 
حيث كانت هي، الناقد واملوجه يف هذه 
مير  التي  واالنتقالية  احلرجة  الفرتة 
بها البلد ولقد تاأتى ذلك من خالل تبني 
امللحق لنهج احليادية والواقعية وبذلك 
تفوقه  وترية  على  يحافظ  ان  ا�صتطاع 
ال�صحف  ع�صرات  وجود  رغم  وجناحه 

متعددة االجتاهات.      
امل��دى  ل�صحيفة  االق��ت�����ص��ادي  امل��ل��ح��ق 
االنفتاح  ظل  يف  كبرية  �صحفية  اأهمية 
ال��دمي��ق��راط��ي وت��زاي��د اأه��م��ي��ة االإع���الم 
عراق  ب��ن��اء  اأدوات  م��ن  اأداة  بو�صفه 
والت�صدي  واحل���ري���ات،  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
لها  تتعر�س  ال��ت��ي  ال�صر�صة  للهجمة 
واحلاجة  ال��ع��راق  يف  احل��ي��اة  مفا�صل 
احلقائق  ك�����ص��ف  يف  ال�����ص��ح��اف��ة  ل����دور 
التخلف  مظاهر  ت�صفية  على  والعمل 
عن  يعرّب  حر  كمنرب  ودوره���ا  والعنف 
الر�صالة الوطنية النبيلة ونقل احلقيقة 
وتقدمي ال�صورة االأن�صع لوجه العراق 
يتطلب  ودقيق  ح�صا�س  ظ��رف  ظل  يف 
وت�صليط  ب�صجاعة،  امل�صوؤولية  حتمل 
ال�صيا�صية  املكت�صبات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
التي  واالق��ت�����ص��ادي��ة  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

حتققت خالل ال�صنوات املا�صية.
اإعالمية  و�صيلة  االق��ت�����ص��ادي(  )امل���دى 
ع���راق���ي���ة ت����اأخ����ذ ال���ت���ط���ور االإع����الم����ي 
يطراأ  ما  تالحق  و  م�صلكا  االقت�صادي 
عليه من م�صتجدات تكنولوجية و مهنية 

لتكون يف ال�صدارة دائما خدمة لقرائها 
على  تقوم  و  املحلي،  االإعالمي  وللعمل 
اأ�ص�س عدة تنطلق من اجلراأة يف العمل 
يف  ال�صرعة  و  الطرح  يف  امل�صداقية  و 
متجاوزة  ف��اأول  اأوال  و مالحقته  اخلرب 
اأمام  املعلومة  لت�صبح  الزمان  و  املكان 

القارئ اأينما كان و يف اأي وقت.
لقد جذبت اجلمهور واأحدثت نقلة كبرية 
التنويع  اإىل  نظرًا  وجيزة،  فرتة  خالل 
واأخبارها،  براجمها  يف  تعتمده  ال��ذي 
كذلك  االقت�صادية  الربامج  يف  �صيما  ال 
تطرقها للمو�صوعات اخلا�صة بال�صباب 
واإىل  ومعاجلتها،  والبطالة  وم�صاكلهم 
اأكرث  وه��و  اأمامها  وا�صح  ه��دف  و�صع 
العاملن  ال�صحف حما�صة  تلك  ما ميّيز 
للجمهور  احلقيقة  بنقل  واإميانهم  فيها 
�صجعها  ما  اأكرث  تزييف، وهو  من دون 
بخربتها،  ودعمهم  معهم  التعاون  على 
لذا تتوقع اأن يعلو �صاأنها م�صتقباًل واأن 
بتعبري  التقليدية،  لل�صحف  بدياًل  حتّل 

اأدق هي تك�صب اأر�صًا جديدة يوميًا.
يف  انت�صرت  املكتوبة  ال�صحافة  اإن 
الذي  التكنولوجي  امل��د  اأم��ام  معركتها 
املختلفة،  االإع���الم  و�صائل  معظم  ط��ال 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى رواجها  ومت��ك��ن��ت م��ن 
وانت�صارها يف مناطق عدة، اإ�صافة اإىل 
االإفادة من التقنيات احلديثة يف تدعيم 
مع  ال��ت��ن��اف�����س  م��واج��ه��ة  يف  م�صريتها 
انتباه  جلذب  االأخ��رى  االإع��الم  و�صائل 

املتلقي والقارئ واملعلن. 
تفوق  اأظهرت  واالأبحاث  الدرا�صات  اإن 
ال�صحافة املكتوبة على و�صائل اإعالمية 
و  واالن��رتن��ت  التلفزيون  مثل  اأخ���رى 
امل�صار  �صتحدد  احلديثة  التقنيات  اأن 
امل�صتقبلي لل�صحافة والطباعة والتوزيع 
واالإعالن، وان ال�صحافة البد اأن تكون 
وما  احلديثة  التقنيات  لتقبل  م�صتعدة 
للتطور  ا�صتعداد  من  ذل��ك  على  يرتتب 
و�صائل  يف  النوعي  والتغيري  التقني 
التغيري  تقبل  واأن  املكتوبة،  ال�صحافة 
تطور  م��ع  وتتما�صى  ال�صائد  والنمط 
ت�صتطيع  لكي  ال�صريع  التكنولوجيا 
اال����ص���ت���م���رار ومت�����ص��ك زم�����ام االأم�����ور 
التخوف  وتتجاوز  بالقارئ  وتلت�صق 
من ظاهرة االإعالم الرقمي املتزايد الذي 
ي�صكل خطورة على ال�صحافة املكتوبة. 
ال�صباب  بق�صايا  ال�صحيفة  اهتمت  لقد 
حيث يعد املجتمع العراقي جمتمعًا فتيًا 
ويتطلع  االإنتاج،  وقوة  ذروة  يف  �صابًا 
اإىل لعب دور بارز يف املجتمع من خالل 
تطلعاته يف التعليم والعمل، لذلك قدمت 
ال�صحيفة امللحق االأ�صبوعي لهذا اجليل 
هذه  يف  وم�صاركته  تطلعاته  يعك�س 

التوجهات.  
اإن ال�صحافة هي املراآة العاك�صة للواقع 
املعي�صي، ومتى ما ا�صتطاعت ان تكون 
هي املراآة التي يرى فيها املواطن ما مل 
واقعه  املجردة  بالعن  روؤيته  ي�صتطع 
احل��ق��ي��ق��ي ت��ك��ون ه���ذه ال�����ص��ح��ي��ف��ة قد 
�صجلت ح�صورها الفاعل يف عملية بناء 

املجتمع.

  )                                ( الروؤيا 
الوا�سحة واجلريئة لالقت�ساد 

العراقي
من  حت��ري��ره  ع��ن  ف�����ص��اًل  للم�صتثمرين، 

الروتن احلكومي.
القرار  اتخاذ  يف  املو�صوعية  ول�صمان 
اإ�صناد  يف�صل  اال�صتثمار  على  باملوافقة 
اال�صتثمار  على  باملوافقة  ال��ق��رار  اتخاذ 
فاأن  ذل��ك  وم��ع  ب��ال��رتوي��ج  القائمن  لغري 
ق��وي��ة بن  ت��دع��و اىل ���ص��الت  احل���اج���ة 
يف  للتاأثري  ال��رتوي��ج  وهيئات  احلكومة 
ما  كل  عن  اال�صتثمارية،ف�صاًل  ال��ق��رارات 
كان  اذا  اإال  ينجح  لن  الرتويج  ف��اأن  تقدم 
البلد املعني جذابًا للم�صتثمرين  االجانب 
فالرتويج ميكن ان يكمل اإ�صالح ال�صيا�صة 

ولكنه لي�س بدياًل عنها.

حو�فز �ال�ستثمار �لتي ت�سمنها 
قانون �ال�ستثمار رقم 13ل�سنة 
لقانون  �الأول  و�لتعديل   2006
 )2( رقـــم  قانون  �ال�ستثمار 

ل�سنة 2010
هذا  لت�صريع  امل��وج��ب��ة  اال���ص��ب��اب  ح���ددت 
القانون ب� ) امل�صاهمة يف دفع عملية التنمية 
وتطويرها،  واالجتماعية  االقت�صادية 
وجلب اخلربات التقنية والعلمية وتنمية 
املوارد الب�صرية ، ف�صال عن اإيجاد فر�س 
اال�صتثمارات  بت�صجيع  للعراقين  عمل 
هذا  اهمية  وتتجلى  واالأجنبية(  )املحلية 
القانون بان ن�صو�صه ت�صمنت العديد من 
املزايا وال�صمانات واالعفاءات واحلوافز 
الذي  وبال�صكل  االج��ان��ب  للم�صتثمرين 
يخدم اهداف التنمية وميكن ايجاز ابرز 
حمل  حل  وال��ذي  القانون  هذا  ايجابيات 
 )39( رق��م  االج��ن��ب��ي  اال�صتثمار  ق��ان��ون 

ل�صنة 2003 باالت��ي:
الهيئة  القانون  هذا  مبوجب  تتاأ�ص�س    -
ر�صم  وت���ت���وىل  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال��وط��ن��ي��ة 

وو�صع  لال�صتثمار  الوطنية  ال�صيا�صات 
ال�صوابط لها ومراقبة تطبيق التعليمات 
واالنظمة يف جمال اال�صتثمار كما يكون 
بذات  تقوم  هيئات  واملحافظات  لالقاليم 
املهمات يف اطار التن�صيق بن جميع هذه 
م�صوؤولة  الهيئات  تلك  وتكون   ، اجلهات 
عن منح اجازات اال�صتثمار وفق ال�صروط 
املو�صوعة يف هذا القانون وكذلك العمل 
اال�صتثمارية  البيئة  يف  الثقة  تعزيز  على 
اال�صتثمارية  ال��ف��ر���س  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف 

وحتفيز اال�صتثمار فيها والرتويج لها.  
م�صتثمرين  م�صاركة  القانون  يتيح هذا   -
ويعطي  اجانب  م�صتثمرين  مع  عراقين 
املادة  الف�صل اخلام�س   ( حمفزات مغرية 
للهيئة  ميكن  حيث   ، ثالثا(  فقرة   ،"15"
الوطنية لال�صتثمار ان تزيد عدد �صنوات 
االع���ف���اء م��ن ال�����ص��رائ��ب وال��ر���ص��وم مبا 
ن�صبة  زي���ادة  م��ع  ط��ردي  ب�صكل  يتنا�صب 
اىل  لت�صل  ال��ع��راق��ي  امل�صتثمر  م�صاركة 
15 �صنة اذا كانت ن�صبة �صراكة امل�صتثمر 

العراقي يف امل�صروع  اكرث من %50.
االجنبي  امل�صتثمر  القانون  هذا  يلزم    -
العراقين  م���ن  م�����ص��ت��خ��دم��ي��ه  ب��ت��دري��ب 
وتاأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم 
لتوظيف  االول���وي���ة  وت��ك��ون  وق��درات��ه��م 
الف�صل   ( العراقين  العاملن  وا�صتخدام 
وكذلك  ثامنا(  14/ف��ق��رة  /امل���ادة  ال��راب��ع 
يفر�س هذا القانون على امل�صتثمراالجنبي 
يف  النافذة  العراقية  بالقوانن  االلتزام 
ال��روات��ب واالج���ازات و�صاعات  جم��االت 
وظروف العمل وغريها) الف�صل الرابع /

املادة 14/فقرة �صاد�صا( 
امل�صتثمر  ي��ل��ت��زم  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  وف���ق    -
البيئة  �صالمة  على  باملحافظة  االجنبي 
وااللتزام بنظم ال�صيطرة النوعية املعمول 

بها يف العراق واالنظمة العاملية املعتمدة 
يف هذا املجال والقوانن املتعلقة باالمن 
املجتمع  وقي���م  العام  والنظام  وال�صحة 
 14 امل��ادة   / الرابع  )الف�صل  العراق�������ي 

فقرة خام�صا( 
توجيه  ميكن  القانون  ه��ذا  خ��الل  م��ن    -
القطاعات  اىل  االجنبية  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
تقدمي  طريق  عن  ال�صرورية  اواملناطق 
للم�صتثمرين  ا�صافية  واعفاءات  حوافز 
لتلك  ا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��م  ي��وج��ه��ون  ال���ذي���ن 
ذات  االقت�صادية  اوال��ق��ط��اع��ات  املناطق 
التنمية  عملية  يف  ال�صرتاتيجية  االهمية 
)الف�صل  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 

اخلام�س/ املادة 15فقرة اوالوثانيا(
-  يهدف هذا القانون اإىل جلب وت�صجيع 
متطورة  تقنيات  واكت�صاب  اال�صتثمارات 
املحلي  اخلا�س  القطاع  دوري  وتعزيز 
واالأج���ن���ب���ي ف�����ص��ال ع���ن ت��و���ص��ي��ع حجم 
التناف�صية  ال��ق��درة  وتطوير  ال�����ص��ادرات 
التي  القطاعات  يف  العراقي  لالقت�صاد 

ميتلك فيها العراق ميزة ن�صبية.
ت�صجيع  اىل  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  ي��ه��دف    -
توفري  خ��الل  من  العراقين  امل�صتثمرين 
لهم  مالية  وت�صهيالت  مي�صرة  ق��رو���س 
الهيئة  بن  التن�صيق  خالل  من  ذلك  ويتم 
املالية  ووزارة  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال��وط��ن��ي��ة 
/ الثاين  )الف�صل  امل�صرفية  واملوؤ�ص�صات 

املادة9/فقرة ثامنا(. 
فر�صها  التي  االلتزامات  تلك  اىل  ا�صافة 
االجانب  امل�صتثمرين  على   )13( القانون 
فاأنه وفر لهم مزايا وت�صهيالت و�صمانات 

واعفاءات ومن اهمها مايات��ي :
�صنوات   )10( مل��دة  ال�صريبي  االع��ف��اء   -
للم�صروع  التجاري  الت�صغيل  من  ابتداًء 
واالعفاء من ر�صوم اال�صترياد مل�صتلزمات 
والتطوير  وال��ت��و���ص��ي��ع  ال��ت�����اأ���ص��ي�����س 
اولية  م��واد  م��ن  ذل��ك  يف  مب��ا  والتحديث 

وو�صيطة وقطع غيار.
- ادخ�����ال واخ������راج روؤو�������س االم�����وال 
االجنبي  امل�صتثمر  ومت��ك��ن  وع��وائ��ده��ا 
العراقية  امل�صارف  يف  ح�صابات  فتح  من 

واالجنبية.
لالوراق  ال��ع��راق  �صوق  اال�صتثماريف   -
فيه  املدرجة  وال�صندات  باال�صهم  املالية 
وله حق اكت�صاب الع�صوية يف ال�صركات 
ن�س  وكما  واملختلطة  اخلا�صة  امل�صاهمة 
عليه قانون التعديل رقم )2( ل�صنة 2010 

)املادة 3/الفقرة ا( .
- وبهدف تطوير قطاع اال�صكان والت�صريع 
العراق  اعمار  واع��ادة  التنمية  عملية  يف 
متلك  حق  واالأجنبي  العراقي  للم�صتثمر 
للدولة  ال��ع��ائ��دة  وال��ع��ق��ارات  االرا����ص���ي 
نظام  وف��ق  احت�صابه  اأ�ص�س  حت��دد  ببدل 
خا�س وله حق متلك االرا�صي والعقارات 
واملختلط  اخل��ا���س  للقطاعن  ال��ع��ائ��دة 
ح�صرا  اال�صكان  م�صاريع  اقامة  لغر�س 
قانون التعديل رقم 2 ل�صنة 2010) املادة 

2/ فقرة ا(.
ميزات  يف  االج��ن��ب��ي  امل�صتثمر  متتع   -
الثنائية  االتفاقيات  يف  واردة  ا�صافية 

اوالدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
امل�صروع  اوت��اأم��ي��م  م�����ص��ادرة  حت���رمي   -
بحقه  ي�صدر  من  باأ�صتثناء  اال�صتثماري 

حكم ق�صائي بات.
ببيع  االجنبي  امل�صتثمر  بحق  االلتزام   -

م�صروعه كليا اوجزئيا.



�لعدد )1874(�ل�سنة �لثامنة -�لثالثاء )10( 14
�آب 2010 ترجمة

ترجمة / عادل �لعامل
لقد اأدت الثورة اخل�صراء، التي ح�صلت يف 
املقام االأول نتيجًة للتطورات التكنولوجية، 
اإىل حت�صن جتهيز املياه و تطبيقات زراعية 
اأف�صل، اإ�صافة اإىل هذا، فاإن املكننة الزائدة 
معايري  ا���ص��ت��خ��دام  و  ال��زراع��ي��ة  للعمليات 
 " ظهور  يف  اأي�صًا  �صاهما  النبات  حماية 
نامية  بلدان كثرية  " يف  الثورة اخل�صراء 
كما  الهند،  يف  خا�س  بوجٍه  و  ال��ع��امل،  يف 
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور راف��ي��ن��در ري��ن��ا م��ن جامعة 

بابوا غينيا اجلديدة يف مقاله.
و ُيرى االآن اأن م�صتويات االنتاج الزراعي 
�صبيل  فعلى  ان��خ��ف��ا���ص��ًا،  اأك���رث  ال��ه��ن��د  يف 
امل��ث��ال، ك��ان م��ع��دل ال��ن��اجت ال��زراع��ي خالل 
باملئة   0.8 جمرد  القرن  من  االأول  الن�صف 
من  باملئة   50 ي�صكل  ال��ذي  فالرز،  �صنويًا. 
الفرتة  يف  هبط  االجمايل،  احلبوب  اإنتاج 
باملئة   0.09 مقداره  �صنوي  مبعدل  نف�صها 
ال�صكان بن�صبة 0.67 باملئة  بينما كان منو 
الغذائية  احلبوب  توفر  تراجع  و  �صنويًا، 
لكل فرد بن�صبة 26 باملئة بن عامي 1911 
اأن امل�صتوردات،  اإىل جانب ذلك،  و 1941. 
طن  مليون   5.9 قرابة  متو�صطها  بلغ  التي 
القرن  من  ال�صتينيات  اأوائ��ل  خالل  �صنويًا 
بارتفاع  قيا�صي  رقم  اإىل  و�صلت  املا�صي، 
10.4 مليون طن يف عام 1955، و وجدت 
الهند نف�صها يف نوع من الو�صع الذي جتد 
اأري��رتي��ا و ب��ل��دان اأف��ري��ق��ي��ة اأخ���رى كثرية 

اأنف�صها فيه اليوم. 
ي�صتد يف  الكفاح  ف��اإن  ه��ذا،  م��ع  ت��واف��ق��ًا  و 
انتاجية  لرفع  الطرق  اأف�صل  ب�صاأن  اأفريقيا 
اأمن  �صمان  و  املنخف�صة،  الزراعية  القارة 
االنت�صار.  وا���ص��ع  و  امل���دى  ط��وي��ل  غ��ذائ��ي 
اأنه  على  ع��ام  ب��وج��ٍه  ُيتَفق  مم��ا  بالرغم  و 
اأفريقيا  فاإن  العظمى،  الزراعية  اإمكانيتها 
امل�صتوردات  على  ط��وي��ل  ل��وق��ٍت  اع��ت��م��دت 
ال��غ��ذائ��ي��ة و ب��وج��ٍه خ��ا���س خ���الل اأوق���ات 
�صنع  م���ن  ال��ت��ي  اأو  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  االأزم������ات 
االقت�صادية  للمفو�صية  فوفقًا  االن�����ص��ان. 
 25 ُتنفق  القارة  هذه  فاإن  اأفريقيا،  لتقرير 
بيليون دوالر على امل�صتوردات الغذائية و 
بيليوين  بقيمة)2(  غذائية  م�صاعدة  تتلقى 
من  �صكانها  ثلث  معاناة  مع  �صنويًا،  دوالر 

جوع مزمن.
ميكن  املتجهمة،  االح�����ص��ائ��ي��ات  ه���ذه  م��ع 
لتعزيز  ج��ه��ود  اأي���ة  ب���اأن  يفكر  اأن  ل��ل��واح��د 
�صتلقى  ال���زراع���ي���ة  اأف���ري���ق���ي���ا  اإن���ت���اج���ي���ة 
مع  هكذا  لي�صت  احل��ال  لكن  و  ال��رتح��ي��ب، 

م��وؤي��دي طريقتن  ب��ن  ال��ن��زاع  ب�صبب  ه��ذا 
خمتلفتن اأ�صا�صيًا للزراعة. فمن جهة، هناك 
الوا�صع  التبني  على  يحّثون  الذين  اأولئك 
 ،" اخل�����ص��راء  ال��ث��ورة   " الأ�صاليب  النطاق 
دراماتيكية  زي��ادات  يف  ت�صببت  التي  كتلك 
اأمريكا  و  اآ�صيا  يف  الزراعية  االنتاجية  يف 
ال�صبعينيات  و  ال�صتينيات  يف  الالتينية 
ا�صتخدام  تت�صمن  املا�صي،وهي  القرن  من 
التي  البذور  من  بداًل  هجينة  جتارية  بذور 
اال�صتخدام  ال�صائدة  و  الفالحون  يّدخرها 
الثورة  ط���رق  تت�صمن  ك��م��ا  اأف��ري��ق��ي��ا،  يف 
لالأ�صمدة  الكثيف  اال���ص��ت��خ��دام  اخل�����ص��راء 
للح�صرات  املكافحة  الكيميائية  امل���واد  و 
تتقبل  الطرق  هذه  فاإن  عمومًا،  و  ال�صارة. 
لتح�صن  التكنولوجيا  على  قائم  ابتكار  اأي 
تعديل  ذل���ك  حم��ا���ص��ي��ل احل���ق���ول، مب��ا يف 

املوّرثات.
و يعتقد بع�س اخلرباء باأن طريقة الثورة 
اخل�صراء لي�صت فقط غري منا�صبة الأفريقيا، 
بل و تنطوي على اإمكانية الت�صبب يف ال�صرر 
تت�صع  ال��ذي  الوقت  يف  و  النفع.  من  اأك��رث 
الزراعة  اتفاقهم مع طرق  فيه جماالت عدم 

البايلوجية،  التكنولوجية  على  القائمة 
الإدخال  معار�صتهم  يف  �صخبًا  اأك��رث  فاإنهم 

لة جينيًا اإىل اأفريقيا.   احلبوب املعدَّ
معظم  اأن  ه��ن��اك  امل��ع��روف��ة  احلقائق  م��ن  و 
ب��ه��ا فالحون  ي��ق��وم  اأف��ري��ق��ي��ا  ال���زراع���ة يف 
و  ال�صخ�صي.  �صغارال�صتهالكهم  مالكون 
عن  قلياًل  اإال  تختلف  ال  امل�صتعملة  الطرق 
طرق الزراعة التقليدية املطبقة الأجيال عدة، 
االنتقائية.  احلديثة  الطرق  من  �صيء  مع 
املتغرية  ل��ل��ح��راث��ة  التقليدي  التطبيق  و 
يعد  مل  الرتبة  خ�صوبة  لتناق�س  ا�صتجابًة 
اأن الرُتَب  اأي  عمليًا مع تزايد عدد ال�صكان، 
راحة  ف���رتات  دون  م��ن  ُت�صتَغل  اأ�صبحت 
يف  ت�صبب  ما  ال�صابق،  و�صعها  ال�صتعادة 

تراجعات حادة و �صريعة يف اخل�صوبة.
حتّمل  ف���وق  ال��ث��م��ن  غ���ايل  زاد  ال�����ص��م��اد  اإن 
غالبية الفالحن ال�صغار الوا�صعة يف القارة 
الرتبة  دع��م  ط��رق  ُت�صتخدم  و  االأف��ري��ق��ي��ة. 
ال�صماد  ا�صتعمال  يف  املتمثلة  التقليدية 
احليواين، و الرماد و ال�صماد الع�صوي )اأي 
املواد النباتية املتحللة(، ب�صورة غري ثابتة 
معظم  و  متنوعة.  الأ�صباب  منتظمة  غري  و 

املطر، مما يخلق  اعتمادًا على  تتم  الزراعة 
اأقل  املوا�صم  ت�صبح  حن  اإ�صافية  م�صاكل 
قابلية للتنبوؤ بها و تزداد حوادث اجلفاف، 
كما تت�صبب االأمرا�س و احل�صرات ال�صارة 

يف خ�صائر  فادحة يف املح�صول. 
اإن اجلهود املبذولة لالنكباب على الكثري من 
هذه الق�صايا على مر ال�صنن قد ذهبت �صدًى 
بفعل �صخامتها، و حجم القارة، و االفتقار 
االإرادة  و  ال��ك��ايف  امل��دع��وم  التمويل  اإىل 
و  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم  و  ال�صيا�صية، 
اأمور اأخرى. و حيثما تبداأ ق�صايا الزراعة 
ف����اإن حتديات  م��و���ص��ع االه���ت���م���ام،  ت��ك��ون 
ت��ن��م��وي��ًة اأو����ص���ع جت��ع��ل م��ع ه���ذا ال��زراع��ة 
االأفريقية اأقل فعاليًة بكثري يف التخفيف من 
هناك  كانت  وقد  تفعل،  اأن  ميكنها  ما  الفقر 
املنفردة  احلكومات  جلهود  خمتلطة  نتائج 
و  العالقة  ذات  الق�صايا  من  الكثري  ملعاجلة 
اإنتاجية زراعية منخف�صة على  اإىل  املوؤدية 

مر العقود.
و اآخر اجلهود البارزة ال�صاأن للتوجه نحو 
مقاربات  تت�صمن  ال��ك��ث��رية  امل�صاكل  ه��ذه 
اإىل  اإ�صافة  جتربتها  �صبقت  الأم��ور  جديدة 

عقد  قد  و  جديدة.  �صرتاتيجيات  ا�صتخدام 
 2006 عام  نايجرييا  يف  االأفريقي  االحتاد 
هدفه  ك��ان  و  الت�صميد،  ب�صاأن  قمة  موؤمتر 
دراماتيكيًا  ت��زي��د  ط��رق  اإي��ج��اد  ه��و  املعَلن 
فر�س احل�صول على االأ�صمدة اأمام الفالحن 

االأفارقة.  
ال�صاأن  الرفيعة  اجل��ه��ود  اآخ���ر  تت�صمن  و   
للتوجه نحو هذه امل�صاكل الكثرية مقاربات 
تلك  كانت  جتربتها،و  �صبقت  الأمور  جديدة 
هي املحاولة االأوىل لالنكباب على الق�صية 
على م�صتوًى قاّري، لكن مل تكن هناك �صوى 

اأخبار قليلة عما متخ�س عن تلك القمة. 
و امل�صعى االآخر الذي اّت�صم بالتاأكيد ال�صديد 
على التكنولوجيا البايلوجية هو )التحالف 
ل  من اأجل ثورة خ�صراء يف اأفريقيا( امل�صكَّ
نحٍو  على  التحالف  ه��ذا  يعتزم  و  حديثًا. 
طموح معاجلة ق�صايا توزيع اأو�صع للبذور 
الهجينة،و فر�س و�صول الفالح اإىل ال�صماد 
و املواد االأخرى، و تدريب علماء حما�صيل 
من  ذلك  وغري  اأك��رث،  اأفارقة  متديد  عمال  و 
االأمور، و هذا اأي�صًا امل�صعى االأول للتعامل 
العالقة  ذات  ج���دًا  ال��ك��ث��رية  ال��ق�����ص��اي��ا  م��ع 
اأفريقيا. و هاتان املبادرتان،  بالزراعة عرب 
االأ�صغر  املتناثرة  امل��ب��ادرات  من  الكثري  و 
امل�صتندة على املبادىء العامة نف�صها، تلقى 
جماعات  م��ن  �صبكة  م��ن  �صديدة  معار�صًة 
و  بيئية  منظمات  و  االأف���ارق���ة،  ال��ف��الح��ن 
ذلك   و  ب��امل��و���ص��وع،  مت�صلة  حكومية  غ��ري 
و  االأ�صمدة  اأن  بينها  من  متنوعة،  الأ�صباب 
هي  و  البيئة  تلّوث  الزراعية  الكيميائيات 
ا�صتخدامها  بالتايل  ميكن  ال  و  ج��دًا  غالية 
با�صتمرار، و اأن التفكري بالثورة اخل�صراء 
مواد  على  كثريًا  معتمدين  الفالحن  يجعل 

املجهزين املتاجرين باالأعمال الزراعية. 
و يوؤكد هوؤالء املعار�صون اأن البذور املعّدلة 
من  اأف�صل  غ��الاًل  تنتج  اأن  ميكن  التجارية 
ظروف  يف  الفالحون،  يّدخرها  التي  تلك 
املثالية  ال��ظ��روف  ه��ذه  لكن  معينة،  مثالية 
نادرًا ما تتوفر يف اأفريقيا، و توؤدي بالتايل 
اأكرث  و  ب��ل  درج���ًة،  اأع��ل��ى  لي�صت  غ��الل  اإىل 
التي  الفاّلحية  البذور  ت�صكيالت  من  كلفة 
هذا  جيل.  اإىل  جيل  من  الفالحون  توارثها 
الثورة  ملعار�صة  اأخرى  اأ�صباب  اإىل  اإ�صافًة 
و  ب��االأر���س  تتعلق  اأفريقيا  يف  اخل�صراء 
التنوع  فقدان  و  ا�صتغاللها ملح�صول واحد 

احلياتي تبعًا لذلك.
 Africa Economhc / عن

 Analysis

اأفريقيا و معّوقات الثورة اخل�سراء
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بعد  بيمكو  �سركة  �إىل  نظرة 
�الأزمة �ملالية 

لدى بيل غرو�س )رجل االعمال االمريكي( 
الطوابع  ج��م��ع  االول  م���زدوج���ا،  ���ص��غ��ف��ا 
اخلري،  باأعمال  القيام  الثاين  و  الربيدية 
اطباء  مل��ن��ظ��م��ة  اع��ط��ى   2007 ع����ام  ف��ف��ي 
ح�صل  التي  دوالر   مليون   9.1 ب��الح��دود 
الطوابع  م��ن  ملجموعته  م���زاد  م��ن  عليها 

الربيطانية.
لقد قال انه فرح الأنه تخلى عن تلك الطوابع 
"ال�صدقائه القدماء" من اجل �صبب وجيه، 
عاما  ال�صتن  و  ال�صتة  ذا  غرو�س  بيل  لكن 
التخلي  ع��الم��ات  م��ن  ع��الم��ة  اي  يظهر  مل 
عام  تاأ�صي�صها  يف  �صارك  التي  ال�صركة  عن 
1971 اأال وهي �صركة بيمكو من احد اكرب 
التي ا�صبحت  �صناديق ا�صتثمار العقود و 
 Allianzمنذ عام 2005 جزءا من )االينز

وهي �صركة �صمان املانية(. 
و ب�صفته معاون رئي�س م�صوؤول اال�صتثمار 
فاأنه يدير العائدات ال�صاملة ل�صركة بيمكو و 
هي اكرب �صركة ا�صتثمار م�صرتكة يف العامل 

و مبوجودات تبلغ 234 مليار دوالر.
وان تلك ال�صركة ناجحة بقدر ما هي كبرية 
و بعائد ٍ متو�صط 7.5% على مدى ال�صنوات 
اخلم�س املا�صية اأي اأنها اف�صل من 98% من 
مثيالتها من ال�صركات طبقا ملا قالته موؤ�ص�صة 

بلومبريغ خلدمات االخبار املالية.
املالية اكرث  جتلت �صركة بيمكو من االزمة 
الوقت  يف  بالتعاقد  ت��وا���ص��ل��ت  ف��ق��د  ق���وة 
توقفوا  او حتى   االآخ���رون  تراجع  ال��ذي  
بيمكو على ح�صة  ان حت�صل  املقرر  فمن   ،
ذلك  و  اال�صتثمار  على  االن��ف��اق  يف  اال�صد 
 Allianz Global(االينز �صركة  م��ن 

.)Investors
ومنت ا�صول هذه ال�صركة بيمكو اخلا�صعة 
لالدارة باأنتظام حتى و�صلت 1.2 ترليون 
ب�صايف  ال�صركة  ه��ذه  متتعت  و   ، دوالر 
عقود  ا�صتثمار  �صركة  اي  من  اكرب  تدفقات 
امريكية اخرى خالل االثني ع�صر �صهرا اىل 

نهاية �صهر حزيران املا�صي .
احلكومية  للديون  م�صتودع ٌ  انها  مب��ا  و 
فاأن هذه ال�صركة متثل يف احلقيقة الناطق 
باأ�صم "حرا�س ال�صندات")وهم امل�صتثمرون 
بيع  خ��الل  من  االرب��اح  من  يرفعون  الذين 
مبذرة(  باأنها  يظنون  التي  البلدان  عقود 
فاأي تغيري يف موقف هذه ال�صركة �صي�صبب 
زي��ارة وزير  لذلك فال عجب من  و  امل�صاكل 
�صاحل  يف  ال�صركة  ملوقع  اال�صباين  املالية 

نيوبورت يف كاليفورنيا.
النهج  م��ن  اي�����ص��ا  بيمكو  �صلطة   تنبع  و 
املت�صدد ال�صارم الذي تتبعه يف اال�صتثمار 
، فلديها فريق كبري من امل��دراء ، حيث يتم 
يقل  ال  امل��دراء جميعا مبا  ه��وؤالء  ا�صتدعاء 
ثالث  مل��دة  و  اال�صبوع  يف  اي��ام  اربعة  عن 
ق�صايا  ملناق�صة  ذلك  و  مرة  كل  يف  �صاعات 
اعطاء  يتم  م��رة  كل  يف  و   ، املهمة  ال�صاعة 
بينما  االف��ك��ار  ط��رح  مهمة  املجاميع  اح��د 
)ال��ظ��ل( مهمة �صد  اع��ط��اء جم��م��وع��ة  ي��ت��م 
املجموعة االوىل، و بح�صب ما يقول حممد 
العريان مدير بيمكو التنفيذي انهم يتبعون 
"ثقافة االرتياب و الت�صكيك اال�صتنتاجية"، 
لل�صركة حري�س  االعلى  امل�صوؤول  ان  حيث 

على قيادة املناق�صات العامة. 
ظهورا  غرو�س  و  العريان  من  كل  يظهر  و 

منتظما يف ال�صحف و �صا�صات التلفزيون ، 
و يف تقريره العام ال�صهري �صجع غرو�س و 
 new(صّك العديد من االفكار اجلذابة مثل�
normal( " و يعني هذا امل�صطلح النمو 
الناجم  و  املتطورة  البلدان  يف  ال�صعيف 
عن حماوالت ال�صركات لرفع قدرتها املالية 
و عمليات اعادة �صياغة التنظيمات والبعد 
امل�صريف  "النظام  ي��ع��د  العوملة"،و  ع��ن 
الظلي" من العبارات التي اوجدتها �صركة 

بيمكو.
امللكية  حق  عوائد  تعاين  ان  املحتمل  من 
يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف االق��ت�����ص��ادي��ة، لكن 
قد حولت  الثابت  للدخل  ال�صبابية  النظرة 
للمحفظة  داعمن  اىل  بيمكو  �صركة  م��دراء 

املتنوعة. 

من �لعقود �ىل �أي مكان
الذي  امل��ك��ان  يف  ن��ق��وده��م  ي�صعون  ان��ه��م 
 new( يريدون دعمه و م�صاندته ، حيث ان
normal( االآنف الذكر  الذي يوؤمنون به 
�صوف ي�صع نهاية ل�صوق العقود املزدهرة. 

و ي��ق��ول غ��رو���س ع��ن راأي����ه م���وؤخ���را: اأن 
ان  املتو�صطة"،  العتبة  على  "تقف  العوائد 
تدعيم هذه الفر�صيات ناجت عن االميان بان 
ا�صعار الفائدة �صتخطو مرتفعة خالل العقد 
الثالثن  ق��ارب  م�صار   بذلك  مغرية ً  القادم 
عاما من انخفا�س اال�صعار على نحوٍ  عام.

تنخف�س  العقود   ع��ائ��دات  ترتفع  فعندما 
االرب��اح  م��ن  ايٍ   م��ن  بذلك  اآك��ل��ة  ا�صعارها 

امل�صتح�صلة من ق�صيمة ال�صند املايل. 
املديونية  :"ان مزيجا من  و يقول غرو�س 
املفرطة للدول الغنية وعدم كفاية اال�صتهالك 
ان ي�صعف من  له  النامية ميكن  ال��دول  يف 
املتدهورة  ال�صوق  العوائد"،ان  م�صتوى 
بالعقود متيل اىل ان تكون اقل دراماتيكية 

من ال�صوق املتدهورة باال�صهم.
املا�صي  القرن  �صبعينيات  و  �صتينيات  يف 
عندما زحفت ا�صعار الفائدة باأطراد مرتفعة 
ً و مالت اال�صعار اىل الهبوط مت منح العقود 

ا�صم "�صهادات امل�صادرة".
وت��ت��خ��ذ ال�����ص��رك��ة اوج��ه��ا ع���دة ل��ك��ي تدفع 
ادارة  �صيتوىل  و   ، االم��ام  اىل  التقدم  ه��ذا 

اثنان من املحنكن  امللكية  �صناديق حقوق 
من   معهما  التعاقد  مت  اللذين  و  املتمر�صن 

�صركة اال�صتثمار "فرانكلن تيبمليتون".
تقرير  بتقدمي  بدورهما  هما  �صيقومان  و 
ال�صابق  ال��رئ��ي�����س  ك��ا���ص��ك��ري،وه��و  ل��ن��ي��ل 
لربنامج اغ��اث��ة اال���ص��ول��ة امل��ت��ده��ورة  يف 
وزارة املالية، و الذي ان�صم يف �صهر كانون 

االول اىل �صركة بيمكو.
ولدى بيمكو امال كبرية يف حتقيق وحدةٍ  

ت�صاعد املوؤ�ص�صات يف تقييم ا�صتثماراتها،
و متنحهم احلماية من االحتماالت ال�صعيفة 

و املخاطر ذات التاأثري القوي.
ميثل مو�صوع العقود يف الواقع واحدًا من 

اأ�صباب عدة الأتباع التنويع.
�صيعتمد  امل�صتثمر  ان  ال��ع��ري��ان  يعتقد  و 
الذين  املدراء  متزايدا على  هوؤالء  اعتمادا 
اال�صتثمارية  احللول  توفري  باأ�صتطاعتهم 
ا�صتناد  على  جتميعها  مت  التي  )ال�صاملة( 
جتميعها  من  اكرث  اخلطراملحتملة  عوامل 
على ا�صا�س اخلربة و االطالع الوا�صع على 

ا�صناف املوجودات املحددة.

هذه  اخلارجين  املراقبن  بع�س  ي��رى  و 
�صركة  لظهور  فعل  ردة  انها  على  احلركة 
ادارة  ���ص��رك��ة  اك���رب  ان��ه��ا  ع��ل��ى  ب���الك روك 
بيمكو  العامل. و يقف منو  ا�صتثمارات يف 
مناف�صتها  منو  من  النقي�س  على  اال�صا�صي 
مليار   13.5 بواقع  القمة  اىل  قفزت  التي 
)باركليز  من  عليها  ح�صلت  والتي  دوالر 

غلوبال انفي�صتورز( العام املا�صي.
وي��ق��ول ال��ع��ري��ان ان���ه م��ن ال���واج���ب على 
امل�صرتين عادة ان يدفعوا مرتن مرة االوىل 
على  لال�صتبقاء  الثانية  و  الرخ�صة  ملنح 
و  املتالحمة  بيمكو  ثقافة  زبائنهم،وتعطي 
غريها  م��ن  ت��ع��ددا  اك��رث  ا�صبابا  املتما�صكة 

للقلق حيال تاأثري العقود املبذرة.
اأال وهو  للتنويع  اآخر حمتمل  و ثمة �صبب 
مليار  خم�صن  ف��ب��وج��ود   ، نف�صه  غ��رو���س 
دوالر من التدفقات ال�صافية هذا العام حتى 
اجمايل  من  ن�صفها  املا�صي   حزيران  �صهر 
�صائعا  اجماال  املايل  عائده  بقي  املجموعة 
بحيث �صعر البع�س يف بيمكو باخل�صية من 
ان ال�صركة ا�صبحت معتمدة ً اعتمادا مفرطا 

على عقود الدولة االكرب يف العامل.
و ميكن ان يرحب بع�س الزمالء باأر�صيف 
الذي  لغرو�س  احل��ايل  االر�صيف  من  ادن��ى 
يعطي كالمه بع�س االحيان نتائج عك�صية ، 
حيث اأو�صى يف احدى تعليقاته يف كانون 
احلكومي  ال��دي��ن  بتجنب  املا�صي  ال��ث��اين 

الربيطاين.
و يعد غرو�س مرادفا ل�صركة بيمكو املثرية 
دوره  ان  و   ، املالية  االزم���ة  خ��الل  للجدل 
الثنائي كم�صتثمر خا�س و مدير يف برامج 
حالة  يف  البع�س  ت��رك  احلكومية  االن��ق��اذ 
ت�صاوؤل فيما لو ان هذين االمرين يتعاك�صان 
يف جدوله ، حتى ان البع�س قد متتم قائال 
خطرا  ت�صكل  ذاتها  بحد  بيمكو  �صركة  ان 
كبريا كما هي احلال يف امل�صارف الكبرية، 
لذا اأ�صبحت �صركة بيمكو مهمة جدا للبنية 

التي يتكون منها ال�صوق.
التي متت  ال�صجة  الرغم من هدوء  و على 
اثارتها اال ان غرو�س ما يزال يتخذ و�صعا 
تتمتع  ان  املحتمل  م��ن  ان��ه  ق��ائ��ال  دف��اع��ي��ا 
�صركة بيمكو ب�)فوائد جيدة اىل حد بعيد( 
ا�صر  لكنه   ، ثقلها  بيمكو  �صتعطي  والتي 
على انه حن يقوم بدعم بع�س ال�صيا�صات 
و  تلك  النظر  فهم وجهات  �صيتم  احلكومية 

على اح�صن وجه.
فاأن قوة �صركة بيمكو  الدوافع  اأيًا كانت  و 
و �صلطتها تو�صك على النمو ، فامل�صتثمرون 
يتهافتون تهافتا متزايدا على �صركات ادارة 
و  الناجحة  امل�����ص��رية  ذات  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
العنوان املعروف ، لكن ال نن�صى ان هنالك 
اال�صواق  ع���اودت  ف���اأذا   ، امل��خ��اط��ر   بع�س 
�صتواجه  فاأنها  ال�صركة  تتوقع  كما  الهبوط 
التي  اج��وره��ا  بتخفي�س  للقيام  ال�صغط 
مقارنة  ن�صبيا  مرتفعة  ت��ك��ون  ان  مي��ك��ن 

مبثيالتها من ال�صركات.
اخل���دم���ات  م�������زودي  اىل  االن����ت����ق����ال  ان 
اال�صتثمارية ذات احللول ال�صاملة ميكن ان 
يكون امرا كثري املهاوي و املطبات ، حيث 
بتو�صية  القيام  بيمكو  من  االمر  �صيتطلب 
اي�صا  هي  منتجاتها  و  االخ��ري��ن  منتجات 
يف  املالئم"  مكانه  ياأخذ  "مل  م�صلك  هو  و 
ال�صناعة يف املا�صي، و ذلك بح�صب ما قاله 

جاكوب�صون.

عن / �اليكونوم�ست
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اقتصاديات

االخيرة

الي�صكل قطاع الزراعة حاليًا �صوى 3% من الناجت املحلي االجمايل 
يف م�صهد متدهور غري م�صبوق ، مايجعل احلاجة ملحة اىل اجراءات 

جدية العادة بريق هذا القطاع احليوي املهم .
ولعل االقت�صاد العراقي يف ظل وثنيته النفطية اأحوج مايكون االن 
اىل قطاعات انتاجية فاعلة لتحرير ه من االعتماد على القطاع النفطي 
كم�صدر دخل وحيد ، حيث تتجلى االهمية البالغة للقطاع الزراعي 
اإال ان واقع   ، وامكانية اال�صطالع بدور مهم يف االقت�صاد الوطني 
الزراعي ب�صوء  القطاع  لها  احلال ينذر مبخاطر كبرية قد يتعر�س 
ل�صحة  تنيجة  كان  الذي  الت�صحر  حيث   ، املعي�صي  الواقع  معطيات 

مياه االنهر واالمطار واال�صتغالل غري العلمي لالرا�صي الزراعية .
مليون   42 جمموع  من  انه  اىل  ت�صري  احلكومية  التقديرات  ان  كما 
دومن من االرا�صي الزراعة ي�صتغل االن فقط 14 مليون دومن ، هذا 
ذلك من حتد وا�صح  املدن وما�صكل  االري��اف اىل  الهجرة  ف�صاًل من 
برنامج  اىل  االم��ر  يتطلب  حيث  ان��واع��ه��ا،  اخ��ت��الف  على  للزراعة 
حكومي وا�صع يف هذا االجتاه معززا بتخ�صي�صات ا�صتثمارية تلبي  

حاجة هذا القطاع .
والميكن ان نلم�س عودة طبيعية مل�صتويات االنتاج الزراعي بحدود 
لكن   ، امل��ق��ب��ل��ة  القليلة  ال��ف��رتة 
وزارة  و�صعتها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة 
التنموية  ل��ل��خ��ط��ة  ال����زراع����ة 
اىل  �صلمت  وال��ت��ي  اخلم�صية 
مانفذت  اذا  التخطيط  وزارة 
ب�صكلها ال�صحيح ، فاأن االرتقاء 
مب�صتويات  ال���ق���ط���اع  ب���ه���ذا 
احلكومة  تبني  يتطلب  متقدمة 
لربنامج  ال��ربمل��ان  ومب�����ص��ان��دة 
وت���خ���ط���ي���ط ن�����اج�����ح ي���ع���ال���ج 
املوجودة  الرئي�صة  امل�صكالت 
حاليًا يف القطاع الزراعي ك�صح 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات   ، امل��ي��اه 
العمليات  يف  امل�����ص��ت��خ��دم��ة 
الزراعية وطرق الري اجلديدة 
وع��م��ل��ي��ات حت�����ص��ن االرا���ص��ي 
بالفالحن  واالهتمام  والبذور 
م�����ن خ������الل ت����وف����ري ال����ب����ذور 
والقرو�س  وامل��ي��اه  واال�صمدة 
الزراعية ، هذا ف�صاًل عن  تفعيل 

عملية اال�صتثمار الزراعي .
وع���ن���د م���راج���ع���ة االج�������راءات 
اعوام  ال�صبعة  عرب  احلكومية 
املا�صية نرى انها ترقيعية غري 
جمدية يف ظل عملية اال�صترياد 
للمنتجات  واملنفلتة  املفتوحة 
الزراعية ومن خمتلف املنا�صىء من دون اجراءات رقابية حمددة مع 
غياب املنتج املحلي ب�صبب تراجع االنتاج الزراعي لال�صباب املذكورة 
منظومة  يف  ه��زة  احدثت  التي  املجتمعية  التغيريات  بع�س  مع   ،
الريف واملدينة ، حيث ن�صطت الهجرة من الريف اىل املدينة وتخلى 
املزارعون عن مهنتهم ، مااأدى اىل انح�صار عدد املزارعن والفالحن 
وال�صباب �صتى بع�صها ال يتعلق بقلة الدعم او تراجع كفاءة االر�س 
تتفاقم يف  الت�صحر كظاهرة  اأدى اىل بروز  الذي  املياه  ب�صبب �صح 

ظل التغيريات املناخية و�صح املياه و�صعف الدعم احلكومي .
ومن هنا فاأن التحديات التي تواجه الزراعة كبرية وبحاجة اىل جهد 
العالجات  �صعيًا لو�صع  اال�صا�صية  امل�صكالت  يتلم�س  امل�صتوى  عايل 
املقاالت  خ��الل  م��ن  ولعلنا  القطاع  ه��ذا  بتفعيل  الكفيلة  الناجعة 
االقت�صادي،  ملحقنا  يف  التخ�ص�صية  واحل����وارات  والتحقيقات 
وكذلك يف املوؤمترات والندوات التي تعر�صت للقطاع الزراعي كاأحد 
اأهم القطاعات االنتاجية املعول عليها يف تن�صيط االقت�صاد الوطني، 
التحول  عملية  ظ��ل  يف  النفطي  ال��ق��ط��اع  ف��ردان��ي��ة  م��ن  وتخلي�صه 
ال�صوق،  اقت�صاد  اىل  املركزي  االقت�صاد  من  املن�صودة  االقت�صادي 
القطاع  ي�صور  الذي  االبرز  امللمح  التحديات متثل حاليًا  ولعل هذه 

الزراعي الذي يعاين من الرتاجع اخلطري.

الميكن �ن نلم�س عودة 
طبيعية مل�ستويات �النتاج 
�لزر�عي بحدود �لفرتة 
�لقليلة �ملقبلة ، لكن 
�خلطة �لتي و�سعتها 
وز�رة �لزر�عة للخطة 
�لتنموية �خلم�سية 
و�لتي �سلمت �ىل وز�رة 
�لتخطيط �ذ� مانفذت 
ب�سكلها �ل�سحيح ، فاأن 
�الرتقاء بهذ� �لقطاع 
مب�ستويات متقدمة 
يتطلب تبني �حلكومة 
ومب�ساندة �لربملان 
لربنامج وتخطيط ناجح 
يعالج �مل�سكالت �لرئي�سة 
�ملوجودة حاليًا يف �لقطاع 
�لزر�عي ك�سح �ملياه ،

حتديات الزراعة
 عبا�س �لغالبي

المرصد االقتصادي

طبعت مبطابع �ملدى  لالإعالم و�لثقافة و�لفنون

بغد�د / علي �لكاتب
بعده  يف  ميثل  الذي  املبارك  رم�صان  ل�صهر  التنازيل  العد  بدء  مع 
االقت�صادي حالة خا�صة للعائلة العراقية ، �صهدت اال�صواق املحلية 

حركة تب�صع كبرية مع ارتفاع ملحوظ ال�صعار املواد الغذائية .
يف  الزيادات  هذه  �صرعية  حرموا  الدينية  املراجع  من  عدد  وك��ان 
هذه  يف  التجار  قبل  من  النظر  اإع��ادة  �صرورة  موؤكدين  اال�صعار 

الزيادات التي الترقى اىل البعد ال�صرعي يف الدين اال�صالمي . 
وقال احمد رعد 45 عاما  موظف يف وزارة العلوم والتكنولوجيا: 
اأن ارتفاع ال�صمن النباتي وزيت الطعام من 9500 الف دينار اىل 
12 الف دينار اإذ بلغ �صعر الكي�س زنة 50 كغم من ال�صكر 60 الف 
دينار فيما كان 50 الف دينار ،والزيادة يف ا�صعار املواد الغذائية 
الطلب  ي��زداد  التي  الغذائية  امل��واد  لبع�س  خا�صة  ال�صهر  هذا  يف 
كونها  والعد�س  وال�صعرية  والتمور  وااللبان  الع�صائر  مثل  عليها 
احللويات  ،وكذلك  وال�صحور  االفطار  موائد  يف  اال�صا�صيات  تعد 
رم�صانيًا  غذائيًا  تقليدًا  تعد  التي  احللويات  ل�صناعة  والطحن 
واحلمراء  البي�صاء  واللحوم  الدجاج  مع  احل��ال  ،وك��ذا  متوارثًا 
هذا  يف  كثريا  العراقية  العائالت  ت�صتهلكها  التي  املائدة  وبي�س 
�صورجة  �صوق  يف  حمل  �صاحب  حممد  ريا�س  قال  فيما    . ال�صهر 
الب�صائع  من  الكثري  ب�صحب  ب��داأت  املفرد  بيع  حم��ال  اأن  البياع: 
املائدة  وبي�س  والدواجن  اللحوم  من  ،ال�صيما  الغذائية   وامل��واد 
،وكارتون البي�س على �صبيل املثال بلغ �صعره 38 الف دينار بعد 

ان كان  25 الف دينار والزيادة م�صتمرة وت�صاعديا خالل اال�صابيع 
يف  الطبيعي  و�صعها  اىل  لتعود  الطلب  يف  للزيادة  نظرا  االوىل  

اواخر ال�صهر املبارك. 
�صارة علي موظفة يف وزارة االت�صاالت قالت: اأنها اأنفقت اأكرث من 
300 الف دينار لتامن احتياجات  املطبخ من الطعام يف رم�صان 
اإذا ما قورنت  والقائمة التزال طويلة واال�صعار منا�صبة ومعقولة 
مع االأعوام املا�صية ،واالرتفاع يف اال�صعار قد تكون م�صبباته زيادة 
الطلب اال ان الواقع ي�صري اىل ان اكرث العائالت تعد العدة لرم�صان 
االرتفاع  ان  لفكرة  دح�س  ه��ذا  ويف  له  بالتح�صري  وتقوم  مبكرا 
�صببه زيادة الطلب على ال�صراء ،واحلقيقة ان ج�صع بع�س التجار 
ابهن  غري  امل�صت�صعف  املواطن  ح�صاب  على  االث��راء  يف  ورغبتهم 
بحرمة وقد�صية هذا ال�صهر الف�صيل من اجل حتقيق مطامعهم يف 
الربح املادي ال�صريع م�صتغلن حاجة النا�س املا�صة للمواد الغذائية 

يف هذا ال�صهر من ال�صنة . 
الفو�صوية  ان هذه  اأكد عدد من اخلرباء االقت�صادين  من جانبهم 
التي تعم اال�صواق املحلية ال�صيما يف �صهر رم�صان املبارك هي جزء 
حركية  ان�صباط  وعدم  التجاري  امل�صهد  تعم  التي  الفو�صوية  من 
بن  التجاري  التبادل  حجم  ارتفع  وقت  يف  اال�صواق  ومعامالت 
العراق وكل من تركيا وايران ال�صيما يف حقل املواد الغذائية التي 
تعتمد االأ�صواق عليها االأ�صواق التجارية اعتمادًا كبريًا يفوق ن�صبة 

ال� 90 % .

تز�منًا مع قرب حلول �سهر رم�سان �ملبارك .. 

ال�سواق ت�سهد اإقباًلُ من املتب�سعني 
وارتـفـاعا فـي اأ�سعـار املواد الغـذائـيـة


