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بغداد / متابعة المدى االقتصادي

�أظه���رت م�ش���ودة نهائية لعقد ب���ن �حلكومة �لعر�قي���ة و�شركة �شل �أن 
�لعديد من �شركات �لطاقة �لعاملية �لكربى قد ت�شطر للتخلي عن معظم 
�لغاز �لناجت من �حلق���ول �لنفطية �ل�شخمة يف جنوب �لعر�ق ل�شالح 

م�شروع ملعاجلة وت�شدير �لغاز تقوده �أكرب �شركة يف �أوروبا.
ووقع���ت �شركات نفطي���ة عمالقة من بينها روي���ال د�ت�ش �شل وبي.بي 
و�ك�ش���ون �لت���ي مقره���ا �لواليات �ملتح���دة وموؤ�ش�شة �لنف���ط �لوطنية 
�ل�شيني���ة /�شي.�ن.بي.�ش���ي/ و�ين���ي �اليطالي���ة عق���ود خدم���ة فنية 
لتطوي���ر ثالثة حق���ول نفطية يف جن���وب �لع���ر�ق يف 2009- 2010. 
لك���ن �لعقود �لنفطية لتطوير حق���ول �لزبري و�لرميلة و�ملرحلة �الوىل 
م���ن غرب �لقرنة وهي حقول و�قعة ق���رب �لب�شرة تلزم هذه �ل�شركات 
�لكربى بالتخلي عن �لغاز �لذي ال ت�شتخدمه يف �عادة �حلقن �أو توليد 

�لكهرباء ل�شالح �شركة غاز �جلنوب �حلكومية �لعر�قية.
ومبوجب �تفاق �لغاز �لذي تبلغ قيمته 17 مليار دوالر و�لذي مل تقره 
�حلكوم���ة �لعر�قي���ة حتى �الن تعهدت بغد�د بعمل م���ا يلزم ل�شمان �أن 
مت���د هذه �حلق���ول �شركة غاز �لب�ش���رة وهي �مل�ش���روع �مل�شرتك �لذي 
تقوده �ش���ل بكل �حتياجاتها من �لغاز �خل���ام و�شو�ئل �لغاز �لطبيعي 

مبا يف ذل���ك �حتياجات مرف���اأ لت�شدير �شو�ئل �لغ���از �لطبيعي. وجاء 
يف �لعق���د: حت�شل �شركة غاز �جلنوب على كل �لغاز �خلام �لناجت من 
�حلقول �ملخ�ش�ش���ة با�شتثناء �لغاز �مل�شتعمل لكن مبا يف ذلك �شو�ئل 
�لغ���از �لطبيع���ي ويك���ون عن���د وم���ن بد�ي���ة �لعملي���ات خم�ش�شا فقط 

للم�شروع.
وجاء يف خطاب تاأكيد من وز�رة �لنفط مرفق بالعقد: ت�شمن �لوز�رة 
�أن تنفذ �شركة نفط �جلنوب �لتز�مها بامد�د و�تاحة كل �لكميات �ملتفق 
عليها و�لكميات �ملزمعة من �لغاز �خلام ل�شركة غاز �لب�شرة مبا يف ذلك 
�تاح���ة كميات �لعجز ح�شب �حلاجة. ومبوج���ب بنود �لعقود �لنفطية 
متتل���ك �شرك���ة غاز �جلنوب كل �لغ���از �لذي ال ي�شتخ���دم يف ��شتخر�ج 
�لنف���ط �أو توليد �لكهرباء يف حق���ول �لنفط. والنه من �ملتوقع �أن يقفز 
�النتاج م���ن هذه �حلقول �لنفطية وهي من �أكرب �حلقول غري �ملطورة 
يف �لع���امل خالل �ل�شنو�ت �لع�ش���ر �ملقبلة مع �شعي �لعر�ق لرفع طاقته 
�النتاجي���ة �ىل 12 ملي���ون برمي���ل يوميا ف���ان من �ملرج���ح �أن يتجاوز 

�نتاج �لغاز �حتياجات �لبالد يف �مل�شتقبل �لقريب.
وقد تقرتح �ل�شركات �لنفطية �لكربى �الخرى بد�ئل ال�شتخد�م بع�ش 
هذ� �لغاز. ومن �ملعتقد �أن بع�ش هذه �ل�شركات تدر�ش �قامة م�شروعات 
للغاز خا�شة بها. لكن خطاب �لتاأكيد �ل�شادر عن وز�رة �لنفط و�ملرفق 

بالعق���د ذكر �أن �حلكومة �شت�شمن وفاء �شرك���ة غاز �جلنوب بالتز�مها 
يف عق���د �لتوري���د وت�شم���ن �أال متنعها �أطر�ف �أخرى م���ن ذلك وهو ما 

ي�شمل عدم �ل�شماح الي كيان �خر بفعل �شيء من�شو�ش عليه.
وال تذك���ر م�شودة �لعقد كميات �لغاز �خلام �ل���ذي �شت�شلمه �شركة غاز 
�جلنوب للم�شروع �مل�شرتك �لذي تقوده �شل وت�شارك فيه ميت�شوبي�شي 
�لياباني���ة بح�شة �أقلي���ة و�شتجري مر�جعتها وفق���ا لالنتاج من حقول 
�لنف���ط. لك���ن �الط���ر�ف �ملوقع���ة تتوق���ع �أن تبل���غ كميات �لغ���از �خلام 
�ملخ�ش�ش���ة مل�شروع �شركة غاز �لب�شرة عن���د م�شتو�ها �مل�شتقر 2000 
ملي���ون ق���دم مكعبة يومي���ا من �لغاز عل���ى �القل. وه���ذ� �مل�شروع جزء 

حيوي من خطة �لعر�ق �لكربى لتعزيز �لكهرباء و�ل�شناعة �ملحلية.
ويق���ول �لعق���د �ن �شركة غاز �جلن���وب �شتكون ملزم���ة قانونا بتوريد 
85 باملئ���ة على �القل م���ن �لكميات �ملتف���ق عليها بينم���ا �شتكون �شركة 
غ���از �لب�ش���رة ملزمة بت�شلم ودفع ثم���ن 90 باملئة من تل���ك �لكميات �أو 
دف���ع �لثمن حت���ى و�ن مل تت�شلمها. و�شريطة تلبي���ة �حتياجات �لعر�ق 
�ملتو��شع���ة م���ن �لغاز ف���ان �لعقد مينح �شرك���ة غاز �لب�ش���رة حق بناء 
وت�شغي���ل مرفاأ للغاز �لطبيعي �مل�ش���ال بطاقة �أربعة مالين طن �شنويا 
كم���ا مينحه���ا �حل���ق يف بناء وت�شغي���ل من�ش���اأة �أخرى لت�شدي���ر �لغاز 

�لطبيعي �مل�شال بعد ذلك ب�شرط �حل�شول على مو�فقة �حلكومة.

بغداد / متابعة المدى االقتصادي

دعا عدد من خبراء االقتصاد 
ال������ى اس����ت����خ����دام ال���س���اح 
االقتصادي،كورقة ضغط على 
القصف  اليقاف  وتركيا  ايران 
على القرى الكردية، فيما دعا 
البعض االخر الى حل الموضوع 

بالطرق الدبلوماسية.
وشدد عدد من خبراء االقتصاد 
في احاديث )للوكالة االخبارية 

لانباء( على ضرورة استخدام الساح اإلقتصادي ضدهم 
من خال غلق الحدود معهم وتخفيف التبادل التجاري 
لكي يكون ورقة ضغط والتراجع عن موقفهم المعادي 

للعراق.

ودع���ا �خلبري �الإقت�ش���ادي عبد �حل�ش���ن �ل�ش���مري 
�الإقت�ش���ادي  �ل�ش���الح  �أ�شتخ���د�م  �ش���رورة  �ىل 
�ش���د �الإعت���د�ء�ت �الإير�ني���ة من خالل غل���ق �ملنافذ 
�حلدودي���ة وتخفيف �لتبادل �لتجاري معهم كورقة 

�شغط للحد من هذه �الإعتد�ء�ت.
)�لوكال���ة  ملر��ش���ل  ت�شري���ح  يف  �ل�شم���ري  وق���ال 
�الأخباري���ة لالإنب���اء(: �أن �جلان���ب �الإقت�ش���ادي هو 
�جلانب �مله���م يف �لعملي���ات �ل�شيا�شي���ة يف �لعامل 
من خالل �أ�شتخد�مه ك�شالح لند�فع به عن �أر��شينا 
و�أ�شرتج���اع حقوقنا، م�ش���ري�آ �ىل �أن دول �جلو�ر 
تقوم باأعت���د�ء�ت م�شتمرة على �لع���ر�ق منها قطع 
�ملي���اه وق�ش���ف �حل���دود �لعر�قي���ة و�لدخ���ول �ىل 
�الأر��شي ب���ال "حمرمات"،ف�شال ع���ن �إن�شاء ميناء 
مب���ارك م���ن قبل �لكوي���ت كلها هذه جت���اوز�ت غري 

�شرعية على �لعر�ق و�شعبه.
و�ش���دد عل���ى �ش���رورة �لتعام���ل باملث���ل م���ع �إير�ن 
و�لكويت فيج���ب غلق �ملنافذ �حلدودي���ة مع �إير�ن 
ولو مل���دة �أ�شب���وع و�حد فاأنن���ا �شوف ن���رى �إير�ن 
�شرتك���ع �ىل �لع���ر�ق وتدف���ع �ملي���اه ل���� )45( ر�فدً� 
�أ�شاف���ًة �ىل نه���ر �ل���كارون، وكذلك تركي���ا يجب �أن 
ي�شتعمل معها �ل�شالح �الإقت�شادي الأن تركيا ت�شدر 
للع���ر�ق حو�يل )9(مليار دوالر �شنوياآ وهذ� �ملبلغ 
ي�شغ���ل لهم �أيدي عاملة كبرية مم���ا يجعلهم باإتخاذ 
موق���ف مغاير مع �لع���ر�ق، و�أي�شًا م���ع �لكويت �أن 
يت���م غلق �حل���دود معها وهذ� يعت���رب مطلب �شعبي 
من �أجل �ل�شغط عليها و�لغاء ميناء مبارك، م�شري�آ 
�ىل وج���ود بلد�ن كثرية يكونون بدالء لهذه �لدول 
كالهن���د و�ل�ش���ن وم�ش���ر  �لتج���اري  �لتب���ادل  يف 

وغريها.
م���ن جهته حذر �خلب���ري �الإقت�ش���ادي �شعيد �لنايف 
يف ت�شريح���ه ملر��شل)�لوكال���ة �الأخبارية لالإنباء( 
م���ن �أ�شتخ���د�م �الإقت�شاد كورقة �شغ���ط على �إير�ن 
وتركي���ا، م�ش���ري�آ �ىل �أن �لعر�ق هو �ل���ذي يت�شرر 
يف هذه �حلالة الأنه معتمد وب�شكل كبري على هذين 
�لبلدين يف جتارته كالكهرباء و�ملو�د و�ل�شلع وهم 

لي�ش���و� بحاجة �ليه نظرً� لوج���ود تبادالت جتارية 
مع جميع دول �لعامل.

ودعا �ىل �شرورة �إيج���اد �شيا�شة متو�زنة وعالقة 
ح�ش���ن جو�ر م���ا ب���ن دول �ملنطقة كله���ا وب�شورة 
عام���ة، فعملية مقاطعة �لب�شائ���ع هذ� �شيء ال يوؤثر 

عليهم.
و�أعرب �لنايف عن ��شفه باأن �لتاريخ يعيد نف�شه من 
خالل �ل�شر�ع���ات �لعثمانية و�لفار�شية وتفكريهم 
بال�شيطرة على �ملنطقة، مطالبًا �حلكومة بالرتكيز 
�مل�ش���اكل  وتارك���ن  �الإقت�شادي���ة  �لق�شاي���ا  عل���ى 

�ل�شيا�شية.
فيم���ا دع���ا �خلبري �الإقت�ش���ادي غ���ازي �لكناين �ىل 
��شتخ���د�م �ل�ش���الح �القت�شادي ورق���ة �شغط  على 
�ير�ن اليقاف �لق�شف، م�شددَ� على �شرورة �غالق 
�ملنافذ �حلدودي���ة معهم،ملعرفة "قيمة" �القت�شادية 

للعر�ق.
وق���ال �لكناين)للوكال���ة �الخباري���ة لالنباء(�أ�شبح 
م���ن �ل�ش���رورة �أن يك���ون �لع���ر�ق �ك���ر قوت���َا من 
خ���الل �أثبات ل���دول �جل���و�ر، قوته بغل���ق �حلدود 
وتخفي���ف �لتبادل �لتجاري مع���ه، و�أقرتح �لكناين 
عل���ى �حلكوم���ة �أن تزيد �لتب���ادل �لتجاري مع دول 
تتمتع باأقت�ش���اد م�شتقر، ك���ون �القت�شاد �الير�ين 

غري م�شتقرر وقد يت�شرر �لعر�ق منه.
ه���ذ� وكان �لكن���اين قد دع���ا �حلكوم���ة �ىل �لتدخل 
�ل�شري���ع الإنق���اذ نه���ر �لون���د لتعر�ش���ه للقط���ع م���ن 
قبل �ل�شلط���ات �الأير�ني���ة، مبيناآ �أنها ح���رب دولية 

�أقت�شادية �شد �لعر�ق.
وقال �لكناين يف ت�شريح �شابق )�لوكالة �الأخبارية 
لالأنب���اء(: يج���ب �أن تتدخ���ل �حلكوم���ة �لعر�قي���ة 
وباأ�ش���رع وقت لالإعت���د�ء�ت �الإير�ني���ة و�إنقاذ نهر 

�لوند، م�ش���ري�آ �ىل �أنها حرب دولية �إقت�شادية �شد 
�لع���ر�ق، والأن هذ� �الإعتد�ء لي����ش �ملرة �الأوىل من 

قبل �الإير�نين.
وذك���ر �أن �الإير�ني���ن �شب���ق و�أن �أعت���دو� على نهر 
�لعر�قي���ة  �لنفطي���ة  لالأب���ار  و�أحتالله���م  �ل���كارون 
وتلوث �الأر��شي �لعر�قية باالأمالح ومبياه �لبزل، 
موؤكد�آ عل���ى �أن �حلكومة لن حترك �شاكن �شد هذه 

�الإنتهاكات.
و�أف���اد �خلبري �الإقت�شادي عل���ى �حلكومة �أن تتخذ 
�إج���ر�ء�ت �شارم���ة بح���ق �الإير�ني���ن و�أن تتعامل 
معهم باملثل �شد م�شاحلهم �الأقت�شادية و�لتجارية 

مثلما عملت �أوربا �شد �ل�شن.
ه���ذ� وتو��ش���ل �ي���ر�ن وتركي���ا ��شتهد�فه���ا للقرى 
�لكردي���ة، فيم���ا ت�شب���ب �لق�ش���ف �الي���ر�ين مبقتل 

وجرح �لع�شر�ت وتهجري �ملئات من �لعو�ئل. 

تقارير: شركات الطاقة الكبرى تواجه معضلة في العراق

اقتصاديــون:  تقليــل التبــادل التجــاري ســالح 
اقتصادي اليقاف القصف االيراني والتركي 
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 علي عبد الكريم الجابري
المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي

يق���ع �لعر�ق جغر�في���ًا و�شيا�شيًا وح�شري���ًا يف نقطة 
�الحتكاك �ملكاين و�لزماين بن ثالث ح�شار�ت كربى 
ه���ي �لعربية و�لفار�شي���ة و�لرتكية، كم���ا يقع �لعر�ق 
�شيا�شي���ًا وجغر�فيا على حدود منطقة �نق�شمت خالل 
�لق���رن �لع�شري���ن من �لناحي���ة �ل�شيا�شية ب���ن �لوالء 

للغرب و�لعد�ء له.
وتختلف حرب 2003 عن حرب 1991 كون �لواليات 
�ملتح���دة �شن���ت هذه �حل���رب ال لتدع���م و�قع���ًا ر�هنًا، 
و�إمن���ا لتغريه  ولتوجهه ر�شال���ة �إىل �ملنطقة تفيد بها 
�أنه���ا تري���د �إن ت�شتخ���دم �لتغيري يف �لع���ر�ق الإحد�ث 
تغيري يف �ملنطقة وذلك عرب فر�ش �لدميقر�طية وكان 
ه���ذ� و��شحا خالل ه���ذ� �لع���ام بت�شاق���ط �حلكومات 

ورياح �لتغيري.
ففي ظل �لظروف �لد�خلية �لتي حتيط بالعر�ق وعدم 
�لتقدم يف جميع مفا�ش���ل �حلياة �ل�شيا�شية و�الأمنية 
و�القت�شادي���ة و�الجتماعية، تتز�ي���د �أي�شا �ل�شغوط 
�خلارجي���ة ومنها �لتدخل �لرتك���ي و�لق�شف �مل�شتمر 
عل���ى �لق���رى �حلدودي���ة يف �إقلي���م كرد�شت���ان و�أي�شا 

م�شالة �ملياه ومنع دخولها �إىل نهر دجلة و�لفر�ت.
و�أي�ش���ا �لق�ش���ف �الإي���ر�ين حل���دود �إقلي���م كرد�شتان 
يف  �لعر�قي���ة  �الأر��ش���ي  �إىل  �ملي���اه  دخ���ول  ومن���ع 
�ل�شمال و�جلنوب بالرغ���م من وجود هناك �تفاقيات 
�ملي���اه  ح���ول  �لدولت���ن  م���ع  وجل���ان  ومعاه���د�ت 

�مل�شرتكة.
�إذ مل تكت���ف �إي���ر�ن بقط���ع مي���اه �الأنهار �لت���ي ت�شب 

يف �الأر��ش���ي �لعر�قية م���ن �أر��شيه���ا فر�حت تلوث 
م���ا تبقى من مياه �جلن���وب وبخا�شة �شط �لعرب يف 

�لب�شرة �لذي بات كارثة بيئية موؤكدة و�قعية. 
و�أي�ش���ا بالن�شب���ة �إىل �لكويت وميناء مب���ارك وما له 
م���ن �إ�ش���ر�ر �قت�شادي���ة على �لع���ر�ق �ل���ذي يريد �إن 
ينه����ش ويح�ش���ن �لبنى �لتحتي���ة �ملته�شم���ة، كما �إن 
�لكوي���ت تن�ش���ر كتائبها على �حل���دود بذريعة هجوم 

�ملتظاهرين �لعر�قين على �حلدود �لكويتية.
ممك���ن �إن نقف عند نقط���ة مهمة وندقق ب�شكل متمعن 
مل���اذ� �ختارت هذه �لدول للتاأث���ري على �لعر�ق م�شالة 
�ملي���اه؟ وه���ل هذه خط���ط متف���ق عليها م���ن قبل هذه 
�ل���دول �أم �أنه���ا جمرد و�شيل���ة �شغط عل���ى �حلكومة 

�ملن�شغلة باحلر�ك �ل�شيا�شي �لد�خلي و�خلالفات يف 
م���ا بينهم؟ وم���ا هو موقف �لوالي���ات �ملتحدة من هذ� 

�لتهديد �لذي مي�ش �شيادة �لعر�ق �لدميقر�طي؟ 
 �إن دول �جل���و�ر حت���اول �إن تنتق���م من �لع���ر�ق كبلد 
و�شعب على خلفية �إرث �ملا�شي �لبغي�ش، وما �شهده 
م���ن تغيري، وقد �تبعت يف ذل���ك و�شائل وطرق �شتى، 
متثل���ت باإرب���اك �لو�ش���ع �الأمن���ي، وحماول���ة �إف�شال 
�لعملي���ة �ل�شيا�شية عن طريق دع���م بع�ش �جلماعات 
�ملتطرفة �لت���ي ال توؤمن بامل�شروع �ل�شيا�شي �جلديد، 
ومل تكت���ف بذلك فاأخذت تعمل عل���ى �إيذ�ئه �قت�شاديا 
ً عندم���ا جعلت م���ن ورقة �ملياه و�ملو�ن���ئ �أد�ة �شغط 
و�بت���ز�ز يف تعامله���ا مع ه���ذ� �لبلد،  ولك���ن باملقابل 

علين���ا �إن ال نحمل كل تبعات ما ح�شل جلري�ننا، فلو 
مل يجد ه���وؤالء �جلري�ن �أر�شا ً رخ���وة ملا ��شتطاعو� 
�لقيام بكل ه���ذ� �لعبث، وتتمثل هذه �لرخاوة بغياب 
�ملوق���ف �ل�شيا�ش���ي �ملوح���د و�ملتفق علي���ه وطنيًا يف 
تعاملنا مع دول �جلو�ر �الإقليمي، فقد ت�شتت مو�قف 
�الأط���ر�ف �ل�شيا�شي���ة ب���ن من  يربر له���ذه �لتدخالت 
ويلتم����ش لها �لذر�ئع  وبن م���ن يعار�ش ذلك لدو�فع 
�شيا�شية تكتيكية. لذ� مل تكن ردود �الأفعال بامل�شتوى 
�ملطل���وب �لذي يتما�شى  م���ع خطورة  هذه �لتدخالت 

و�ال�شتفز�ز�ت. 
فعل���ى �حلكوم���ة �لعر�قي���ة  و�الأط���ر�ف �ل�شيا�شي���ة 
�لفاعل���ة �أن تدرك م�شوؤوليتها يف تعاملها مع حميطها 
�الإقليمي، وعدم �لتفريط باأمن و�شيادة �لعر�ق حتت 
�أي م���ربر كان، و�أن تع���ي ب���اأن م���ا متلكه م���ن �شرعية 
د�شتورية وقانونية توؤهلها للعمل بندية مع حكومات 
ه���ذه �لبلد�ن على �عتبار �أنه���ا �حلكومة �لوحيدة يف 
�ملنطقة �لتي �نبثقت من رح���م �لعملية �لدميقر�طية، 
كم���ا عليه���ا �إن توح���د �شفوفها يف تقيي���م عالقتها مع 
دول �جل���و�ر، وبالت���ايل  �تخاذ �ملو�ق���ف و�لقر�ر�ت 
�ملوحدة جت���اه �لطرف �الآخر. فق���د �شاهدنا و�شمعنا  
حالة م���ن �لتذبذب بل و�لتناق�ش �أحيانا ً يف �ملو�قف 
بن �أطر�ف حكومية و�شيا�شية  يف تقييمها للعالقات 
م���ع ه���ذ� �لط���رف �أو ذ�ك، وهذ� ما ظه���ر ب�شكل  جلي 
يف تقيي���م �لعالقة مع دولة �لكويت على خلفية �إن�شاء 
ميناء مب���ارك �لكبري و�أي�شا تركيا و�إير�ن، وبطبيعة 
�حل���ال �إن ع���دم �الن�شج���ام ب���ن �إط���ر�ف �حلكوم���ة  
و�جله���ات �ل�شيا�شية  �شوف يلقي بظالله على موقف 

�لعر�ق �لر�شمي. 

ثامر الهيمص

مما يوؤ�شف له جد�" هو �شعف �لتعاون و�لتن�شيق 
بن �لوز�ر�ت حيث يعتقد �غلبهم �أن جناح �الآخر ال 
يعنيه  مطلقا"، كما �أن �لتن�شيق و�لتكامل يعترب�ن 
توحي���د  �ىل  ي���وؤذي  �إذ�  �إقطاعيت���ه،  يف  تدخ���ال" 
�الأن�شط���ة �ملتقارب���ة فيخ�ش���ر �حدهم���ا موقعه���ا �أو 

جزء� من نفوذه. 
فمثال" مل نالح���ظ �أي تن�شيق يف ت�شويق منتجات 
�لزي���وت �لنباتي���ة م���ن قب���ل وز�رة �لتج���ارة رغ���م 
�لبطاق���ة  بتجهي���ز  لل�شرك���ة  �لكام���ل  �ال�شتع���د�د 
�لتمويني���ة بالزي���ت علما" ب���اأن مثل ه���ذ� �لتن�شيق 
و�لت�شويق ي�شج���ع �ل�شناعة و�لزر�عة على توفري 

�ملو�د �الأولية و�لثانوية لهذه �ل�شناعة. 
و�ملي���د�ن �لث���اين ملث���ل ه���ذه �خلالف���ات )مو�شوع 
بحثنا( هو غياب �لتن�شيق و�لت�شويق بن �ل�شركة 
�لعامة ل�شناعة �ل�شيار�ت و�ل�شركة �لعامة لتجارة 
�ل�شي���ار�ت و�ملكائ���ن. فقد �علن���ت  �الأوىل بارتفاع 
مبيعاتها �ىل �كر من  70%  مقارنة بالعام �ملا�شي. 
فالذي ي�شمع �أن �شناعة �ل�شيار�ت تقدمت بنتاجها 
ومبيعاته���ا �أكثري من �أي �شرك���ة عاملية بال�شيار�ت، 
مم���ا يدع���و �ىل �لفخر.  ولك���ن �حلقيق���ة �أنها كانت 
مبيع���ات ولي�ش عن جتمي���ع �أو ت�شنيع، مما يعني 
�أن �جلان���ب �لتجاري لهذه �ل�شرك���ة هو �ل�شائد يف 
ن�شاطها  بن�شبة ال تقل عن  95%.  وهناك من ي�شاأل 
ع���ن ه���ذه الزدو�جية يف �لقط���اع �لع���ام �أن ت�شوق 
�شركت���ن نف����ش �مل�شتوى يف نف�ش �لوق���ت رغم �أن 
هناك �شركة و�ح���دة متخ�ش�شة لتجارة �ل�شيار�ت 
و�ملكائ���ن و�شيانتها وبيع �أدو�تها، �ما من �لناحية 
�لقانوني���ة ال نعل���م م���دى �شالحية �ل�شرك���ة �لعامة 
ل�شناعة �ل�شي���ار�ت با�شتري�د وت�شويق �ل�شيار�ت 
�أ�ش���وة بال�شرك���ة �لعامة لتجارة �ل�شي���ار�ت. علما" 
�أن ه���ذه �ل�شرك���ة حكومي���ة عريقة عمره���ا حو�يل 
ن�ش���ف قرن. فمث���ال" �شوقت ه���ذه �ل�شركة يف �شنة  
 922 و  �شال���ون  �شي���ارة   7816( فق���ط     2008
با����ش و 1896 الندكروزو بي���ك  �ب و 231 لوري 

و�شاحن���ة   790  مو��شف���ات 
جمموع���ه   مب���ا  �أي  خا�ش���ة 
11655 �شي���ارة( ومبيعاته���ا 
�ملكائ���ن بانو�عه���ا مب���ا  م���ن 
ملي���ار   100256( قيمت���ه  
دينار و�الدو�ت �الحتياطية  
دين���ار(.  ملي���ون   312344
ولديها ثماين ور�ش �شيانة 
�لبي���ع  بع���د  م���ا  خلدم���ات 
خم���ازن  �ىل  باالإ�شاف���ة 
�الحتياطي���ة  �الأدو�ت 
وفروعها يف �ملحافظات. 
�مل ت�شتط���ع هذه �ل�شركة 
�أن  �لتجاري���ة  �لعريق���ة 
�ل�شي���ار�ت  ت�ش���وق 
�مل�شانع���ة  �أو  �ملجمع���ة 
يف معامل �الإ�شكندرية؟ 
�أدو�ته���ا  وكذل���ك 

�الحتياطي���ة وخدم���ات ما 
بعد �لبيع ث���م ماذ� تخ�شر �ل�شرك���ة �لعامة ل�شناعة 

�ل�شي���ار�ت لو �تفق���ت مع �ل�شرك���ة �مل�شوقة )�شركة 
�لعام���ة لتجارة �ل�شي���ار�ت و�ملكائ���ن( يف ت�شويق 
�نتاجه���ا �ش���وى �ن كان �شال���ون �أو �شاحب���ات �أو 
�شاحن���ات �أو با�ش���ات وتاأخ���ذ ربحه���ا كام���ال" من 
�ل�شرك���ة �مل�شوقة. وهذ� �شي���اق  عاملي فمثال" تقوم 
�شركة �شومي توما بت�شويق �شيار�ت تيوتا و�شركة 
تويومنكة بت�شويق �شيار�ت مي�شان ديزيل وهكذ� 
يقوم �ل���وكالء �حل�شريون يف �ل���دول �مل�شتوردة. 
فلماذ� حتر����ش �شناع���ة �ل�شي���ار�ت �لعر�قية على 
�ملتاج���رة رغ���م وج���ود �شرك���ة م�شوق���ة معروفة؟.  
فه���ذ� �حلر�ش ال�شك �شيكون عل���ى ح�شاب �جلانب 
�لتكنولوج���ي وت�شب���ح متاجرته���م جم���رد عملي���ة 
هروب م���ن �لكم���ارك  ك�شناعة وطني���ة وهي لي�ش 

كذلك كما نعمل.  
ث���م �ن ه���ذه �الزدو�جي���ة ال تخ�ش���ع �ىل  �شو�بط 
فني���ة �أو بيئي���ة �أو �قت�شادي���ة ما د�م���ت �ل�شركتان 
تتناف�ش���ان لتحقيق �أكرب عدد ممك���ن من �ال�شتري�د 

مما يوؤثر على مهنية �ل�شركة �مل�شوقة. 
لذل���ك باإم���كان �شناع���ة �ل�شي���ار�ت �أن تتخل�ش من 
ن�شاط �ملتاجرة و م�شاكل �ل�شيانة ولوحات �ملرور 
وت�شقيط �ملوديالت �لقدمي���ة وتعمل باخت�شا�شها 
�ل�شناع���ي فق���ط فه���و �أج���دى  �قت�شادي���ا" وال د�ع 
بالت���ذرع بك���رة �لعاملن ما د�م���ت ت�شتويف �أقيام 
منتجاته���ا م���ن �ل�شرك���ة �مل�شوق���ة  �ش���وى �أن كانت 
هذه �ل�شيار�ت جممعة باحلد �الدنى �أو م�شنعة �أو 

�أدو�تها �الحتياطية. 
يف �خلتام ناأم���ل من وز�رتي �ل�شناع���ة و�لتجارة 
و�ش���ع �الأمور يف ن�شابه���ا بحيث تنت���ج �ل�شناعة 
�ل�شي���ار�ت بع���د �أن تتكامل مع �ل�شناع���ات �ملغذية 
)�لبطاري���ات و�الإطار�ت وبع����ش �لكهربائيات يف 
�لقطاع �لع���ام(  وبقية �ل�شناعات �لبال�شتيكية  يف 
�لقطاع �خلا����ش. كل ذلك يف �شوء خطة ت�شويقية 
تعدها �ل�شركة �مل�شوقة من خالل خربتها يف �ل�شوق 
وحاجة دو�ئر �لدولة.  لتتكامل �لدورة �القت�شادية 
متكاملة وغري معتمدة  على �ال�شتري�د �لع�شو�ئي.   

نف�شه".  عن  �لغيبة  جّب  �مر�أً  �لله  "ورحم 

خـالفــات المياه والصراع العراقي مع دول الجوار الســيارات...  وتجــارة  صناعــة 
وخســــائـــر

محمد صادق جراد

يف بلد مثل �لعر�ق ت�شكل �ملو�ن���ئ �أهمية �قت�شادية كبرية باعتبارها 
مناف���ذ لت�شدي���ر �لنف���ط �إ�شاف���ة �ىل تاأثري�تها �ملبا�شرة عل���ى �لتجارة 
�خلارجية وما تعود به م���ن �إير�د�ت �قت�شادية كبرية تدعم �القت�شاد 
�لوطن���ي وت�شاه���م يف تنويع �لدخ���ل و�إنهاء �لتف���رد �لنفطي كم�شدر 

وحيد لهذ� �لدخل. 
وميكنن���ا �لق���ول ب���ان �ملو�ن���ئ تلع���ب دور� �إ�شرت�تيجي���ا يف �زده���ار 
�لتجارة �خلارجية من خالل عملها على تقدمي خدمات مينائية متكاملة 
وبكف���اءة عالية. لذلك عل���ى �لدولة �ن تعمل عل���ى تطوير هذه �ملو�نئ 
لتو�ك���ب �لتط���ور�ت �لعاملية يف جم���ال �لنقل �لبحري و�إع���ادة تهيئة 
�لبنية �لتحتية و��شتيعاب �لتغيري�ت �لتقنية و�لتكنولوجية �حلديثة 
يف جم���ال �ل�شناع���ة �لبحري���ة وذلك م���ن �جل �لو�ش���ول �ىل م�شتوى 
ع���ال من تقدمي هذه �ملو�نئ للخدم���ات �ملينائية للعمالء لدخول جمال 
�ملناف�ش���ة م���ع �ملو�نئ �الأخرى يف �ملنطقة من خ���الل تطوير �الأد�ء يف 
كافة �ملجاالت �الإد�رية و�لفنية و�لت�شغيلية لتتنا�شب مع رغبة �لعر�ق 

و�شيا�شة �النفتاح �القت�شادي �لتي ينتهجها يف �ل�شنو�ت �الأخرية.
ويف خ�ش���م هذه �الأج���و�ء �لتناف�شية تاأتي حماول���ة �لكويت يف بناء 
مين���اء مب���ارك رد� على نية �لعر�ق بناء مين���اء �لفاو �لذي مت �قرت�حه 
و�لتخطيط له قبل �أكر من عام على ميناء مبارك �ال �نه تاأخر الأ�شباب 
فني���ة منح���ت �لفر�ش���ة للكوي���ت لت�ش���رع يف بن���اء مينائه���ا يف م���كان 
ي�ش���ر بامل�شال���ح �لعر�قية ما ي�شاهم يف ت�شييق �ملم���ر �ملائي �لعر�قي 

�لوحيد.
ومن �جلدير بالذكر �إن ميناء مبارك و�إن�شاءه يف هذ� �ملكان و�لتوقيت 
ال يعد �شمن �لو�شع �لتناف�شي �ل�شحيح و�مل�شروع بن �لبلدين �شيما 
م���ع معرفة �جلميع عدم حاجة �لكوي���ت �مللحة لهذ� �مل�شروع المتالكها 

م�شاح���ة �شاحلية تزيد عل���ى 500 كم ومو�ن���ئ تخ�ش�شية و��شعة يف 
�ل�شعيب���ة، و�الأحم���دي، و�لدوح���ة، و�ل�شوي���خ، و�لقليع���ة، وعنده���ا 
جمموع���ة كبرية م���ن �ملر�فئ و�ملر��شي �لعميقة، وه���ي لي�شت بحاجة 
له���ذ� �مل�شروع �جلديد ولك���ن يبدو �ن هن���اك �إر�د�ت خليجية �و رمبا 
دولية لت�شييق �ملنفذ �لبحري �لوحيد لل�شغط على �حلكومة �لعر�قية 
وعرقل���ة �لنه�ش���ة �القت�شادية �لت���ي يحتاجها �لع���ر�ق و�لتي تتوقف 
ب�شورة كب���رية على �ملنافذ �لبحرية باعتبار �لعر�ق بلد م�شدر للنفط 
وي�شعى خالل �لف���رتة �لقادمة �ىل زيادة �شادر�ته �لنفطية لت�شل �ىل 
م���ا يقارب  12 مليون برمي���ل يوميا وهذ� بالتاأكي���د يحتاج �ىل منافذ 
بحرية عمالقة ت�شتطيع ��شتيعاب �ل�شفن �لكبرية و�لناقالت �لعمالقة 

لتتنا�شب مع هذه �الأرقام �لكبرية.
�إ�شاف���ة �ىل حاج���ة �لع���ر�ق �إىل زي���ادة �ال�شت���ري�د و�لت�شدي���ر لتلبية 
حاج���ات �ملو�ط���ن �الأ�شا�شي���ة �لت���ي ت�ش���ل �ىل مالي���ن �الأطن���ان م���ن 
�لب�شائ���ع و�لتي تتطل���ب تو�شيع �ملو�ن���ئ وتطويره���ا ملو�كبة زيادة 
�لطل���ب على �لب�شائع �الأ�شا�شية �لت���ي تتطلبها حاجة �لعر�ق ومرحلة 

�لبناء �لتي يتطلع �إليها.
ولذل���ك �أ�شب���ح م���ن �ل�ش���روري �إيج���اد �حلل���ول مل�شالة مين���اء مبارك 
وتد�عي���ات بنائه يف �مل���كان �حلايل وتاأثري�ته عل���ى �ملو�نئ �لعر�قية 
�إ�شافة �ىل �شرورة تفعيل م�شروع ميناء �لفاو �لكبري �شمايل �خلليج 
يف مدين���ة �لب�شرة ليكون م���ن �هم منافذ �لع���ر�ق لت�شدير و��شتري�د 
�لب�شائع يف مهمة تعد �إ�شرت�تيجية وحيوية بالن�شبة للعر�ق ولبع�ش 
�لدول �لتي �شتنقل �لب�شائع عرب �لعر�ق كرتكيا و�شوريا ودول �أخرى 
غربي���ة �شت�شتعمل ه���ذ� �مليناء ومو�نئ عر�قية �أخ���رى لنقل ب�شائعها 
ع���رب �لقناة �جلافة و�لتي متر ع���رب �الأر��شي �لعر�قي���ة كاأق�شر معرب 
ب���ري يربط بن دول �لبحر �ملتو�ش���ط مع دول �آ�شيا لتكون هذه �لقناة 
بديال عن �لطرق �لبحرية �لتي متر عرب قناة �ل�شوي�ش و�لتي ت�شتهلك 

�لوق���ت و�الأمو�ل �إ�شاف���ة �ىل خطورة �الأو�شاع حي���ث تتعر�ش �شفن 
�ل�شح���ن �الأجنبي���ة و�لعربية �لت���ي متر عرب �لبحار ملخاط���ر �لقر�شنة 
�لت���ي تنته���ي مب�ش���ادرة �ل�شف���ن وطلب �لفدي���ة. من �جل ذل���ك ي�شعى 
�لعر�ق �ليوم لال�شتفادة من موقعة �لربي و�لبحري �إ�شافة �ىل ممره 
�جل���وي ليك���ون �ق�شر معرب لهذه �لب�شائع وح�ش���ب �خلرب�ء فان هذ� 

�الأمر �شيدر على �لعر�ق �أرباح هائلة ال ميكن توقعها �أو �إح�شاوؤها.
و�لي���وم يرى �لبع�ش بان هذه �خلارط���ة �القت�شادية �لتي يخطط لها 
�لع���ر�ق وجدت من يقف بوجهها ويحاول عرقلتها لالإ�شر�ر مب�شلحة 
�لع���ر�ق �القت�شادي���ة الإ�شعاف���ه �قت�شاديا و�إبقاء �لو�ق���ع �القت�شادي 

�ملرتدي.  
وجت���در �الإ�شارة �إىل �أن 'م�شروع ميناء �لفاو هو �الآن حتت �لت�شميم 
و�حلكوم���ة عازم���ة على �أن يكون ه���ذ� �مليناء ��شتثماري���ا و�أن يكون 
الأغر�����ش �لت�شدي���ر و��شتقب���ال �لب�شائ���ع ، ه���ذ� وتعت���زم �ل�شركات 
�الأجنبي���ة ومنه���ا �شرك���ة تركي���ة �لدخ���ول يف مفاو�شات م���ع وز�رة 
�لنق���ل �لعر�قية لال�شتثمار يف بن���اء ميناء �لفاو �لكبري �شمال �خلليج 
يف مدين���ة �لب�ش���رة. وقال مدير �شركة 'كيه �����ش' �لرتكية يف �لب�شرة 
�إن �ل�شرك���ة تخطط للتناف�ش عل���ى بناء ميناء �لف���او �لكبري مبحفظة 
��شتثمارية دولية. و�أ�ش���اف �أن '�إ�شرت�تيجية موقع �مليناء وتخطيط 
�لع���ر�ق الإن�ش���اء مو�ن���ئ جاف���ة موؤ�شر�ت جاذب���ة يف منطق���ة و�عدة 
بالتنمي���ة ومن �ملر�كز �لتي �شتحتل �ملرتبة �الأوىل باالقت�شاد �لعاملي 

خالل �ل�10 �أعو�م �لقادمة'.
م���ن هنا ن���درك �أهمية متابع���ة بناء مين���اء �لفاو �لكب���ري و�إنهاء فرتة 
�لتاأخ���ري �لغ���ري م���ربرة لن�شاه���م يف �الإ�ش���ر�ع يف مرحل���ة �لنهو�ش 
�القت�ش���ادي �ل���ذي الب���د له من عق���د �التفاقي���ات مع �ل���دول �ملجاورة 
و�لت���ي يج���ب �ن تت�شمن �ح���رت�م م�شال���ح �الآخرين وف���ق �لقو�نن 

�لدولية..

مينــاء الفــاو الكبير وسياســة االنفتــاح االقتصادي
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ميعاد الطائي

من خ���الل متابعة حرك���ة �الأ�ش���و�ق �لعر�قية خالل 
�لف���رتة �ملا�شي���ة خا�شة يف �شهر رم�ش���ان �لف�شيل 
و�أي���ام عي���د �لفطر �ملب���ارك ندرك بان هن���اك �لكثري 
م���ن �لظو�ه���ر �ل�شلبي���ة �لت���ي ظهرت وعان���ى منها 
�ملوطن���ون و�أهمه���ا �رتف���اع ��شع���ار �لب�شائع غري 
�مل���ربر يف ظ���ل �حلاج���ة �ملا�ش���ة للعائل���ة �لعر�قية 

للتب�شع لهذه �ملنا�شبة.
حي���ث كان م���ن �ل�شه���ل مالحظ���ة غي���اب �لرقاب���ة 
�حلكومي���ة عن �لبع�ش من �شع���اف �لنفو�ش �لذين 
يروج���ون وي�شاهم���ون يف �رتفاع �الأ�شع���ار �شيما 
�مل���و�د �لغذ�ئي���ة و�لب�شائع �الأ�شا�شي���ة �لتي يزد�د 
�لطل���ب عليه���ا د�ئما يف مث���ل هذه �لف���رتة لي�شبح 
�ملو�ط���ن فري�ش���ة �شهلة جل�شع �لبع����ش من �لتجار 
�جل�شع���ن ممن ي�شتغل���ون غياب �ملر�قب���ة وزيادة 

�لطلب على �لب�شائع.
وم���ن �جلدير بالذك���ر �ن متطلبات �حلي���اة للعائلة 
�لعر�قية تت�شاعف وتزد�د مع تز�من �شهر رم�شان 
و�لعي���د و بد�ية �لعام �لدر��شي �جلديد �الأمر �لذي 
يتطلب نفق���ات عالية رمبا ال تتنا�ش���ب مع �إمكانات 

بع����ش �لعائ���الت �لعر�قي���ة م���ا يول���د �شغوط���ات 
�قت�شادي���ة كبرية على رب �الأ�ش���رة �شيما �لعائالت 
ذ�ت �لدخ���ل �ملح���دود ولذل���ك جند �ش���رورة تدخل 
�ل�ش���وق وظو�ه���ره  �جله���ات �لر�شمي���ة مبر�قب���ة 
�ل�شلبي���ة و�لتي �أخ���ذت تتز�ي���د و�أ�شبحت بحاجة 

�ىل موقف حازم.
والب���د م���ن �الإ�ش���ارة هن���ا �ىل �ن �ل���دول �ملتقدم���ة 
ق���د و�شع���ت �لقو�ن���ن و�لت�شريع���ات �لتي حتمي 
�مل�شتهل���ك م���ن �النتهاكات �لتي ق���د يتعر�ش لها من 
قب���ل �لتج���ار و�ملوزع���ن وت�شاع���ده يف �حل�شول 
عل���ى حقوق���ه كمو�ط���ن م�شتهل���ك للب�شائ���ع ومنها 
�لظ���روف  ظ���ل  يف  �الأ�شع���ار  ��شتق���ر�ر  �شم���ان 
�لطبيعية وتوف���ري �لب�شائع ذ�ت �ملو��شفات عالية 
�جل���ودة وحق �ل�شمان �ل�شح���ي و�حلق باملطالبة 
بالتعوي�ش���ات يف حال���ة ��شتهالك ب�شاع���ة م�شرة 
وغ���ري جيدة وو�ش���ع �لقو�ن���ن �لت���ي ت�شاعد على 
�شب���ط �ل�ش���وق وفر����ش �أ�ش�ش �لتعام���ل �ل�شحيح 
عل���ى �لتجار ح�ش���ب �أخالقيات �لنظ���م �القت�شادية 
�لت���ي تعمل على ر�ش���م �شيا�شة �ل�ش���وق يف �لدولة 

�حلديثة.
وال يخف���ى على �ح���د �ن �لعر�ق �نطل���ق يف تنظيم 
ه���ذه �ملعايري وب���د�أ �مل�شرية من نقط���ة �لت�شريحة 

�لكمركي���ة و�لتي ت�شمن و�ش���ول �لب�شائع �جليدة 
�الإغ���ر�ق  �شيا�ش���ة  م���ن  و�لتخل����ش  �لع���ر�ق  �ىل 
�ل�شلع���ي �لت���ي كان يعاين منه���ا �ل�ش���وق �لعر�قي 
و�لب�شائ���ع �ل�شيئ���ة �لتي كانت تنه���ال عليه من كل 

حدب و�شوب.
�ال �إن هذ� ال يعد كافيا فان حركة �الأ�شو�ق حتتاج �ىل 
رقابة حكومية م�شتمرة لع���دم �ل�شماح للمتحكمن 
بهذه �الأ�شو�ق م���ن رفع �الأ�شعار و�لتحكم بال�شوق 
كيفما ي�شاءون والب���د من �ن تكون هناك �إجر�ء�ت 
ر�دع���ة لهوؤالء من خالل ت�شكي���ل �للجان �لتفتي�شية 
ك�شه���ر  �ملذك���رة  �ملنا�شب���ات  يف  �شيم���ا  �ملخت�ش���ة 

رم�شان و�الأعياد وبد�ية �لعام �لدر��شي.
ولو بحثنا عن �أ�شب���اب �رتفاع �الأ�شعار لوجدنا �ن 
هن���اك �أ�شبابا عديدة غ���ري م�شالة �لعر�ش و�لطلب. 
ومنه���ا غياب �ل�شرت�تيجي���ة �لو��شحة و�ملدرو�شة 
تتعل���ق  �أخ���رى  و�أ�شب���اب  �خلارج���ي  لال�شت���ري�د 
بالتجار حيث يعزو �لتجار �ل�شغار �أ�شباب ذلك �ىل 
رف���ع �ل�شعر من قبل جتار �جلمل���ة �لذين يتذرعون 
بدوره���م باالإجر�ء�ت �لروتيني���ة �لتي يو�جهونها 
يف �ملنافذ �حلدودية بع���د تنفيذ قانون �لت�شريحة 
�لكمركية �ل���ذي يخ�شع �لب�شائع للفح�ش وحتديد 
�ملنا�ش���ئ �جلي���دة فق���ط ، حي���ث يدعي �لتج���ار بان 

�الإج���ر�ء�ت �جلدي���دة تكلفه���م م���ا ي�شاه���م برف���ع 
�الأ�شعار على �ملو�د �مل�شتوردة.

ورمب���ا هن���اك ذر�ئ���ع �أخ���رى ت�شاه���م يف �رتف���اع 
�الأ�شع���ار يف �الأ�ش���و�ق �لعر�قية لذلك ن���رى �أهمية 
توف���ري �ملر�قب���ة �ملتخ�ش�ش���ة لالأ�ش���و�ق م���ن قب���ل 
�لكفيل���ة  �خلط���و�ت  و�تخ���اذ  تفتي�شي���ة  جل���ان 
ب�شب���ط �ل�ش���وق ومنه���ا و�ش���ع �لت�شع���رية للمو�د 
�ل�شروري���ة و�إعالن ه���ذه �لت�شع���رية يف �ل�شحف 
و�إل���ز�م �أ�شح���اب �ملح���الت بو�شعه���ا يف حمالتهم 
و�اللت���ز�م به���ا. وجتدر �الإ�ش���ارة هن���ا �إىل �إن هذه 
�للج���ان �لتفتي�شية يجب �ن تق���وم مبهمات حيوية 
ج���د� مينحها �لقان���ون �شالحيات �لقي���ام بها حيث 
تتوىل جلان �لتفتي�ش �إ�شاف���ة �ىل مر�قبة �الأ�شعار 
مهم���ة �الط���الع عل���ى مو��شف���ات �ل�شل���ع ومر�قبة 
م���دى تو�فر �ل�شروط �خلزنية يف �ملخازن و�أماكن 
�لعر����ش ، �إثن���اء �ل���دو�م �لر�شمي �و بع���ده وعلى 
�ملجهز و�ملعلن �إبد�ء �لتعاون �لتام يف هذ� �ل�شاأن. 
وتبلي���غ �جلهات �ملخت�شة ع���ن �ل�شلع �لتالفة وغري 
�مل�شتوفي���ة ل�ش���روط �ل�شالم���ة �ل�شحي���ة ومتابعة 
�ملخت�ش���ة  �ل���وز�ر�ت  م���ع  بالتن�شي���ق  �إجر�ء�ته���ا 
لنتمكن من حماية �مل�شتهل���ك �لعر�قي من �لظو�هر 

�ل�شلبية يف �الأ�شو�ق �لعر�قية..

إياد مهدي عباس 

وم���ن �جل �لنهو����ش بالو�قع �القت�ش���ادي �لعر�ق���ي ت�شعى �حلكومة 
�ىل ج���ذب �ال�شتثمار �الأجنبي �ىل �لبل���د لي�شاهم يف ت�شريع م�شاريع 
�العمار و�لبنية �لتحتية �ال �ن هذه �مل�شاعي تالقي معوقات وم�شاكل 
توؤث���ر �شلبا على جناح �مل�ش���روع �ال�شتثماري �لذي يحتاج �لكثري من 

�الهتمام و�لت�شريعات و�لقو�نن �مل�شاندة.
وم���ن �ج���ل �الطالع عل���ى �لتجرب���ة �خلليجي���ة يف جم���ال �ال�شتثمار 
و�ملحف���ز�ت �لتي وفرتها هذه �ل���دول للم�شتثم���ر �شن�شتعر�ش بع�ش 
مقومات جذب �ال�شتثمار يف دولة قطر كنموذج من �شمن هذه �لدول 
حي���ث متتلك دولة قط���ر )ح�شب �مل�شادر �لقطري���ة( جمموعة متكاملة 
م���ن مقومات ج���ذب �ال�شتثم���ار �الأجنبي، وم���ن �أبرز ه���ذه �ملقومات 
�ال�شتق���ر�ر �ل�شيا�شي و�الجتماعي، وتوفر جمل���ة من عو�مل �الإنتاج 
�لت���ي تق���دم مز�يا ن�شبي���ة لل�شناع���ات ذ�ت �ال�شتهالك �لكب���ري للطاقة 
حيث يتوفر لدى قطر �أكرب حقل منفرد للغاز غري �مل�شاحب يف �لعامل 
مم���ا ميثل ثق���ال �قت�شادي���ا للدولة باالإ�شاف���ة �إىل موقعه���ا �جلغر�يف 
�ملتو�جد يف مركز منطق���ة �خلليج و�لتكوين �جلغر�يف للدولة ك�شبه 
جزي���رة ممت���دة عرب مياه �خلليج مم���ا ي�شيف لها مي���زة وجود منافذ 
بحري���ة و�شو�حل ممتدة عرب مياه �خلليج �الأمر �لذي يزيد من فر�ش 
�لدول���ة الأن ت�شبح مركز� جيد� للقيام باالأعم���ال �ال�شتثمارية، �إ�شافة 
�إىل �أن قط���ر تتب���ع �شيا�ش���ة �القت�ش���اد �حل���ر وتق���وم ب�ش���ن �لقو�نن 
و�لت�شريعات وتقوم بتحديثها الإر�شاء ودعم هذ� �لتوجه �القت�شادي 
�ملفتوح على كافة دول �لعامل ولي�شت هناك �أية �أعباء جمركية �أو قيود 
عل���ى �لقي���ام باالأعم���ال �أو �إجر�ء �ملعام���الت و�لتحوي���الت �ملالية �إىل 
�خلارج ف�شال عن �أن �لدولة قامت ب�شن بع�ش �لقو�نن و�لت�شريعات 
لتوف���ري �حلو�ف���ز و�لت�شهيالت �لتي م���ن �شاأنها رفع مع���دالت ربحية 
�مل�شروع���ات �لتي تقام فيها. وق���د حظيت �لبني���ة �الأ�شا�شية من طرق 
ومر�ف���ق ومو�ن���ئ وو�شائ���ل �ت�ش���ال بن�شي���ب و�ف���ر م���ن �أولوي���ات 
�لدول���ة يف �إطار �شيا�شتها لتحقيق عملية �لتنويع �القت�شادي وجذب 
�ال�شتثمار�ت �الأجنبية للم�شاركة بدور فعال يف عملية تنويع م�شادر 
�لدخ���ل �لقوم���ي. وت�شمح قط���ر با�شت���ري�د �لعمالة �لالزم���ة لت�شغيل 
�مل�شروع���ات من �أي من دول �لع���امل، كما �أن معدالت �لت�شخم يف قطر 
منخف�ش���ة بلغت )0.1%( يف ع���ام 2003. ويرخ�ش قانون �ال�شتثمار 
�الأجنبي لوز�رة �القت�شاد و�لتجارة �أن ت�شمح للم�شتثمرين �الأجانب 
باال�شتثم���ار يف جمي���ع قطاعات �القت�شاد �لوطن���ي ب�شرط: �أن يكون 
لديهم �شريك قطري �أو �أكر ال تقل م�شاهمتهم عن 51% من ر�أ�ش �ملال، 
و�أن تكون �ل�شرك���ة قد �أ�ش�شت على وجه �شحيح، وفقا الأحكام قانون 
�ل�شركات �لتجارية. و يج���وز بقر�ر من �لوزير �ل�شماح للم�شتثمرين 
�الأجانب بتجاوز ن�شب���ة م�شاهماتهم من 49% وحتى 100% من ر�أ�ش 
�مل���ال للم�ش���روع يف جماالت �لزر�ع���ة و�ل�شناعة و�ل�شح���ة و�لتعليم 

و�ل�شياح���ة وتنمية و��شتغالل �ملو�رد �لطبيعية �أو �لطاقة و�لتعدين، 
ب�ش���رط �أن تتما�ش���ى م���ع خط���ة �لتنمي���ة يف �لدولة وعل���ى �أن ير�عى 
تف�شي���ل �مل�شروعات �لتي ت�شتخدم منتج���ات وخامات حملية ت�شاعد 
عل���ى زي���ادة �لقيم���ة �مل�شاف���ة، و�مل�شروع���ات �لتي حتق���ق �ال�شتغالل 
�الأمث���ل للمو�د �خلام �ملتاحة حمليا، و�ل�شناعات �لت�شديرية �أو �لتي 
تق���دم منتجا جدي���د�، �أو ت�شتخ���دم تقنية حديثة، وكذل���ك �مل�شروعات 
�لت���ي تعمل على توط���ن �شناع���ات ذ�ت �شهرة عاملي���ة، و�مل�شروعات 
�لت���ي تهتم بالك���و�در �لوطنية. و�أج���از �لقانون �لقط���ري، ومبوجب 
مر�ش���وم �أم���ريي، ��شتثم���ار �الأ�شخا�ش غري �لقطري���ن الأمو�لهم دون 
�شري���ك قطري يف جمال �ل�شناع���ة �أو �لزر�ع���ة �أو �لتعدين �أو �لقوى 
�ملحرك���ة �أو �ل�شياح���ة �أو مق���اوالت �الأعم���ال، ب�ش���رط �أن يك���ون ذل���ك 
الأغر��ش �لتنمية �القت�شادية، �أو لتي�شري �أد�ء خدمة عامة �أو لتحقيق 
منفعة عامة، كما �أجاز �لقانون بذ�ت �الأد�ة لالأ�شخا�ش غري �لقطرين 
��شت���ري�د �ملو�د �لالزم���ة لهذه �مل�شروعات �لت���ي ال يوجد لها مثيل يف 
�الأ�ش���و�ق �ملحلية. وتلت���زم قطر بعدم فر����ش �أية قي���ود �إ�شافية على 
��شتثم���ار ر�أ�ش �ملال �الأجنبي يف قطر يف �مل�شتقبل، بحيث توؤثر على 
�ملناف�شة �ملتكافئة لروؤو�ش �الأمو�ل �الأجنبية، مع ر�أ�ش �ملال �لقطري. 
بيد �أن���ه يحظر على �الأجانب �ال�شتثمار يف جماالت �لبنوك و�شركات 

�لتاأم���ن وكذلك يف جم���االت �ل���وكاالت �لتجارية و�ش���ر�ء �لعقار�ت. 
وق���د و�شلت �ال�شتثمار�ت خالل �ل�شنو�ت �الأخرية يف قطاعي �لنفط 
و�لغ���از ح���و�يل )26( بليون دوالر، وجت���در �الإ�ش���ارة �إىل �أن بليون 
دوالر من هذه �ال�شتثمار�ت �أجنبية. جدير بالذكر �أن دولة قطر ع�شو 
يف منظم���ة �لتج���ارة �لعاملية، وقد قامت با�شت�شاف���ة وتنظيم �ملوؤمتر 

�لوز�ري �لر�بع ملنظمة �لتجارة �لعاملية يف �لدوحة يف عام 2001. 
م���ن �أهم �المتي���از�ت �لعامة: - حرية دخول ر�أ����ش �ملال وخروجه من 
و�إىل �لب���الد. - حرية حتويل �الأرباح و�الأ�ش���ول متى رغب �مل�شتثمر 
يف ذل���ك. - حري���ة �لتحويل للعم���الت �الأجنبية وثب���ات �شعر �ل�شرف 

تقريبا. - حرية �القت�شاد �لقطري. 
ومن �الإعف���اء�ت �لعامة: 1- للم�شتثمر �الأجنبي �أن ي�شتورد مل�شروعه 
�ال�شتثماري ما يحتاج �إليه يف �إن�شاء �مل�شروع �أو ت�شغيله �أو �لتو�شع 
في���ه. 2- �إعفاء ر�أ����ش �ملال �الأجنبي �مل�شتثمر م���ن �شريبة �لدخل ملدة 
ال تزي���د ع���ن ع�شرة �شنو�ت من تاري���خ ت�شغيل �مل�ش���روع ��شتثماريا. 
3- �إعفاء جمركيا لو�رد�ت �مل�شروع من �آالت ومعد�ت الزمة الإن�شائه. 
4- �إعفاء جمركيا للم�شروع �ل�شناعي على و�رد�ته من �ملو�د �الأولية 
و�لن�ش���ف م�شنع���ة �لالزم���ة لالإنت���اج و�لت���ي ال تتو�ف���ر يف �الأ�شو�ق 

�ملحلية. 
م���ن �حلو�ف���ز �ملطروح���ة: 1- تهيئ���ة �لفر����ش �ال�شتثماري���ة و�إعد�د 
�إع���د�د در��ش���ات  �لدر��ش���ات �الأولي���ة للم�شروع���ات �ل�شناعي���ة. 2- 
�جل���دوى �القت�شادي���ة و�لتقني���ة و�إب���د�ء �مل�ش���ورة �لفني���ة للقط���اع 
�خلا�ش �لر�غب يف �ال�شتثمار. 3- فتح �ملو�قع �ملالئمة لال�شتثمار�ت 
�ل�شناعية يف �الأر��شي �ملخ�ش�شة لذلك يف �ملنطقة �ل�شناعية باإيجار 
مالئم ولف���رت�ت طويلة. 4- م�شاعدة �مل�شروعات �ل�شناعية �ملرخ�شة 
للح�ش���ول على قرو�ش من بنك �لتنمية �ل�شناعية و�ملوؤ�ش�شات �ملالية 
�الأخ���رى. 5- تق���دمي �مل�شاع���دة للم�شتثمرين بناء عل���ى �طالعهم على 
�ملعلوم���ات �لبيانات و�لدر��شات �ملتو�فرة حول �مل�شروعات �ملختارة 
لال�شتثم���ار. 6- تزويد �مل�شروع بالطاق���ة �لكهربائية و�لبرتول و�ملاء 

و�لغاز �لطبيعي ب�شعر تناف�شي. 
�المتي���از�ت �الأخ���رى: 1- وجود منطق���ة �شناعية مكتمل���ة �خلدمات 
لالأغر�����ش �ل�شناعية. 2- متوي���ل �مل�شروعات �ل�شناعي���ة �ملتو�شطة 
و�ل�شغرية من قبل بنك قطر للتنمية �ل�شناعية ب�شعر فائدة ت�شجيعي 
ولف���رتة �شم���اح مالئمة ل�ش���د�د �الأق�ش���اط. 3- نظم و�إج���ر�ء�ت مرنه 
جللب �لعمالة �ل�شناعي���ة وغريها. 4- وجود قو�نن عمل مرنه تكفل 
حقوق كافة �الأطر�ف �ملعينة باال�شتثمار و�لعمال. 5- خدمات �شحية 
بر�ش���وم مالئم���ة. 6- ت�شريعات و�إج���ر�ء�ت مرنه لت�شجي���ل �ملن�شاآت 
�لتجاري���ة و�ل�شناعية. 7- �شهولة �الت�ش���ال بامل�شوؤولن �حلكومين 
و�لر�شمي���ن حل���ل �الإ�شكاليات �لتي تعرت����ش �ال�شتثمار�ت. 8- ف�ش 
�لنز�ع���ات �ال�شتثماري���ة ع���ن طري���ق �لتحكي���م �لتج���اري �أو �للجوء 
للمحاك���م �لعدلي���ة �أو �ل�شرعي���ة بالدولة وف���ق �الخت�شا�ش. 9- نظام 

ق�شائي م�شتقل مبوجب �لقانون

ارتفاع األسعار والحاجة للرقابة 

جــذب االستثمار فــي الخليــج.. 
قطــــر إنموذجا 

ينظر المواطن العراقي صوب دول الخليج والنهضة 
ل دائما  العمرانية التي وصلت إليها هذه الدول ويتساء
عن أسباب تأخر العراق وتقدم هذه الدول في الملف 
االقتصادي ونجاحها في توفير بنية تحتية مثالية 
أسهمت في وصولها الى مرحلة االزدهار االقتصادي 
وتوفير أسباب العيش الرغيد لمواطنيها.
يشترك العراق مع دول الخليج كونه بلدا نفطيا غنيا 

فضا عن وجود إمكانات ومميزات أخرى يمتلكها 
العراق كاألنهار والتربة الصالحة للزراعة والموقع 
الجغرافي والكثافة السكانية التي تمنحه موارد 
ات علمية وأيدي عاملة. إال  بشرية هائلة وكفاء
أن سوء إدارة الملف االقتصادي والظروف التي 
مر بها العراق والممارسات التي قام بها النظام 

الشمولي السابق أدت إلى إدخال البلد في حروب دمرت 
االقتصاد العراقي وأخرجته من الوضع التنافسي مع 
الدول األخرى ليتراجع كثيرا إلى الوراء ويبتعد عن 
مسيرة التقدم التي شهدتها هذه الدول في ظل 
االستقرار السياسي واالجتماعي الذي شهدته لعقود 
طويلة كان اهتمام الحكومات فيها منصب على 
النهوض في الملف االقتصادي ولذلك اتسعت الهوة 
وكبر البون بين العراق وبين هذه الدول.
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مصرفيون إساميون:
  قال �ملدي���ر �ملفو�ش للم�ش���رف �لوطني �الإ�شالمي 
�لتموي���ل  �إن مفه���وم  �ل�شم���ري:  �لدكت���ور �ش���ادق 
�الإ�شالم���ي يعطي �المو�ل �إىل من يتجر بها باإحدى 
�شي���غ �لتموي���ل لتحقي���ق �لرب���ح �حل���الل �لذي هو 
�ملح���رك �الأ�شا�ش حلرك���ة �النتاج و�لنم���و القت�شاد 
�لبل���د ومنفع���ة �لف���رد و�ملجتمع وتنمي���ة �لقطاعات 
)�القت�شادي���ة و�الجتماعية( لتعزيز �لقيم �لرتبوية 
و�الجتماعي���ة و�الن�شانية كما يق���وم بربط �أهد�ف 
ع���ن  �الجتماعي���ة  بالتنمي���ة  �القت�شادي���ة  �لتنمي���ة 
طري���ق توجي���ه �ملدخر�ت �ىل �ملج���االت �لتي تخدم 
�الن�شان بالدرجة �ال�شا�ش وحتقيق عد�لة �لتوزيع 
وتقلي����ش �لفجوة بن �لغن���ي و�لفقري فتقتل �ل�شح 
و�لبخل ل���دى �لغني وتقتل �حل�ش���د و�لعد�وة لدى 
�لفقري،لذل���ك �شي���وؤدي �إىل �رتف���اع مع���دالت �لعائد 
قورن���ت  �ذ�  �الإ�شالمي���ة  �ل�شريف���ة  حتققه���ا  �لت���ي 

بال�شريفة �لتقليدية.
 وق���ال �ل�شم���ري: �إن �ل�شريف���ة �الإ�شالمي���ة تق���وم 
عل���ى ��شتحقاق �الأرب���اح  وفق قاع���دة �لُغنم بالغرم 
�أي رب���ح وخ�ش���ارة وقد يك���ون �لتعام���ل موجبًا �أو 
�شالبًا وال يحدد م�شبق���ًا �أي تطبيق �أحكام �ل�شريعة 

�ال�شالمية.
و��شاف �ل�شمري: �لقر�ش يف �ل�شريفة  �ال�شالمية 
يقطع���ه �ملقر�ش من ماله وهو قرب���ة يتقرب بها �ىل 
�لل���ه على قاعدة قوله تعاىل: "و�أقر�شو� �لله قر�شًا 
ح�شنًا" كم���ا �أن �لعقود جائزة �شرعًا على �عتبار �أن 
�مل���ال ال يلد �مل���ال و�إمنا يلد �لعمل فه���ذ� مباله وهذ� 
بجه���ده وخربته، على �عتب���ار �أن �لنقد لي�ش �شلعة 
و�إمنا ه���و معيار تقوم ب���ه �الأ�شياء وم���ن �شاأن هذ� 
�ملعي���ار )�ملقيا�ش( �أن يكون ثابتًا و�أن �لفائدة تلغي 
هذه �حلكمة وتعترب مف�شدة حيث نرى �لنقد يرتفع 
وينخف�ش تبعًا ل�شعر �لفائ���دة وبذلك ف�شد �ملقيا�ش 
)�ملعي���ار( �لذي تقوم ب���ه �ل�شلع )جت���ارة بالنقود(، 
تك���ون م�شوؤول���ة عن �ش���ري �مل�شروع �ملم���ول بنف�ش 

درجة �لعميل �مل�شتثمر.

وتاب���ع �ل�شم���ري: �أن �الحتف���اظ بالنق���ود يف �لفقه 
�الإ�شالمي ي�شكل تكلفة ينبغي �أن يدفع عليها �مل�شلم 
زكاة 2.5% لذ� ينبغي تقليب هذه �المو�ل با�شتمر�ر 
لك���ي ال تاأكله���ا �ل���زكاة، �أن ملكية �لوديع���ة للمودع 
جتعله يتحمل خماطر �إيد�عها حيث �أن يد �مل�شرف 
ي���د �مانة ولي�شت يد �شمان���ة �ال �ذ� ثبت ق�شور من 
قبل �مل�شرف �و خالف �شروط �لعقد �أو ما قيده رب 
�مل���ال عندها يعترب متعديًا وتنقلب يده من يد �مانة 
�ىل ي���د �شمان���ة على �مل���ال مبعنى حت���ول �ملال من 
م�شارب���ة �ىل دين يف ذمته، كم���ا التظهر يف جانب 
�ملطلوب���ات �أي ود�ئ���ع الأج���ل قرو����ش و�إمنا تظهر 
ود�ئع �ال�شتثمار ويقوم �مل�شرف با�شتثمارها وفقًا 
لعقد �مل�شارب���ة �ل�شرعية على �أ�شا����ش �مل�شاركة يف 
�لرب���ح و�خل�ش���ارة )قاعدة �لُغنم و�لُغ���رم(، و�الهم 
م���ن ذل���ك �أن �مل�ش���ارف �ال�شالمية تخ�ش���ع للرقابة 

�ل�شرعية.
م���ن جانبه، مدير �ملفو�ش مل�شرف �إيالف �الإ�شالمي 
عبا����ش قا�شم ق���ال: �مل�ش���ارف �الإ�شالمي���ة �لعر�قية 
تعم���ل حاليًا من دون قان���ون ينظم عملنا و�ملوجود 
هو قانون �مل�شارف �لذي و�شعه برمير عام 2004 

وهو يخ�ش �مل�شارف �لتجارية و�لقطاعية. 
و�أ�ش���اف قا�شم: بع���د �جتماعات ع���دة �شكلت جلنة 
�أع�ش���اء ميثل���ون �مل�ش���ارف �الإ�شالمي���ة  ت�شمن���ت 
كاف���ة لكتاب���ة مق���رتح قان���ون �مل�ش���ارف �الإ�شالمية 
وطبيع���ة عملها حيث �نها تختل���ف متامًا عن طبيعة 
عم���ل �مل�ش���ارف �ال�شتثماري���ة و�لتجارية من حيث 
مديات تطبي���ق �ل�شريعة �الإ�شالمي���ة يف �لتعامالت 
�مل�شرفي���ة ك���ون معظ���م �لتعام���الت �مل�شرفي���ة يف 
خمالف���ة  تعام���الت  ه���ي  �ال�شتثماري���ة  �مل�ش���ارف 
لل�شريع���ة �الإ�شالمي���ة كونه���ا تعتم���د عل���ى �لفائ���دة 
�ملح���ددة بوقت وهذ� خمالف لل�شريع���ة �الإ�شالمية، 
بينم���ا �مل�ش���ارف �الإ�شالمية تعم���ل باأ�شاليب �أخرى 
و�ملر�بح���ة  و�مل�شارك���ة  و�الإ�شت�شن���اع  كاالإج���ارة  
وه���ي تعام���الت م�شرفي���ة �إ�شالمية، فعندم���ا يريد 
�لعمي���ل �شر�ء �شيارة ال نعطي���ه قر�شًا ماليًا كما هو 

�حل���ال يف �مل�شارف �ال�شتثمارية ب���ل نقوم ب�شر�ء 
تل���ك �ل�شي���ارة ونبيعها له ب�شيغ���ة �الإق�شاط وهكذ� 
نك���ون قد جتاوزنا �مل�شكلة �ل�شرعية وهذ� ما يعرف 

باملر�بحة.
و�أك���د قا�ش���م �أن كل م�ش���رف �أ�شالم���ي  في���ه هيئ���ة 
�شرعي���ة �إ�شالمية ت�شم علماء  دين من �ملذ�هب كافة 
لوجود بع�ش �حلاالت �لتي تتطلب ��شتفتاء �لهيئة 
�ل�شرعية و�خذ �لفت���وى منها، الفتًا �ىل عدم وجود 
ثقاف���ة �مل�ش���ارف �الإ�شالمي���ة يف �لع���ر�ق بينما يف 
دول �خللي���ج �الأم���ر خمتلف ونحت���اج �ىل �ن نن�شر 

تلك �لثقافة.
وطال���ب قا�شم باإ�شد�ر قان���ون �مل�شارف �الإ�شالمية 
�شعي���ًا  ملز�ولة �الأعمال كافة مب���ا فيها �ال�شتثمار�ت 
�لعقاري���ة و�ل�شناعية �لتي لي�ش  من حق �مل�شارف 
�لتجاري���ة ممار�شتها، فمن ح���ق �مل�شرف �الإ�شالمي 
�أن يدخ���ل مب�ش���روع ��شتثماري لكن ه���ذ� لي�ش من 
ح���ق �مل�ش���رف �لتج���اري، و�ال�شتثمار ه���و �أ�شا�ش 
عم���ل �مل�ش���ارف �الإ�شالمية ل���ذ� فاأن �أف���ق �مل�شارف 
�الإ�شالمي���ة �أو�شع م���ن �مل�شارف �لتجاري���ة، موؤكدً� 
�ن دور �مل�ش���ارف �الإ�شالمي���ة يف عملي���ة �لتنمي���ة 
ه���و �كرب بكثري م���ن �مل�ش���ارف �لتجاري���ة وطبيعة 
�مل�ش���ارف �الإ�شالمي���ة توؤهله���ا للدخ���ول بق���وة يف 
�لعملية �ال�شتثمارية لكن هذ� �لدور متوقف ب�شبب 

تاأخر ��شد�ر قانون �مل�شارف �الإ�شالمية. 

رأي الشريعة اإلسامية
�أردن���ا معرف���ة ر�أي �ل�شريع���ة �الإ�شالمي���ة فتحدثن���ا 
الأ�شتاذ �حلوزة �لعلمية يف �لنجف �الأ�شرف �ل�شيخ 
فرحان �ل�شاعدي �لذي قال: ال توجد حلول حقيقية 
لالزمات �القت�شادية وال �أق�شد ال توجد �شرعية الن 
كلم���ة حالل وح���ر�م تقدم حاًل �شرعي���ًا لكنها ال تقدم 
حاًل �قت�شاديًا فلو �أ�شدرنا �أو�مر باأن �لبنوك حر�م 
ويج���ب �ن تغلق �شتك���ون لدينا �أزم���ة عاملية كربى 
يف �لتعام���الت لكن باملقابل �الإف���ر�ط يف �ملعامالت 
�لربوي���ة ب���ل كل �لرب���ا �أدى �إىل جمموع���ة ك���و�رث 

ع���رب �لع�شور �حلديث���ة كان �برزها ما �شهده �لعامل 
�شنة 1929 و�لذي عرف بالك�شاد �لعاملي �لكبري يف 
�أعق���اب �حل���رب �لعاملي���ة �لثانية وق���د ��شتفادت من 
ذل���ك �لواليات �ملتحدة �الأمريكي���ة يف ما �أطلق عليه 
�لرئي����ش �الأمريكي �آن���ذ�ك مبخ���ازن �لدميقر�طية، 
لك���ن يف �لوقت �ل���ذي عا�شرن���ا كان���ت �الأزمة �كرب 
للبن���وك �المريكية و�لت���ي �دت �ىل ته���اوي ��شعار 
�لب���رتول من 150 دوالر� �ىل 30 ومل يتعاف �لعامل 
�ىل موؤخ���رً� وما لبث �ن رجع وهذ� كله ب�شبب �لربا 
لكن �حللول هي �أخالقية دينية ولي�شت �قت�شادية.

تق���دم  �الإ�شالمي���ة   �لبن���وك  �أل�شاع���دي:  و�أ�ش���اف 
حلول وتق���ول �أن باإمكانها �لدخ���ول يف م�شاربات 
�شرعية للنهو�ش مب�شت���وى �الأد�ء �القت�شادي لكن 
م���ن �ل�شع���ب �أن نق���ول �أن عم���ل ه���ذه �لبن���وك تقع 
حتت طائل���ة �ل�شريع���ة 100% ومن �ل�شع���ب �أي�شًا 
�أن جن���ري خل���ف �لنا�ش ونق���ول له���م ت�شرفو� هنا 
وال تت�ش���رف هن���اك الأن �حلياة �شت�شب���ح ثقيلة فال 
يج���ب �إن  نحمله���م حر�م���ًا فنق���ول دع �لنا����ش على 
غفلتها وهذ� ال يعني �ن نرتكهم دون معرفة �حلالل 
و�حل���ر�م لكن " ي���ا �أيها �لذين �آمن���و� ال ت�شاألو� عن 
�أ�شي���اء �إن تب���د لك���م ت�شووؤك���م" من نعم���ل بالهيكل 
�لع���ام لالإ�شالم �لذي يف�شي باأن �لربا حر�م و�نتهى 
�الم���ر وال نغو����ش بالتفا�شيل،  لذل���ك طاملا �ن هذه 
�لبن���وك تطلق على نف�شه���ا ت�شميات �شرعية مبعنى 
�أنها ال  تعم���ل بالربا فيفرت�ش �لنظر لها على كونها 
�شحيح���ة وهذ� هو �حلل �ملوؤقت �لب�شيط و�إىل فاأن 

�الأزمة �أكرب و�أ�شخم.
وب�ش���اأن �أقد�م �مل�شرف باإط���الق ت�شمية �لهدية على 
�لفائ���دة �أك���د �أل�شاعدي: �أن تغي���ري �لت�شمية ال يغري 
�شيئًا، لكن ثمة حيل �شرعية مقبولة فالله عندما �ر�د 
�ن يعف���و عن  �يوب من �ش���رب زوجته "وخذ بيدك 
�شغث���ا فا�ش���رب ب���ه وال حتن���ث"، فيق���ال �أن �حليل 
�ل�شرعية و�جبة �أخالقيًا الن �حلياة  بدونها ت�شبح 
�شعبة لكن البد من �شو�بط ولي�ش كل �ن�شان يحتال 
�شرع���ًا و�منا ينفذ قيم �شرعي���ة، كال�شفر خارج �لبلد  

يف رم�شان لتجاوز �مل�شافة �ل�شرعية ثم �لعودة من 
�جل �الفطار فهذه حيلة �شرعية جائزة.

وب���ن �ل�شاع���دي: �ن مو�ش���وع �حليل���ة �ل�شرعي���ة 
ينبغ���ي �أن يك���ون مدون���ا ومعروفا لك���ي ال يح�شل 
حتاي���ل على �لن�شو����ش ويف مو�ش���وع �لتعامالت 
�لنقدي���ة �أي�ش���ًا توج���د بع����ش �الأبو�ب لك���ن يجب 
�أن تك���ون �لهدي���ة بنية �ملهدي ولي����ش حتديد ن�شبة 
و�عتبارها هدية �ما �ذ� �عطيت ل�شخ�ش �لف دوالر 
وقل���ت له �عطن���ي فوقها ما ت�شاء فحت���ى لو �شاعف 
�ملبلغ ف���اأن ذلك حالاًل �ما �ذ� حددت ل���ه مقد�ر فائدة 
مهما كانت قليلة ومقرتنة بالوقت فاأنها ربا و�لهدية 
ال تخ�شع ل�شروط و��شك �ن يقدم م�شرف على منح 

�ملتعاملن معه حرية حتديد �لفائدة.
وقال �ل�شاعدي: �إن  �ل�شيد حممد باقر �ل�شدر طرح 
حلول كان���ت بناءة يف حينها لكنن���ا بحاجة حللول 
جدي���دة بعد �ن ظهرت روؤو�ش �الم���و�ل و�ل�شركات 

�ل�شخمة.
و�و�ش���ح �ل�شاع���دي: �ن �حل���ل �الأف�ش���ل �الآن ه���و 

�ش���ركات  ع���ن  عب���ارة  الأنه���ا  �الأ�شه���م  �إىل  �للج���وء 
تتحم���ل �لربح و�خل�ش���ارة دون �شروط �أو مو�قيت 
وتعامالت �ال�شهم لدينا يف �لعر�ق حمدودة ب�شبب 
غياب �مل�شاريع �القت�شادية �ل�شخمة، حل م�شكالتنا 
�القت�شادية يكمن يف �ال�شهم ولي�ش يف �اليد�ع الن 
�اليد�ع الب���د �أن يقع �شمن حدود �لرب���ا �أما �الأ�شهم 

فهي لي�شت كذلك. 
ولف���ت �ل�شاع���دي �إىل �مكانية تعام���ل م�شريف غري 
رب���وي النن���ا يف �لعر�ق ت�ش���ع �لنا����ش �مو�لها يف 
�مل�ش���ارف لي�ش به���دف م�شاعفتها ب���ل بهدفن هما 
�حلفاظ عليها و�له���دف �لثاين �ن بع�ش �لتعامالت 

تتطلب �ن يكون لنا ر�شيدً� م�شريف.

البنك المركزي  
وقال نائب حمافظ �لبنك �ملركزي �لعر�قي  �لدكتور  
مظه���ر حممد �شالح: �ن قان���ون "94" ل�شنة 2004 
يتح���دث عن �شريفة جتارية غ���ري ربوية وهي غري 
��شتثمار، و�لعائق �الأ�شا�شي �ن �مل�شارف �ال�شالمية 
�ملجازة تخ�شع للو�ئح �لرقابية ذ�ت �لعالقة 
بال�شريفة �لتقليدية ولذلك حدود ممار�شة 
�ل�شريف���ة �ال�شتثمارية عل���ى نطاق و��شع 
ه���و مقي���د بالقان���ون �لناف���ذ و�لتعليمات 

وعندم���ا �ر�د �لبن���ك �ملركزي ��ش���د�ر الئحة رقابية 
تنظم عم���ل �مل�شارف �ال�شالمي���ة كان �عرت��ش من 
جمل����ش �ش���ورى �لدولة بع���دم وجود قان���ون ينظم 
عمل �ل�شريفة �الإ�شالمية وملا ال يوجد �شند قانوين 
ف���ال ميكن �إ�ش���د�ر هذه �لالئحة م���ن �لتعليمات لكن 
�لتط���ور �اليجابي �لذي ح���دث �ن قان���ون �ملو�زنة 
2011 �أ�ش���ار �إىل �مكانية فتح نافذت���ن �إ�شالميتن 

حكوميتن وتاأ�شي�ش م�شرف ��شالمي حكومي.
و��ش���اف �شالح: لك���ون قانون �ملو�زن���ة �الحتادية 
�لبن���ك  �إد�رة  �ق���ر جمل����ش  �لقان���وين  �ل�شن���د  ه���و 
�ملرك���زي موؤخ���رً� جملة م���ن �لتعليم���ات �لتي تنظم 

عمل �مل�شارف �الإ�شالمية وهي بالو�قع �ر�شاد�ت.
وتاب���ع �شال���ح: هناك م�ش���روع متكام���ل للم�شارف 

�الإ�شالمية و�الن يف جمل�ش �شورى �لدولة.
وب���ن �شال���ح: �مل�ش���ارف �الإ�شالمية يبل���غ ن�شاطها 
ي�شكل 20% من جممل �لن�شاط �الأهلي و�إذ� ما �أ�ش�ش 
م�شرف �أ�شالمي حكوم���ي قد ي�شكل ن�شبة 40% من 

�لن�شاط �مل�شريف وهذ� يحتاج لعدة �شنو�ت.
الن �مل�شارف فيها م�شاكل يف �ل�شيولة وهي �شمانة 
الأمو�ل �ملودعن و�ملتع���ارف عامليًا �أن تبقى 5% يف 

�مل�شرف و 10% يف �لبنك �ملركزي.

مصرف حكومي إسامي  
و�أق���رت �حلكوم���ة تاأ�شي����ش �أول م�ش���رف حكومي 
يوفر خدمات �لتمويل �الإ�شالمي يف �لبالد بر�أ�شمال 
ي�ش���ل �إىل 250 مليار دينار، مب���ا يعادل نحو 214 

مليون دوالر.
وبح�ش���ب  "خدمة معلوم���ات �مل�شرفية �الإ�شالمية" 
)�ي.�ف.�ي.��ش( فاأن �مل�شرف �ال�شالمي �لعر�قي 
�جلديد �شيعمل حتت �إ�شر�ف �لبنك �ملركزي �لعر�قي 
و�شريتب���ط �إد�ري���ًا ب���وز�رة �ملالي���ة، و�إن �مل�شرف 
�الإ�شالمي "�شيعمل على ��شتقطاب روؤو�ش �الأمو�ل 
�لكب���رية و�شي�شه���م يف عملي���ة �ل�شريف���ة �لد�خلية 

و�لتعامل مع �مل�شارف �حلكومية و�خلا�شة".
و�عت���رب ع���دد م���ن �خل���رب�ء �أن ه���ذ� �لق���ر�ر ميث���ل 
�بتعادً� عن نه���ج �شابق �إذ كانت �للجنة �القت�شادية 
يف جمل�ش �لنو�ب  �أعلن���ت �أن �مل�شارف �الإ�شالمية 
�لعاملة حالي���ًا يف �لعر�ق وعدده���ا ت�شعة م�شارف 
�لتنمي���ة  م�شت���وى  رف���ع  يف  ت�شه���م  ال  خا�ش���ة 

�القت�شادية.
 وذك���ر �لبي���ان:  �أن �مل�ش���ارف �خلا�ش���ة يف �لعر�ق 
�لبالغ عدده���ا 36 م�شرفًا ال متتلك �أدو�ت �لنهو�ش 
بالو�ق���ع �لنق���دي و�القت�شادي الأ�شب���اب عدة �أهمها 
غي���اب قان���ون خا����ش ينظ���م �أعمالها وع���دم تاأمن 

�لدعم �ملطلوب من �لدولة.
و�أ�شار �لبيان: �ىل �أن م�شرف �لر�فدين �لذي يعترب 
�أهم م�ش���رف حكومي يف �لب���الد ال يقبل �حلو�الت 
م���ن �مل�ش���ارف �خلا�ش���ة وم���ن �شمنه���ا �مل�ش���ارف 
�ال�شالمي���ة، وقال �إن وز�رة �مل���ال متنع �لتعامل مع 

�مل�شارف �خلا�شة ومنها �الإ�شالمية.
ونقل �لبيان عن �ملدي���ر �لتنفيذي لر�بطة �مل�شارف 
�لعر�قي���ة �خلا�ش���ة فائ���ق نا�ش���ر ح�ش���ن قول���ه �إن 
له���ا  يج���وز  "ال  �لعر�قي���ة  �حلكومي���ة  �مل�ش���ارف 
الأن  �ال�شالم���ي  �مل�ش���ريف  �لنظ���ام  وف���ق  �لتعام���ل 
مو�زنات �مل�ش���ارف �الإ�شالمية وح�شاباتها تختلف 
�لتجاري���ة  �مل�ش���ارف  وح�شاب���ات  مو�زن���ات  ع���ن 

�لتقليدية".
وكان �لبن���ك �ملرك���زي �لعر�ق���ي �أعل���ن �أخ���ريً� �أن���ه 
�شيمنح عددً� من رخ�ش تاأ�شي�ش �مل�شارف �خلا�شة 

موؤكدً� �أن �زديادها �شيعزز �لو�شع �القت�شادي.
وق���ال �لبي���ان �إن جمموع روؤو�ش �أم���و�ل �مل�شارف 
�خلا�ش���ة يف �لع���ر�ق يبل���غ نحو 2.7 ملي���ار دوالر 
بعدم���ا رفع معظمها ر�أ�شمال���ه �ىل 100 مليار دينار 
بنهاية �شهر يونيو/حزير�ن على �أن ي�شل �ىل 250 

مليار بنهاية 2012.

جمهور متدين 
وقال���ت �ملو�طنة نور �حمد:  �أمي���ل �إىل �لتعامل مع 
�مل�ش���ارف �ال�شالمي���ة �كر م���ن غريه���ا الأنها تعمل 

وفق �ل�شو�بط �ل�شرعية.
و�أ�شاف���ت �حمد:  �ن جمرد ت�شمية �ال�شالمي عندما 

يحملها �مل�شرف متنح �طمئنانًا للجمهور.
فيما قال �لتاجر جالل عدنان: �إن �مل�شرف �الإ�شالمي 
ال يختلف عن �مل�ش���رف �لعادي يف �شيء ولكن فهو 
يح�شل على �لربح و�لفائدة يف كافة تعامالته ولكن 

ب�شياغات �لتفافية غريبة  وغري مقنعة.
بينم���ا �ك���د �لتاج���ر مال���ك �أي���اد: �ن �لتعام���ل م���ع 
�مل�شارف �ال�شالمية ق���د يكون �كر �طمئنانا �ذ� ما 

حتمل �مل�شرف جزء� من �خل�شارة.
من جانب���ه، قال �ملو�طن �شرمد زي���اد: نحن جمتمع 
متع���دد وبالتايل ف���اإن فر�ش �الأن�ش���اق �لدينية على 
�لتعام���الت �القت�شادية �مر غري �شحيح فتعامالتنا 
يج���ب �ن تخ�ش���ع للقانون وال �ش���يء غريه.م�شريً� 
على �إىل مو�شوع �اللتز�م بال�شريعة �ال�شالمية يف 

تعامالت �مل�شارف �ال�شالمية.    

المصـــارف اإلسـالميـــة...  
واالســــتثـمـار! الشــــريـعـــة  بيـــن 

تحقيق / ليث محمد رضا

م���ا ه���ي المصارف اإلس���امية؟ و كي���ف تعمل بل كي���ف عملت خال 
الس���نوات الماضية، وه���ل بإمكانها أن تلعب دورًا ف���ي عملية التنمية 
المنتظرة كما يدعي القائمون عليها أم هي مصارف كغيرها ال يميزها  
سوى التسمية، وبعض الشكليات والحيل الشرعية التي تؤطر عملها، 
ويبقى السؤال األهم عن مدى ميل الجمهور المستهلكين إلى التعامل 

مع هذه المصارف.
هذه التساؤالت نوقشت في التحقيق التالي:
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*ه���ل حقق���ت التراخيص النفطي���ة التي أبرمته���ا وزارة 
النفط جدوى اقتصادية، وكيف؟

من �لو��شح جدً�ًُ �ن �لعر�ق يعي�ش على �ير�د �لنفط 
فعن���د �حلديث عن 95% لتموي���ل �مليز�نية من �لنفط 
�الم���ر �لذي ي���دل على �ن ج���والت �لرت�خي�ش ترفع 
منها وباقل تقدير 6 مالين دوالر وتعد هذه جدوى 
�قت�شادي���ة عالي���ة ج���دً� حتق���ق منها ولكن ل���و كانت 
�إد�رته���ا �ف�ش���ل حيث هن���اك �إد�رتان له���ذه �لعملية، 
�الوىل منه���ا �د�رة �ل�ش���ركات �لعاملي���ة ومنه���ا بب���ي 
�شي���ل وموب���ل وغريها وتعد ه���ذه �ل�ش���ركات تنتج 
ح���و�يل 70% م���ن �لنف���ط يف �لع���امل و�لت���ي تتمتع 
بنج���اح يف �العمال �لتي تق���وم بها �و حتقيق هدف 
معن بتطوير �حلق���ول �لنفطية ومابالك يف تطوير 
�حلق���ول �لعر�قية و�لتي التوجد فيها حتديات تذكر 
تق���ف كعائ���ق، �ما عم���ل هذه �ل�ش���ركات ف���ان م�شاألة 
�لتطوي���ر من قبل �ل�ش���ركات �شهل���ة وم�شمونة، �ما 
�الد�رة �الخ���رى �ملق�ش���ود به���ا �د�رة وز�رة �لنف���ط  
له���ذه �لعق���ود �و تنفيذه���ا حي���ث �نه���ا منح���ت �ىل 
�ش���ركات وه���ي تق���وم بالتز�ماته���ا وتنفي���ذ �لعقود 

و�العم���ال وعل���ى ح�شب م���ا مت �لتعاقد معه���ا وهنا 
يربز جانب �خر يتعلق بفهم �لبنود �ملوجودة د�خل 
�لعقود،و�المر �الخر �الحتياجات �ملطلوبة وحاجة 
هذه �ل�ش���ركات �ىل بنى حتتية مالئم���ة �لتي تتمكن 
م���ن �لعمل حت���ت ظلها وه���ذه �المور �لت���ي تعد من 
م�شوؤولية �ل���وز�رة وبالتز�من مع عمليات �لتطوير 
�لت���ي جتري بد�خل �حلق���ول ويف �حلقيقة �ن �لذي 
حدث يف �لوقت �حلا�ش���ر قبل �ملوعد �ملحدد و�لذي 
يبل���غ �جله ث���الث �شنو�ت م���ن بدء �لتنفي���ذ �رتفعت 
�لطاق���ة �النتاجية 10% �المر �ل���ذي �دى �ىل �رتفاع 
�نتاجي���ة �حلق���ول مبدة وجي���زة مثل حق���ل �لرميلة 
و�ل���ذي يعد من �حلقول ن�شف �ملطورة  �لتي تتمتع 
باإمكانات ترفع �النتاجية فيها �ىل 10 % �و �كر من 
ذل���ك من خالل �لبنى �لتحتية فيه���ا �ملوجودة و�لتي 
تتمتع بها من عازالت وحمطات معاجلة �لنفط و�لغاز 
و�أبار حمف���ورة حيث تكون جملة من �لعو�مل �لتي 
ت�شهل من �لعمل بها �المر �لذي �دى �ىل رفع �النتاج 
هذه وهذ� ينطبق على حقل جمنون و�لزبري وغرب 
�لقرن���ة فهي حقول �شوبر عمالقة ومن �كرب �حلقول 

�لع�ش���ر �ملوج���ودة يف �لع���امل و�لت���ايل ��شتطاع���ت 
�ل�ش���ركات �ن تنتج قبل �ملوع���د �المر �لذي يدل على 
�ن �ل���وز�رة وج���دت نف�شه���ا �مام و�ق���ع مرير حيث 
�ن �لبن���ى �لتحتي���ة لنق���ل �لنفط وخزن���ه وبيعه من 
خالل �ملنافذ �لبحرية غ���ري كافية ال�شتيعاب �لزيادة 
�جلدي���دة و�لقادمة الن �لوز�رة هي���اأت نف�شها خالل 
مدة ث���الث �شنو�ت من بدء عملي���ات �لتطوير للقيام 
بااللتز�مات �لبيئية �لتي تقع على عاتقها فمن خالل 
ه���ذ� �جلان���ب حققت جناح���ات، �ما �جلان���ب �الخر 
فهي بحاجة �ىل �خت�شا�شين فهم بحاجة �يل تهيئة 
بن���ى حتتية �و�ش���ع �لت���ي ت�شتوعب ه���ذه �لزياد�ت  
�الم���ر �لذي �دى �ىل تلك���وؤ �ل�شركات يف عملها وهي 
بحاجة �ىل �ع���ادة �لنظر يف �لرب�مج �لتي تقوم بها 
يف عملي���ات �لتطوير و�ىل حد �الن ��شكاليات بينها 
وبن �ل���وز�رة حول هذ� �ملو�ش���وع ولكن بالنتيجة 
�المر ال يعني �ن  �جلوى �القت�شادية مل حتقق ويف 
نهاي���ة عمليات �لتطوير قد يتحق���ق �لنجاح بالكامل 
فيم���ا �ذ� نفذت �لتز�ماتها من ناحي���ة �لبنى �لتحتية 
ومتكن���ت م���ن تنفيذ عق���ود �لنف���ط من خ���الل �إد�رة 

مبدعة و�شحيحة.

*ه���ل عق���ود الخدم���ة ضمن ج���والت التراخي���ص تمتلك 
المعايير العالمية في التعاقدات النفطية؟

هناك مناذج �قت�شادية كبرية ومعروفة عامليًا للتعاقد 
وهذه كان هدفه���ا �لتعاقد معنا وهذه �لنماذج ميكن 
��شاف���ة لها �شيئا جديد� وهو م���ا �شمي  لدينا بعقود 
�خلدم���ة وهي باحلقيق���ة عقود خدم���ة ولكن طويلة 
�المد و�عتربت من قب���ل �القت�شادين يف �لعامل من 
�ف�شل �لعق���ود و�نت�شار� كبري� للع���ر�ق وهي كذلك 
الأنه���ا ال ت�شم���ح لل�ش���ركات �ن تكون �شري���كا ح�شب 
�لد�شت���ور و�مل���ادة )111( �لتي ال ت�شم���ح بهذ� �المر 
وهي تطلب �جر� و�شوف حتمل خماطر ت�شغيل هذه 
�المو�ل و�شرفه���ا يف هذه �لعمليات فهي تنقذنا من 
م�شاأل���ة غاية يف �خلطورة �ذ� ما قمنا بها فان �عطاء 
�ملربر�ت من �ل���دوالر�ت �ىل ��شخا�ش م�شكوك بهم 
وباإعمالهم فهي بحاجة �ىل �المانة يف �لعمل بها فاأن 
ه���ذه �لعقود ميكن من خاللها جتاوز هذه �خلطورة 

�ملحتمل���ة، فالع���ر�ق يع���اين م���ن وجود ف�ش���اد مايل 
و�إد�ري كب���ري جدً� متكنت هذه �ل�شركات من جتاوز 
ه���ذه �مل�شاألة ومن �ملفرو����ش �ن تربى �جيال تتمكن 
م���ن �لقي���ام بهذه �لعملي���ة يف �مل�شتقب���ل وهي تعمل 
باأنظم���ة عم���ل متطورة جدً� و�أف�ش���ل ما موجود يف 
�لعامل بالن�شب���ة ل�شناعات �لنفطي���ة و�شيكون لدينا 
�أجي���ال قد ترب���و� على عملي���ات �لتطوي���ر وبالتايل 
ميك���ن �ال�شتغناء عن عمل هذه �ل�شركات �و �حلاجة 

�ىل �أجنبي يقوم بهذه �لعمليات.
و�ن هذه �لعقود ن�شت على جلب �أرقى �لتكنولوجيا  
�لت���ي ق���د تكون غ���ري منا�شبة لن���ا وهذ� �الم���ر �لذي 
يخل���ق �خطاء يف �ملر�ح���ل �الوىل من �لعمل و�المر 
�لذي فعاًل حدث من خالل �نز�ل �مل�شخات �لغاط�شة 
�لكهربائي���ة يف مكام���ن ال يت���م �إنز�لها النه���ا �شببت 
�أ�ش���ر�ر� يف ه���ذه �ملكام���ن �لنفطي���ة �لت���ي �دت �ىل 
ح���دوث �شغ���ط يف �البار وحت���رر �لغاز م���ن �لنفط  
�ل���ذي  بق���ي يف �لطبق���ات �ل�شخري���ة وبالتايل �دى 
�ىل خ���روج �لغاز �حلر وكان من �ملفرت�ش �ن يكون 
�لغ���از ذ�ئب���ا يف �لنف���ط �الم���ر �ل���ذي �دى �ىل حرق 
جمي���ع �مل�شخات �لتي مت �نز�لها �ىل �البار فنحن ال 
نتوقع �ن هذه �ل�شركات غ���ري معر�شة للخطاأ وعلى 
هذ� يج���ب �ن تكون �لتكنولوجي���ا �حلديثة منا�شبة 
و�ن يتم �لتدرب على ��شتعمالها و�ن ت�شمن �لعقود 
�لنفطي���ة عل���ى ن�شب���ة ��شتخال����ش النه���ا حتت���وي 
عل���ى خزين م���ن �لكميات �لكب���رية وخ�شو�ش���ًا �ذ� 
��شتخدمنا ��شالي���ب متطورة لال�شتخال�ش قد ت�شل 
�ىل 50 % وه���ذه �المور �لتي تعد من �ل�شروط �لتي 
مت �لتعاق���د عليها وعلى �ل�ش���ركات �ن تقوم بها فهي 
�ش���روط مت تلوثه���ا م���ن قب���ل �لبع�ش �عالمي���ًا �لتي 
تق���ول بان �لع���ر�ق ل���ه �لتز�م���ات دولي���ة ويف حال 
هب���وط �الإنتاج ب�ش���كل �و باخر فان ه���ذه �ل�شركات 
ال تاأخ���ذ �ج���ور خدم���ة �و ع���دم فر�ش �نت���اج متفق 
علي���ه فهي تتبع �أو�مر �ل���وز�رة  �لتي �تت من خالل 

�اللتز�مات �لدولية.

*ف���ي ظل عدم وج���ود قان���ون النفط والغ���از هل تحقق 
عق���ود الخدم���ة بعدها القانون���ي السليم،الس���يما أن هناك 

انتقادات كثيرة؟

�إن ه���ذه �النتقاد�ت تعد كالرج���م بالغيب فان كل من 
�نتقده���ا طلبنا منه �لدليل على ه���ذه �لكالم �أنا بعيد 
عن كل �لبعد عن �لدولة �و �ل�شركات، فالق�شية �نني 
ل���دي خربة و��شع���ة يف هذه �ملج���ال و�طلب من كل 
�شخ����ش ينتقد هذه �لعقود �لتاأك���د من �مل�شدر �لذي 
تعرف به على �ملعلوم���ة فكل �ملنتقدين مل ياأتو� باأي 
�ش���ي ء يدل عل���ى �نتقاد�تهم فانا �عتربه���ا �شخ�شيًا 
مرحل���ة تاأريخي���ة عاملي���ة �ف�ش���ل ماميك���ن حتقيق���ه 
للع���ر�ق �م���ا م�شاأل���ة �لبع���د �لقان���وين �ل�شلي���م فهي 
مطالبات م���ن جمل�ش �لنو�ب فان���ه يعتقد �ن وجود 
�التفاقي���ات �لدولية يج���ب �ن ترجع وي�شادق عليها 
جمل�ش �لن���و�ب و�حلقيقة هي ال تعد من �التفاقيات 
�لدولي���ة فهي عقود م���ع �شركات �أجنبي���ة ولي�ش من 
�ل�ش���رورة تتم �مل�شادقة عليه���ا من قبله  وهي ت�شبه 
عقود �ال�شتثمار لبناء جممع �شكني �و عملية �خرى 
تخ����ش ه���ذ� �المر فه���ي باملح�شل���ة �لنهائي���ة ال تتم 
�ملو�فقة عليها من قبله وكل �لوز�ر�ت �الخرى تقوم 
به���ذه �لعق���ود وهي الترج���ع �ليه فيها،�م���ا من جهة 
جمل�ش �لنو�ب فانه يطالب بان تكون له يد فيها و�ن 
يوف���ر �لغط���اء �لقانوين لها وهو لي����ش له �عرت��ش 
عليها حيث �نه لو مت �دخال مثل هكذ� عقود الميكن 
�ن تفك���ر بعملي���ات تطوي���ر وبعد �شن���و�ت عدة يف 
�لوقت �لذي نح���ن بحاجة �ىل ��شتثمار هذه �لروة 

�ملوج���ودة لدين���ا وم���ن �خلط���اأ �ن يق���وم بت�شيي�ش 
�ملل���ف �لنفط���ي م���ن قبل���ه فالقان���ون يق���وم بتفكي���ك 
�لقو�نن �حلالي���ة ويخ�شخ�ش �لنفط حتت �الأر�ش 

وخ�شو�شًا �إذ� ما مت �إقر�ره.

* كي���ف تقيم���ون إس���تراتيجية وزارة النف���ط ف���ي مجال 
االستكشاف واإلنتاج والتوزيع؟

هناك �عرت��شات كثرية عل���ى �إد�رة �لعقود �لنفطية 
باالإ�شاف���ة �ىل �ل�شيا�ش���ات �الإ�شرت�تيجي���ة وخط���ة 
خم�شي���ة طويل���ة �الم���د لل���وز�رة فه���ي يف �لوق���ت 
�حل���ايل رجع���ت �ىل  ��شوبه���ا �لق���دمي يف �لتعتي���م 
ومن �ل�شع���ب جدً� �ن ندخل وز�رة �لنفط بظل هذه 
�لعتمي���ة و�ل�شيا�شة �لتي تنتهجها يف هذه �ملجاالت  
وال ميكن للنف���ط �ن ت�شري �موره يف ظل �لكو�لي�ش 
ويج���ب �ن تك���ون و��شح���ة الن���ه مو�ش���وع يخ�ش 
ملكي���ة �لنا�ش جميعًا وخ�شو�شًا �ذ� كانو� ي�شريون 
على خط �شحيح فال د�ع للخوف و�لعمل يف �جلهر 
فاالأخط���اء �ملوجودة ترتكز يف �الد�رة وحتتاج �ىل 
ت�شحي���ح �لت���ي تت�شبب باأ�ش���ر�ر كب���رية للعر�ق و 
فق���د�ن �لع�شر�ت من ملي���ار�ت �لدوالر�ت  وهدر يف 
�لطاق���ات �ملوج���ودة وخ�شو�ش���ًا �ن �غلب �خلرب�ء 
�ملوجودين يعمل���ون يف �خلارج ومت رجعوهم �ليه 
مل ي�شتطيعو� �ن يحققون جناحات وال يوجد تعميم 
من قبل �لوز�رة �ن يعطوهم �ل�شيء �ملنا�شب لهم يف 
ح���ن جند �المريكي �و �الجنب���ي ياأخذ �شعفه، فيما 
لو متت مر�جعة �خلرب�ت جند �لعر�قي ميتلك خربة 
خم�شن عاما فهم يتقا�شون 2400 دوالر يف �ل�شهر 
باال�شاف���ة �ىل �ملميز�ت �الخ���رى �لتي يتمتعون بها 
�لت���ي تتعل���ق مب�شائ���ل �لتاأم���ن  يف ح���ن يتقا�شى 
�خلبري �لذي ميتلك �خل���ربة و�لكفاءة 2000 دوالر 
�المر �ل���ذي يجعل �خلرب�ت تلجاأ للعمل يف �خلارج 
بدال م���ن �لعمل يف بلدهم يف �لوق���ت �لذي جند فيه 
�ن �شرك���ة �لبرتوجاينة مل تقب���ل بوجود عاملن من 
�لعر�قين و�غلبهم من �لباك�شتان و�لهنود باال�شافة 
�ىل و�ش���ع ��شخا����ش غ���ري منا�شب���ن يف �لعمل يف 
جم���االت �لنف���ط و�لطاقة وه���م ال ميلك���ون �خلربة 
يف ه���ذ� �ملجال ولذلك هم ال يقيمون �الخت�شا�شين 

�حلقيقين.

*كيف تقيمون منظومة المصافي النفطية في العراق وهل 
من سبيل لرفع إنتاج وتحسين المشتقات النفطية؟

�إن �مل�شايف �لنفطي���ة يف �لعر�ق �حدث م�شفى فيها 

مت بن���اوؤه قب���ل �أربعن �شنة �ما �مل�ش���ايف �ل�شغرية 
�الخرى �لت���ي تنتج ع�شرين برمي���ال يومًا ت�شتخدم 
يف ح���االت �حلروب وح���ركات �جليو�ش �لتي توفر 
�لوقود لل�شيار�ت �لع�شكرية و�لتي ال ميكن �عتبارها 
م�شايف يف كل حال من �الحو�ل وهناك حماولة من 
قب���ل �لوز�رة ببن���اء �ربعة م�شاف متط���ورة وتنتج 
م�شتق���ات ومنتجات �لتي ت�شل �ىل 70 �و80 % هذ� 

ما جنده يف �مل�شايف �لعاملية.
�ن �مل�ش���ايف �حلالي���ة تنت���ج 45 % ون�شب���ة 55 يت���م 
هدره���ا وبيعها بقيم���ة 15 دوالر يف ح���ن يجب �ن 
تك���ون قيمته �ك���ر م���ن 100 دوالر �و ي�شتخدم يف 
�نتاج �لكهرباء �و �جل����ش  �و �ال�شمنت �المر �لذي 
ي���وؤدي �ىل ��شتهالك كميات كبرية ج���دً� حيث ت�شل 
ن�شب���ة 350 �لف برميل يوميًا نفط ��شود يتم هدره، 
�لذي ت�ش���ل قيمته �ىل حدود ثالث���ة مالين ون�شف 
�ل���دوالر ته���در يومي���ًا و�ن م���ن �ملفرو����ش �ن تعمل 
�ل���وز�رة م���ن �ول يوم عمل���ت به على جل���ب �جهزة 
�لثقي���ل ويحول���ه �ىل  للنف���ط  �لتك�ش���ري �حل���ر�ري 
نف���ط خفيف وبالت���ايل تتم �إع���ادة تكريره وحتويله 
�ىل م�شتق���ات �خ���رى باال�شاف���ة �ىل قيامه���ا ��شافة 
�ىل وح���د�ت �نتاج زيوت �لت�شحي���م �ملكائن النو�ع 
�مل�شتق���ات �لبرتوكمياوي���ة �لت���ي ت�شاع���د يف عملية 
�ل�شناع���ة هذه جملة من �المور �لتي كان من �ن تتم 
�إ�شافته���ا و�لتي نعاين منها حالي���ًا و�لتي ميكن من 
خاللها �إنقاذ ثالث���ة ون�شف �ملليون دوالر يوميًا من 
�لتي يت���م هدرها �لتي ميكن تعوي����ش قيمتها خالل 

فرتة 6 ��شهر.

المس���ؤولين  *م���اذا تعلق���ون عل���ى تصريح���ات بع���ض 
العراقيين بان العراق سيصبح الاعب االكبر في مستقبل 

الصناعة النفطية؟

عندما يت���م �لتحدث عن هذ� �ملو�ش���وع هو �حلديث 
عن ق���درة �ل�شركات عل���ى تطوير �لطاق���ة �الإنتاجية 
وزيادتها الن �ل�شركات �لعر�قية غري قادرة على هذ� 
وتع���د �ل�شركات �لتي مت �لتعاق���د معها من �ل�شركات 
�لعاملية �ما لو كان �مل�ش���رح نف�شه يقوم بهذه �لعمل 
فال ميكن حتقي���ق مايدعون به بان �لعر�ق �شي�شبح 
�لالعب �الأكرب يف جمال �ل�شناعة �لنفطية يف �لوقت 
لو مت �بقاء هوؤالء �مل�شرحن يف �لوز�رة �شوف تتم 

�إعاقة م�شاألة بلوغ �لعر�ق لهذه �مل�شاألة.

*فيم���ا إذا حقق العراق مس���توى انت���اج يقترب من حاجز 

10 مايين برميل يوميًا بضوء ما اعلن عنه سابقًا ماالذي 
يؤثر في سوق النفط العالمي؟

حت���ى لو مت �ي�شال �لن�شب���ة �ىل 15 برميال فالعر�ق 
ال ينت���ج �ش���وى ح�شت���ه يف �الأوب���ك باالإ�شاف���ة �ىل 
�لكمي���ات �لت���ي ي�شتهلكه���ا يف �مل�ش���ايف �ن �لطاق���ة 
�النتاجية �لفائ�شة ميكن �ال�شتفادة منها يف �النتاج 
وتلبي���ة �الحتياجات منها و�المر �ل���ذي يخلق حالة 
من �الطمئن���ان وبالتايل عدم �رتف���اع ��شعار �لنفط 
فان �ش���رف �لنق���ود يف عملية �نتاج ه���ذه �لرب�ميل 
ف���اأن �لكلف���ة ت�ش���ل �ىل خم�ش���ن ملي���ار� حت���ى يتم 
�لو�ش���ول �ىل ه���ذ� �مل�شتوى فيج���ب �ن يتم �النفاق 
عل���ى م�شائ���ل تت���م �ال�شتف���ادة منه���ا فان ه���ذ� �المر 
عل���ى �يجابي���ات تخ�ش �طمئن���ان �مل�شتهل���ك �و يف 
حال���ة توقف �نت���اج �لدول �ملنتجة للنف���ط �و �وقات 
�حلروب �لتي ت�شتدع���ي �لزيادة يف �النتاج ويجب 
معرف���ة �لكميات �لتي يتم طرحه���ا ومعرفة �ن �نتاج 
10 مالين برميل ممكنة فاأن معظم �لدر��شات كانت 
مت�شائمة وخ�شو�شًا يف �لفرت�ت �الأخرية �لتي دلت 
به���ا �لدر��ش���ات �ن مع���دالت �لنم���و �قل �الم���ر �لذي 
يتطل���ب طاقة �قل، فال يوج���د �حد يتكهن قبل خم�ش 
�شن���و�ت �و �ش���ت كم ه���ي حاجة �ل�ش���وق �ىل �لنفط 
�لعر�ق���ي ونحن يجب �ن نكون يف حالة حيادية بن 
�لت�شائم و�لتف���اوؤل بهذ� �خل�شو����ش وو�شع تقييم 
علم���ي حلاج���ة �ل�ش���وق �ن���ذ�ك ون�شي���ف 10 �و20 
% كطاق���ة فائ�شة وتوقي���ف عملي���ات �لتطوير بهذه 
�حلدود �لتي ميكن جتاوز �الأمو�ل �لتي يتم �نفاقها 

على هذ� �ل�شاأن بال جدوى.

*لماذا لم تلجأ وزارة النفط الى اشراك القطاع الخاص في 
قطاع التوزيع النفطي؟

مرحل����ة  كل  يف  دور  ل����ه  �خلا�����ش  �لقط����اع  �ن 
م����ن مر�ح����ل �النت����اج فه����و ل����ه دور �ال�شتك�ش����اف 
و�ال�شتخ����ر�ج و�لبنى �لتحتية �مل�شايف و�لتوزيع 
ف����اأن وز�رة �لنف����ط �ىل حد �الن لي�����ش لديها تطور 
و�لرغب����ة يف كيفي����ة دعم �لقط����اع �خلا�ش وتقدمي 
�خلد�م����ات لل�شناعة �لنفطي����ة وقد قمت  بتلخي�ش 
دور �لقط����اع �خلا�����ش يف �ل�شناع����ات �لنفطية من 
خالل و�قع مو�شوعي يف دول �خلليج وعلى مدى 
عمل����ي معهم  ملدة 25 عاما يف �لعمل معهم  وزيادة 
�النتاج خالل م����ا يتمتع به �لعر�ق من كميات �كرب 
وطاق����ات ب�شري����ة �أكر ويتوقع ت�شغي����ل 600 �لف 
عر�قي ومل يو�شع هذ� �ملو�شوع مو�شع �لدر��شة 

يف هذ� �لتطوير.                 

انتاب���ت جوالت التراخيص الثاث الس���ابقة التي أبرمتها وزارة النفط 
ردود أفعال متباينة ما جعلها موضع ش���ك في إمكانية رفع القدرات 

اإلنتاجية والتصديرية.
)الم���دى االقتصادي( حاورت الخبير النفط���ي حمزة الجواهري حول 
هذه الجوالت واإلس���تراتيجية المعتمدة م���ن قبل وزارة النفط عبر 

الحوار التالي:

خبير نفطي لـ )المدى االقتصادي(:

 إدارة العقــود النفطيــة مازالــت 
قاصرة دون مستوى الطموح

حاورته / صابرين علي
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محمد صالح الشماع

        �إن م�شادر �إير�د�ت �أن�شطة �أي م�شرف معروفة 
وحم���دودة وه���ي مبوب���ة يف �لنظ���ام �ملحا�شب���ي 
�ملوحد للم�شارف و�شركات �لتاأمن. ولكن يختلف 
�أو يتميز  م�شرف ما عن غريه يف �مل�شدر �لرئي�ش 
الإير�د�ت���ه �ل���ذي ي�شكل �أعلى ن�شب���ة له من جمموع 
�إير�د�ت���ه ويك�ش���ف �لنق���اب عن �لن�ش���اط �مل�شريف 
�ل���ذي ميار�ش���ه  �الأك���رب  �الإي���ر�د  ذي  �أي  �الأو�ش���ع 
�مل�شرف. فم�شارفنا ال ت���وزع �أن�شطتها بالت�شاوي 
على جمي���ع ماهو متاح لها، و�إمن���ا تركز عادة على 
ن�ش���اط و�حد له ح�شة �الأ�شد �أو �أن�شطة قليلة �لعدد 
جدً� حتظى باهتمام �إد�ر�تها دون غريها. ولغر�ش 
�لتع���رف عل���ى �الأن�شط���ة �ملف�شلة ل���كل م�شرف فقد 
�أجرينا حتلي���اًل الإير�د�ت ثمانية م�شارف ت�شدرت 
�جلميع يف جم���ال حتقيق �الإي���ر�د�ت خالل �ل�شنة 
2010، �شت���ة منها م�شارف كب���رية �حلجم، وغاب 
عن �لتحليل من �مل�شارف �لكبرية كل من )�ل�شالم( 
و )كرد�شت���ان( لعدم ظه���ور ح�شاباتهم���ا �خلتامية 
�ملدقق���ة لع���ام 2010 رغ���م م���رور ن�ش���ف �شنة على 
تاريخه���ا، وها نحن نقر�أ يف جملة �إحتاد �مل�شارف 
�أن �أحد �مل�ش���ارف �لقطرية عقد �الجتماع �ل�شنوي 
لهيئت���ه �لعامة ي���وم 30 كانون �لث���اين 2011، �أي 
�أن ح�شابات���ه �خلتامي���ة �ملدققة لع���ام 2010 كانت 
متوفرة يف بد�ي���ة �لن�شف �لثاين من �ل�شهر �الأول 
لل�شن���ة �لتالي���ة �إن مل يك���ن قبلها،ف�شت���ان م���ا بيننا 
وبين���ه، �إذ �إن م�شارفن���ا �لتي �أنفق���ت �ملليار�ت من 
حما�شب���ي  م�ش���ريف  نظ���ام  ال�شتخ���د�م  �لدنان���ري 
�لك���رتوين متط���ور، تعج���ز ع���ن عق���د �جتماع���ات 
�لهيئ���ات �لعامة ل�شركاته���ا يف وقت مبكر كما يفعل 
�لنا����ش يف �لع���امل، يف �لوق���ت �ل���ذي ج���رى �إعد�د 
�مليز�نية �لعامة و�حل�شاب���ات �خلتامية تلقائيًا يف 
نهاي���ة �ل�شنة �أو يف �ليوم �الأول م���ن �ل�شنة �لتالية 
ليتناولها مر�قب �حل�شاب���ات ويعد تقريره ب�شاأنها 
خ���الل �أ�شابيع ومب���ا ال يتجاوز �لثالث���ن يومًا من 
تاأري���خ �إجنازه���ا ح�شبم���ا ه���و مطل���وب مبوج���ب 
قانون �ل�شركات، يف ح���ن متكنت م�شارف �أخرى 
بع���د  �ملتط���ورة  �جلدي���دة  �الأنظم���ة  ت�شتخ���دم  مل 
م���ن عق���د �جتماعاته���ا قبل غريه���ا. و�أح���دث مثال 
لذل���ك بخ�شو����ش ح�شاب���ات ع���ام 2010 )م�شرف 
�ملن�شور لال�شتثمار( �ل���ذي �أجنز مر�قب ح�شاباته 
مهمت���ه ي���وم 25 كان���ون �لث���اين 2011، مم���ا يدل 
عل���ى �شطارة مدير �حل�شابات �لذي �أعد �حل�شابات 
�خلتامية و�هتمام كل م���ن �الإد�رة �لتنفيذية �لعليا 
لعق���د �جتم���اع �لهيئ���ة �لعامة ل�شرك���ة �مل�شرف يف 
وق���ت مبكر لي�شبح �أول �شركة م�شاهمة يف �لعر�ق 
�أو م�شرف �أعد ح�شاباته �ل�شنوية لعام 2010 قبل 
غ���ريه، و�الأ�شبق يف عق���د �الجتماع �ملذك���ور. هذ� 
وق���د حل حمل �مل�شرفن �لغائب���ن كل من )�إيالف( 

و)�الإحتاد( تبعًا ملقد�ر �إير�د�ته.
 و ال ينبغ���ي �أن ننظ���ر �إىل �الإي���ر�د�ت لوحدها، لذ� 
�حتوى �لتحلي���ل بنود �مل�شروف���ات �أي�شًا، وبذلك 
تظه���ر �ملفارق���ات. فاأك���رب �مل�ش���ارف �إي���ر�دً� �ل���ذي 
ه���و )�ل�شمال( لي����ش �أكرها ربحًا )�ل���ذي هو بيت 
�لق�شي���د( الأن �أرب���اح )�ملتح���د( �الأق���ل من���ه �إي���ر�دً� 
�أعلى م���ن �أرباحه. وكذ� )�ل�شالم(، �لذي مل ت�شرتك 

�إير�د�ت���ه يف �لتحلي���ل كما �أ�شلفن���ا، �إير�د�ته عالية 
لك���ن ربحه �شحي���ح، و�أي�ش���ًا )كرد�شت���ان( �لذي مل 
تتنا�ش���ب �إير�د�ت���ه �لكبرية م���ع �أرباح���ه �لتي هي 
�أوط���اأ م���ن �أرب���اح م�ش���رف �آخ���ر �أق���ل �إي���ر�دً� منه 

كم�شرف )�إيالف( مثاًل.
1- �قت�ش���ر حتليل �الأرباح عل���ى �مل�شارف �الأهلية 
�لثماني���ة �الأك���رب حتقيق���ًا لالإي���ر�د�ت خ���الل �لعام 
2010، فج���اءت يف مقدمته���ا �إي���ر�د�ت )�ل�شم���ال 
67.3 مليار دينار( و�إي���ر�د�ت )�ملتحد54.7 مليار 
دين���ار(، ويف �ملوؤخ���رة �إي���ر�د�ت )�الإحت���اد 17.5 
مليار دين���ار( قبلها �إي���ر�د�ت )�إي���الف 19.4 مليار 

دينار(.
2- �إجمايل �الإي���ر�د�ت / جمموع �مليز�نية �لعامة: 
مل تتنا�شب �إير�د�ت �مل�شارف مع حجمها )جمموع 
�أك���رب  فاإي���ر�د�ت  بع�شه���ا،  �لعامة(عن���د  �مليز�ني���ة 
�مل�ش���ارف حجم���ًا وهو )بغ���د�د( ج���اءت يف �ملركز 
�لثالث بعد �إي���ر�د�ت )�ل�شمال و�ملتحد( �للذين هما 
�أ�شغ���ر من���ه حجمًا، كم���ا �إن )�لب���الد( �الأكرب حجمًا 
من كل م���ن )�ملتحد و�الأو�شط( حق���ق �إير�د�ت �أقل 
بكثري من �إير�د�ت �الأول. هذ� وقد ت�شدر)�الإحتاد(

�جلمي���ع يف ن�شب���ة )�إجمايل �الإي���ر�د�ت / جمموع 
�مليز�ني���ة �لعام���ة( �لبالغ���ة 16.6 % ل�شغ���ر حجمه 
تلته���ا بفارق كبري ن�شب���ة كل من )�ملتح���د %10.5( 
و )�إي���الف 9.8%( �أم���ا �الأوط���اأ فهي ن�شب���ة )بغد�د 
)�الئتم���ان 3.5%(. ميك���ن  4.5%( ون�شب���ة         
�لقول �أن معظم ب���ل �إن جميع �الإير�د�ت ناجمة عن 
ممار�شة �الأن�شط���ة �مل�شرفية: ] �الئتمان �لنقدي – 

بيع و�شر�ء �لعمالت �الأجنبية – �إ�شد�ر �حلو�الت 
– �إ�شد�ر خطابات  – فت���ح �الإعتماد�ت �مل�شتندية 
�ل�شمان – عمليات م�شرفية متنوعة – م�شروفات 
م�ش���رتدة [ �لت���ي ه���ي �ملك���ون �الأ�شا����ش حل�ش���اب 
]�إير�د�ت �لعمليات �مل�شرفية [ م�شافًا �إليها ن�شاط ] 
�ال�شتثمار�ت[ �لذي عزف عنه �جلميع عد� م�شرف 
)�الئتمان( �لوحيد بينهم �لذي بقي مهتمًا بعمليات 
�ال�شتثم���ار�ت �لت���ي �شجل���ت �إير�د�ته���ا �ل�شحيحة 
ع���ادة ن�ش���ف جمم���وع �إير�د�ت���ه، لذلك وق���ع مركز 
�إير�د�ت���ه يف موؤخ���رة مر�ك���ز �إي���ر�د�ت �أقر�نه من 
�مل�ش���ارف �لكبرية �حلجم. وقد لعب���ت ] �الإير�د�ت 
�لتحويلي���ة [ و ] �الإي���ر�د�ت �الأخرى [ دورً� ال باأ�ش 
به يف زي���ادة �إجمايل �إير�د�ت كل م���ن )�لبالد( يف 
�لدرج���ة �الأوىل و )بغد�د – �الإحت���اد( بعده، والأن 
ه���ذه �الإي���ر�د�ت ثانوي���ة �أو هام�شية، ف���اإن حتقيق 
هذه �مل�شارف �لثالث له���ا مببالغ �شخمة ي�شتدعي 
�الإف�ش���اح و�إز�ل���ة �لغمو�ش عنه���ا كونها حالة غري 
طبيعي���ة �أو تقليدية، فكيف ح�شل���و� على �إير�د�ت 
كب���رية من تعام���الت ب�شيط���ة؟ وعل���ى �خل�شو�ش 

م�ش���رف )بغد�د( �لذي بلغت عن���ده هذه �الإير�د�ت 
�لثانوية ما يزيد على 9.5 مليار دينار.

3- �الأرب���اح �ملتحققة / �إجم���ايل �الإير�د�ت:  ت�شتد 
�ملفارق���ات عندم���ا ُنق���ارن �أو ُنن�ش���ب �الأرب���اح �إىل 
 ] ] �مل�شروف���ات  لدخ���ول عن�ش���ر        �الإي���ر�د�ت 
�لفعال يف عملية �ملقارنة. فم�شرف )�ل�شمال( �أكرب 
�جلميع من حيث �الإي���ر�د�ت �أرباحه �أقل من �أرباح   
)�ملتح���د( �الأ�شغ���ر من���ه من حي���ث �الإي���ر�د�ت، كما 
�أ�شلفن���ا يف �ملقدم���ة، بل �إن )�إي���الف( �لذي جمموع 
�إير�د�ت���ه �أوط���اأ بكث���ري م���ن �إي���ر�د�ت )�الأو�ش���ط( 
�أرباحه �أعلى بكثري. مل���اذ�؟ ال �أعلم، فمهمتي عر�ش 
�لوقائ���ع كما هي �أي �حلقائ���ق تبعًا للبيانات �ملالية 
�ملن�ش���ورة م���ن قب���ل �إد�ر�ت �مل�ش���ارف، و�حت���اج 
ملعرف���ة �الأ�شباب معلوم���ات �إ�شافي���ة �أو تف�شيلية، 
مل تن�ش���ر، توؤمن �لتعم���ق يف �لتحلي���ل و�لو�شول 
�إىل �أو �كت�ش���اف م���ا هو خمف���ي فيت�شنى يل معرفة 
�ل�شب���ب. وم���ن �لناحي���ة �الأخرى جن���د �أن )�لبالد( 
�لذي �إير�د�ته �أكرب من �إير�د�ت )�الئتمان – �إيالف 
– �الإحتاد( �أرباحه هي �الأوطاأ، بل هو �أقل جميع 
�مل�ش���ارف �ملقارن���ة ربحًا، وعلى �لرغ���م من �شعف 
�إي���ر�د�ت )�الإحت���اد( �إال �أن �أرب���اح )�لبالد( حو�يل 
ن�ش���ف �أرباح )�الإحتاد(. وتعال���و� ن�شاهد )�إيالف( 
�ل���ذي �إير�د�ت���ه �لقليلة يف �ملركز قب���ل �الأخري لكن 
�أرباح���ه – م���ا �ش���اء �لل���ه – يف �ملرك���ز �لر�ب���ع �أي 
�أعلى م���ن �أرباح   )�لبالد - �الحتاد -  �الئتمان( بل 
و�أعل���ى من �أرب���اح )�الأو�شط( كما ذكرن���ا. هذ� و�إن 
�أعلى ن�شبة لالأرب���اح �ملتحققة / �إجمايل �الإير�د�ت 
�شجله���ا بالطب���ع )�إي���الف 74.9%( ومع���ه )�ملتح���د 
73.5%( تلتهما بفارق كبري ن�شبة )�الإحتاد %50.1 
- �الئتم���ان 46.2% - �ملتح���د 45%(. و�أوطاأ ن�شبة 
ه���ي مل�شرف )�لب���الد 14.4%( �الأمر �لذي يدل على 
�الإ�شر�ف يف م�شروفات���ه قيا�شًا باإجمايل �إير�د�ته 

ومقارنة باأقر�نه.
4- �الأرباح �ملتحققة: �أكرب �الأرباح حققها )�ملتحد 
40.2 ملي���ار دين���ار( تلتها �أرب���اح )�ل�شمال 29.9 
مليار دينار – بغ���د�د 16.2 مليار دينار – �إيالف 
14.5 ملي���ار دينار – �الأو�ش���ط 10 مليار دينار – 
�الئتم���ان 9.7 ملي���ار دينار – �الإحت���اد 8.8 مليار 
دينار – �لبالد 4.6 مليار دينار(. و�مللفت لالأنظار 
عدم تنا�ش���ب حجم �مل�شرف �أو جمم���وع �إير�د�ته 
م���ع �أرباحه �ملتحققة، حيث متيزت ثالثة م�شارف 
با�شتحو�ذه���ا عل���ى ن�شب���ة عالية الأرباحه���ا قيا�شًا 
بحجمه���ا �أو باإجم���ايل �إير�د�ته���ا ه���ي       )�إيالف 
– �ملتح���د – �الإحت���اد(. فاأرب���اح �أك���رب �مل�شارف 
حجمًا )بغد�د( �أوطاأ من �أرباح �الأ�شغر منه حجمًا 

)�ل�شمال – �ملتحد(.
5- �إجم���ايل �مل�شروف���ات / �إجم���ايل �الإي���ر�د�ت: 
م���ن �ملتوق���ع �أن ينف���ق َم���ْن �إير�د�ت���ه ه���ي �الأعلى 
م�شروف���ات �أك���رب م���ن م�شروف���ات غ���ريه، وهذ� 
�شجله���ا  �مل�شروف���ات  فاأك���رب  فع���اًل،  ماح�ش���ل 
)�ل�شم���ال( �أكرب �جلميع م���ن حيث �الإير�د�ت، لكن 
م���ن تاله يف �مل�شروفات )�لب���الد( وهو يف �ملركز 
�خلام�ش من حيث جمموع �الإير�د�ت، لذلك جاءت 
�أرباح���ه �ملتحقق���ة يف موؤخ���رة �جلمي���ع ل�شخامة 
م�شروفات���ه قيا�شًا باإير�د�ت���ه. وبالعك�ش جند �أن 
)�ملتح���د( �لثاين من حيث �حلج���م م�شروفاته يف 

�ملرك���ز �خلام����ش �الأم���ر �لذي ي���دل عل���ى �شحتها. 
وكالع���ادة ُيلفت )�إيالف( �الأنظ���ار �إليه كونه �أوطاأ 
�جلميع م���ن حيث �مل�شروفات، فه���ي حو�يل ُثمن 
م�شروف���ات �ل�شمال �لذي �أرباح���ه حو�يل �شعف 
�أرب���اح )�إي���الف(. هذ� وق���د �ُشجلت �أعل���ى ن�شبة ل� 
)�إجمايل �مل�شروفات / �إجم���ايل �الإير�د�ت( �لتي 
توؤ�ش���ر حال���ة �شعف �ل�شيط���رة عل���ى �مل�شروفات 
م���ن قبل )�لب���الد 85.6 %( تلتها بفارق كبري ن�شبة 
�الأو�شط 69.4 % - بغد�د 61.1% - �ل�شمال 55.5 
% - �الئتم���ان 53.8 % - �الإحتاد 49.9%( و�أف�شل 
�لن�ش���ب ما �شجله كل م���ن )�إيالف 25.1% و�ملتحد 

.)%26.5
6- �مل�شروف���ات �الإد�رية / �إجم���ايل �مل�شروفات: 
ت�شاع���دت ح�ش���ة ] �مل�شروف���ات �الإد�ري���ة [ م���ن 
] �إجم���ايل �مل�شروف���ات [ يف م�ش���رف )�الئتم���ان 
 -  %45.3 �الأو�ش���ط   -  %56.8 بغ���د�د   -  %59.2
�إي���الف 44.5%( يف ح���ن �أن �أف�ش���ل �لن�ش���ب م���ا 
�شجله كل م���ن )�الإحتاد 16.6% - �ل�شمال %19.9 

- �ملتحد 22.7% - �لبالد %22.8(.
�مل�شروف���ات:  �إجم���ايل   / �ملتحقق���ة  �الأرب���اح   -7
متي���زت ثالث���ة م�ش���ارف ع���ن �أقر�نه���ا باأرباحه���ا 
�ملتحقق���ة �لتي هي �أكرب من �إجم���ايل م�شروفاتها 
�الأمر �لذي يدل على وفرة �الإير�د�ت مع �القت�شاد 
يف �لنفق���ات، �أوله���ا )�إيالف( �لذي بلغ���ت �أرباحه 
�ل���ذي  و)�ملتح���د(  م�شروفات���ه،  �أ�شع���اف  ثالث���ة 
ماثل���ه، ثم )�الإحتاد( �لذي رب���ت �أرباحه قلياًل على 
م�شروفات���ه. و�لن�شب �لت���ي ال باأ�ش بها )�الئتمان 
85.9% - �ل�شمال 80.2%( وجاءت ن�شبة )�لبالد( 

مرت�جعة للغاية فهي بحدود %16.8. 
8- �إن م�ش���ادر �إير�د�ت �مل�شارف �لتجارية عندنا 
حمدودة، فهي ناجمة عن تعاطي �الإئتمان �لنقدي 
و�ال�شتثم���ار�ت و�الئتم���ان �لتعه���دي و�خلدمات 
�مل�شرفية، �شكلت ثماين فقر�ت لالإير�د�ت �لو�ردة 
يف ج���دول حتليل �الأرب���اح. �مل�شرف �لر�شن هو 
�ل���ذي ي�شتن���د يف �إير�د�ت���ه عل���ى قاع���دة متين���ة 
متنوع���ة من �مل���و�رد ال �أن يقت�شر عل���ى عدد قليل 
منه���ا �الأمر �ل���ذي يوؤ�شر �إىل حمدودي���ة �أو �شعف 
قابليات �إد�رته و�شيق �أفق تفكريها �ملهني مما قد 
يعر�ش �مل�شرف �إىل خماطر خا�شة �إذ� جلاأت �إىل 
منح �ئتمانات دون �حل�شول على �شمانات �أكيدة 
وكافي���ة ومنه���ا ن�ش���اط �إ�شد�ر خطاب���ات �ل�شمان 

�لذي هو �أخطر �الإئتمانات �مل�شرفية. 
9--�لك�ش���ف �أدناه ه���و بيت �لق�شي���د، فهو يحدد 
�مل�ش���در �لرئي����ش الإير�د�ت كل م�ش���رف و�مل�شدر 
�لتايل ل���ه، وبالتايل معرفة  �لن�ش���اط �لذي ح�شل 
من���ه �مل�ش���رف عل���ى ن�شب���ة عالي���ة م���ن �إير�د�ت���ه 
و�لن�شاط �لذي تاله. عندها �شنجد ثالثة م�شارف 
م���ن �أ�ش���ل ثماني���ة ترك���زت �إير�د�ته���ا يف ن�ش���اط 
]�الئتم���ان �لنق���دي[ �ل���ذي مل يل���ق �هتمام���ا خالل 
�ل�شن���ة �ل�شابق���ة 2009، وم�شرف���ن م���ن ن�شاط ] 
خطابات �ل�شمان [، وم�شرفًا و�حدً� لكل من ن�شاط 
] �حل���و�الت[ و ] �الإ�شتثم���ار�ت[ و ] بي���ع و�شر�ء 
�لعمالت �الأجنبية[، ومل يلعب ن�شاط ]�الإعتماد�ت 
�مل�شتندي���ة[ دورً� موؤثرً�، لكن ] عموالت و�إير�د�ت 
م�شرفي���ة �أخ���رى [ �لناجم���ة ع���ن �لن�ش���اط �لتايل 
مل�ش���رف )بغ���د�د( ال ي���ز�ل م�شدرها غام�ش���ًا الأن 
�ملفرت����ش �أن تك���ون مبالغ هكذ� �إي���ر�د�ت ب�شيطة 
كما �أ�شلفنا. ويعود )�إيالف( �إىل لفت �الأنظار �إليه 
مرة �أخرى برتكيزه �ل�شديد على ن�شاط ] خطابات 
�ل�شم���ان [�ل���ذي فاق���ت �إير�د�ت���ه ثلث���ي �إجم���ايل 
�الإي���ر�د�ت م�شرً� عل���ى عناده وثبات���ه على نهجه 

�لذي �شبق �أن �إتبعه يف �ل�شنة �ل�شابقة �الأمر �لذي 
يدع���و �إىل �لقل���ق �إذ� كانت مبالغ ه���ذه �خلطابات 
غ���ري م�شمونة �شمانًا �أكي���دً� وكافيًا. ومن �لن�شب 
�لعالية ما�شجلته �إير�د�ت خطابات �شمان )�لبالد 
50.9%( و�إير�د�ت �الإ�شتثم���ار مل�شرف )�الإئتمان 
49%(  ثم �إير�د�ت �لت�شليفات و�لقرو�ش مل�شرف 
)بغ���د�د 45.1%(. وعلى ذكر �إي���ر�د�ت �ال�شتثمار 
فل���م يهت���م  بن�ش���اط  ] �ال�شتثمار�ت[ جدي���ًا �شوى 
)�الئتم���ان( و )بغ���د�د( وكما �أ�شلفن���ا جاءت ن�شبة 
�إير�د�ته���ا عالي���ة عن���د )�الئتمان( �ل���ذي مل يكتف 
بذل���ك فن�شاطه �لت���ايل هو ] بيع و�ش���ر�ء �لعمالت 
�الأجنبية[ ف���اإذ� توغلنا قلياًل نكت�ش���ف �إن �لن�شاط 
بعد �لت���ايل هو للحو�الت و�ملق�ش���ود به بالدرجة 
�الأوىل ن�ش���اط        ] �حل���و�الت �خلارجي���ة [، ل���ذ� 
نح���ن �أم���ام م�ش���رف متخ�ش����ش باالإ�شتثم���ار�ت 
و�لتعام���الت �خلارجي���ة �أو �الأجنبي���ة، وعلينا �أن 
ال ن�شتغ���رب �إذ� عرفن���ا ب���اأن مدي���ره �ملفو����ش هو 
�مل�شريف �ل�شلي���ع باأمور �ال�شتثمار�ت �خلارجية 
وبيع و�شر�ء �لعمالت �الأجنبية منذ نعومة �أظفاره 
�مل�شرفية. �شحي���ح �إن جمل�ش �إد�رة �مل�شرف هو 
�ل���ذي يقرر �شيا�شة �مل�شرف، والأن �ملدير �ملفو�ش 

�أحد �أع�شاء �ملجل�ش، فما يبدو هو �أن كفاءة �ملدير 
�ملفو�ش و�شدة ثقة �أع�شاء �ملجل�ش باأهليته �أثرت 
عل���ى قر�ر�ت���ه ووجهت �أن�شط���ة �مل�ش���رف �إىل ما 

�أ�شرنا �إليه.

   الخاص����ة

-  م���ن �ملمك���ن تلخي�ش تقيي���م و�شعي���ة �إير�د�ت 
م���ن   2010 ل�شن���ة  م�ش���رف  كل  وم�شروف���ات 
�مل�ش���ارف �لثماني���ة �ملقارنة وماحققه م���ن �أرباح 
ح�شبم���ا �أظهرته �ملقارنة �ملطروح���ة يف �جلدول، 

وذلك على �لوجه �الآتي:

أواًل: مصرف الشمال 
-   هو �أكرب �مل�شارف �ملقارنة من حيث �الإير�د�ت 
على �لرغم من عدم كونه �أكربها من حيث �حلجم، 
لكن���ه يف �ملرك���ز �لثاين م���ن حيث �الأرب���اح لكون 
م�شروفات���ه �أ�شخ���م �مل�شروف���ات عل���ى �الإط���الق 
وبف���ارق كبري عن َمْن ت���اله، ولكرب حجمه �شجلت 
ميز�نيت���ه،  ملجم���وع  متو�شط���ة  ن�شب���ة  �إير�د�ت���ه 

وحلجم���ه �لكبري �أي�ش���ًا تو��شعت ن�شب���ة �الأرباح 
�ملتحققة �إلي���ه، وب�شبب م�شروفاته �لعالية جاءت 
ن�شب���ة �الأرب���اح �ملتحقق���ة �إليها غري عالي���ة وكذلك 
عندم���ا ن�شب���ت �الأرب���اح �إىل �إجم���ايل �الإي���ر�د�ت 
�لعالية جدً�. هذ� وقد تركزت �إير�د�ته على ن�شاط 
]�الئتمان �لنقدي[ �أواًل ون�شاط ]�حلو�الت[ ثانيًا. 

ثانيًا: المصرف المتحد
 -  عل���ى �لرغ���م من كون���ه �أكرب �مل�ش���ارف �ملقارنة 
حتقيق���ًا لالأرب���اح ب�شب���ب قل���ة م�شروفات���ه �إال �أنه 
�لثاين يف ] �إجمايل �الإي���ر�د�ت[، وكان �ملفرو�ش 
فيه �أن يحاف���ظ على �الأولوية يف معظم �لفعاليات 
�الأخ���رى �إال �أن وج���ود م�ش���رف �آخ���ر �أ�شغر منه 
حجمًا بكثري حرم���ه منها، فهو بعده �أي يف �ملركز 
�لث���اين يف ن�شب �الأرب���اح �إىل �مل�شروفات �أو �إىل 
�الإير�د�ت �أو �إىل جمموع �مليز�نية، ويف ]�إجمايل 
�مل�شروفات/ �إىل �إجم���ايل �الإير�د�ت[ و ]�إجمايل 
ع���ن  �مليز�ني���ة[ ولعزوف���ه  �الإي���ر�د�ت/ جمم���وع 
]�الإ�شتثمار�ت[ فقد �شجل ن�شبة و�طئة الإير�د�تها. 
وق���د ترك���زت �إير�د�ت���ه م���ن ن�شاط���ي ]�الئتم���ان 

�لنقدي[ و]خطابات �ل�شمان[.   

ثالثًا: مصرف بغداد  
-   كون���ه �أك���رب �مل�ش���ارف �ملقارنة حجم���ًا مل ي�شفع 
�إجم���ايل  فه���و يف  �أخ���رى،  �أولوي���ة  ليح�ش���ل  ل���ه 
مق���د�ر  يف  وك���ذ�  �لثال���ث  �ملرك���ز  يف  �الإي���ر�د�ت 
�الأرب���اح �ملتحقق���ة. و�أف�ش���ل مركز له بع���د �حلجم 
ه���و �لث���اين يف ]�إي���ر�د�ت �ال�شتثم���ار[ ال�شتمر�ره 
عل���ى ممار�شة ن�شاط ]�الإ�شتثم���ار�ت[ بدرجة جيدة 
قيا�ش���ًا بامل�ش���ارف �الأخرى، وقد ترك���زت �إير�د�ته 
يف ]�الئتمان �لنقدي[ ويف �أن�شطة م�شرفية ثانوية 

�أخرى ثانوية مل يف�شح عن ماهيتها.

رابعًا: مصرف الشرق األوسط 
-  ه���ذ� �مل�شرف لي�شت له �أولوية يف هذه �ملقارنة، 
و�مل�ش���ارف �لثالث���ة �لت���ي �شبقت���ه ه���ي �الأوىل يف 
يف  و�الأوىل  �الأرب���اح  يف  و�الأوىل  �الإي���ر�د�ت 
]�إجم���ايل  �حلج���م. و�أف�ش���ل مر�ك���زه �لر�ب���ع يف 
�الإي���ر�د�ت[ ون�شبة ]�إير�د�ت �لعمليات     �مل�شرفية 
/�أجمايل �الإي���ر�د�ت[ ون�شبة]�إير�د�ت �ال�شتثمار/ 
�إجم���ايل �الإي���ر�د�ت[، وجمي���ع ن�شب���ه �الأخرى هي 
دون �لو�ش���ط �أو مرت�جع���ة تل���ك �لن�ش���ب �ملتعلق���ة 

باالأرباح �ملتحقق���ة ويف ن�شبة �إجمايل �مل�شروفات 
�إىل �إجم���ايل �الإي���ر�د�ت. وقد ترك���زت �إير�د�ته من 

ن�شاطي ]�حلو�الت[ و]�الئتمان �لنقدي[.

 خامسًا: مصرف الباد اإلسامي
-   ه���و  يف �ملرك���ز �خلام����ش م���ن حي���ث �إجم���ايل 
�الإير�د�ت ويف �ملركز �لثالث من حيث �حلجم، لكنه 
مل يك���ن موفقًا كونه �أقل �جلمي���ع ربحًا �لذي مبلغه 
يف �ملرك���ز �الأخ���ري، ولدي���ه �أرب���ع ن�ش���ب يف �ملركز 
�الأخري �أي�ش���ًا ل�شخامة م�شروفات���ه وقلة �أرباحه، 
و�أف�ش���ل م���ا في���ه ن�شب���ة �مل�شروف���ات �الإد�رية �إىل 
�إجمايل �مل�شروف���ات فهي يف �ملركز �لر�بع ون�شبة 
�إير�د�ت �لعمليات �مل�شرفية �إىل �إجمايل �الإير�د�ت 
�لتي هي يف �ملرك���ز �خلام�ش. تركزت �إير�د�ته يف 
ن�ش���اط ]خطابات �ل�شم���ان[ بالدرجة �الأوىل ثم يف 

ن�شاط ]بيع و�شر�ء �لعمالت �الأجنبية[.

سادسًا: مصرف االئتمان
-   �أف�ش���ل ما فيه �إي���ر�د�ت �ال�شتثم���ار فهي خارقة 
قيا�شًا الإير�د�ت ��شتثمار �أي من �مل�شارف �الأخرى 
ع���د� م�شرف و�حد ت���اله، ومقد�ر كل م���ن �إجمايل 
م�شروفات���ه و�أرباح���ه مرت�ج���ع مقارن���ة مبعظ���م 
�مل�ش���ارف �الأخرى لذ� �نح���درت ن�شبها �إىل حجمه 
�إىل مر�ك���ز �أوط���اأ وكذ� ن�شب���ة �إي���ر�د�ت �لعمليات 
�مل�شرفي���ة �إىل �إجمايل �الإير�د�ت الهتمامه �ل�شديد 
ون�شب���ة  �الأخ���رى  �الأن�شط���ة  دون  باال�شتثم���ار�ت 
�مل�شروف���ات �الإد�رية �إىل �إجمايل �مل�شروفات فهي 
يف �ملرك���ز �الأخري �أي�شًا. ترك���زت �إير�د�ته بالطبع 
يف ن�ش���اط ]�ال�شتثمار�ت[ تاله ن�شاط ]بيع و�شر�ء 

�لعمالت �الأجنبية[.

سابعًا: مصرف إياف اإلسامي  
-  عل���ى �لرغ���م م���ن �شغ���ر حجم���ه وقل���ة 
�إير�د�ته وم�شروفاته �أحرز �الأولوية يف 
خم�ش فقر�ت مما مل يتمكن �أي م�شرف 
�آخ���ر مقارن من جمار�ت���ه مما يجدر به 
�أن ي�شم���ى م�ش���رف )�الأو�ئ���ل( ولي�ش 
م�ش���رف )�إي���الف(. فاأف�ش���ل و�حد من 
�مل�ش���ارف �الأخرى له ث���الث �أولويات، 
و�أربع���ة م�ش���ارف ل���كل منه���ا �أولوي���ة 
و�ح���دة ال غ���ري، وثالثة م�ش���ارف بدون 
�أي���ة �أولوية. تركزت �إير�د�ت���ه يف ن�شاط ]خطابات 
�ل�شم���ان[ ب�شكل مبالغ فيه بحيث �أن ن�شاطه �لتايل 
�ل���ذي هو ]�الإعتم���اد�ت �مل�شتندية [بلغ���ت �إير�د�ته 

12.6% من جمموع �الإير�د�ت.

ثامنًا: مصرف اإلتحاد العراقي  
- هذ� م�شرف �آخر متو��شع رفع قامته وتطاول مع 
كبار �مل�شارف وح�شل عل���ى ثالث �أولوبات عندما 
ن�ش���ب كل من �إجمايل �الإير�د�ت و�الأرباح �ملتحققة 
�إىل جمم���وع �مليز�ني���ة �أي حجم �مل�ش���رف ون�شبة 
م�شروفاته �الإد�ري���ة �إىل �إجمايل �مل�شروفات. يف 
ح���ن هو �أق���ل �جلميع يف �إجم���ايل �الإير�د�ت ويف 
�ملرك���ز قبل �الأخري يف �الأرباح �ملتحققة ويف �ملركز 
�الأخ���ري �أي�ش���ًا يف جمم���وع �مليز�ني���ة ويف �ملرك���ز 
�ل�شاد�ش لن�ش���ب �إير�د�ت �لعملي���ات �مل�شرفية �إىل 
�إجم���ايل �الإي���ر�د�ت. ول���ه �أرب���ع ن�ش���ب يف �ملرك���ز 
�لثال���ث، وه���ذ� عم���ل جي���د، و�إجم���ايل م�شروفاته 
ب�شيط فهو يف �ملركز �لث���اين. تركزت �إير�د�ته يف 
ن�شاط ]بيع و�شر�ء �لعمالت �الأجنبية[ ويف ن�شاط 

]�الئتمان �لنقدي[.

مصـادر إيـرادات المصـارف األهليــة العراقيــة 
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      ونتيج���ة لقي���ام ه���ذِه �مل�ش���ارف باقتطاع ن�شبة كب���رية من �شايف 
�أرباحه���ا وهذ� ما �نعك�ش �شلبًا على �هم �أرباحها �ملتحققة وبالنتيجة 
�ىل تر�ج���ع حجم �الرباح �ملوزعة على �مل�شاهمن كما تر�جعت �ي�شًا 
�لقيمة �ل�شوقية ال�شعار �ال�شهم لهذِه �مل�شارف بن�شب متفاوتة �إ�شافة 
�ىل �نعكا�شاته���ا �ل�شلبي���ة يف تعزيز قيمة حق���وق �مل�شاهمن و�لقيمة 
�لدفرتي���ة الأ�شه���م ه���ذِه �مل�ش���ارف وبالتايل مالءته���ا �ملالي���ة. بعد �ن 
�عت���ادت ه���ذِه �مل�شارف �قتط���اع ن�شبة كب���رية من �رباحه���ا �ل�شافية 
وحتويلها �ىل �حتياطاتها �ملختلفة بعد توزيع ن�شبة من هذِه �الرباح 
عل���ى �مل�شاهمن وذل���ك لتطوير وتو�شيع �ن�شطته���ا �مل�شرفية بداًل من 

�للجوء �ىل �ال�شتد�نة �و �القرت��ش. 
� وبالنظر لتعر معظ���م �مل�شارف يف ��شرتد�د �لقرو�ش �لتي منحتها 
مم���ا جع���ل �ملخاط���ر �الئتماني���ة Credit Risk �ن ترتف���ع لديه���ا 
باعتبارها تنتج عن ع���دم مقدرة �لطرف �الآخر على �لوفاء بالتز�ماته 
�ملتف���ق عليها عن���د ��شتحقاق �لعق���د ، لذلك فاإن ه���ذِه �لديون �أ�شبحت 
قرو�ش���ا غ���ري منتجة مم���ا �أث���رت �شلب���ًا على �شيول���ة ه���ذِه �مل�شارف 
ومو�ردها �ملالية وجد�رتها �الئتمانية و�شمعتها. وبالتايل مل ت�شتطع 
�أن تق���وم بتق���دمي متويالت جديدة ت�شاهم يف تطوي���ر وبناء وتعزيز 
�لنمو �القت�شادي لبلد�نها، �شيما �إذ� علمنا باأن معظم �مل�شارف تعمل 
بود�ئع �جلمهور لغر�ش تعظيم ثروة �ملالكن و�لتي تكون ��شتحقاقها 
ع���ادة ق�شرية �الأجل �و متو�شطة �الأجل، وباملقابل فاأنها توظف ن�شبة 
مهم���ة م���ن �لود�ئع يف متوي���الت وقرو�ش تق���دم �ىل �مل�شتثمرين يف 
خمتل���ف �لقطاع���ات �القت�شادية تكون ع���ادة ��شتحقاقاته���ا متو�شطة 

�الأجل �و طويلة �الأجل... 
   م���ع �لعل���م �أن �له���دف �ال�شا����ش الد�رة �مل�شرف ه���و تنمية وتطوير 
�لقطاع���ات �القت�شادي���ة �ملختلف���ة �إ�شاف���ة �ىل ه���دف تعظي���م �لقيم���ة 
�ل�شوقي���ة لال�شهم �و تعظيم ث���روة �ملالك لذلك فاأنه كلما ز�دت �لعو�ئد 
ز�دت �ملخاط���ر وعلى ه���ذ� �ال�شا�ش فقد ن���رى �ن ق�شما م���ن �الإد�ر�ت 
�مل�شرفي���ة تتب���ع �شيا�ش���ة متحفظة و�لبع����ش يتبع �شيا�ش���ة هجومية 
مغامرة و�لبع�ش منها يتبع �شيا�شة معتدلة يف �إد�رة ��شتثمار�تها �أي 

يف �إد�رة �ملوجود�ت.
�ال�شتثمار ولي�ش �الدخار

    �أن مفهوم �ال�شتثمار مبعناه يختلف عن مفهوم �الدخار
- �الدخ���ار  فه���و جمرد حفظ لالأمو�ل �لتي ال يت���م �إنفاقها  �أي خزن �و 
حف���ظ هذِه �الأم���و�ل �أو جزء من �مل���ال �ملتاح حا�ش���رً� الأغر��ش �إنفاق 
م�شتقبلي ، كما يرتبط �الدخار باالحتفاظ بجزء من �لدخل للم�شتقبل 
حي���ث يرتب���ط �الدخ���ار باإي���د�ع �الأم���و�ل بامل�ش���ارف يف ح�شاب���ات 
�الدخ���ار �و �حل�شاب���ات �جلاري���ة ويك���ون �الدخار مكم���ال لال�شتثمار 
كم���ا �ال�شتثم���ار مكمل لالدخار وبوج���ود كل من �لدخ���ل و�ال�شتهالك 
تت�ش���كل تنمية �قت�شادية ومن ث���م ��شتمر�ر �لن�ش���اط �القت�شادي من 
هذ� ميكن �لقول باأن �الدخار هو ظاهرة �قت�شادية يف جمتمعات على 
م�شت���وى �الأفر�د و�ملجتمع وهو فائ����ش �لدخل عن �ال�شتهالك �أي هو 

�لفرق بن �لدخل وينفق على �شلع �ال�شتهالك و�خلدمات �ال�شتهالكية 
وبالنتيجة فان �الأمو�ل �ملدخرة موجهة �ىل �ال�شتثمار.

- �أم���ا �ال�شتثم���ار فيق�ش���د ب���ه توظي���ف �مل�ش���رف جل���زء م���ن �أمو�له 
�خلا�شة �و �الأمو�ل �ملودعة لديه يف �شر�ء �الأور�ق �ملالية )كال�شند�ت 
و�ال�شه���م...( لغر�ش حتقي���ق �أرباح، و�أي�شًا للحف���اظ على درجة من 
�ل�شيول���ة و�لتي تتمتع بها �الأور�ق �ملالي���ة والإمكان حتويلها �ىل نقد 
، وهن���اك �آخ���رون قال���و� [ �إن���ه �الإنفاق عل���ى �الإ�شاف���ات �جلديدة �ىل 
�ل�شلع �جلدي���دة باأنو�عها كاملو�د �الأولي���ة و�ملكائن و�الآالت و�ملعامل 
ودور �ل�شكن وغريها ، �أي و�شع �الأمو�ل يف �شورة موجود�ت مالية 
�و عقاري���ة لزيادة قيمته���ا �مل�شتقبلية ]،ليفهم من هذ� ب���اإن �ال�شتثمار 
يت�شم���ن حتم���ل �ملزيد م���ن �ملخاط���ر و�لت���ي تختلف درجته���ا ح�شب 

�الأمناط �ملختلفة لال�شتثمار على �أمل حتقيق �ملزيد من �لعو�ئد .
فعندم���ا تقوم �مل�شارف �و �ل�ش���ركات �و �الأفر�د بعملي���ات �ال�شتثمار 
عليه���ا �ن تختار هيكل حمفظتها �ال�شتثماري���ة �أي كيفية توزيعها بن 
��شتثمار�ت ق�شرية �الجل )موجود�ت متد�ولة( �و ��شتثمار�ت طويلة 
�الج���ل )موج���ود�ت ثابتة( وهو م���ا ميكن قيا�شه بن�شب���ة �ملوجود�ت 
�ملتد�ول���ة �ىل �ملوج���ود�ت �لثابت���ة ، فكلم���ا كان���ت ن�شب���ة �ملوجود�ت 
�ملتد�ول���ة �ىل �ملوجود�ت �لثابت���ة كبرية �أي �أن معظ���م �ال�شتثمار�ت 
ق�ش���رية �الجل فهذ� يعن���ي �ن �ل�شرك���ة �شيكون لديه���ا فائ�ش �شيولة 
)ع���ايل( وباملقابل ف���اأن �الرب���اح �ملتحققة �شتكون حم���دودة لكون �ن 
�ال�شتثم���ار يف �ملوج���ود�ت �لق�ش���رية )كالنقد و�لود�ئ���ع �مل�شرفية ، 
و�حل�شاب���ات �ملدينة و�ملخ���زون و�الأور�ق �ملالية ق�شرية �الجل( �أنها 
حتق���ق عو�ئد منخف�شة لكن باملقاب���ل �ن �شيولتها �أمينة و�شليمة ، �أما 
�ال�شتثم���ار يف موجود�ت ثابتة فاأنها حتقق عو�ئد مرتفعة ولكن على 
ح�شاب �ل�شيولة حيث يكون من �ل�شعوبة مبكان حتويلها �ىل �شيولة 

ب�شرعة.
    �أن �حلال���ة �الأخ���رى عندم���ا يتم �ختي���ار �لو�شيلة �لثابت���ة �أي تكون 
ن�شب���ة �ملوج���ود�ت �ملتد�ولة �ىل �ملوج���ود�ت �لثابتة �شغ���رية �أي �أن 
معظ���م �ال�شتثم���ار هو ��شتثم���ار طويل �الأم���د فعندها تك���ون �الرباح 

مرتفعة لكن ب�شيولة منخف�شة.
    يفه���م م���ن ذلك �أن هناك عالق���ة طردية بن �لعو�ئ���د و�ملخاطر فكلما 
ز�دت �لعو�ئد �رتفعت �ملخاطر ، لذلك فعندما تقوم �مل�شارف ب�شياغة 
�إ�شرت�تيجيتها لتحقيق عو�ئد �أكرب بدرجة خماطر �أقل وهذ� ال يتحقق 
�ال من خالل فاعلية �لقر�ر�ت �ملالية �شو�ء �أكانت )قر�ر�ت ��شتثمار �و 
قر�ر�ت متويل( وبالتايل تعظيم �لقيمة �ل�شوقية للم�شرف ولتحقيق 
ذل���ك البد من حتقي���ق �ملو�ءمة ب���ن �ل�شيول���ة و�لربحي���ة، حيث على 
�الإد�رة �ن توف���ر �شيول���ة كافية ومالئمة للم�ش���رف ملقابلة �اللتز�مات 
�ملالي���ة �لت���ي عل���ى �مل�ش���رف دفعه���ا يف مو�عيده���ا حت���ى ال يتعر�ش 
�مل�ش���رف �ىل حالة ع�شر مايل �شو�ًء كان فني���ًا �أي عدم قدرة �مل�شرف 
عل���ى �شد�د �لتز�ماته خالل مدة حمددة، وه���ذ� يحدث عندما ال يتوفر 
ل���دى �مل�شرف نقد جاه���ز يكفي لتغطية �لتز�ماته خ���الل فرتة معينة، 

�و ع�ش���ر مايل )حقيقي( ويحدث عند ع���دم مقدرة �مل�شرف على �شد�د 
�لتز�مات���ه حتى ل���و �أعطي �لوقت �ل���كايف وذلك الن �لقيم���ة �ل�شوقية 
بجميع موجود�ت �مل�شرف ال تكف���ي ل�شد�د �لتز�ماته وهو �أخطر من 

�لع�شر �لفني. 
� ولك���ي تتجن���ب �مل�ش���ارف خماطر �ل�شيول���ة و�لتي هي ع���دم �لقدرة 
على �حل�شول على �الأم���و�ل وقت �حلاجة �إليها ، وتتمكن من حتقيق 
�أرب���اح وبعيدة عن �ملخاطر ينبغي عليه���ا �الأخذ مب�شفوفة �لربحية - 

�ل�شيولة

وم���ن هذ� �ملنطلق ولكي تتمك���ن �مل�شارف من جتنب خماطر �الإفال�ش 
وبالت���ايل خماطر �ل�شيولة عليها �ن تتبن���ى نظام حوكمة ر�شيد وذلك 
عل���ى �عتب���ار �حلوكم���ة هي ذل���ك �لنظ���ام �لذي يت���م من خالل���ه �إد�رة 
وتنظي���م ومر�قب���ة �ملوؤ�ش�شات ل�شم���ان ح�شن �شري �لقط���اع �مل�شريف 
باعتبار �حلوكمة ت�ش���كل عن�شرً� �أ�شا�شيًا يف �شري �لعمل ب�شكل �شليم 
و�آمن للم�ش���رف وجتنبه من �ملخاطر �أي تق���وم بالعمل على �لتوفيق 
ب���ن ��شتحقاقات �لقرو����ش و��شتحقاق���ات �لود�ئع، �شيم���ا �ذ� علمنا 
ب���اأن �حتفاظ �مل�ش���رف ب�شيولة عالية �و مو�رد مالي���ة معطلة �و غري 
م�شتثم���رة وال جتلب �ية عو�ئد وبالنتيج���ة فاأنها ال ت�شاهم يف تنمية 
وتن�شي���ط وتطوي���ر �لقطاع���ات �القت�شادية و�ال�شتهالكي���ة �ملختلفة، 
لذل���ك ميك���ن �حلك���م عل���ى كفاي���ة �د�رة �مل�شرف وفق���ًا لتحدي���د كمية 
�ل�شيول���ة �لو�ج���ب �الحتف���اظ بها خ���الل �ي فرتة زمني���ة، �ن حتقيق 
ربحي���ة �مل�ش���رف من خ���الل ت�شغي���ل موجود�ته بكف���اءة عالي���ة ، �أما 
�ل�شيول���ة Liquidity فتتحقق من خ���الل �لكفاءة يف �إد�رة عنا�شر 
ر�أ����ش �ملال �لعام���ل ويف قدرة �مل�ش���رف يف �حل�شول عل���ى �لتمويل 
�لق�ش���ري �الجل و�لطويل �الجل، فال�شيول���ة �شرورية لوفاء �مل�شرف 
بالتز�ماته وتفادي م�شكالت خماطر �الإفال�ش و�لت�شفية �ن مل تتو�فر 
�ل�شيول���ة ولو لفرتة ق�شرية ويف نف�ش �لوقت فاأن زيادة �ل�شيولة عن 
�حلاج���ة فاأنه قد ي���وؤدي بالنتيجة �ىل تدين �الرباح من جر�ء �حتفاظ 
�مل�ش���رف مب���و�رد مالية معطلة �و غ���ري م�شتثمرة ب���اأن �حلوكمة هي 
نظام يدير كيان �ملوؤ�ش�شات وكيفية �ل�شيطرة عليها مبعنى �آخر يعني 
�لرتويج و�اللت���ز�م مببد�أ �ل�شفافية و�مل�شوؤولي���ة من خالل معلومات 
كافية وبيانات مالئمة عن جمي���ع �الأن�شطة و�الإجر�ء�ت و�ل�شيا�شات 
�الإ�شرت�تيجي���ة دون تعر�ش م�شال���ح �ملوؤ�ش�شة �الإ�شرت�تيجية للخطر 
، و�ن تك���ون من�شجمة و�أك���ر �نفتاحًا مع �جلميع وكذلك مع �أ�شحاب 
�مل�شالح �خلارجين كما ينبغي �الف�شاح عن معظم �ملعلومات باأعمال 
�ملوؤ�ش�ش���ة عل���ى �شبيل �ملث���ال )�الف�شاح ع���ن نطاق �لتطبي���ق وهيكل 
ر�أ����ش �ملال وكفاية ر�أ����ش �ملال و�ملخاطر �لتي تتعر����ش لها �مل�شارف 
و�ملوؤ�ش�شات ، حي���ث �ن �لغر�ش �الأ�شا�شي للحوكمة هو بناء وتقوية 
�مل�شاءلة و�مل�شد�قية و�ل�شفافية و�شالمة �لبيانات و�ملعلومات بهدف 
حماي���ة �مل�شاهمن �و حمل���ة �ال�شهم و�لعامل���ن و�ملجهزين و�لزبائن 
وكذلك �ملر�قبن ، كل ذلك من �أجل زيادة �لقيمة �ل�شوقية لروة مالكي 

ه���ذِه �ملوؤ�ش�ش���ات و�ل�شركات من خالل زيادة �شع���ر �ل�شهم يف �ل�شوق 
�ىل �حل���د �الق�شى عن طريق ح�شن �ملبادلة بن �لعائد و�ملخاطرة مما 

يعني حتقيق ميزة تناف�شية. 
� ومن خ���الل �مل�شفوفة �لربحية – �ل�شيولة �أع���اله يتبن �أن �لربحية 
�شرورة وركن ��شا�ش وه���دف ��شمى للم�شرف مبا يجعله قادرً� على 
�ال�شتمر�ر و�لبقاء الن �خل�شارة �مل�شتمرة �شتوؤدي �ىل تال�شي حقوق 
�مل�شاهم���ن وبدء �لتهديد حلقوق �لد�ئنن وهو �أمر غري مقبول منهم، 
و�شي���وؤدي باأ�شح���اب �لود�ئ���ع �ىل �أن يتوقفو� عن م���د �مل�شرف باأية 
ود�ئ���ع جديدة و�لعمل على تقلي�ش ود�ئعهم �لقدمية حيث �مكن لذلك 
ولغر����ش قيام �مل�شرف بتحقيق عو�ئد عالية عليه �ن ي�شتثمر �مو�له 
يف ��شتثم���ار�ت ذ�ت عو�ئ���د مرتفعة �المر �ل���ذي يتعار�ش ب�شكل عام 

مع هدف �ل�شيولة.

السمات األساسية للمصارف
�أنظ���ر �ملثلث �ل���ذي ميثل �ل�شم���ات �الأ�شا�شي���ة للم�شرف عل���ى ر�أ�شها 
 Survival and حتقي���ق ربحية عالي���ة ليتمكن من �لبقاء و�لنم���و

 Growth

      وعلي���ه ف���اأن حتقي���ق �له���دف �الأ�شا�شي للم�شرف ه���و زيادة قيمته 
�ل�شوقي���ة �حلالية وهذ� يتطلب �ملالئمة بن هديف �ل�شيولة و�لربحية 
�الم���ر �لذي ي�شيف بعدً� جدي���دً� �ىل وظائف �الد�رة �ملثلى و�حلكيمة 
وحوكم���ة للم�ش���رف وه���و �لتوفيق بن هذي���ن �لهدف���ن �ملتعار�شن 
خا�ش���ة �ن ��شب���اب �لتناق����ش بن �ل�شيول���ة و�لربحية تع���ود �ىل �ن 
حتقي���ق �حدهم���ا �شيكون عل���ى ح�ش���اب �لت�شحية ب�شيء م���ن �الخر 
�نظ���ر م�شفوف���ة � �لربحية و�ل�شيول���ة، فزيادة �ل�شيول���ة تعني زيادة 
�ملوج���ود�ت �لت���ي ال حتق���ق عائ���د� عالي���ا مثلم���ا تطرقنا �لي���ه �شابقا 
وه���ذ� ما يتعار�ش م���ع هدف �لربحي���ة وهدف زي���ادة �لقيمة �حلالية 
للم�ش���رف، كما �ن �لزي���ادة يف �لربحية تتطلب �ملزي���د من �ال�شتثمار 
يف �ملوج���ود�ت �الأقل �شيولة وهذ� نف�شه يتعار�ش مع هدف �ل�شيولة 
ويعر����ش �مل�ش���رف ملخاطر �كرب � حي���ث �إن �ملالكن يري���دون  �رباحًا 
، �أم���ا �ملودع���ون فاأنه���م يرغب���ون بان يج���دو� ود�ئعه���م و )�ل�شيولة( 
متوفرة �أمامهم د�ئمًا ، لذ� ميكن �لقول باأن �ل�شيولة و�لربحية هدفان 

متالزمان لكنهما متعار�شان.
   لذل���ك ف���اأن تع���ر �ملدينن ع���ن ت�شدي���د �لقرو�ش وفو�ئده���ا �و عدم 
�لتو�ف���ق ما ب���ن �لتو�ري���خ �ملتوقع���ة لت�شدي���د �لقرو����ش وفو�ئدها 
و�لوقت �لفعلي للت�شديد مما يجعل هناك خلاًل يف �ل�شيولة و�لربحية، 

حيث �شتعر�ش �شيولة �مل�شرف �ىل ندرة كما تتاآكل �أرباحه �أي�شًا. 
� و�شيتعر�ش �مل�شرف �ي�شًا �ىل �ن يبيع جزء� من ��شتثمار�ته يف وقت 
غري منا�شب تاأمينًا لل�شيولة وهذ� ما ي�شبب خ�شائر ��شتثمار�ته، وقد 
يلج���اأ �لبع�ش من �مل�شارف �ىل دفع فو�ئ���د مرتفعة ال�شتقطاب ود�ئع 
جدي���دة لتعزيز �شيولته، وعند �رتف���اع �لفو�ئد �ملدفوعة على �لود�ئع 
فهذ� بالنتيجة �شيوؤدي �ىل �رتفاع تكلفة �الإقر��ش و�نخفا�ش هام�ش 

�لربح.
� وم���ن هذ� �ملنطلق نرى باأن تخوف �إد�ر�ت بع�ش �مل�شارف من تعر 
�لديون و��شتمر�ر تر�جع �ملوجود�ت �دى �ىل قيامها باأتباع �شيا�شات 
�ئتماني���ة متحفظة ومغاالة يف �الإجر�ء�ت مم���ا خلف �ثارً� �شلبية يف 

�د�ء هذِه �مل�شارف و�د�ء �القت�شاد. 
   ال�ش���ك �ن �رتف���اع �لدي���ون �ملتع���رة يح���رم قطاع���ات �القت�شاد من 
�شيول���ة جدي���دة نتيجة النخفا�ش مو�رد �مل�ش���رف ويوؤدي يف �حيان 
كث���رية �ىل مناف�شة �مل�شارف بع�شها م���ع �لبع�ش �الخر على �جتذ�ب 

�لود�ئ���ع ودف���ع فو�ئد عالي���ة، وهذ� بال�ش���رورة �شي���وؤدي �إىل �رتفاع 
تكلفة �الإقر��ش �ي�شًا. 

� وق���د لوح���ظ يف بع�ش �لدول �ن هناك فارقا كب���ري� بن �شعر �لفائدة 
�ملدفوعة على �ل���دوالر و�شعر �لفائدة �ملدفوعة عل���ى �لود�ئع بالعملة 
�ملحلي���ة على رغ���م �رتباط �لعم���الت يف ق�شم م���ن هذِه �ل���دول ب�شعر 

�شرف �لدوالر.
� وعندم���ا تق���وم �مل�ش���ارف  بتغطي���ة خ�شائ���ر �لدي���ون �ملتع���رة م���ن 
�حتياطياتها �شتوؤدي بال�شرورة �ىل �نخفا�ش قيمة حقوق م�شاهميها، 
وبالت���ايل مالءته���ا �ملالي���ة، كم���ا �ن �لتخ���وف على ج���ودة موجود�ت 
�مل�ش���ارف ��شبح يف مق���دم معايري �تخاذ �لق���ر�ر�ت �ال�شتثمارية يف 
��شهم �مل�شارف من قب���ل خمتلف �شر�ئح �مل�شتثمرين، وهكذ� و�شعت 
�لبن���وك �ملركزية معاي���ري و�ليات متنوعة للتاأكد م���ن جودة �لقرو�ش 
�لت���ي تقدمها �مل�ش���ارف بهدف تق���ومي ��شعارها �لعادل���ة ��شتناد� �ىل 

�لقيمة �حلقيقية ملوجود�تها.  
   و�أن وج���ود جه���از م�شريف �شليم و�آمن ومعاف���ى ، ينبغي �أن تتوفر 
في���ه �جر�ء�ت �شليمة وفاعلة من خالل رقابة م�شرفية فاعلة وحوكمة 
ر�شي���دة وذلك لغر�ش �ملحافظة على بيئة �قت�شادية قوية وقادرة على 

�لوقوف جتاه �أية �أزمة تتعر�ش لها و�أخرها �أزمة �لرهن �لعقاري.
   ولكون �لرقابة �مل�شرفية ما هي �ال جمموعة من �الجر�ء�ت و�لقو�عد 
و�ال�شالي���ب �لت���ي ت�شتخدمها �لبن���وك �ملركزية للحف���اظ على �شالمة 
�ملر�ك���ز �ملالي���ة للم�ش���ارف لتتمكن م���ن �مل�شاهمة يف تنمي���ة وتطوير 
�لقطاع���ات �القت�شادية و�ملحافظة على حقوق �ملودعن و�مل�شتثمرين 
ومقدرة �لدولة و�لثقة باد�ئها ، وحتى توجد م�شارف قادرة على لعب 
دور حي���وي و�أ�شا�ش يف عملية ت�شوية �ملدفوعات وتوزيع �ملدخر�ت 
وعل���ى ه���ذ� �ال�شا�ش ينبغي �ن تك���ون هناك رقاب���ة �شليمة �ىل جانب 
توف���ر �شيا�ش���ة �قت�شادية �شامل���ة وفاعلة ت�شهم يف تاأم���ن �ال�شتقر�ر 
�مل���ايل له���ذِه �لبلد�ن حي���ث مل تعد �لرقاب���ة �مل�شرفي���ة و�حلوكمة هي 
جم���رد �ل�شيط���رة على �ملخاطر �ملختلف���ة �لتي تو�جهه���ا �مل�شارف بل 
�جته���ت نح���و تنمي���ة وتطوي���ر �لو�شائ���ل �ل�شروري���ة لتخفي�ش تلك 

�ملخاطر و�لتاأكد من �أن �مل�شارف تعمل بطريقة �شليمة.
   وعل���ى هذ� �ال�شا�ش فاأن �لعمل �مل�شريف يرتبط باملخاطرة طبيعيًا ، 
وتعد �ملخاطرة �الئتمانية وما ينتج عنها من ديون متعرة �أهم جانب 
يحيط بن�شاط �الئتمان �مل�شريف و�أن �لقرو�ش �ملتعرة برزت ب�شكل 
�أ�شا�ش من خالل �لعديد من �لعو�مل �لتي متثلت ب�شعف �جر�ء�ت منح 
�الئتمان وحتليل �جل���د�رة �الئتمانية من خالل )6Cs(  ، �أن عنا�شر 
�جل���د�رة �الئتمانية للمقر�ش���ن للتعرف على م���دى قدرتهم ورغبتهم 
يف �ل�ش���د�د ، حي���ث �ن �الخ���الل بها يوؤدي بال�ش���رورة �ىل �شعف يف 
عملي���ات �ل�شد�د وتر�كم �لقرو�ش �ملتع���رة علمًا �ن �ل�شو�هد و�الدلة 
�لكثرية �لتي �أفرزتها �الزمات �ملالية منذ عام 1901 وحلد �أزمة �لرهن 
�لعقاري 2008 توؤكد �ن مو�ش���وع �لقرو�ش �ملتعرة و�الخالل بهذِه 
�ل�شو�ب���ط كان �شببًا رئي�شًا يف �مل�شاعدة على ن�شوء هذِه �الزمات من 
خ���الل عدم قيام ه���ذِه �مل�شارف و�ملوؤ�ش�شات �ملالي���ة باتخاذ �إجر�ء�ت 
�شليم���ة تتالءم مع �أو�ش���اع �مل�شارف وخ�شو�ش���ًا مو�شوع ت�شنيف 
�الئتم���ان و�ملخ�ش�ش���ات �لت���ي يت���م �الحتفاظ به���ا ملو�جه���ة مع�شلة 
�لقرو�ش �ملتعرة كما �ن هذِه �ملخ�ش�شات ال تغطي قيم هذِه �لقرو�ش 
وبن���اء على ذلك فاأن جلنة بازل للرقاب���ة �مل�شرفية عندما و�شعت هذِه 
�ملب���ادئ يف بد�ية �أنطالقها عام 1988 ورك���زت على خماطر �الئتمان 
Credit Risk  باأنه ينبغي على �مل�شرفن �مل�شرفين باأن ي�شعو� 
ح���دً� �أدنى من �ملتطلب���ات �الآمنة و�ملالءة لكفاية ر�أ����ش �ملال باعتباره 
�أح���د �ل�شو�بط �ملهمة و�حليوية للرقاب���ة �مل�شرفية جلميع �مل�شارف 
و�أن يت���م حتديد ر�أ�ش �ملال مع �لق���درة على �مت�شا�ش �خل�شارة �لتي 
تتعر����ش له���ا �مل�شارف و�عت���ربت �أن ر�أ�ش �ملال �ملمتل���ك عن�شر �أمان 
ه���ام يف �لعم���ل �مل�شريف باعتب���اره م�شدر �إير�د د�ئ���م حلملة �الأ�شهم 
وم�ش���در متويل للم�ش���رف وي�شه���م يف حتمل �ملخاط���ر و�مت�شا�ش 
�خل�شائر ويوفر قاعدة للنمو �مل�شتقبلي كما ي�شكل �أي�شًا �شببًا رئي�شًا 
لتاأك���د حمل���ة �الأ�شهم من �ن �مل�ش���رف تتم �إد�ر�ته  ب�ش���كل �شليم و�من 
وبناء عليه فاأن توفري �حلد �الدنى ملعدالت كفاية ر�أ�ش �ملال �شرورية 
خلف�ش خماطر وخ�شائر �ملودعن و�ملقرت�شن و�مل�شاهمن �الخرين 
يف �مل�شرف ولتحقيق �ال�شتقر�ر يف �ل�شناعة �مل�شرفية لذلك يتطلب 
من �ل�شلطة �لنقدية �ن ت�شجع �مل�شارف على �لعمل مب�شتوى ر�أ�شمال 
يفوق �حل���د �الدنى )8%،12%( ويف حالة م���ا �أنخف�ش م�شتوى ر�أ�ش 
�مل���ال ع���ن �حلد �الدن���ى �ملفرو�ش فاأن���ه يرتتب على �لبن���وك �ملركزية 
�لتاأكد م���ن �ن �مل�شرف ميتلك خططا و�قعي���ة الإعادة �حلد �الدنى �ىل 

طبيعته يف �لوقت �ملحدد. 
   كم���ا �ن جلن���ة ب���ازل �لزمت �لبن���وك ب�شرورة توفر �ش���روط م�شبقة 
ل�شم���ان عملي���ة رقاب���ة م�شرفي���ة فعال���ة، و�ن يك���ون لنظ���ام ��شر�ف 

م�ش���ريف فع���ال م�شوؤولي���ات و�أه���د�ف و��شحة ل���كل هيئ���ة �و وكالة 
ت�ش���رتك يف �ال�شر�ف على �ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية، كما ينبغي �ن متتلك 
ه���ذِه �لهيئ���ة ��شتقاللية تنفيذية وم���و�رد مالئمة وكافي���ة، �ىل جانب 
وج���ود �طار قانوين منا�ش���ب لال�شر�ف �مل�شريف مب���ا يف ذلك �حكام 
تت�ش���ل بتفوي����ش �ملوؤ�ش�ش���ات �مل�شرفي���ة و��شر�فها �مل�شتم���ر، ف�شاًل 
ع���ن �شلطات للتاأكد م���ن �لتقيد بالقو�نن وكذل���ك �الهتمامات �ملتعلقة 
باالأم���ان و�ل�شالم���ة و�أخ���ري� ولي�ش �خ���رً� توفري �حلماي���ة �لقانونية 
للم�شرف���ن ويج���ب و�ش���ع ترتيبات لتب���ادل �ملعلومات ب���ن �مل�شرفن 

وحماية �شرية لهذِه �ملعلومات. 
  وحت���ى تتمكن �مل�شارف من تطبيق �شيا�شة �شليمة وكفوءة للحد من 
ه���ذِه �ملخاطر وزيادة حوكمة حمفظته���ا �القر��شية، ولكي تتمكن من 
�د�ء ممار�شات فعال���ة يف �حلوكمة وهي ��شا�شية لتحقيق و�ملحافظة 
عل���ى ثق���ة �جلمهور يف �لنظام �مل�شريف حي���ث �نها ت�شاهم يف جتنب 
�مل�ش���ارف م���ن ح���االت �خل�شائ���ر وتبعده���ا ع���ن �لتعر����ش للمخاطر 
�ملختلف���ة وعدم تعر�شها �ىل �زمة �شيول���ة وبالتايل تكون قادرة على 
تعظيم مقدرة �مل�شرف على �جر�ء تقييم دقيق و�شليم لهذِه �ملخاطر من 
خالل حتديدها وقيا�شها ومتابعتها ومر�قبتها للحد من خطر تعر�ش 
�مل�ش���رف لها يتطلب تو�ف���ر مناخ مالئم الد�رة �ملخاط���ر وكذلك هناك 
�ج���ر�ء�ت �شليمة ملن���ح �الئتمان و�حلفاظ على عملي���ة  �د�رة وقيا�ش 
ورقاب���ة منا�شبة لالئتمان وتوفر �شو�بط كافية ملخاطر �الئتمان و�ن 
يكون هن���اك دور حيوي وهام للمر�قبن )�لبنوك �ملركزية( يف تقييم 

�ملخاطر ومن هذِه �الإجر�ء�ت.

ويتم �ال�شتنتاج من كل ذلك �أنه ينبغي �لعمل على 
 CAMELS 1- حماولة تطوير نظم �لرقابة با�شتخد�م نظام

)كفاية ر�أ�ش �ملال، �ملوجود�ت وجودتها، �د�رة ناجحة، عو�ئد منا�شبة 
وقدرة �مل�شرف على تعظيمها وزيادتها، �شيولة كافية، �ل�شيطرة على 
تقلب���ات ��شعار �لفائ���دة �أي توفر �لنظم �حل�شا�ش���ة �خلا�شة مبخاطر 

�ل�شوق(  
2- قي���ام �مل�ش���ارف باإن�ش���اء قاعدة بيان���ات م�شرتكة ع���ن زبائنها يف 
خمتل���ف �أنح���اء �لبلد من �أجل ت�شهيل عملية تقيي���م مالءة �لزبائن من 

قبل وكاالت �لتقييم.
3-  �ش���رورة �عتماد �مل�شارف على  نظ���ام لالإنذ�ر �ملبكر عن �أية حالة 
�شلبي���ة م���ن ناحي���ة �لزبائن �ملتعري���ن يف �لت�شدي���د و�إع���د�د تقارير 
تف�شيلي���ة الإب���الغ �إد�رة �مل�ش���رف �أول باأول وع���دم �لتاأخر يف تزويد 
هذِه �ملعلوم���ات و�شرورة �إلز�مها على تطبيق مب���ادئ �إد�رة �ملخاطر 

�الئتمانية.
4-  �لعم���ل على حتديث وتطوير �الأنظمة �لد�خلية للم�شارف لتتمكن 
من در��ش���ة �ملر�كز �ملالية للزبائن طالبي �لقرو�ش ومتابعة �أن�شطتهم 
ملعرف���ة �أن �لقر�ش �ملمنوح ي�شتعم���ل يف �الأغر��ش �ملمنوح من �أجلها 

�لقر�ش.
5- تتبن���ى �مل�ش���ارف �إ�شرت�تيجيات خا�شة لتجن���ب منح �الئتمان �أو 
�إقر��ش �لزبائن ذوي �ملخاطر �لعالي���ة و�اللتز�م باللو�ئح �الإر�شادية 
�ل�ش���ادرة ع���ن �لبنك �ملرك���زي و�العتماد عل���ى �ملعاي���ري �ل�شادرة عن 

�تفاقية بازل 2.
6- قي���ام �مل�ش���ارف بتخ�شي����ش ر�أ����ش م���ال  ح�ش���ب مق���د�ر ونوعية 
�ملخاط���ر �لت���ي تو�جهها و�الحتف���اظ بن�ش���ب �ملخ�ش�ش���ات �ملطلوبة 
و�خلا�شة بت�شني���ف �لديون  )وح�شب �للو�ئ���ح �الإر�شادية �ل�شادرة 

عن �لبنوك �ملركزية(.
7- يتوج���ب عل���ى �مل�ش���ارف �ن ت�شتخ���دم �شيا�ش���ة �شارم���ة مبتابعة 
�إج���ر�ء�ت �لت�شديد م���ع �لزبائ���ن �ملتاأخرين عن �لت�شدي���د و�ملماطلن 
وعدم �لت�شاهل معهم مهما كانت �لظروف وذلك با�شتخد�م �الجر�ء�ت 

�لقانونية.  
8- �أن توف���ر للم�ش���رف بيئة منا�شبة وذلك من خ���الل �إيجاد جمموعة 
م���ن �لقو�نن و�لت�شريعات متكن �لبنوك �ملركزية من ممار�شة دورها 
�لرقاب���ي ب�شكل حيوي وه���ام كما ت�شاعدها عل���ى تطبيق مبادئ بازل 
وكذل���ك �ال�ش���ر�ع بت�شريع قان���ون للم�ش���ارف �الإ�شالمي���ة يتالءم مع 
�أن�شطته���ا كما تتميز باحلو�ر �ملفتوح ب�شاأن �لتعر لهذِه �لقرو�ش مع 
�حت�شاب تكالي���ف حت�شيلها و�أد�رتها �أي �أتب���اع �الأ�ش�ش �ل�شليمة يف 

�لعمل �مل�شريف و�البتعاد عن �مل�شاربات و�ملغامر�ت. 
9-  ت�شدي���د مر�قبة �لبنوك �ملركزية من خالل �عتمادها على �شيا�شات 
�كر حزمًا و�شر�مة يف م���ا يت�شل باإد�رة �ل�شيولة و�لربحية و�إد�رة 
خماط���ر �الئتم���ان و�إد�رة كفاية ر�أ����ش �ملال و�البتعاد ع���ن �ملغامر�ت 
و�ملقام���رة وبي���ع �لدي���ون و�ش���رورة زي���ادة �لك���و�در �مل�شرفية لدى 
�لبن���وك �ملركزي���ة وتطويرهم من خالل بر�م���ج تدريبية ليتمكنو� من 

�لقيام بالرقابة على �أن�شطة �مل�شارف �ملختلفة.

التي تتعرض لها  أثر الحوكمة في معالجة المخاطر 
المصارف جراء الديون المتعثرة

الدكتور
صادق راشد الشمري

خبير مالي ومصرفي

العالم  في  والمصرفية  المالية  المؤسسات  من  الكثير  لها  تعرضت  التي  واإلفاس  الفشل  لحاالت  بالنظر 
وانهيار أسواق المال منذ أن بدأت األزمة المالية منتصف عام 2007 , ونتيجة للتأثيرات السلبية الزمة 
أيضًا  الدول , وتأثيرها  بأزمة Credit Grunch على اقتصاديات جميع  او ما تسمى  العقاري  الرهن 
ات احترازية )استباقية( وذلك باقتطاع جزء من  على قيمة موجوداتها حيث قامت المصارف باتخاذ إجراء
أرباحها ووضعها تحت حقل تخصيصات لمواجهة الديون المتعثرة وتراجع قيمة موجوداتها وباألساس 
األسهم واالستثمارات األخرى , حيث أستمرت هذِه االقتطاعات بعدما حققت أرباحًا قياسية وذلك بعد 
النفطية  البلدان وخصوصًا  النفط , وبدأت حالة نمو اقتصادي في أغلب هذِه  الكبير في اسعار  االرتفاع 
منها, علمًا أن المصارف لعبت دورًا مهمًا وحيويًا في تعزيز هذا النمو من خال دورها كوسيط بين وحدات 

الفائض ووحدات العجز.
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االخيرة

جوالت  عقود  �ب��ر�م  بعد  ملمو�شًا  تطورً�  �لعر�قية  �لنفطية  �ل�شادر�ت  ت�شهد  مل 
�لقدرة  تتجاوز  مل  حيث  �لعاملية،  �ل�شركات  م��ن  ع��دد  م��ع  �ل��ث��الث  �لرت�خي�ش 
ن�شبي  طفيف  تطور  وهو  يوميًا،  برميل  و�لن�شف  �ملليونن  حاجز  �لت�شديرية 
�ل�شابق ح�شن  �لنفط وال�شيما وزيرها  اليرقى �ىل توقعات وت�شريحات وز�رة 

�ل�شهر�شتاين.
�ل�شلحفاة  ت�شري �شري  ماز�لت بطيئة  �لعقود  �لتنفيذ يف هذه  �ن م�شار�ت  ويبدو 
�المر  ف��اأن  ماهيتها،  النعرف  و�خ��رى  لوج�شتية  منها  �لعر�قيل  من  كثري  تنتابها 
يتطلب من وز�رة �لنفط �و �ل�شركات ذ�تها �ن تبدي كثريً� من �ل�شفافية و�الف�شاح 
�شعيًا لتو�شيح �حلقائق �لتي تعد معوقات عمل �مام هذه �ل�شركات للو�شول �ىل 

�مل�شتويات �لتي �علنت عنها �شابقًا و�لتي ماز�لت بعيدة عنها.
�لرت�خي�ش  �ملربمة �شمن جوالت  �لعقود  �ن هذه  ت�شر على  �لنفط  ولكن وز�رة 
�لثالث هي ناجحة وحققت �ملزيد من �الير�د�ت ف�شاًل عن تطوير �ملكامن �لنفطية 
�لتاأخري يف ��شد�ر قانون �لنفط  وهي �دعاء�ت بعيدة عن �لو�قع يف ظل عملية 
و�لغاز �لذي ماز�لت م�شود�ته حمكومة وم�شورة بامل�شالح �ل�شيا�شية �لبعيدة عن 
حيث  �لوطنية،  �القت�شادية  �مل�شالح 
�لنفط  مو�شوعة  م��ع  �لتعامل  ي��ج��ري 
على  �ل�شيا�شية  �لطبقة  قبل  من  و�لغاز 
�ل�شعب  لعموم  ولي�ش  لها  مغامن  �نها 
�لطبقة  ���ش��وت  �ن  ح��ي��ث  �ل���ع���ر�ق���ي، 
�مل�شالح  حل�����ش��اب  ي��ع��ل��و  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�ل�شعب  ���ش��وت  يخنق  فيما  �ل�شيقة، 
والبد   ، ومالكها  �ل���روة  ه��ذه  �شاحب 
قانون  م�����ش��ودة  �ن  �ىل  �ال����ش���ارة  م��ن 
�لنفط و�لغاز كتبت ثالث مر�ت وعدلت 
و��شيفت  جلان  و�شكلت  مرة  من  �كر 
�كر  ونوق�شت  �خ��رى  وحذفت  فقر�ت 
من مرة يف جمل�ش �ل��وزر�ء ومل ترحل 
بدعوى  �الن  حلد  �ل��ن��و�ب  جمل�ش  �ىل 
�أذو�ق  ت��الئ��م  �الت���ي���ان مب�����ش��ودة  ع���دم 
�جل��م��ي��ع وت��ر���ش��ي ط��م��وح��ات �جلميع 
�لدورة  من  رحلت  خالفية  م�شاألة  وهي 
عقيمة  خالفية  النها  �ل�شابقة  �لربملانية 
�أين تكمن �شعوبتها  و�شعبة والنعرف 
كثب  عن  �ملو�شوع  حليثيات  مر�قبتنا  من  �لرغم  على  �لطرقات  مفرتقات  و�أي��ن 
و�طالعنا على �مل�شود�ت كلها، �إال �ننا مل جند م�شوغًا لهذ� �خلالف و�جلدل �لعقيم 
بجميع  �لعر�قي  لل�شعب  ملك  و�لغاز  �لنفط  �ن  للقانون  �لرئي�شي  �لتو�شيف  الن 

مكوناته و�أطيافه من دون متييز باجلن�ش �أو �لعرق �أو �لدين.
 ومن هنا فاأن ها �لتاأخري لقانون �لنفط و�لغاز �ألقى بظالله على �لعقود �لنفطية 
تطوير  �مكانية  على  ذلك  �أثر  ما  عليها،  و�عرت��ش  جدل  و�أثري  قانونيتها  ومدى 
�لقدرتن �النتاجية و�لت�شديرية و�لتي توؤثر �أي�شًا بدورها على �لنمو �القت�شادي 

�لذي ماز�ل يعاين من وحد�نية �العتماد على �لنفط كم�شدر رئي�شي للتمويل.
والبد من �ال�شارة �ىل �ن �لقدرة �لت�شديرية للعر�ق �ي�شًا ترتبط باحل�ش�ش �ملقررة 
يف منظمة �أوبك ومايتبع ذلك من تاأثري على تعامالت �ال�شو�ق وم�شتويات �ال�شعار 
�حلكومة  �علنت  �لتي  �ال�شرت�تيجية  �مل�شاريع  زخم  �د�م��ة  يف  عليها  يعول  �لتي 
وكذلك  لها،  �مل��ايل  �لغطاء  توفري  بعد  تنفيذها  على  �الق��د�م  بنيتها  نوهت  و�لتي 
مايرتبط بعقود �لدفع باالجل �لتي متول جمتمعة من �لعائد�ت �ملالية �ملتحققة من 
�ل�شادر�ت �لنفطية وهي جدلية تكاد تكون متالزمة وموؤثرة يف م�شار�ت �لتنمية 
و�العمار، مايتطلب جهدً� حكوميًا لرفع �ل�شادر�ت ب�شكل تدريجي لكن لي�ش على 
�لتي  �العالمية �حلكومية  تقدم طفيف اليو�زي �حلملة  مايجري حاليًا من  غر�ر 

ب�شرت بنجاح عقودها �لنفطية قبل �كر من عام ون�شف من �الن.
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متابعة / المدى االقتصادي

يتفاجاأ كثريون من قا�شدي بحرية �لرز�زة )15 كم غرب مدينة 
كربالء �لتي تبعد نحو مئة كم جنوب بغد�د(، �أنها ت�شبح يف كل 
مرة �قل جذبا لهم ب�شبب حتولها �إىل ما ي�شبه �مل�شتنقع �مللوث 
باالأو�شاخ، �ملحا�شر بالطحالب و�الأحر��ش و�الأ�شماك و�الأحياء 
�لبحرية �مليتة. لكن �خلطر �الأكرب �لذي يد�هم �لبحرية �لزرقاء 
يهدد�ن  �للذين  �مل��ي��اه،  ونق�ش  �مللوحة  كله،  ذل��ك  �ىل  �إ�شافة 

بجفاف هذه �مل�شتنقع �ملائي �لكبري يف �مل�شتقبل.
وع��ل��ى رغ���م �ن �ل��ب��ح��رية وت��خ��وم��ه��ا ظ��ل��ت ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة من 
�نت�شرت  �لع�شكرية حن  لالأجندة  باملكان �خلا�ش  �أ�شبه  �لزمن 
م��ع�����ش��ك��ر�ت ت��دري��ب �جل��ي�����ش �ل��ع��ر�ق��ي �ل�����ش��اب��ق م��ن��ذ نهاية 
لال�شتجمام،  زيارتها  عن  يكفو�  مل  �لنا�ش  �ن  �ال  �ل�شبعينيات 

و�لتمتع بجمال طبيعتها.

مستنقع مالح:
ومنذ �لعام 2003، مل تعد �لرز�زة مكانا ماأهوال بعدما حتولت 

�إىل م�شتنقع مالح ومقربة للحيو�نات و�الأ�شماك �مليتة.
ويعزي رحيم �ملالكي من �شاكني �ملنطقة، تهديد�ت �جلفاف �إىل 
نف�شه  �لنهر  �ن  ذلك  �لبحرية،  �لتي تغذي  �لفر�ت  نهر  مياه  قلة 

يعاين من �نخفا�ش منا�شيب مياهه.
بحرية  من  مياهها  �لبحرية  ت�شتمد  �لفر�ت  نهر  �إىل  و�إ�شافة 

�حلبانية و�ملياه �جلوفية، ومياه �الإمطار.
وما يزيد من ن�شب �لتلوث يف �لرز�زة هو تلوث م�شادر مياهها، 
ال�شيما نهر �لفر�ت �لذي يغذيها و�لذي ي�شل حجم �لتلوث فيه 
عام  عر�قية  م�شادر  بح�شب  �ملليون  يف  جزء   1200 نحو  �ىل 

.2010
و�أب���و  �مل��ل��ح،  ه��م��ا،ب��ح��ر  م�شتنقعن  م��ن  �ل��ب��ح��رية  وت��ت��األ��ف 

دب�ش،ومتتد على طول 70 كم جنوبا وبعر�ش 40 كم.

ملوثات البيئة 
�الأيام  تلك  �ىل  بح�شرة  �ملنطقة   �شاكني  �أحد  �أمري  �أبو  وينظر 
�ملياه  عباب  ميخر  زورق  يف  معه  ي�شطحبنا  وه��و  �ملا�شية  
�ىل  باأ�شبعه  ي�شري  حيث 

��شماك ميتة تطفو هنا وهناك.
ويف �الأيام �خلو�يل �جتذبت �لبحرية هو�ة �لطيور و�ل�شياح 
�ملنطقة  و���ش��ك��ان  �ل����زو�ر  وك���ان  ل��زي��ارت��ه��ا،  �لطبيعة  وحم��ب��ي 

يطوفون يف قو�رب �شغرية �ىل �عماق �لبحرية.
ويدعونا �بو �أمري �ىل عدم �ال�شتغر�ب حن ن�شادف يف جولتنا 
��شبحت  فالبحرية  �لكالب،  مثل  بحرية  غري  ميتة  حيو�نات 
مرتعا لكل ملوثات �لبيئة، وعلى رمال �ل�شاطئ �شارت �لنباتات 
مرتادو  يرميها  وخملفات  �لنايلون  الأكيا�ش  م�شد�  �لبحرية 

�لبحرية.

مشكلة بيولوجية خطيرة 
�ن  �ىل  عبيد  �حمد  كربالء  جامعة  من  �لبيئي  �خلبري  وي�شري 
من  تعاين  �ملغلقة  �شبه  بحري�ته  وال�شيما  �لعر�ق  �نهار  �كر 
و�الأحياء  �لطحالب  تعفن  نتيجة  خطرية  بيولوجية  م�شكلة 
الإز�لة  و�لبحري�ت  �الأنهر  )ك��ري(  ع��دم  �ن  �ىل  وي�شري  �مليتة. 
�لغرين �ملرت�شب،ما �أدى �ىل تاأقلم �لطحالب وتكاثرها، وميكن 
تلم�ش تعفن كبري يف قاع �لبحرية خ�شو�شا يف �أ�شهر �ل�شيف 
عندما تنح�شر مياه �لبحرية مئات �الأمتار فتنبعث منها رو�ئح 
كريهة وهذ� ي�شبب نق�شا يف كمية �الأوك�شجن �لالزمة لتنف�ش 

�الأ�شماك.
�لبال�شتيكية  �ل��ع��ب��و�ت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ع��ل��ى  �ل��ن��اظ��ر  ع��ن  وت��ق��ع 
�ل�شاطئ  منظر  م�شوهة  �ل�شاطئ  ح��ول  تنت�شر  و�لزجاجية 

�جلميل.
�ل�شياحي،  �ال�شتثمار  غري  ينقذها  ال  �لبحرية  �ن  عبيد  ويوؤكد 
ال  وقتية  �شتكون  لكنها  �شملتها  و�ن  �لدولة  م�شاريع  �أن  حيث 

تتمتع بالدميومة كما حدث يف جتارب �ل�شنو�ت �ل�شابقة.
ويدعو عبيد �لقطاع �خلا�ش �ىل �ال�شتثمار فيها عن طريق بناء 
فيها حيث  �الأ�شماك  تربية  �لرتفيه و�ال�شتجمام وتنمية  �أماكن 
�ل�شمكي يف  �ملخزون  لتعزيز  �لبحرية م�شدر�  تكون  �ن  ميكن 

�لعر�ق.

تغذيتها من جديد بالمياه 
وي�شري عبيد �ىل �ن �خلطوة �الأوىل يف �إحياء �لبحرية، هو يف 
تغذيتها من جديد باملياه �حللوة لتقليل ن�شبة �مللوحة كخطوة 
�أوىل يف تعوي�ش فر�ش �حلياة �لبحرية فيها عن طريق �دخال 
�الأ�شماك  م��ن  ج��دي��دة  �أن����و�ع 
�ل�����ب�����ح�����ري�����ة 
تتحمل �مللوحة 

�لعالية.
وع��ل��ى رغ���م �ن 
�ل�شلطات �ملائية 
ت���������ش����خ �ل���ي���ه���ا 
�لفينة  بن  �ملياه 
�ن  �ال  و�الأخ�����رى 
كافية،  لي�شت  هذه 
ب�������ش���ب���ب ن�����ش��ب��ة 
�لكبرية،  �مل��ل��وح��ة 
�لكبري  و�ل���ت���ب���خ���ر 
ب�شبب كرب م�شاحتها 
تتعر�ش  �لتي  �ملائية 
�إىل �أ�شعة �شم�ش قوية 

طيلة �أيام �ل�شنة.

بحيرة الرزازة من منتجع الى مستنقع مالح !

أن ها التأخير لقانون النفط 
والغاز ألقى بظاله على العقود 
النفطية ومدى قانونيتها 
وأثير جدل واعتراض عليها، 
ما أثر ذلك على امكانية 
تطوير القدرتين االنتاجية 
والتصديرية والتي تؤثر أيضًا 
بدورها على النمو االقتصادي


