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البغدادي  ن���ور  االق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ر 
خطط  اعتماد  اجلديدة  احلكومة  دع��ا 
تخ�صع  حم��ددة  اولويات  ذات  حمكمة 
ملخطط زمني وا�صح من اجل النهو�ض 
للمواطن،  واخلدمي  املعي�صي  بالواقع 
لواقع  اخل��ط��ط  تلك  �صعي  ع��ن  ف�صال 
واالقت�صادي،عرب  ال��ع��م��راين  ال��ب��ل��د 
التي  ال�صابقة  جتربته  من  اال�صتفادة 
القت بظاللها على الواقع العام نتيجة 
او  اآنية  خطط  اية  على  اعتمادها  عدم 

�صرتاتيجية. 
طغت  ال��ت��ي  الع�صوائية  اىل  وا���ص��ار 
ع���ل���ى اجل����ان����ب امل������ايل وف��و���ص��وي��ة 
�صرفت  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  التخ�صي�صات 
اىل  ت���رت���ق���ي  ال  ����ص���غ���رة  مل�������ص���اري���ع 
الكربى،ومنها  امل�����ص��اري��ع  م�����ص��ت��وى 
م�صروع 10×10 ال�صكني الذي قدمته 
امل�صاريع  م��ن  يعد  ال��ذي  ب��غ��داد  ام��ان��ة 
جوانبه  يف  امل��م��ي��زة  ال�����ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
يوؤ�صر  مم��ا  واال�صتثمارية  اخل��دم��ي��ة 
على وجود خطط �صرتاتيجية لتطوير 
هذا  قوة  من  انطالقا  بغداد  العا�صمة 
وقال  ال�صرتاتيجي،  وبعده  امل�صروع 
اىل  اي�صًا  احلكومة  ندعو  البغدادي: 
كالطرق  االخرى  بالقطاعات  االهتمام 
وامل��وان��ئ وال��ن��ق��ل واال���ص��ت��ث��م��ار، اىل 
وتطوير  اخلا�ض  القطاع  دع��م  جانب 
املوؤ�ص�صات التعليمية والرتبوية،ف�صال 
ع��ن اه��م��ي��ة و����ص���رورة اع����ادة النظر 
يف  وال��زراع��ي��ة  ال�صناعية  باخلطط 
املرحلة  يف  و���ص��ل��ت  وال���ت���ي  ال���ب���الد 
ال�صابقة اىل م�صتوى كارثي،و�صحيح 
العراقي  الوزراء  ان رئي�ض  نحن نرى 
حقيقي  ام��ت��ح��ان  يف  امل��ال��ك��ي  ن����وري 
ما  ال�صابقة  املرحلة  تداعيات  فر�صته 
يجعل من �صرتاتيجية الدولة �صرورة 
على  البلد  ب��واق��ع  للنهو�ض  ق�صوى 
ب��ح��زم��ة من  ت���دع���م ه����ذه اخل���ط���ة  ان 
بخرباتهم  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل�����ص��ت�����ص��اري��ن 

االخت�صا�صات  مبختلف  ومهنيتهم 
ووالئهم للعراق كله مع اهمية اختيار 
امل�صاريع  لتنفيذ  ال�صحيحة  االم��اك��ن 
ان  البد  والتي  الكربى  ال�صرتاتيجية 
وتاأثرها  وج��وده��ا  امل��واط��ن  يلم�ض 
املعي�صي  ال����واق����ع  ع���ل���ى  احل��ق��ي��ق��ي 
�صرورة  اغفال  الميكن  واخلدمي،كما 
االمانة  اداء  تطوير  يف  تتمثل  اخ��رى 
املحرك  النها  ال���وزراء  ملجل�ض  العامة 
احلقيقي لتنفيذ اخلطط ال�صرتاتيجية 
الدولة،  موؤ�ص�صات  جلميع  وامل��وج��ه 

وهو الطريق الوحيد وال�صحيح للعمل 
املخل�ض خدمة للوطن وال�صعب. 

العبيدي  ا���ص��ام��ة  ال��دك��ت��ور  ق���ال  فيما 
العلوم  جامعة  يف  االقت�صاد  ا���ص��ت��اذ 
النظام  ���ص��ق��وط  ب��ع��د  اال����ص���الم���ي���ة: 
عدد  تفاقم   2003 ني�صان  يف  ال�صابق 
كالبطالة  االقت�صادية،  امل�صكالت  من 
البنية  وانهيار  وال��دي��ون  والت�صخم 
واالداري  امل���ايل  وال��ف�����ص��اد  التحتية 
ا�صبح  امل�صكالت،وهنا  م��ن  وغ��ره��ا 
لزاما على احلكومة اجلديدة ان ت�صع 

ما  م��ع  امل�صكالت  تلك  جلميع  احل��ل��ول 
تواجهه من مهام يف حتقيق اال�صتقرار 
�صعف  ومعاجلة  واالم��ن��ي  ال�صيا�صي 

اجلهاز االداري احلكومي.
االداري  اال�صالح  ان  العبيدي:  وا�صاف 
ال���ذي يعد ���ص��روري��ًا ج��دا يف ال��ع��راق ال 
ن�صبيا،  ق�صره  يتم خالل فرتة  ان  ميكن 
والكثر  ال�صنوات  من  ع��ددًا  يتطلب  بل 
تبذل  ان  يجب  التي  امل�صنية  اجلهود  من 
على  �صعبة  تكون  قد  التي  واالج���راءات 
ال�����ص��رائ��ح االج��ت��م��اع��ي��ة االك���ر ف��ق��را يف 

من  ح��ال  اي  يف  العراقي،ولكن  املجتمع 
امل�صكالت  جميع  درا���ص��ة  ف���ان  االح����وال 
االقت�صادية ب�صورة متاأنية ومن ثم و�صع 
اخلطط  و�صع  مع  تلتقي  الفعالة  احللول 
او  امل��دى  متو�صطة  او  ق�صرة  التنموية 
تكابدها  ا�صلفنا  كما  التي  امل��دى  طويلة 
الن  املجتمع  يف  ف��ق��را  االك���ر  ال�صريحة 
نتائجها �صتكون على املدى البعيد،والتي 
ال�صيا�صات  تفعيل  مع  تزامنها  املهم  من 
منو  حتقيق  اىل  ال��ه��ادف��ة  االق��ت�����ص��ادي��ة 
القطاعات  يف  التطور  يعتمد  اقت�صادي 
والقطاعات  التحديد  وجه  على  الزراعية 
ال�صناعية وال�صياحية واخلدمية وغرها 

على وجه اأعم.
وتابع: ان من اهم معوقات منو االقت�صاد 
العراقي خالل االعوام اخلم�صة والع�صرين 
القائمني  ا�صتخدام  �صعف  ه��و  املا�صية 
اية  ال��ع��راق  يف  امل��ال��ي��ة  ال�صيا�صة  ع��ل��ى 
معاجلات واقعية للم�صكالت التي تراكمت 
مع مرور الزمن،اذ ال يعود ال�صبب يف ذلك 
اىل عدم قدرة املتخ�ص�صني يف ايجاد تلك 
ال�صيا�صي  للقرار  نتيجة  وامن��ا  احللول 
التطبيقات  على  وقتها  يف  ا���ص��ر  ال���ذي 
التي  االقت�صادية  لل�صيا�صات  اخلاطئة 
بالكامل  التحتية  البنية  انهيار  اىل  ادت 
م��ن ط��رق م��وا���ص��الت وو���ص��ائ��ل ات�صال 
وطاقة كهربائية وتقنيات االنتاج وغرها 
والتي تعدعامال ا�صا�صيا لتحقيق التطور 

االقت�صادي.
وق���ال: ان ال��ع��راق ب��رغ��م اف��ت��ق��اره حاليا 
وزارة  ت�صع  للتنمية  دقيق  موؤ�صر  اىل 
اخلم�صية  التنمية  خطة  يف  التخطيط 
املوؤ�صر  لهذا  تقريبيا  رقما  اقرتحتها  التي 
ورجحت  املئة،  يف  ون�صف  ت�صعة  يبلغ 
بعد  ال��ن�����ص��ب��ة  ه����ذه  ال���ع���راق  ي��ح��ق��ق  ان 
اخلطة،  جن��اح  ح��ال  يف  �صنوات  خم�ض 
العراقية  االقت�صادية  القطاعات  ومن��و 
يف  كبر  ت��راج��ع  م��ن  حاليا  تعاين  التي 

م�صتوياتها العامة.

خبراء يطالبون بتفعيل سياسات االصالح االقتصادي 
مع تشكيل الحكومة الجديدة

 بابل/ إقبال محمد 

الكفي�صي  ����ص���الح  ال����دك����ت����ور  ق�����ال 
ل�)املدى  ب��اب��ل  ا�صتثمار  هيئة  ع�صو 
لل�صحف  امل��ت��ت��ب��ع  ان  االق��ت�����ص��ادي(: 
ير�صد  االخ�����رى  االع�����الم  وو����ص���ائ���ل 
االهتمام الكبر الذي توليه لال�صتثمار 
واعدادها  اال�صتثمارية  وامل�����ص��اري��ع 
ي�صعر  ان  مت��وي��الت��ه��ا،والب��د  وح��ج��م 
ما  ث��م  وال��ت��ف��اوؤل،  بالغبطة  امل��واط��ن 
يلبث ان يتفاجئ بان اغلبها حرب على 
ورق، وهنا تربز الت�صاوؤالت من املعني 
بالعملية اال�صتثمارية يف البلد وبديهيًا 
اللذان  النواب  وجمل�ض  احلكومة  هما 
اال�صتثمار  قانون  ت�صريع  يف  ا�صهما 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ت�����ص��ك��ي��ل  و���ص��ع��ي��ا 

)مع  املحافظات  وهيئات  لال�صتثمار 
اهمية  اىل  الفتًا  املحلية(  احلكومات 
ال��ت�����ص��اوؤل ع���ن م�����ص��ت��وي��ات االجن���از 
وهيئات  لال�صتثمار  الوطنية  للهيئة 

املحافظات.
يعرفون  ال  ال��ك��ث��ري��ن  ان  وا����ص���اف: 
ال��واج��ب��ات وامل��ه��ام وااله�����داف التي 
ح��دده��ا ق��ان��ون اال���ص��ت��ث��م��ار رق���م 13 
االجن���از  وم�����ص��ت��وي��ات   2006 ل�صنة 
دور  وع��ن  املن�صرمني،  العامني  خ��الل 
اجلهات امل�صوؤولة والرقابية عن تقييم 
عملها  ومراقبة  ومتابعة  الهيئات  اداء 
وت�صخي�ض  احل��ق��ائ��ق  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
ال�����ص��ل��ب��ي��ات وامل���ع���وق���ات وك���م �صعت 
ذ،  ان���ه  نعتقد  ال���ذي  االداء،  ل��ت��ق��ومي 
عمرانية  تنمية  اح���داث  يف  كبر  اث��ر 

واقت�صادية وجمتمعية وتوفر فر�ض 
العمل للمواطنني.

واأو�صح ان حجم امل�صاريع التي اعلنت 
عنها الهيئة الوطنية والهيئات االخرى 
رمبا ياأتي يف اطار الدعاية والرتويج 
اخلطى  لت�صريع  امل�صتثمرين  وح��ث 
والدخول يف العملية اال�صتثمارية يف 
البلد وهذا من �صلب عمل الهيئات واأحد 
اىل  م�صرا  اال�صتثمار،  قانون  اهداف 
مع  والتن�صيق  اال�صتثماري  املناخ  ان 
الوزارات ذات العالقة لتذليل العقبات 
وا�صتكمال  الفر�ض  امام  والتعار�صات 
م��واف��ق��ات��ه��ا ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى ار����ض 
وفرتها  التي  الت�صهيالت  وما  الواقع، 
والتوقيتات  الرخ�صة،  على  للح�صول 
معاملة  الجن��از  القانون  اورده��ا  التي 

امل�صتثمر وا�صباب التاأخر والتلكوؤ يف 
عمل النافذة الواحدة وطرق معاجلتها 
اجناز  بعرقلة  املعنية  ال����وزارات  م��ع 
املوافقات �صمن التوقيتات التي اقرها 
وايجاد   2006 ل�صنة   13 رقم  القانون 
اجلهات  ه��ذه  م��ع  م�صرتكة  ار���ص��ي��ات 
ا�صا�صيات  �صلب  يف  يدخل  ذل��ك  وك��ل 
والذي  اال�صتثماري،  امل��ن��اخ  حت�صني 
الهيئة  ت�صعى  ان  امل��ف��رو���ض  م��ن  ك��ان 
�صيا�صات  خالل  من  وتتبناه  الوطنية 
وخطط وبرامج ت�صعها وتفعلها خالل 
الهيئة  اجنزت  ولو  املن�صرمة،  الفرتة 
لذلك  لكان  تقدم  مم��ا  بع�ض  الوطنية 
هيئات  عمل  ت�صهيل  يف  الكبر  االث��ر 

اال�صتثمار.
ت���دف���ق  م�����ع�����دالت  رف������ع  ان  وق���������ال: 
اال���ص��ت��ث��م��ارات يف ك��ل ال��ق��ط��اع��ات يف 
مبردود  �صياأتي  رمبا  احلا�صر  الوقت 
اال�صتثمارية  العملية  ع��ل��ى  عك�صي 
وجدية  م�صداقية  م��ن  ويقلل  برمتها 
امل�صتثمرين  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال��ب��ل��د 
من  العديد  اف��رزت  احلالية  والتجربة 
واملعاناة  املعطلة  للرخ�ض  احل���االت 
وزارتي  للم�صتثمرين)ب�صبب  الكبرة 
املعقدة  واآلياتهما  والبلديات  املالية 
ان���ه بخالف  م�����ص��را اىل  وامل��ت��خ��ل��ف��ة( 
م��ن اجلهد  امل��زي��د  ذل��ك تتطلب احل��ال��ة 
العالقة  ذات  اجلهات  وتبني  واملثابرة 
لت�صهيل االجراءات وتعديل التعليمات 
القانونية،  اال����ص���الح���ات  واج������راء 
مع  وال��ت��ع��ار���ص��ات  ال��ق��ي��ود  وتقلي�ض 
على  ت�صاعد  والتي  اال�صتثمار  قانون 
املناخ  وحت�����ص��ني  اال���ص��ت��ث��م��ار  حتفيز 

التناف�صي وبال�صرعة الفائقة.
وا���ص��اف: ان اال���ص��ت��ف��ادة م��ن جتارب 
ال�������دول يف جم�����ال حت�����ص��ني امل���ن���اخ 

يف  كبر  ب�صكل  �صي�صهم  اال�صتثماري 
من  االقت�صادية  التنمية  عملية  دف��ع 
البلد  املتدفقة على  اال�صتثمارات  خالل 
التنمية  عملية  دف��ع  يف  كبر  ب�صكل 
اال�صتثمارات  خ��الل  م��ن  االقت�صادية 
ب�����ص��ك��ل علمي  ال��ب��ل��د  امل��ت��دف��ق��ة ع��ل��ى 
ومدرو�ض ومتوازن مع حت�صن البيئة 
اإىل  اال�صارة  من  والب��د  اال�صتثمارية. 
ال��ت��ج��رب��ة امل�����ص��ري��ة ال���رائ���دة يف هذا 
احلقيقية  اال�صتفادة  وامكانية  املجال 
منها لوجود العديد من اوجه الت�صابه 
يف الظروف املو�صوعية وبيئة العمل 
يف القطاع العام امل�صري ورمبا ت�صل 

حد التطابق يف بع�صها.
عندما  الوطنية  الهيئة  بجهد  وا���ص��اد 
ال��ك��وادر من  لتدريب  ب��رن��اجم��ًا  اع��دت 
مركز  يف  تخ�ص�صية  دورات  خ���الل 
اال�صتثمار  لوزارة  التابع  القادة  اعداد 
التي  التجربة  من  لال�صتفادة  امل�صرية 
عقود،  خالل  م�صر  ون�صجتها  طورتها 
ول��ق��د ����ص���ارك ف��ي��ه��ا م���وف���دون م���ن كل 
ومن  ال��ت��اأم��ني  ���ص��رك��ات  وم��ن  الهيئات 

�صوق االوراق املالية.
وا�صار اىل وجود هدف وا�صح للتدريب 
وحت�صني  امل��ه��ارات  اكت�صاب  لغر�ض 
االه����داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  االداء  م�����ص��ت��وى 
وحتديد  معرفة  وان  للهيئات،  املثلى 
احتياجات الكوادر العاملة يف الهيئات 
والو�صائل  اال�صاليب  ومعرفة  للتدريب 
وال���ت���ح���ق���ق م����ن ���ص��الح��ي��ة امل��ن��اه��ج 
الهيئة،  ملتطلبات  وتلبيتها  التدريبية 
وتقييم  متابعة  اآل��ي��ات  ات��ب��اع  وك��ذل��ك 
املوظفني  على  ال��ت��دري��ب  اث��ر  وق��ي��ا���ض 

مبا�صرة او بعد حني مهم جدًا.
واكد الكفي�صي ان الهيئة معنية بالنظر 
والعلمية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��م�����ص��ت��وي��ات 
والتخ�ص�صية واال�صتيعابية للموظفني 
الوظيفي،  عملهم  وم�صتقبل  املتدربني 
لكلف  بالقيا�ض  التدريب  من  وامل��ردود 
التدريب كلها مع امكانية تدريب مدربني 
من املتميزين واال�صتفادة منهم يف فتح 
م��رك��ز ل��ت��دري��ب ك����وادر ج��دي��دة وكما 
وبلدان  واالردن  م�صر  يف  به  معمول 
كوادر  لتطوير  ن��واة  واعتباره  اخ��رى 
الهيئات وغرها من الدوائر واجلهات 
مو�صوع  وخ�����ص��و���ص��ًا  ال��ع��الق��ة  ذات 
البلد،  على  ج��دي��دًا  الزال  اال�صتثمار 
عدم  وكذلك  ظروفنا،  مثل  يف  وخا�صة 
اف�صاح املجال لن�صر غ�صيلنا عند الدول 
معنا، وال  املتناف�صة  املجاورة وخا�صة 
باأ�ض ان تقام دورات وزيارات لالطالع 
اال�صتثمارية  امل�صاريع  على  ميدانيًا 
التي �صبقتنا يف هذا امل�صمار،  للبلدان 
والتذكر  عملها  باآليات  واال�صرت�صاد 
واأهمية  الوطنية  ب��ال��واج��ب��ات  دائ��م��ًا 
للربامج  ال��ق�����ص��وى  ال��ف��ائ��دة  حت��ق��ي��ق 

النظرية والعملية.

)المدى االقتصادي(: تنشيط االستثمار مسؤول لـ
من اولويات الحكومات المركزية والمحلية 

االستفادة من تجارب الدول في مجال 
تحسين المناخ االستثماري سيسهم 

بشكل كبير في دفع عملية التنمية 
االقتصادية من خالل االستثمارات 

المتدفقة على البلد بشكل كبير في 
دفع عملية التنمية االقتصادية من 

خالل االستثمارات المتدفقة على البلد 
بشكل علمي ومدروس ومتوازن مع 

تحسن البيئة االستثمارية. والبد من 
االشارة إلى التجربة المصرية الرائدة 

في هذا المجال وامكانية االستفادة 
الحقيقية منها لوجود العديد من 

اوجه التشابه في الظروف الموضوعية 
وبيئة العمل في القطاع العام المصري 

وربما تصل حد التطابق في بعضها.

بغداد/ المدى االقتصادي

تلقى الملحق االقتصادي ردًا توضيحيًا من 
الجهاز المركزي لالحصاء على مقالة الكاتب 
حسين علي الحمداني الموسومة )التعداد 

ومحنة التأجيل المتكرر(، وإذ نثمن هذا 
التفاعل مع ما ينشر على صدر صفحات 

)المدى االقتصادي(، وعمال بحرية النشر 
نعرض نص الرد كامال: 

وزارة التخطيط 
الجهاز المركزي لالحصاء

الى/ جريدة المدى
يف  ال�صادر  االقت�صادي  امللحق  يف  ن�صر  ما  اىل  اإ�صارة 
14/ 12/ 2010 على ال�صفحة احلادية ع�صرة منه مقااًل 
ويف  املتكرر(  التاأجيل  وحمنة  )التعداد  عنوان  حتت 
علي  ح�صني  الكاتب  اهتمامات  فيه  نثمن  ال��ذي  الوقت 
احلمداين يف تقدير حجم العمل املنجز من قبل اجلهاز 

اال�صارة  نود  له  امل�صاندة  واجلهات  لالح�صاء  املركزي 
اىل ان التعداد ال ينبغي ان يت�صمن تفا�صيل كثرة الن 
امل�صموح بالعينة توفر هذه التفا�صيل كما ان مو�صوع 
عدد ال�صوارع على م�صتوى املحلة الواحدة متوفر لدينا 

من نتائج احل�صر والرتقيم.
للتف�صل بالعلم مع التقدير 
د. مهدي محسن العالق 
رئيس الجهاز المركزي لالحصاء

من أبجديات العمل الحكومي ألية دولة خاصة الدولة المتقدمة والناهضة التي تصنف من دول العالم الثالث التي تمتلك موارد بشرية 
كبيرة ان تضع في اولويات اجندات حكوماتها خططا استراتيجية بعضها قد يمتد من اربع الى ست سنوات، وهذه الخطط تسمى 
قصيرة المدى واالخرى منها يوضع لها مديات زمنية طويلة تصل الى عشرين سنة تحت مسمى بعيدة المدى مستندة على محاور 
عدة تفرضها مصلحة البلد الرئيسة وحاجة المواطن في جوانب عدة منها قطاعات الصحة والتعليم والسكن والخدمات البلدية 
وغيرها،فضال عن تفعيل السياسات االقتصادية وتنمية الموارد الزراعية اضافة الى الخطوط التنموية االخرى. 

حق الرد:
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ال��ع��رب��ي��ة، من  ال����دول  ن��ف��ط  وك���ان وزراء 
اع�صاء اوبك ومن خارجها، انهوا اجتماعا 
يف القاهرة ال�صبت املا�صي من دون ا�صارة 
اىل اي تعديل يف االنتاج يف �صوء ارتفاع 

ا�صعار النفط يف االيام االخرة.
�صي  بي  بي  مع  مقابلة  يف  العطية  وق��ال 
ان اجتماع القاهرة ال عالقة له ب�صيا�صات 
اوبك، ومن ثم مل يناق�ض ح�ص�ض االنتاج 
التاكيد على ان اوبك  وال اال�صعار، مكررا 
تناق�ض  وامن����ا  ال��ن��ف��ط  ا���ص��ع��ار  حت���دد  ال 
ا���ص��ا���ص��ي��ات ال�����ص��وق م���ن ع��ر���ض وطلب 

ل�صمان توازنها.
وارجع العطية ارتفاع اال�صعار اىل عوامل 
وانخفا�ض  وامل�صاربات  ال��ربد  منها  ع��دة 
االقت�صاد  تطورات  وكذلك  ال��دوالر  �صعر 
العاملي وازمات الدول كاليونان وايرلندا 

وغرها.
حاجة  ال  انه  القطري:  الطاقة  وزير  وقال 
الن تعقد اوبك اجتماعا ب�صاأن االنتاج قبل 
اجتماعها الدوري فال�صوق ال تعاين نق�صا 
يف االم��دادات واال�صعار معقولة على حد 

تقديره.
وا�صلت  وقت  يف  القاهرة  اجتماع  وج��اء 
فيه ا�صعار النفط االرتفاع، منهية اال�صبوع 
عند  للربميل  دوالرا  الت�صعني  حاجز  فوق 

اعلى م�صتوى منذ نحو عامني.
ال��ن��ف��ط ارت��ف��ع��ت يف  واذا ك��ان��ت ا���ص��ع��ار 
اال  معقولة،  بن�صبة  العام  ه��ذا  املتو�صط 
ب����راأي ك��ث��ر م��ن امل��ح��ل��ل��ني يعود  ان ذل���ك 
باال�صا�ض اىل انخفا�ض �صعر الدوالر الذي 

وا�صل الرتاجع طوال العام.
االمريكية  العملة  قيمة  انخفا�ض  وي��وؤدي 
اىل ارتفاع ا�صعار ال�صلع امل�صعرة بها مثل 
على  امل�صتثمرين  الإقبال  والذهب،  النفط 
هبوط  نتيجة  لرخ�صها  ال�صلع  تلك  �صوق 

الدوالر.
ام���ا ا���ص��ا���ص��ي��ات ���ص��وق ال��ن��ف��ط ف��ل��م تتغر 
الطلب  م��ن  اك��رب  العر�ض  يظل  اذ  ك��ث��را، 
وهو ما دفع اغلب الدول امل�صتهلكة للطاقة 

لبناء خمزونات جتارية هائلة.
الدول امل�صتهلكة  وب�صاأن زيادة خمزونات 
ال  ذلك  ان  العطية:  قال  قيا�صية  مل�صتويات 

غر  امل�صتويات  كانت  وان  اوب���ك،  يقلق 
م�صتويات  ارتفاع  ارجع  انه  اال  م�صبوقة، 
املخزونات اىل دخول دول كالهند وال�صني 
وغ���ره���ا يف ال�������ص���وق ل��ل�����ص��راء وب��ن��اء 

املخزونات.
ان  الكويتي:  النفط  وزي��ر  قال  جانبه  من 
�صعر  حتمل  ي�صتطيع  العاملي  االقت�صاد 
ملح  بينما  للربميل  دوالر   100 عند  النفط 
م�صدرون اآخرون اىل اأن منظمة اأوبك قد 
نظرا   2011 يف  االنتاج  زي��ادة  عدم  تقرر 

الن ال�صوق تتلقى امدادات جيدة.
اأن  امل���رج���ح  م���ن  ان  امل��ح��ل��ل��ون  وي���ق���ول 
بعدما  املزيد  للنفط  املنتجة  ال��دول  ت�صخ 
باملئة   30 من  اأكر  اخلام  اأ�صعار  ارتفعت 
اأيار  يف  امل�صجل  املنخف�ض  م�صتواها  من 
يف  جم��ددا  اال�صعار  تت�صبب  الن  حت�صبا 
الدول  يف  االقت�صادي  بالنمو  اال���ص��رار 

امل�صتوردة للوقود.
بور�صة  يف  ب��رن��ت  م��زي��ج  �صعر  واأغ��ل��ق 
انرتكونتننتال عند 93.46 دوالر للربميل 
يوم اجلمعة املا�صي بعدما الم�ض 94.74 
دوالر للربميل وهو اأعلى م�صتوى له منذ 

ت�صرين االول 2008.
تعقد  للنفط  م�����ص��درة  ع��رب��ي��ة  دوال  ل��ك��ن 
اجتماعا يف القاهرة مطلع اال�صبوع احلايل 
قالت انها ال ترى حاجة اىل �صخ مزيد من 
النفط اخلام نظرا الرتفاع املخزونات والن 
ظاهرة  هو  اال�صعار  يف  احل��ايل  االرت��ف��اع 

موؤقتة جنمت عن طق�ض بارد يف اأوروبا.
العبد  اأح��م��د  الكويتي  النفط  وزي��ر  وق��ال 
ان  لرويرتز:  �صوؤال  ردا على  ال�صباح  الله 
�صعر  حتمل  ي�صتطيع  العاملي  االقت�صاد 

100 دوالر للنفط.
واأبلغ كل من وزير النفط العراقي اجلديد 
ورئي�ض املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط يف ليبيا 
رويرتز اأن �صعر 100 دوالر هو �صعر عادل 
يف حني قال وزير النفط القطري عبد الله 
العطية انه ال يتوقع اأن ترفع اأوبك االنتاج 

يف 2011.
اأوبك  اأن تعقد  انه ال يتوقع  العطية:  وقال 
اجتماعا قبل حزيران املقبل وعزا ذلك اىل 
البع�ض  ان  بل  م�صتقرة،  النفط  اأ�صعار  اأن 
االلتزام  درجة  امل�صدرين اىل حت�صني  دعا 

وبح�صب  عليها.  امل��ت��ف��ق  االن��ت��اج  ب��ق��ي��ود 
تقديرات لرويرتز بلغت ن�صبة التزام اأوبك 
بالتخفي�صات 56 باملئة يف ت�صرين الثاين 

املا�صي.
ان  �صوؤال  على  ردا  بالنفي  اأحمد  واأج��اب 
كان انتاج النفط �صيزيد وطالب مبزيد من 

االلتزام بح�ص�ض االنتاج القائمة.
ملنظمة  ال��ق��اه��رة  اج��ت��م��اع  يف  وي�����ص��ارك 
االقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( 
فيهم  اأوب�����ك مب���ن  ال���ع���رب يف  االع�������ص���اء 
ال�صعودية اأكرب بلد م�صدر للخام يف العامل 
ب�صاأن  املعتدلني  م��ن  تقليديا  تعترب  التي 
اال�صعار ا�صافة اىل تون�ض وم�صر و�صوريا 

والبحرين غر االع�صاء يف اأوبك.
اثر  ب�صدة  االن��ت��اج  خف�صت  اأوب��ك  وكانت 
تفجر االزمة املالية العاملية يف 2008 وذلك 

يف م�صعى لوقف انهيار يف اأ�صعار النفط.
وم���ع ارت��ف��اع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ن��ح��و ح���اد يف 
2010 وتوقع مزيد من االرتفاع يف 2011 
اأوبك  كانت  اذا  ما  كثب  عن  ال�صوق  ترقب 
�صت�صتغل على االقل بع�ض الطاقة االنتاجية 
الفائ�صة ملنع اال�صعار من االرتفاع باجتاه 
تفجر  قبل  فعلت  كما  للربميل  150 دوالرا 

االزمة يف �صيف عام 2008.
الله  عبد  ال�صعودي  ال��ب��رتول  وزي���ر  ك��ان 
انه  امل��ا���ص��ي  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ق���ال  النعيمي 
مازال را�صيا عن �صعر النفط يف نطاق 70 
اىل 80 دوالرا للربميل وانه ال حاجة اىل 
موؤمترها  قبل  اأوب��ك  ملنظمة  اجتماع  عقد 

املقرر التايل يف حزيران املقبل.
�صعر  اىل  امل��ن��ظ��م��ة  يف  اآخ�����رون  وي��دع��و 
الكمي  التي�صر  �صيا�صات  ان  قائلني  اأعلى 
والدوالر االمريكي ال�صعيف يجعالن قوة 

اأ�صعار النفط غر حقيقية ب�صكل جزئي.
وقال وزير البرتول امل�صري �صامح فهمي: 
هي  النفط  اأ�صعار  يف  احلالية  الزيادة  ان 
التدفئة  وق��ود  على  الطلب  ارتفاع  نتيجة 

ب�صبب الطق�ض البارد يف اأوروبا.
وقال وزير النفط االماراتي حممد الهاملي: 
مرتفع  احل���ايل  امل��خ��زون��ات  م�صتوى  ان 
متو�صط  م���دى  ع��ل��ى  االأع��ل��ى  اأن���ه  م�صيفا 
خم�ض �صنوات ما يعني اأن ال�صوق حتظى 

بامدادات جيدة.

اوبك ال ترى حاجة لعقد اجتماع استثنائي لمناقشة 
تغيير حصص انتاج النفط

مع ارتفاع اسعار النفط الى اعلى 
مستوياتها منذ نحو عامين، ال ترى 

منظمة الدول المصدرة للبترول )اوبك( 
حاجة لعقد اجتماع استثنائي قبل 

اجتماعها الدوري في حزيران المقبل.
ويرجع وزراء اوبك ارتفاع االسعار 

الحالي الى موجة البرد الشديد ومضاربات 
المستثمرين وليس نقص االمدادات، كما 
قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبد 
الله بن حمد العطية لبي بي سي، ويمكن 
التنشغيل باستخدام برنامج"ريال بالير"، 

او"ويندوز ميديا بالير

دكا/ رويترز

اف��غ��اين ح��ك��وم��ي رف��ي��ع: ان البنك  ق���ال م�����ص��وؤول 
منح  مقرا  ج��دة  من  يتخذ  ال��ذي  للتنمية  اال�صالمي 
لتمويل  دوالر  ماليني   105 بقيمة  قر�صا  بنغالد�ض 
التي  ال��وح��ي��دة  ال��ت��ك��ري��ر  م�صفاة  حت��دي��ث  تكلفة 

متتلكها البالد.
العالقات  اداة  مدير  ب��وي��ان  ح�صني  م�صرف  وق��ال 

اال�صالمي  البنك  املالية:"اأكد  ب��وزارة  االقت�صادية 
للتنمية لنا منح التمويل و�صنوقع االتفاق مع البنك 

قريبا."
البالغ عمرها 40 عاما واململوكة  وبامكان امل�صفاة 
 1.5 تكرير  امل��ح��دودة  ال�صرقية  امل�صفاة  ل�صركة 
يف  ال�صلطات  وكانت  �صنويا  اخلام  من  طن  مليون 
بقيمة 300  قر�ض  للح�صول على  ت�صعى  بنغالد�ض 
لزيادة  للتنمية  اال�صالمي  البنك  من  دوالر  مليون 

مدينة  يف  تقع  التي  للم�صفاة  االنتاجية  الطاقة 
ت�صيتاجوجن ال�صاحلية اىل 4.5 مليون طن.

وقال م�صوؤولون ان بنغالد�ض ت�صتورد ما بني 3.4 
ذلك  الوقود مبا يف  منتجات  مليون طن من  و3.8 

نحو 1.5 مليون طن من اخلام �صنويا.
وي���ق���ول م�����ص��وؤول��ون ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ان����ه خالل 
اململوكة  النفط  موؤ�ص�صة  �صتحتاج  �صنوات  خم�ض 
للدولة"بنغالد�ض برتوليوم كوربوري�صن"ال�صتراد 

الوقود  من  �صنويا  طن  مليون   6.6 اىل  ي�صل  ما 
ومنتجات النفط لتلبية الطلب.

التي  املتكثفات  تكرير  يف  اأي�صا  امل�صفاة  وتعمل 
يجري جمعها من حقول الغاز الطبيعي يف البالد، 
يوميا،  برميل   5000 منها  بنغالد�ض  انتاج  ويبلغ 
يف  ال��وق��ود  ال�صتراد  ال�صنوية  التكلفة  وت���رتاوح 

بنغالد�ض بني 2.5 مليار وثالثة مليارات دوالر.

البنك االسالمي للتنمية يمنح بنغالدش 105 ماليين دوالر 

استطالع: األمريكيون متخوفون 
على اقتصادهم

CNN /واشنطن

العام  من  الثالث  الربع  خالل  طفيفًا  تقدمًا  االأمريكي  االقت�صاد  حقق  فيما 
اال�صتثمار  يف  بزيادة  مدفوعًا  الثاين،  الربع  يف  حققه  مبا  قيا�صًا  اجل��اري 
اأ�صار  املا�صية،  االأرب��ع��اء  االأمريكية  احلكومة  ذك��رت��ه  م��ا  وف��ق  ال��ت��ج��اري، 
ا�صتطالع للراأي اإىل اأن ثالثة اأرباع االأمريكيني ي�صعرون باأن االأمور ت�صوء 

اأكر يف الواليات املتحدة.
وقال 7 من كل 10 اأمريكيني اإنهم قلقون للغاية ب�صاأن حالة االقت�صاد القومي 
الظروف  اإن  اال�صتطالع  عينة  اأف��راد  من  املئة  يف   58 قال  بينما  االأمريكي، 

االقت�صادية قد جتربهم على االقتطاع من االأموال التي يتربعون بها.
الظروف  ب��اأن  ي�صعرون  اأن��ه��م  اإىل  العينة  اأف���راد  م��ن  املئة  يف   44 واأ���ص��ار 
االقت�صادية �صتجعل من اأيام العطالت واالأعياد اأكر اإرهاقًا مما كانت عليه 

يف العام املا�صي.
االأ�صمل  املقيا�ض  يعترب  ال��ذي  االإج��م��ايل،  املحلي  بالناجت  يتعلق،  ما  ويف 
بنحو 2.6  تقدر  �صنوية  بن�صبة  فقد حقق منوًا  القومي،  االقت�صاد  للن�صاط 
يف املئة خالل ال�صهور الثالثة التي انتهت يف اأيلول املا�صي، بح�صب االأرقام 

ال�صادرة عن وزارة التجارة االأمريكية.
يف   2.5 بلغت  منو  ن�صبة  حقق  قد  اجل��اري  العام  من  الثاين  الربع  وك��ان 

املئة.
اأن  توقعوا  الذين  االقت�صاد  توقعات خرباء  من  قريبة  النتيجة  وتاأتي هذه 

ت�صل ن�صبة النمو للربع الثالث 2.7 يف املئة.
وبرغم اأن �صرعة النمو االقت�صادي تتح�صن، واإن كانت بطيئة، اإال اأن الن�صبة 
االقت�صادي  اخلبر  يقول  اإذ  النمو،  ذلك  ال�صتعادة  بالن�صبة  �صعيفة  تظل 
ب�صرعة  ينمو  النمو  فينرت:"مازال  م���ارك  فارغو"،  موؤ�ص�صة"ويلز  يف 
القطاع  �صرب  ال��ذي  الركود  عمق  باالعتبار  اأخذنا  اإذا  خ�صو�صًا  بطيئة، 

االقت�صادي."

تقرير: شركات أمريكية تستثمر 
مليارات الدوالرات في إيران

واشنطن/ وكاالت

دافعت االإدارة االأمريكية عن قرارها مبنح ال�صركات الوطنية االإعفاءات 
واال�صتثناءات بقولها:"اإن التجارة مع اإيران توقفت اإىل حد كبر".

وك�صف تقرير جديد اأجرته �صحيفة نيويورك تاميز اأن �صركات اأمريكية 
اأخرى غرها  اإي��ران ودول  ال��دوالرات يف  ا�صتثمارات مبليارات  لديها 

خا�صعة حلظر جتاري دويل.
القا�صية  العقوبات  م��ن  ال��رغ��م  على  اإن��ه  االأمريكية  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
لل�صركات  �ُصمح  فقد  االأخ���رى،  ال���دول  وبع�ض  اإي���ران  على  املفرو�صة 
االأمريكية بتوقيع نحو 10 اآالف �صفقة يف اإيران وبع�ض الدول االأخرى 
معها  التعامل  املحظور  ال�صوداء"للدول  على"القائمة  ا�صمها  ال��وارد 

جتاريا.
م�صاعدات  اأنها  على  ت�صنيفها  جرى  التي  ال�صلع  قائمة  ان  واأو�صحت 
اأن  ُيعتقد  التي  الفاخرة  واالأطعمة  والعلك  ال�صجائر  �صملت  اإن�صانية 

بع�صها بيع ل�صركات وثيقة ال�صلة بالنظام احلاكم يف اإيران. 
اأن ال�صركات االأمريكية  �صحيفة نيويورك تاميز االأمريكية ا�صارت اىل 
التي  واالإعفاءات  اال�صتثناءات  بف�صل  ال�صفقات  تلك  اإبرام  من  متكنت 

ح�صلت عليها حتت غطاء تقدمي"امل�صاعدات االإن�صانية".
من جهتها دافعت االإدارة االأمريكية عن قرارها مبنح ال�صركات الوطنية 
تلك االإعفاءات واال�صتثناءات بقولها:"اإن التجارة مع اإيران توقفت اإىل 

حد كبر".
ا�صتثمارات  ب�صاأن  تعليق  اأي  عنه  ي�صدر  فلم  االإي���راين،  اجلانب  ��ا  اأمَّ

ال�صركات االأمريكية يف اإيران.
ُي�صار اإىل اأن �صحيفة نيويورك تاميز كانت قد ك�صفت يف وقت �صابق من 
العام احلايل اأن حكومة الواليات املتحدة قد وقَّعت على مدى ال�صنوات 
الع�صر املا�صية تعاقدات بقيمة 100 مليار دوالر مع �صركات دولية تن�صط 

اأي�صا يف ال�صوق االإيرانية.
وتقول نيويورك تاميز اأن اإدارتي اأوباما و�صلفه بو�ض ارتبطتا بعقود 

مع �صركات ت�صتثمر يف اإيران.

بكين/ وكاالت

ال�صينية  ديلي  ت�صاينا  �صحيفة  ذك��رت 
تنفق  ان  امل��ت��وق��ع  م���ن  ان  احل��ك��وم��ي��ة 
احلكومة ال�صينية نحو 200 مليار يوان 
م�صروعات  على  دوالر(  مليار   30.10(
يزيد  م��ا  وه���و   2011 يف  امل��ي��اه  ح��ف��ظ 

مبقدار الع�صر عن عام 2010.
اعطاء  �صيتم  ان��ه  ال�صحيفة  وا���ص��اف��ت 
تاأمني  ل�صمان  ال��ري  لتح�صني  اول��وي��ة 
اجلفاف  مكافحة  وم�صروعات  احلبوب 

والفي�صانات.
وزير  يل  ت�صني  ع��ن  ال�صحيفة  ونقلت 
للحكومة  املياه قوله يف اجتماع  موارد 
من  ���ص��ت��اأت��ي  اال���ص��ت��ث��م��ارات  بع�ض  ان 
على  امل��ئ��ة  يف  ع�����ص��رة  قيمتها  �صريبة 
االرا�صي،  تاأجر  من  املكت�صب  الدخل 

ومل تذكر ال�صحيفة تف�صيالت.
�صتخ�ص�ض  اخ���رى  ام����واال  ان  وق��ال��ت 
لتجديد البنية اال�صا�صية المدادات املياه 
و�صمان  الرئي�صة  الزراعية  املناطق  من 
مليون  ل�صتني  اآم��ن��ة  ���ص��رب  م��ي��اه  ت��وف��ر 

�صخ�ض يعي�صون يف املناطق الريفية.
ال�صنوات  ال�صحيفة"خالل  وا���ص��اف��ت 
بان  ياأمل  ان��ه  ت�صني  ق��ال  املقبلة  الع�صر 
املتو�صط  م�����ص��اع��ف��ة  ال��ب��الد  ت�صتطيع 
حفظ  بناء  يف  لال�صتثمارات  ال�صنوي 

املياه."
واأو�صحت ان احلكومة ا�صتثمرت نحو 
خالل  املياه  حفظ  يف  يوان  مليار   700

ال�صنوات اخلم�ض املا�صية.
ونقلت ال�صحيفة عن ت�صني �صيون مدير 
التابعة  البارزة  جمموعة العمل الريفي 
امل�صورة  تقدم  التي  املركزية  للحكومة 
الريفية  ال�صيا�صة  ب�صان  الزعماء  لكبار 
خا�ض  ب�صكل  �صت�صتهدف  احلكومة  ان 

العام  خالل  املياه  على  احلفاظ  م�صاألة 
املقبل ب�صبب القلق على انتاج احلبوب.

وقال ت�صني: انه على الرغم من ان انتاج 
احلبوب �صيزيد اىل 546.4 مليون طن 
هذا العام بارتفاع 15.6 مليون طن عن 
ب�صاأن  خماوف  هناك  فان  املا�صي  العام 
الكوارث  ب�صبب  املقبل  العام  حم�صول 
املواد  ا�صعار  ترفع  قد  التي  الطبيعية 

الغذائية.
وتويل احلكومة اهتماما خا�صا ال�صعار 
الغذاء بعد ان ارتفعت اال�صعار نحو 12 
يف املئة خالل العام حتى ت�صرين الثاين 
الت�صخم  ارتفاع  اىل  ادى  مما  املا�صي 
العام للم�صتهلكني اىل اعلى م�صتوى له 

منذ 28 �صهرا م�صجال 5.1 يف املئة.
املركزي  ال��ب��ن��ك  رف���ع  ذل���ك  غ�����ص��ون  يف 
ال�صبت  ي��وم  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  ال�صيني 
املا�صي يف ثاين خطوة من نوعها على 
بذلك  م�صعدا  �صهرين  م��ن  اأك���ر  م��دى 

حربه على الت�صخم.
)البنك  ال�����ص��ي��ن��ي  ال�����ص��ع��ب  ب��ن��ك  وق����ال 
االقرا�ض  �صعر  �صرفع  ان��ه  امل��رك��زي( 
 5.81 اىل  اأ�صا�ض  نقطة   25 الرئي�صي 
الرئي�صي  االي���داع  �صعر  وي��رف��ع  باملئة 
 2.75 اىل  اأي�����ص��ا  اأ���ص��ا���ض  ن��ق��ط��ة   25
باملئة، وقال البنك يف بيان مبوقعه على 
�صت�صري  الزيادة اجلديدة  ان  االنرتنت 

من االحد املا�صي.
ك�����ان ال��ت�����ص��خ��م ال�������ص���ن���وي ال���ص��ع��ار 
اأعلى  ب��ل��غ  ق��د  ال�����ص��ني  يف  امل�صتهلكني 
م�صتوى يف 28 �صهرا عندما �صجل 5.1 
من  ال�صباب  ال��ث��اين  ت�صرين  يف  باملئة 
تدفع  االقت�صاد  يف  زائدة  �صيولة  بينها 

اال�صعار لالرتفاع.
امل�صتثمرين  ك����ل  ت���وق���ع  ح����ني  ويف 
وامل��ح��ل��ل��ني ت��ق��ري��ب��ا اج�����راء م��زي��د من 

الت�صديد النقدي اال اأنه �صاد عدم التيقن 
ب�صاأن ما اذا كان البنك املركزي �صرفع 

اأ�صعار الفائدة قبل نهاية العام.
يف  بكني  قالت  بعدما  اخل��ط��وة  وت��اأت��ي 
�صتتحول  ان��ه��ا  االول  ك��ان��ون  اأوائ�����ل 
من  نقدية"مت�صددة"بدال  �صيا�صة  اىل 
تو�صف  كانت  التي  ال�صابقة  �صيا�صتها 

باأنها"مي�صرة باعتدال".
قد  ال�صياغة  تغير  ان  املحللون  وق��ال 
الفائدة  رف���ع  ق�����رارات  م��ن  مل��زي��د  مي��ه��د 

وتقييد االقرا�ض.
نحو  ال�صينية  اال�صهم  اأ���ص��واق  وفقدت 
ت�صرين  منت�صف  م��ن��ذ  ب��امل��ئ��ة  ع�����ص��رة 
الثاين املا�صي ملخاوف من اأن احلكومة 
�صت�صعد من ت�صديد �صيا�صتها النقدية يف 

مواجهة ارتفاع الت�صخم.
رفعت  اال�صعار  �صغوط  احتواء  وبغية 
ت�صرين   19 يف  الفائدة  اأ�صعار  ال�صني 
االول وذلك للمرة االوىل يف نحو ثالث 
ا�صتطلعت  حمللون  ويتوقع  �صنوات. 
)رويرتز( اراآءهم هذا ال�صهر رفع اأ�صعار 
بواقع 25  ال�صينية ثالث مرات  الفائدة 
العام  بنهاية  منها  كل  يف  اأ�صا�ض  نقطة 

القادم.
حماربة  يف  امل��ه��م  دوره  ج��ان��ب  واىل 
النقدية  ال�صيا�صة  الت�صخم ينبئ ت�صديد 
بثقة احلكومة يف اأن ثاين اأ�صخم اقت�صاد 
برغم  �صلبة  اأر���ض  على  يقف  العامل  يف 
االقت�صادي  التعايف  ه�صا�صة  ا�صتمرار 

يف الواليات املتحدة واأوروبا.
االحتياطي  ن�صبة  رفعت  ال�صني  كانت 
العام  هذا  م��رات  �صت  للبنوك  االلزامي 
وفر�صت قيودا على االقرا�ض امل�صريف، 
ب��ك��ني خ���ط���وات ع����دة لكبح  وات���خ���ذت 
القطاع العقاري يف حماولة لدرء فقاعة 

اأ�صول حمتملة.

الصين تنفق 30 مليار دوالر للحفاظ 
على المياه في 2011
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البلد  ان  عرفنا  ما  اإذا  عمل،  فر�ض  لتوفر 
م�صكلتنا  لكن  هائلة  ث���روات  وميتلك  غني 
يف عملية التوظيف وانا اجد ان العراق ال 
لكن  االم��وال  روؤو���ض  نق�ض يف  يعاين من 
االم���وال يف  ه��ذه  توظيف  خ��ربات  تنق�صه 
املجاالت اال�صتثمارية املنتجة التي توفر لنا 
زيادة يف االنتاج وتهيئ فر�ض عمل للنا�ض 
�صعيًا لزيادة الدخل من خالل هذه العملية، 
النظر يف  اعادة  املطلوب  انه من  ارى  وانا 
النظام  زم��ن  يف  �صابقًا  املتبعة  ال�صيا�صات 
�صرتاتيجية  و���ص��ع  اىل  وي�����ص��ار  ال�صابق 
اخطاء  ت�صخ�ض  ان  ت�صتطيع  بعيد  مب��دى 
ملعاجلة هذه  اجل���ادة  وامل��ح��اول��ة  امل��ا���ص��ي، 
االخفاقات ب�صيا�صات و�صرتاتيجيات تتالءم 

مع الو�صع االقت�صاد العاملي والوطني.
من  النفط  على  الكبر  االع��ت��م��اد  ان  *ه��ل 
ال�صر  على  قادر  االنتاجية  القطاعات  دون 

ب�صفينة االقت�صاد العراقي اىل بر االأمان؟
لالموال  كم�صدر  م��ه��م  النفطي  -ال��ق��ط��اع 
االقت�صاد  م��ن��ه��ا  ي��ع��اين  ال��ت��ي  وامل�����ص��ك��ل��ة 
وا�صحة  تكون  ان  ينبغي  والتي  الوطني 
للنا�ض ان هذا القطاع ميتلك روابط مع بقية 
هي  الروابط  وهذه  االقت�صادية  القطاعات 
والرابطة  االمامية  الرابطة  ان��واع:  ثالثة 
اخل��ل��ف��ي��ة وال���راب���ط���ة امل���ال���ي���ة، واالخ����رة 
االمامية  ال��رواب��ط  بينما  فقط  القوية  هي 
بالقطاعات  �صعيفة  رواب��ط  هي  واخللفية 
االخرى مبعنى ان الرابطة املالية هي القناة 
االقت�صادي  للن�صاط  االم���وال  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
يطور  ال  وه��ذا  فح�صب  االخ��رى  للقطاعات 
تاأخذ هذه االم��وال وتعمل على  اذا مل  الأن��ه 
تنويع م�صادر الدخل فالقطاع اخلا�ض غر 
انا  ب��ل  اخل�صخ�صة  �صد  ل�صت  وان��ا  ق���ادر، 
ويف  املالئم  الوقت  يف  تكون  عندما  معها 
املكان املالئم فربيطانيا �صنة 1986 بداأت يف 
ان  هل  هنا:  االهم  والت�صاوؤل  اخل�صخ�صة، 
االقت�صاد  ماحققه  اجنز  العراقي  االقت�صاد 
فورية،  بخ�صخ�صة  نقوم  حتى  الربيطاين 
واجلواب كال فنحن نوؤمن باأن اخل�صخ�صة 
مطلوبة وان اآلية ال�صوق �صرورية لكن متى 

واين؟
اخل�صخ�صة  ن����درج  ان  ه��ن��ا  واجل�����واب   
يف  �صبقتنا  ل���دول  عاملية  جت���ارب  وت��وج��د 
هذا امل�صمار، وتوجد دول نامية ا�صتطاعت 
ثم  وتكملها  م�صاريع  وتن�صئ  ت�صتثمر  ان 
على  قادر  النه غر  للقطاع اخلا�ض  تبيعها 
دخول مغامرة من هذا النوع وبهذا احلجم 
ان  املعروف  من  النه  نتائجها  يرى  ان  قبل 
املال جبان وهذه حقيقة معروفة فال  راأ�ض 
يوجد قطاع خا�ض يقدم على م�صروع بقدر 
كبر من املخاطرة وهذا دور احلكومة فاأنا 
كاأقت�صادي اميل اىل عدم ترك دور احلكومة 
تكون  ان  يجب  فاخل�صخ�صة  االقت�صادي 
الوقت  لعامل  بالن�صبة  تدريجية  بطريقة 
وال تكون فورية حتى ال تعطي اثارًا �صلبية 
الكالم  ه��ذا  على  �صواهد  وت��وج��د  وتف�صل 
 1983 يف  ال�صابق  النظام  خ�صخ�صة  بانه 
و�صركات  موؤ�ص�صات  بيع  مت  اذ  حت��دي��دًا 
وانتهى  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  اىل  ح��ك��وم��ي��ة 
امل�صروعات الن  ه��ذه  اغ��الق  بها اىل  االم��ر 
حولوها  امل�صروعات  هذه  ا�صتلموا  الذين 
اىل روؤو�ض اموال وا�صتثمرت يف جماالت 
يف  النجاح  ان  مبعنى  انتاجية  غر  مالية 
وهيئة  خ��ط��ة  و���ص��ع  ي��ب��ط��ل  اخل�صخ�صة 
امل�صروع  ابيع  وال  التنفيذ  وتراقب  ت�صرف 
للقطاع  بيعه  مبجرد  ب��ه  عالقتي  وتنتهي 

اخلا�ض.
متويل  كم�صدر  مهم  النفطي  القطاع  فدور 
القطاعات  باقي  مع  قطاعية  كعالقة  ولي�ض 
اأو  النفطي  القطاع  مع  العالقة  ان  مبعنى 
ال�صناعي او الزراعي هي عالقات �صعيفة ال 
تقود اىل تنويع يف الن�صاطات االقت�صادية 
لكن  وال�����ص��ن��اع��ة  ال���زراع���ة  ت��ط��وي��ر  واىل 
القوية والتي ميكن ان  املالية هي  الرابطة 
تنويع  باجتاه  كعراقيني  نحن  ن�صتثمرها 
خالل  من  العراقي  االقت�صاد  دخل  م�صادر 
خطط ا�صتثمارية تت�صمن معظم القطاعات 
االقت�صاد  منها  يتكون  التي  االقت�صادية 
القطاع  ه��ي��م��ن��ة  ت���ب���داأ  ف��ع��ن��دئ��ذ  ال��ع��راق��ي 
منه  الب��د  ���ص��يء  وه���ذا  ب��ال��رتاج��ع  النفطي 
ويقوى  قويًا  العراقي  االقت�صاد  يبقى  لكي 
ان  متكنا  م��ا  اذا  النمو  يف  وي�صتمر  اك��ر 
ال�صحيح  التوظيف  النفط  ايرادات  نوظف 
والعقالين وان ال تكون ايرادات النفط كلها 

ت�صتنزف الغرا�ض ا�صتهالكية.
ا�صتثمارات  هنالك  تكون  ان  ميكن  *كيف 
مثلى يف الوقت احلا�صر، وهل ان القوانني 
متطلبات  مع  التجاوب  على  قادرة  احلالية 

اال�صتثمار االأجنبي؟
اال�صتقرار  يتوفر  ان  ينبغي  ه��ذا  ك��ل  قبل 
االم����ن����ي وال�������ص���ي���ا����ص���ي واالق���ت�������ص���ادي 
الثالثة  املقومات  لهذه  يحتاج  فاال�صتثمار 
م�صتثمر  ب��اأي  تاأتي  ان  ت�صتطيع  ال  وان��ت 
الثالث  البيئات  هذه  غياب  ظل  يف  اجنبي 
القدرة  يعني  االق��ت�����ص��ادي  واال���ص��ت��ق��رار 
لكي  ال��وط��ن��ي��ة  العملة  قيمة  تثبيت  ع��ل��ى 
يطمئن امل�صتثمر لو�صع االقت�صاد العراقي 
ب�صبب  تن�صاأ  ان  املمكن  من  التي  واملخاطر 
ح��ال��ة ع��دم اال���ص��ت��ق��رار امل��وج��ودة واذا ما 
جذب  يف  �صبقتنا  التي  العامل  ل��دول  نظرنا 
اال�صتثمارات، كال�صني مثاًل تعد اكرب دولة 
االن  وامريكا  االجنبي  لال�صتثمار  جاذبة 
يف�صل  وامل�صتثمر  اجنبي  ا�صتثمار  فيها 
م�صتقرة  النها  االقت�صاديات  لهذه  الذهاب 
التي  الثانية  والناحية  كافة  النواحي  من 
الو�صع  هو  املجيء  على  امل�صتثمر  ت�صجع 
نعي�ض  االن  ونحن  االقت�صاد  يف  املعريف 
وحتى  االن  ولغاية  املعرفة  يحتاج  و�صعًا 
لي�ض  العراقية  االقت�صادية  اخلطط  �صمن 
م���ن ت��ف��ك��ر ول���و ب�����ص��ي��ط يف ك��ي��ف��ي��ة خلق 
العلم  على  يتاأ�ص�ض  ال��ذي  املعرفة  اقت�صاد 
ن�صتطيع  ال  والتكنولوجيا ونحن  واملعرفة 
ما  اذا  العامل  م�صتوى  على  االن  نناف�ض  ان 
جماالت  ونخلق  اقت�صادنا  ننوع  ان  اأردن��ا 
املناف�صة  ف��االن  تنتج  التي  �صلعنا  لت�صدير 
تطور  وم��دى  املعرفة  على  تعتمد  ���ص��ارت 
النجاح  على  ال��ق��درة  م��دى  يعني  املجتمع 
غر  ان��ن��ا  يعني  امل��ع��ريف  التخلف  وم���دى 

قادرين على الو�صول لالهداف املرجوة.
لكيفية  ���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ت��وج��د  ان  وي��ج��ب 
املعرفة  واقت�صاد  املعرفة  جمتمع  اي��ج��اد 
الذي يواكب ما يجري يف العامل من تطور 
فنحن وب�صبب ظروف العراق التي ذكرناها 
ابتعدنا كثرًا عن جمرى احلياة يف العامل 
بحاجة  فنحن  واملعريف  العلمي  والتطور 
جماالت  وك��ل  للجامعات  ودع��م  خطط  اىل 
االن  هي  التي  واالك��ادمي��ي  املهني  التعليم 
خلطط  ال�����ص��دارة  ت��اأخ��ذ  ان  اىل  ب��ح��اج��ة 
الدولة باأجتاه النهو�ض باالقت�صاد العراقي 
فمن دون العلم واملعرفة ال ميكن يف الوقت 
اذ  العراقي  باالقت�صاد  النهو�ض  احلا�صر 
اكفاء  ومهند�صني  ماهرين  لعمال  نحتاج 

وعلماء واكادمييني وهذه كلها تدخل �صمن 
�صركة  اي  ه��ذا  دون  فمن  املعرفة  جمتمع 
بعمال  �صتاأتي  النا�ض  ت�صغل  لكي  �صتاأتي 
املطلوبة  امل��ه��ارات  ذوي  اجنبية  دول  م��ن 
مبعنى اننا غر مهيئني ولكن لو اننا منتلك 
واهتمامنا  اعتنائنا  خ��الل  م��ن  امل��ه��ارات 
بالعلم واملعرفة واهتمامنا باجلانب العلمي 
دول  كبقية  ن��ك��ون  ان  مي��ك��ن  والتعليمي 

العامل.
املوؤمترات  ج���دوى  م��دى  تقّيمون  *ك��ي��ف 
منها  الكثر  اقيم  التي  النقا�صية  واحللقات 
بعد 2003 وتعر�صت اإىل م�صاكل االقت�صاد 

العراقي؟
املوؤمترات  يف  يطرح  ما  يف  لي�ض  -اخللل 
والندوات وور�ض العمل التي حت�صل لكن 
معاجلات  م��ن  ي��دور  م��ا  التقاط  يف  اخللل 
و�صيا�صات مقرتحة من قبل هذه املوؤمترات 
فاجلامعات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
االطروحات  اآالف  تنتج  �صنويًا  العراقية 
التي تت�صمن مقرتحات للتطوير وتت�صمن 
ان  للدولة  ممكن  التي  االم���ور  م��ن  الكثر 
يكتب  فالباحث  ت�صتعمل،  فال  منها  ت�صتفيد 
مقرتحاته بهدف اال�صهام يف عملية التنمية 
هذا  اخذ  كيفية  يف  امل�صكلة  لكن  والتطور، 
واملقرتحات  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م 
فالذي  للتنفيذ  عملي  هو  ما  منها  ونختار 
للتن�صيق  ج��ه��ة  وج����ود  ع���دم  ه��و  يح�صل 
حيز  اىل  ت�صل  لكي  باملقرتحات  واالخ���ذ 
امور  بها  امل��وؤمت��رات  م��ن  فالكثر  التنفيذ 
ممتازة تعرب عن ت�صخي�ض وروؤية �صحيحة 
كيفية  يف  هي  العلة  لكن  واملعاجلة  للواقع 
ان  ممكن  التي  العملية  املقرتحات  تنفيذ 

تطرحها هذه املوؤمترات.
اال�صت�صارية  امل��راك��ز  دور  تقّيمون  *كيف 
احلروف  على  النقاط  و�صع  يف  والبحثية 
امل�������ص���ك���الت واحل����ل����ول  ي���خ�������ض  م����ا  يف 

لالقت�صاد؟
اال�صت�صاري  ب��امل��رك��ز  االم���ر  تعلق  -ب��ق��در 
فلي�ض  غ��ره  ام��ا  املعهد  يف  لدينا  امل��وج��ود 
ن�صاطاتها  حجم  ب�صاأن  معلومات  من  ل��دي 

والنتائج واملعاجلات التي تتو�صل لها.
ا�صت�صاري  م��رك��ز  لدينا  املعهد  يف  ون��ح��ن 
كوزارة  خمتلفة  جهات  مع  بالتعاون  يعمل 
البلديات واملحافظات ونعمل ون�صتجيب ملا 
يطلب منا من درا�صات يف جوانب خمتلفة 
واالقليمي  احل�����ص��ري  بالتخطيط  تتعلق 
فنقوم به يف املركز اال�صت�صاري وباأمكاين 
القول ان بع�ض املراكز البحثية تنحو منحى 
�صيا�صيًا وهي لي�صت اقت�صادية 100% ولكن 
مراكز  هي  او  �صيا�صيًا  يوجهها  من  هنالك 
بالتايل  �صيا�صية  اط��راف  قبل  من  ا�ص�صت 
تتالءم  نظر  وج��ه��ات  تعطي  امل��راك��ز  فهذه 
اال�صارة  م��ن  والب��د  �صيا�صية،  م��واق��ف  م��ع 
بحاجة  العراق  ان  هي  جوهرية  نقطة  اىل 
االقت�صادي  قبل  لل�صيا�صي  ال��ذه��اب  اىل 
فاالقت�صاديون  ال�صيا�صيون  اتفق  اذا  النه 
بحاجة  اننا  مبعنى  ينفذوا  ان  ال�صهل  من 
الكيانات  خمتلف  بني  �صيا�صي  توافق  اىل 
ال�صيا�صية والروؤى املوجودة يف البلد على 
حد  �صار  فاأذا  واحلكومة  الربملان  م�صتوى 
ادنى من التوافق ال�صيا�صي �صينع�ض تنفيذ 
ال�صيا�صي  التناحر  بقي  اذا  لكن  االقت�صاد 
وكل من االطراف م�صر على موقف �صيا�صي 
معني وي�صتمر هذا التناحر وتتاأخر م�صاألة 
اذا ماكان  ال�صيا�صية  التناحر بني االطراف 
فاأنا  العراقي،  باالقت�صاد  النهو�ض  هدفنا 

ما وجدته  اذا  اتخلى عن موقفي  ان  ممكن 
م�صرًا يف تقدم االقت�صاد العراقي والتنمية 
احلقيقية النها تعني ان املاليني من ال�صعب 
العراقي �صيعي�صون حياة اف�صل ويح�صلون 
اىل  و�صينتقلون  اف�صل  عمل  فر�ض  على 
العامل  امم  ب��ني  التطور  م��ن  اع��ل��ى  مرحلة 
فعلى اجلميع ان يوحد اهدافه الن املرحلة 
احلالية لي�صت نزهة فاالقت�صاد العراقي يف 
ماأزق واملجتمع العراقي يف ماأزق ونحتاج 
من  امل��اأزق  من  املجتمع  ه��ذا  نخرج  ان  اىل 
دون ان نركز على ق�صايا ايدلوجية فتوجد 
ثانوية  وت��ن��اق�����ص��ات  رئ��ي�����ص��ة  ت��ن��اق�����ص��ات 
فالتناق�ض الرئي�صي الذي يعي�صه االقت�صاد 
املجاورة  ال���دول  ع��ن  تخلفه  ه��و  ال��ع��راق��ي 
على اقل تقدير وهو تناق�ض كبر يفرت�ض 
الثانوية ونهتم  ان ن�صحي ب�صراعاتنا  بنا 
بانعا�ض االقت�صاد العراقي، فعلينا ان نتجه 
تزداد  ان ال  تنمية حقيقية، مبعنى  لتنميته 
ال�صلع من اخلارج  النا�ض وت�صرتي  اموال 
بل ان يكون انتاج حقيقي يف البلد ولي�ض 
ا�صتنزاف للروة الوطنية فهي لي�صت تنمية 
تخ�ض  اقت�صادية  تنمية  كونها  بقدر  مالية 
وتطوير  البلد  االرت��ك��ازي��ة  البنى  تطوير 
باأجتاهات  وحتويلها  االقت�صادية  الهياكل 

تن�صجم مع عملية التنمية االقت�صادية.
املواءمة  او  ال�صراكة  اإىل  تنظرون  *كيف 
�صوء  يف  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
االقت�صاد  م��ن��ه��ا  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�����ص��ك��الت 

العراقي؟
على  تعتمد  وجن��اح��ه��ا  ال�����ص��راك��ة  -ع��م��ل��ي��ة 
االقت�صاد  هيكل  تغير  على  ق��درت��ن��ا  م��دى 
العراقي فالقطاع اخلا�ض ال ميتلك ال روؤو�ض 
الفنية،  اخل��ربة  وال  ج��دًا  الكبرة  االم���وال 
ب�صنوات عدة من االهمال منذ زمن  فهو مر 
التاأميمات يف 1964 اذ تراجع دور القطاع 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  ي���رج���ع  ف��ل��ك��ي  اخل���ا����ض 
ك��م�����ص��ارك ق���وي م���ع ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وه���ذا 
خمتلطًا  قطاعًا  يكون  ب��اأن  �صحيح  اجت��اه 
لكن  واخل��ا���ض،  احل��ك��وم��ي  القطاعني  ب��ني 
يكون  وان  التطور  من  مرحلة  يتطلب  ه��ذا 

القطاع اخلا�ض قطع �صوطًا كبرًا يف جمال 
املطلوبة  اخل��ربات  وميتلك  الفني  التطوير 
يكون  ان  حتتاج  وهذه  والتنفيذ  للتخطيط 
هنالك انتقال باالقت�صاد العراقي يف اخلطط 
معها  انا  ال�صراكة  وهذه  �صراكة  تكون  حتى 
ومع ان يكون دعم للقطاع اخلا�ض بدخوله 
يف جم���االت حم���ددة ه��و ن��اج��ح ف��ي��ه��ا، فهو 
فله  �صيء  كل  يف  ناجحًا  يكون  ان  ميكن  ال 
وكذلك  بها  ينجح  االق��ت�����ص��اد  يف  ام��ك��ان��ات 
فاأن القطاع احلكومي ال ينجح يف كل �صيء 
فمثاًل  للحكومة،  واآخ��ر  لل�صوق  ف�صل  فلدينا 
وينبغي  فيها  يف�صل  جماالت  هنالك  ال�صوق 
ان تتدخل احلكومة خا�صةعندما تكون لدينا 
�صناعي  لن�صاط  نتيجة  خارجية  وف���ورات 
فالقطاع  ويدمرها  البيئة  على  يوؤثر  معني 
اخلا�ض ال يهمه مو�صوع البيئة لكن البد من 
فر�ض �صريبة على التلوث، وعندئذ عاجلنا 
ف�صل ال�صوق معاجلة البيئة والتلوث البيئي 
نتيجة للن�صاط االقت�صادي وهنا ياأتي القطاع 
القطاع اخلا�ض وهنالك  العام ملعاجلة ف�صل 
والقطاع  احل��ك��وم��ة  ف��ي��ه��ا  تف�صل  جم����االت 
�صيما  بها  يقوم  ان  على  اق��در  ه��و  اخل��ا���ض 
فاحلكومة  املبا�صرة،  االنتاجية  الن�صاطات 
ال تقيم معمل طابوق والقطاع اخلا�ض اكفاأ 
يف  تدخل  فاأكرب  ال�صغرة،  ال�صناعات  يف 
يف  االمريكية  احلكومة  ت��دخ��ل  ه��و  ال��ع��امل 
فربغم  االمريكية  املتحدة  الواليات  اقت�صاد 
انهم يطالبون دول العامل الدخول يف منظمة 
دون  من  اقت�صادهم  لفتح  العاملية  التجارة 
�صعرت  عندما  املتحدة  الواليات  ولكن  قيود 
باال�صتراد  �صتتاأثر  ال��ف��والذ  �صناعة  ان 
خالفت كل قوانني ممنظمة التجارة العاملية 
وو�صعت �صرائب على ا�صتراد الفوالذ من 
تتدخل  احل��ك��وم��ة  ان  يعني  وه���ذا  ال��ي��اب��ان 
ارى  عندما  انا  واليوم  املنا�صب  الوقت  يف 
ا�صع  لالنهيار  معر�صًا  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع 
�صيا�صة من خالل ن�صب معينة مدرو�صة من 
ال�صرائب الكمركية على منتجات معينة فاأنا 
ال يهمني منظمة التجارة العاملية بقدر بلدي 

واقت�صاده.
وتاأثره  اخلدمي  الواقع  ارتباط  مدى  *ما 

على التنمية االقت�صادية املرجوة؟
التي  االرتكازية  البنى  من  تعد  -اخل��دم��ات 
والتنمية  التطور  م��ع  م��ت��واٍز  ب�صكل  ت�صر 
جديدة  ا���ص��ي��اء  ا���ص��اف��ة  اىل  بحاجة  ون��ح��ن 
اىل قطاع اخلدمات ب�صكل م�صاحب للتطور 
النك  اجلديدة،  واال�صتثمارات  االقت�صادي 
�صتحتاجها حيث توجد عالقة بني اخلدمات 
ب��ك��ل ان��واع��ه��ا وال��ت��ن��م��ي��ة، اذ ي�����ص��ران مع 
اعاقة  ي�صكل  اخلدمات  تخلف  فاأن  بع�صهما 
نقل  ط��رق  اىل  بحاجة  نحن  فمثاًل  للتنمية 
و�صول  ف��اأن  توفرها  ع��دم  ح��ال  يف  �صريعة 
للم�صانع  العمل  فيها  مب��ا  االن��ت��اج  ع��وام��ل 
املروري  الزحام  املثال  �صبيل  �صيتاأثر وعلى 
تاأثره  يتم ح�صاب  العامل  دول  كل  الذي يف 
العمل  ال��ب��ي��ت اىل  م��ن  ف��ال��ذه��اب  ب���االم���وال 
مما  ك��ذل��ك  واالي���اب  ون�صف  �صاعة  يحتاج 
فلو  انتاجية  �صاعات  ث��الث  ا�صاعة  يعني 
بوجود  �صحيحة  م��روري��ة  تنمية  ت��وف��رت 
جم�صرات وانفاق بحيث تكون ثمة ان�صيابية 
املرتتبة  والكلف  الزمن  خ�صارة  من  �صنحد 
�صحة  تكون  عندما  كذلك  وال�صحة  عليها 
اموال  انفاق  اىل  �صنحتاج  �صيئة  العاملني 
على االدوية فاخلدمات �صيء ا�صا�ض ا�صافة 
حق  ومن  الدولة  على  للمواطن  حق  لكونها 

املواطن ان يعي�ض حياة كرمية.

*ما ال�صبيل االأمثل لالإتيان بربنامج حكومي 
التي  امل�صاكل  �صوء  يف  للمرحلة  منا�صب 

يعاين منها االقت�صاد العراقي؟
-و���ص��ع االق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ي ب��ح��اج��ة اىل 
واالختالالت  للم�صاكل  ج��ذري��ة  م��ع��اجل��ات 
الهيكلية التي يعاين منها، واملعاجلة ينبغي 
االقت�صاد  بناء  يف  البداية  نقطة  تكون  ان 
التغرات  اأخ��رت  ح��روب  من  خروجه  بعد 
الهيكلية املطلوبة والتي كان لها ان حت�صل 
والظروف  ال�صابقة  الزمنية  الفرتات  �صمن 
اال�صتثنائية غر الطبيعية التي مر ت التي 
هذه  معاجلة  حتقيق  اىل  الو�صول  اعاقت 

االختالالت الهيكلية.
النفط  اي����رادات  ف���اأن  اخ���رى  ناحية  وم��ن   
حتقق  اأن  مم��ك��ن  ال��ع��ق��الين  واال���ص��ت��ع��م��ال 
من  يح�صل  ان  ينبغي  ال��ذي  التحول  هدف 
املوازنة  الن  ون��اه�����ض،  ن��اٍم  اقت�صاد  اج��ل 
االن متكئة وب�صكل كبر جدًا على الواردات 
النفطية ولي�ض هناك من تنويع يف الن�صاط 
النفطي  ل��ل��ج��ان��ب  فالهيمنة  االق��ت�����ص��ادي 
ومل  للموازنة،  ت�صتخدم  اي���رادات  ب�صيغة 
املطلوب  بامل�صتوى  هيكلي  تغر  يح�صل 
التي  امل�����ص��ك��الت  م��ع��اجل��ة  م��ن  نتمكن  ل��ك��ي 
يعاين منها االقت�صاد العراقي وعلى راأ�صها 
تكون  ان  ق��ب��ل  هيكلية  ه��ي  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ال��ة 
ازدي���اد  يف  ال�صبب  ان  مبعنى  اآخ���ر  �صيئًا 
االقت�صادي،  الهيكل  االختالل  هو  البطالة 
ال�صرتاتيجية  يف  لت�صل�صل  نحتاج  ونحن 
قبل  الهيكلية  للم�صكالت  معاجلة  تكون  باأن 
معاجلة البطالة والت�صخم اللذين يرتبطان 
ان  اردت  واذا  ال��وط��ن��ي،  ب��اط��اراالق��ت�����ص��اد 
االختالالت  حجم  تكت�صف  ان  فعليك  تعالج 

ت�صل  حتى  وتعاجلها  امل��وج��ودة  الهيكلية 
االخرى  االقت�صادية  ال�صيا�صة  اه��داف  اىل 
ملحة  فاحلاجة  والنقدية،  املالية  كال�صيا�صة 
القطاعات  تتناول  �صرتاتيجية  و�صع  اىل 
كافة، وتنفذ ب�صيغة هادئة ومن دون ت�صرع 
هذه  لكن  االخ��ط��اء،  معاجلة  اىل  وت��ه��دف 

املطلوبة  اخللفية  لها  يوفر  مل  ال�صيا�صات 
مثاًل  والنقدية  املالية  ال�صيا�صة  تنفيذ  الن 
الننا  ت�صبقها  متطلبات  وج��ود  ي�صتوجب 
ن�صخ�ض  ان  علينا  امل�صكلة  نحل  لكي  علميًا 
الواقع الذي لدينا ومن ثم ن�صتطيع ان ن�صع 
يحتاج  فالعراق  املعاجلات  ون�صع  احللول 

اىل فكر اقت�صادي تنموي جديد يعتمد على 
ويوظف  رئي�ض  ب�صكل  الذاتية  االمكانات 
باالجتاه  وغرها  النفطية  العراقية  املوارد 
من  التخل�ض  اىل  ي���وؤدي  ال���ذي  ال�صحيح 
يعاين  التي  االقت�صادية  امل�صكالت  اع��ب��اء 
املجتمع  واالن  البطالة،  راأ�صها  وعلى  منها 

مو�صوع  م���ن  ك��ب��ر  ه���م  ل���دي���ه  ال���ع���راق���ي 
الذين  لل�صباب  عمل  فر�ض  وتوفر  البطالة 
فر�صة  دون  من  اجلامعات  من  يتخرجون 
عمل وهذا ب�صبب اننا مل نطور االقت�صاد لكي 
يتالءم مع حجم اخلريجني املت�صاعد ونحن 
االقت�صادي  الن�صاط  تو�صيع  اىل  بحاجة 

مازلنا نبحث في طبيعة االختالالت 
والمشاكل التي يعاني منها االقتصاد 
الوطني، ومن أجل فتح نافذة حوار 
مع الخبرات االكاديمية والبحثية 
االقتصادية نفتح في هذا العدد حوارًا 
اقتصاديًا معمقًا مع الخبير االقتصادي 
الدكتور محمد صالح القريشي.

حوار/ ليث محمد رضا

الخلل ليس في ما يطرح في المؤتمرات 
والندوات وورش العمل التي تحصل 

لكن الخلل في التقاط ما يدور من 
معالجات وسياسات مقترحة من قبل 

هذه المؤتمرات على المستوى التنفيذي 
فالجامعات العراقية سنويًا تنتج آالف 

االطروحات التي تتضمن مقترحات 
للتطوير وتتضمن الكثير من االمور 

التي ممكن للدولة ان تستفيد منها فال 
تستعمل، فالباحث يكتب مقترحاته 
بهدف االسهام في عملية التنمية 
والتطور، لكن المشكلة في كيفية 

اخذ هذا الكم الهائل من المعلومات 
والمقترحات ونختار منها ما هو عملي 
للتنفيذ فالذي يحصل هو عدم وجود 

جهة للتنسيق واالخذ بالمقترحات لكي 
تصل الى حيز التنفيذ

العراق بحاجة الى فكر اقتصادي تنموي يعتمد 
االمكانات الذاتية بتوظيف للواردات المالية 

)المدى االقتصادي(:  محمد صالح القريشي  لـ



العدد )1999(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )28( 8
كانون االول 2010

العدد )1999(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )28( 
9كانون االول 2010 تحقيقاتتحقيقات

هل أن نسب اإلنجاز للمشاريع تتناسب
مع معطيات الواقع؟

دون الطموح 
ب��ا���ص��م جميل  االق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ر 
انطون قال: قد يتحدث امل�صوؤولون عن 
ن�صب اجناز عالية ن�صبة اىل ال�صنوات 
ال�صابقة لكنها لي�صت مب�صتوى الطموح 
ان  ا�صتطعنا  هل  اال�صا�صية،  وامل�صاألة 
الف�صاد املايل واالداري يف  اآفة  نوقف 

هذه امل�صاريع؟
وا�صاف انطون: ن�صب االجناز لغاية 
فعند  الطموح  مب�صتوى  لي�صت  االن 
االر�ض  يف  املواقع  بع�ض  اىل  النظر 
ت�صتحق  ال���ت���ي  االجن�������ازات  الن�����رى 
مب�صتوى  ل��ي�����ص��ت  وه���ي  ال��ت�����ص��خ��ي��م 

ما�صرف من مبالغ.
تقا�ض  االجن��ازات  اإن  انطون:  وتابع 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن خ��الل 
والكهرباء  ال�صكن  ازم���ات  يف  البلد 
وال��ب��ط��ال��ة واخل����دم����ات وع��ل��ي��ن��ا ان 
االزمات  ن�صب االجناز يف هذه  نحدد 
ن�صب  ان  تتكلم عن  الر�صمية  واالرقام 

البطالة تتجاوز %15 
وق����ال ان���ط���ون: ه��ن��ال��ك م���وؤمت���ر عقد 
عمل  فر�ض  وخلق  البطالة  ازم��ة  حلل 
اإىل  لت�صر  الواقع  للت�صغيل يف ار�ض 
اجن���ازات كبرة ���ص��واء يف ب��غ��داد او 

املحافظات.
خالل  احلكومة  ان  اىل  انطون  ولفت 

م�صلولة  كانت  املا�صية  ا�صهر  ال�صبعة 
ل�صعف الرقابة وامل�صاريع اال�صتثمارية 
الن  كبرة  م�صاكل  من  الحقًا  �صتعاين 
املوازنة مل تقر حتى االن وهذا يتكرر 

يف كل عام.
تقدير  ع����دم  اىل  ان���ط���ون  ا����ص���ار  و 
لكي  االن  لغاية  اخلتامية  احل�صابات 

تقيم مدى االجنازات وامل�صاريع.
ح�صابية  حيلة  توجد  ان��ط��ون:  ق��ال  و 
املحافظات  جم��ال�����ض  بع�ض  ق��ب��ل  م��ن 
والوزارات ت�صحب ن�صب االجناز بناًء 

على ما اجنز من املبالغ املعروفة.
و عن ا�صباب تدين ن�صب االجناز ذكر 
انطون: ان العراق عا�ض خالل اال�صهر 
مما  اعمال  ت�صريف  حكومة  املا�صية 
االدارية  اجلوانب  على  �صلبًا  انعك�ض 
تنفيذ  وم��راق��ب��ة  وم��ت��اب��ع��ة  وامل��ال��ي��ة 

االعمال.
واالداري  املايل  الف�صاد  ان  ا�صاف:  و 
اىل  االع���م���ال  بع�ض  تنفيذ  واع���ط���اء 
االخت�صا�ض،  ذوي  غر  من  مقاولني 
اكر  مبالغ  تاأخذ  ال�صركات  ان  بدليل 

العمل  تنجز  وال  اجن��ازه��ا  ن�صب  م��ن 
وتوجد م�صاريع و�صط بغداد �صوارع 

بائ�صة كالبتاوين وحي الوحدة.
مقياس النسب

م���اج���د  د  االق�����ت�����������ص�����ادي  اخل�����ب�����ر 
ن�صب االجن���از من  ان  ال�����ص��وري:ق��ال 
املقيا�ض  لي�صت  ه��ي  امل��ال��ي��ة  الناحية 
اال�صا�صي ملعرفة مدى تطور امل�صاريع 
واملادي  احلقيقي  االجن��از  ن�صب  وان 
النتائج  اىل  ت�صل  مل  امل�صاريع  لهذه 
املرجوة ال من حيث االداء وال الهدف 

وال التقييم الفعلي لها.
او  دمج  من  بد  ال�صوري:ال  ا�صاف  و 
مراقبة العملية يف جميع املجاالت من 
والهدف  واملادي  املايل  التنفيذ  ناحية 
االرقام  جميع  ولذلك  حتقيقه  املرجو 
ارق��ام غر  منذ 2003 هي  تعلن  التي 
وال  للتنفيذ  الفعلي  ل��ل��واق��ع  م��راع��ي��ة 
الن  للم�صاريع  العملي  الواقع  تعك�ض 
ن�صب  اب����دًا  تعني  ال  املعلنة  الن�صب 
االجناز احلقيقية النه قد يكون هنالك 
الواقع  يف  ولكن  كبرة  مبالغ  اإن��ف��اق 

اي �صيء ولذلك  يتم اجناز  العملي مل 
ال بد من متابعة عملية االجناز ا�صافة 

اىل االنفاق.
و لفت ال�صوري: هنالك احتمال كبر 
�صرفت  امل��ب��ال��غ  م���ن  ال��ك��ث��ر  ان  اىل 
اي  تقييم  م��ن  ب��د  ف��ال  غ��ر جمالها  يف 

م�صروع.
امل���ايل  ال�������ص���وري:ال���ف�������ص���اد  ق����ال  و 
م�صاريع  وج�����ود  وع�����دم  واالداري 
ل��ل��ج��دوى وعدم  م��درو���ص��ة ودرا����ص���ة 
وج����ود درا����ص���ة زم��ن��ي��ة ل���الجن���از من 
وجود  وعدم  واملادية،  املالية  الناحية 
املهنية يف التعامل مع امل�صاريع وهذا 
يف  ال�صعف  عن  ا�صا�صي  ب�صكل  ناجم 
ال�صعف  امل��وازن��ة وع��ن  اع��داد  طريقة 
حتديد  يف  ال�صعف  او  امل��راق��ب��ة  يف 
امل�����ص��وؤول��ي��ة، وال��ف��و���ص��ى امل��وج��ودة 
قبل  م��ن  امل�����ص��اري��ع  ادارة  عملية  يف 
الوزارات واملحافظات وعدم التن�صيق 

بني امل�صاريع املختلفة.
هدر الوقت

الفكيكي  د.ع��ل��ي  االقت�صادي  اخلبر 
قال: ان العامل االكرب يف خف�ض ن�صب 
الزمني  التاأخر  ه��و  امل��وازن��ة  تنفيذ 
العامة  امل��وازن��ة  وم�صادقة  اكمال  يف 
للدولة، فما ينبغي عمله هو ان تكتمل 
منت�صف  من  عليها  وي�صادق  املوازنة 
ال�����ص��ن��ة ال��ت��ي ت�����ص��ب��ق امل���وازن���ة ك���اأن 
تكون يف حزيران او متوز يف ال�صنة 
ال�صابقة ل�صنة املوازنة وهذا ما ح�صل 
يف  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
العام احلايل حيث �صادق الكونكر�ض 
حزيران  يف   2011 ع��ام  موازنة  على 
�صتتيح  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  وان   2010
للدوائر التنفيذية وقتًا كافيًا للتح�صر 
البداية  امل���وازن���ة  ل�����ص��ن��ة  وال��ت��ه��ي��ئ��ة 
والتهيئة لل�صنة القادمة يف حني ان ما 
يح�صل لدينا فعليًا هو تاأخر امل�صادقة 
ال�صنة  ب���داي���ة  ح��ت��ى  امل����وازن����ة  ع��ل��ى 
ثمينًا  وقتًا  نخ�صر  وبالتايل  اجلديدة 
كان ممكنًا ان ي�صتغل يف اعمال التهيوؤ 
والتح�صر لالنطالق حال بداية �صنة 
املوازنة وهذا �صي�صاعد يف رفع ن�صب 

التنفيذ.
على  ينبغي  ثم  الفكيكي:من  ا�صاف  و 
الدر�ض  ه��ذا  ت��اأخ��ذ  ان  املالية  وزارة 
ما  الن   2012 ع��ام  مل��وازن��ة  بالن�صبة 
اأوانه  فات   2011 عام  موازنة  يخ�ض 
االن  منذ  تتح�صر  ان  عليها  ث��م  وم��ن 

وتاأخذ العربة.
على  ي�صادق  عندما  الفكيكي:  تابع  و 
فاأن  بتنفيذها  االمر  وي�صدر  املوازنة 
امل�صكلة  معها  تبداأ  املحافظات  مراكز 
يف ال��ت��اأخ��ر ع��ن��ده��ا وك��ذل��ك ال��دوائ��ر 
التنفيذية يف باقي املوؤ�ص�صات، وهكذا 
املحافظات  م��راك��ز  ب��ني  امل�صاكل  ت��ب��داأ 

واالق�صية والنواحي.
باإنفاق  التعجيل  ان  الفكيكي:  ق��ال  و 
هو  الزمن  وا�صتغالل  و�صرفها  املبالغ 
االهمية  من  عالية  درج��ة  على  ق�صية 
ذل���ك ب���اأن ال��زم��ن ب��ح��د ذات���ه ث���روة ملا 
اىل  فاأ�صافة  نتائج  م��ن  عليه  ترتتب 
مل  وم��ن  كال�صيف  فهو  ذه��ب  من  كونه 
االمام  كان  تراثنا  ويف  قطعه،  يقطعه 
علي ابي طالب )ع( ادراكًا منه الأهمية 
م�صاعفة  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  ال���ذه���ب 

بيت  م����وارد  ب�����ص��رف  يعجل  ال����روة 
املال وذلك ملا لل�صرف ال�صريع من اثر 
االنتاج  عوامل  وت�صغيل  تعجيل  يف 
الناجت  م�صاعفة  وحت��ق��ي��ق  امل��ع��ط��ل��ة 
املحلي االجمايل بفعل ما يدعى يف علم 
وتعجيل  امل�صاعف(  )االث��ر  االقت�صاد 
ا�صتغالل  ن�����ص��ب  ورف����ع  اال���ص��ت��ف��ادة 
املعطلة وتوليد الروة وخلق  املوارد 

فر�ض العمل والق�صاء على البطالة.
نموذج وزاري

واال���ص��ك��ان  االع���م���ار  وزارة  وك���ي���ل 
بداية  ق��ال:ل��غ��اي��ة  ال�����ص��وك  ا���ص��ت��ربق 
ال�صهر احل��ايل ف��اأن ن�صب االجن��از يف 
واال�صكان  االع��م��ار  وزارة  م�صاريع 
القطاعات  ملختلف  ال����%75  جت���اوزت 
ال�صكنية  واالبنية  واجل�صور  كالطرق 
واالب��ن��ي��ة ال��ع��ام��ة وي��وؤم��ل ان ت���زداد 
املالية احلالية  ال�صنة  الن�صبة يف  هذه 

لوجود �صلف االعمال املنجزة.
االجناز  ن�صب  ان  ال�صوك:  ا�صاف  و 
امل�صاريع  لعدد  قيا�صًا  العام  هذا  جيدة 

التي تنفذها الوزارة.
ال�����������ص�����وك:وزارة االع���م���ار  ت���اب���ع  و 
واال�صكان االن تنفذ بحدود 35 جممعًا 
او  �صكنيني  جممعني  ب��واق��ع  �صكنيًا 
مل�صاريع  ا�صافة  حمافظة  كل  يف  اكر 
ج�صور  تنفيذ  يف  واجل�صور  ال��ط��رق 
ج��دي��دة ع��ل��ى ن��ه��ري دج��ل��ة وال��ف��رات 
بج�صور  القائمة  اجل�صور  وا�صتبدال 
الطرق  ان�����ص��اء  اىل  ا���ص��اف��ة  ث��اب��ت��ة 
ال�صريانية  الطرق  و�صيانة  اجلديدة 
بني املحافظات باال�صافة اىل اال�صراف 
ل�صالح  ال��ري��ف��ي��ة  ال��ط��رق  تنفيذ  ع��ل��ى 
جمال�ض املحافظات يف تنمية االقاليم 
وكذلك تقوم الوزارة باأعداد امل�صاريع 
ال�صكنية  واملجمعات  لالبنية  املختلفة 
والطرق واجل�صور واالعمال اخلدمية 

ل�صالح الوزارات.
وزارة التخطيط

والت�صييد  التخطيط  دائ��رة  عام  مدير 
واال���ص��ك��ان واخل��دم��ات ان���وار جميل 
بني قالت: ان ن�صب االجناز يف العام 
احلايل تعد جيدة اذا ما قورنت بالعام 

املا�صي 2009.
يرون  امل��واط��ن��ني  ان  ب��رغ��م  م�صيفًة: 
بعد  �صيما  منخف�صة  التنفيذ  ن�صب  ان 
لبع�ض  ال���ب���رتودوالر  م�صاريع  اق���رار 
عام  يف  التا�صع  �صهر  منذ  املحافظات 
االجن���از  ن�صب  ت���اأث���رت  ح��ي��ث   2010
وقد  متاأخرًا  جاء  القرار  الن  والتنفيذ 
متدنية يف  تنفيذ  ن�صب  يالحظ وجود 
امل��ح��اف��ظ��ات الن��ه��ا ادرج����ت يف  بع�ض 

وقت متاأخرة يف هذا العام. 
وتابعت: هذا يف ما يخ�ض املحافظات 
ي�صمل  مب��ا  واع���م���ار  وب��ن��اء  كت�صييد 
وامل�صت�صفيات  واجلامعات  امل��دار���ض 
ال�صحية  وال��ط��رق  ال�صحية  وامل��راك��ز 
وهي  امل��دن  داخ��ل  وال��ط��رق  والريفية 
كل  يف  وم��وزع��ة  خمتلفة  م�صروعات 
انحاء العراق وت�صم الق�صاء والناحية 
وقد تكون بع�ض ال�صعوبات وامل�صاكل 
يف التنفيذ التي ال ميكن ان تطلب من 

املنفذ يف وقت واحد اذ تعيق التنفيذ.
عن  امل��راق��ب��ني  بع�ض  حديث  ب�صاأن  و 
قالت  امل��ت��دن��ي��ة يف االجن����از  ال��ن�����ص��ب 
ميتلكون  ال  املراقبني  بع�ض  ب��ن��ي:ان 
يعتمدون  فهم  التنفيذ  واقع  مع  متا�صًا 
ع��ل��ى ب��ع�����ض االرق�����ام وال��ع��ق��ود التي 
ولكنهم  ت�صرف  التي  واملبالغ  توقع 
امليداين  ال��واق��ع  على  ي�صطلعون  ال 
امل�صاكل  ي�صاهد  ومل  للم�صروع  الفعلي 
وم�صاكل  وبتنفيذه  ب��ه  حت��ي��ط  ال��ت��ي 
وقد  نف�صه  امل�����ص��روع  م��ع  امل��واط��ن��ني 
تطراأ م�صاكل امنية ال تخطر على البال 

من  كثر  على  ت��وؤث��ر  واالن  م��وج��ودة 
امل�صاريع يف العراق. 

ال��ت��ي تعيق  امل�����ص��اك��ل  ع���ن ط��ب��ي��ع��ة  و 
االجناز يف املحافظات قالت بني: انها 
اىل  ا�صافة  وفنية  ت�صميمية  م�صاكل 
يف  واالن  اال�صت�صارية  املكاتب  �صعف 

العراق. 
و ذكرت بني ان الوزارة لديها �صالحية 
ال���وزارات التي مل  اذ ان  امل��وازن��ة  يف 
ت�صتطع ان ت�صتغل االموال املخ�ص�صة 
اخرى  وزارة  اىل  االم���وال  حت��ول  لها 

حتتاج لهذه االموال مبوافقة اجلهتني 
البلديات مثاًل  وبيان اال�صباب فوزارة 
�صتكمل 100% من تخ�صي�صاتها بن�صبة 
والتعليم  اال�صكان  ووزارت���ي  �صرف 
العايل كذلك وهكذا ينطبق على بع�ض 

املحافظات التي بداأنا نناقل لها. 
و ك�صفت بني ان ارقام امل�صروف الفعلي 
من تخ�صي�صات برنامج تنمية االقاليم 
برغم كونها غر حمدثة منذ �صهور عدة 
اأن تعطي ت�صورًا فمثاًل  اال انها ممكن 
لغاية  موازنتها  �صرف  ن�صبة  ب��غ��داد 
وحمافظة   %67 كانت   2010/8/31
اذ   %91 ومي�صان   %70 كانت  قار  ي  ذ 
اىل  ا�صافة  املحافظات  �صتفوق  انها 
�صرفها  تكون  ان  يتوقع  ال��ب��رتودوالر 
100% اما نينوى فكانت ن�صبة �صرفها 
بينما   %32.7 كانت  وك��رك��وك   %6.6
فكانت  االنبار  ام��ا   %9.3 كانت  دي��اىل 
 %48.8 فيها  الفعلي  امل�صروف  ن�صبة 
كانت  ب��ي��ن��م��ا   %33.9 ك��ان��ت  وب���اب���ل 
فكانت  وا���ص��ط  ام���ا   %20.7 ك��رب��الء 
 %19.2 فكانت  الدين  و�صالح   %17.1
اما النجف فكانت 42.7% والديوانية 
 %40.2 ك��ان��ت  وامل��ث��ن��ى   %1.9 ك��ان��ت 

والب�صرة كانت %14.6.
و بناء على كالم بني فاأن جمموع ن�صبة 

�صرفيات املحافظات كانت %34.9.
دقيقة يف االجناز  و بخ�صو�ض ن�صب 
قالت بني انها غر متوفرة حاليًا واننا 
نطلب بيانها من املحافظات والوزارات 

بعد ال�صهر الواحد من العام التايل. 
م���ا ح�����ص��ل هو  ب��ن��ي ان  و او���ص��ح��ت 
ال�صهر  يف  التنموية  اخلطة  م�صادقة 
ال�صهر  يف  االم����وال  واع��ط��اء  ال��راب��ع 
اخلام�ض والبداية يف ال�صهر ال�صاد�ض 
�صيق  برغم  ت�صاعديًا  يكون  والعمل 

املدة. 

كشفت بني ان ارقام المصروف الفعلي 
من تخصيصات برنامج تنمية االقاليم 
برغم كونها غير محدثة منذ شهور 
عدة اال انها ممكن أن تعطي تصورًا 

فمثاًل بغداد نسبة صرف موازنتها لغاية 
31/8/2010 كانت %67 ومحافظة 
ذ ي قار كانت %70 وميسان 91% 
اذ انها ستفوق المحافظات اضافة الى 
البترودوالر يتوقع ان تكون صرفها 

%100 اما نينوى فكانت نسبة صرفها 
%6.6 وكركوك كانت %32.7 بينما 

ديالى كانت %9.3 اما االنبار فكانت 
نسبة المصروف الفعلي فيها 48.8% 
وبابل كانت %33.9 بينما كانت كربالء 
%20.7 اما واسط فكانت 17.1% 

وصالح الدين فكانت %19.2 اما 
النجف فكانت %42.7 والديوانية 

كانت %1.9 والمثنى كانت 40.2% 
والبصرة كانت 14.6%.

تعد نسب االنجاز في المشاريع المخصصة 
ضمن الموازنة االستثمارية للدولة، مرآة 
لمجمل وضع االقتصاد الوطني بمجمل 

مشاكلها، )المدى االقتصادي( سبرت أغوار 
نسب االنجاز لعام 2010 عبر التحقيق 

التالي:

تحقيق/ المدى االقتصادي
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مشروع قانون الموازنة العامة لجمهورية 
العراق لعام 2011

تلتزم  اأن  ع���ل���ى  اأي�������ص���ا  امل�������ص���روع  وي���ن�������ض 
ال������وزارات واجل���ه���ات غ��ر امل��رت��ب��ط��ة ب����وزارة 
التي  النقدية  املنح  مبالغ  بقيد"توثيق"جميع 
حكومات  مع  اتفاقيات  مبوجب  عليها  حت�صل 
نهائيا  اإيرادا  واعتبارها  اأجنبية،  موؤ�ص�صات  اأو 
املالية  وزارة  وعلى  االحتادية  العامة  للخزينة 
التي  ل��الأغ��را���ض  تخ�صي�صها  اإع���ادة  االحت��ادي��ة 
وزارة  م���ع  بالتن�صيق  وذل����ك  الأج��ل��ه��ا  م��ن��ح��ت 

التخطيط االحتادية. 
التربعات  مبالغ  جميع  تقييد  امل�صروع  ويوجب 
واجلهات  ال��وزارات  عليه  حت�صل  التي  النقدية 
غر املرتبطة بوزارة واملحافظات غر املنتظمة 
كانت  اإذا  ال��وزراء  قبوله من جمل�ض  بعد  باإقليم 
املالية االحتادية  اأجنبية ومن وزير  من م�صادر 
على اأن يقوم وزير املالية االحتادي بتخ�صي�صها 
املرتبطة  الغر  اأو اجلهة  الوزارة  اعتمادات  من 
منحت  التي  ل��الإغ��را���ض  وفقا  لل�صرف  ب���وزارة 

الأجلها.
وبغية اطالع الراأي العام نن�صر م�صودة م�صروع 

املوازنة العامة للدولة: 
جلمهورية  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��ون 

العراق لل�صنة املالية/ 2011
))الفصل األول((

- االإيرادات-
املوازنة  اإي�����رادات  ت��ق��در  اأوال":اأ-  امل�����ادة-1- 
مببلغ  امل��ال��ي��ة/2011  لل�صنة  االحت��ادي��ة  العامة 
)78705237500000( دينار )ثمانية و�صبعون 
مليار ومائتان و�صبعة  اآلف و�صبعمائة وخم�صة 
وثالثون مليون وخم�صمائة األف دينار( ح�صبما 
مبني يف )اجلدول/ اأ- االإيرادات وفق احل�صابات 

الرئي�صية( امللحق بهذا القانون. 
ت�صدير  ع��ن  الناجمة  االإي����رادات  احت�صاب  ب- 
النفط اخلام على اأ�صا�ض معدل �صعر قدره )73( 
قدره  ت�صدير  ومعدل  ال��واح��د  للربميل  دوالرا 
ومائتان  )مليونان  يوميا  برميل   )2250000(

 )150000( منها  يوميا(  برميل  األف  وخم�صون 
ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا )م��ائ��ة وخ��م�����ص��ون األ���ف برميل 
يوميا( عن االإيرادات الناجمة عن ت�صدير النفط 
االإقليم  واإلزام  اإقليم كرد�صتان  اخلام عن طريق 
بتحويل االإيرادات املتاأتية عن ذلك اإىل �صندوق 
ال�)%5(  ن�صبة  خ�صم  بعد   DFI العراق  اإعمار 
عن تعوي�صات حرب الكويت اأو اأية ن�صبة اأخرى 
االأمم  اإىل  وت�صديدها  االأم���ن  جمل�ض  ي��ق��رره��ا 
املتحدة وعند عدم الت�صديد يتم خ�صم املبالغ من 

ح�صة االإقليم البالغة %17.
ثانيا": تلتزم الوزارات واجلهات غر املرتبطة 
التي  النقدية  املنح  مبالغ  جميع  بقيد  ب���وزارة 
حت�صل عليه مبوجب اتفاقيات مع حكومات او 
العامة  للخزينة  نهائيا  اإيرادا  اأجنبية  موؤ�ص�صات 
اإعادة  االحتادية  املالية  وزارة  وعلى  االحتادية 
التي منحت الأجلها وذلك  لالإغرا�ض  تخ�صي�صها 

بالتن�صيق مع وزارة التخطيط االحتادية
ثالثا": تقيد جميع مبالغ التربعات النقدية التي 
املرتبطة  ال��وزارات واجلهات غر  عليه  حت�صل 
بعد  باإقليم  املنتظمة  غر  واملحافظات  ب��وزارة 
اإذا كانت من م�صادر  قبوله من جمل�ض ال��وزراء 
اأجنبية ومن وزير املالية االحتادية على اأن يقوم 
وزير املالية االحتادي بتخ�صي�صها من اعتمادات 
الوزارة اأو اجلهة الغر املرتبطة بوزارة لل�صرف 

وفقا لالغرا�ض التي منحت الجلها. 
رابعا": تقيد كافة املنح والتربعات العينية التي 
حت�صل عليها الوزارات عليها الوزارات واجلهات 
غر املرتبطة بوزارة واملحافظات غر املنتظمة 
باإقليم بعد موافقة جمل�ض الوزراء اإذا كانت من 
اإذا  االحتادي  املالية  وزير  ومن  اأجنبية  م�صادر 
كانت من م�صادر وطنية يف �صجالت الوزارة اأو 
اجلهة غر املرتبطة بوزارة اأو املحافظة لتتوىل 

ا�صتخدامها ولالإغرا�ض التي منحت من اجلها.
املالية  وزي����ر  م��واف��ق��ة  ت�صتح�صل  خام�صا": 
املقدمة  التربعات  اأو  املنح  قبول  على  االحتادي 

م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات اأج��ن��ب��ي��ة اإىل 
على  ب���وزارة  املرتبطة  ال���وزراء واجل��ه��ات غر 
�صكل م�صاعدات فنية واإعداد درا�صات اأو ت�صاميم 
يف  التخمينية  اأقيامها  قيد  يتم  اأن  على  وغرها 
�صجالت الوزارة اأو اجلهة غر املرتبطة بوزارة 

اأو املحافظة ذات العالقة
))الفصل الثاني((

-النفقات والعجز-
املادة-2، اأوال"النفقات:

 )9298058297000( مقداره  مبلغ  يخ�ص�ض 
وفق  ي��وزع   2011 املالية  ال�صنة  لنفقات  دينار 
)اجل���دول ب  م��ن  النفقات(  اإج��م��ايل   3 )احل��ق��ل 

النفقات ح�صب الوزارات(امللحق بهذا القانون.
دينار   )28957957804000( مقداره  مبلغ  اأ - 
لنفقات امل�صاريع اال�صتثمارية يوزع وفق احلقل 
)2 نفقات امل�صاريع اال�صتثمارية( من)اجلدول ب 
النفقات ح�صب الوزارات( امللحق بهذا القانون.

ب - مبلغ مقداره )000 64022625166( دينار 
للنفقات اجلارية وعلى النحو التايل:

1-نفقات الدفاع واالأمن )000 13520645222(
األف دينار

 000( وال�����دي�����ون  ت��ع��وي�����ص��ات  ن���ف���ق���ات   -2
6484152315( دينار

3-ن��ف��ق��ات دع���م ال�����ص��رائ��ح االج��ت��م��اع��ي��ة )000 
12562258720( دينار

4-نفقات دعم ال�صركات العامة والهيئات املمولة 
ذاتيا )000 2485669374( دينار

5-النفقات القطاعية
اأ-الزراعي)000 493861096( دينار

ب-ال�صناعي
 والطاقة)3642287836000( دينار

 )234263055000( وامل��وا���ص��الت  ت-النقل 
دينار

ث-ال��������ت�����������������ص��������ي��������ي��������د واالإ������������ص�����������ك�����������ان 
واخلدمات)211323907000( دينار

ج-ال��رتب��ي��ة وال���ت���ع���ل���ي���م)7879075180000( 
دينار

العامة  واالإدارات  ال���������وزارات  6-ن���ف���ق���ات 
االأخ���رى)14609088461000( دينار وح�صب 

التفا�صيل الواردة وفق احلقل
1-النفقات الت�صغيلية اجلدول ب النفقات ح�صب 

الوزارات امللحق بهذا القانون.
ق������دره)250000000000(  مبلغ  ج-يخ�ص�ض 
اعتمادات  �صمن  ال���ط���وارئ  اح��ت��ي��اط��ي  دي��ن��ار 
املالية  وزارة  مل��وازن��ة  االأخ����رى  امل�����ص��روف��ات 
ال���واردة  التخ�صي�صات  اأ���ص��ل  م��ن  االحت��ادي��ة 

بالفقرة)اأوال-ب( النفقات امل�صار اإليها اأعاله.
قدره)2657256000000(  مبلغ  د- تخ�صي�ض 
دي���ن���ار الأع����م����ار وت��ن��م��ي��ة م�����ص��اري��ع االأق���ال���ي���م 
اأ�صل  من  كرد�صتان  اإقليم  ب�صمتها  واملحافظات 
اأ(  ب��ال��ف��ق��رة)اأوال-  اإليها  امل�صار  التخ�صي�صات 

اأعاله يتم توزيعه كاالأتي
اأ - ح�صب نفو�ض كل حمافظة

ذلك  يعطل  ال  اأن  ع��ل��ى  امل��ح��روم��ي��ة  ح�صب  ب - 
على  وينفذ  حمافظة  كل  نفو�ض  ح�صب  التوزيع 

النحو االأتي:
1- يقدم املحافظ خطة اأعمار املحافظة واالق�صية 
قبل  من  عليها  امل�صادق  لها  التابعة  والنواحي 
لغر�ض  التخطيط  وزارة  اىل  املحافظة  جمل�ض 
درا�صتها وامل�صادقة عليها على اأن تراعى املناطق 

االأكر ت�صررا داخل املحافظة.

املقرة  االأع��م��ار  خطة  تنفيذ  املحافظ  يتوىل   -2
مراقبة  م�����ص��وؤل��ي��ة  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�ض  وي��ت��وىل 

التنفيذ. 
 )1633788000000( مبلغ  يخ�ص�ض  ه����- 
واحدا  دوالرا  يعادل  ما  املحافظات  اإىل  دينار 
املحافظة  يف  منتج  خ���ام  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل  ك��ل  ع��ن 
ودوالر واحد عن كل برميل نفط خام مكرر يف 
م�صايف املحافظة ودوالر واحد عن كل 150 مرت 
مكعب منتج من الغاز الطبيعي يف املحافظة يتم 
يتم  اأن  اإنتاج كل حمافظة وعلى  توزيعه ح�صب 
اإجراء الت�صويات احل�صابية بعد تدقيقها من قبل 

ديوان الرقابة املالية.

ثانيا"العجز
امل���خ���ط���ط  ال�����ع�����ج�����ز  اإج��������م��������ايل  ب�����ل�����غ  اأ - 
املالية  لل�صنة  االحت���ادي���ة  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��وازن��ة 
ويغطي  دينار   )000201114275345470(
ه���ذا ال��ع��ج��ز م��ن امل��ب��ال��غ ال��ن��ق��دي��ة امل�����دورة من 
ومن   2010 ل�صنة  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة 

االقرتا�ض الداخلي واخلارجي.

االحت����ادي �صالحية  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ي��خ��ول  ب - 
اال�صتمرار باالقرتا�ض من �صندوق النقد الدويل 
البنك  وم��ن  دوالر  )5،4(م��ل��ي��ار  مبلغ  يكمل  مبا 
الدويل مبا يكمل املبلغ ال�)2( مليار دوالر خالل 
�صنة 2011 وبا�صتخدام حقوق ال�صحب اخلا�ض 
لتغطية  دوالر  مليار   )8،1( ب��ح��دود   SDR ب��� 
االحتادية  ال��ع��ام��ة  ب��امل��وازن��ة  امل��ت��وق��ع  ال��ع��ج��ز 
اإ�صافة اإىل االقرتا�ض الداخلي مبوجب حواالت 

اخلزينة.

البالغ  القر�ض  مبلغ  من  العجز  ميول  كذلك  ج- 
النفط من  لوزارة  املمنوح  )500( مليون دوالر 

قبل �صركة النفط الربيطانية.
))الفصل الثالث((

-احكام عامة وختامية-
املادة-3- 

احل�صابات  اع��ت��م��ادات  م��ن  ال�����ص��رف  يح�صر 
الرئي�صية )املنح، االإعانات، امل�صروفات االأخرى، 
�صمن  املعتمدة  الراأ�صمالية(  امل�صاريع  ونفقات 
العراق  جلمهورية  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة 
غر  اجلهة  رئي�ض  اأو  املخت�ض  الوزير  قبل  من 
املرتبطة باإقليم يف �صوء االعتمادات املر�صودة 

�صمن موازنته ال�صنوية.
املادة-4- 

املناقلة  اإجراء  �صالحية  االحتادي  املالية  لوزير 
ب���ني اع���ت���م���ادات امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة االحت���ادي���ة 
املوازنة  يف  عليها  امل�صادق  العراق  جلمهورية 
على  والتكميلية  ال�صنوية  االحت��ادي��ة  ال��ع��ام��ة 
م�صتوى االأبواب واالأق�صام واحل�صابات الرئي�صية 
والفرعية وله تخويل الوزراء وروؤ�صاء اجلهات 
وروؤ�صاء  وامل��ح��اف��ظ��ني  ب����وزارة  املرتبطة  غ��ر 
جمال�ض املحافظات غر املرتبطة باإقليم �صالحية 
اإجراء املناقلة بني اعتمادات املوازنة االحتادية 
املوازنة  يف  عليها  امل�صادق  العراق  جلمهورية 
العامة االحتادية ال�صنوية اأو التكميلية بن�صبة ال 
تتجاوز )10%( من وحدة �صرف لوحدة ال�صرف 
االأخرى التي يتم تخفي�ض اعتماداتها با�صتثناء 
مراعاة  م��ع  اال�صتثمارية  امل�صاريع  اع��ت��م��ادات 
اأحكام البند )8( من الق�صم )9( من قانون االإدارة 
اأن  على  ل�صنة/ 2004   )95( رقم  والدين  املالية 
امل�صاريع  نفقات  تخ�صي�صات  من  املناقلة  تتم  ال 
من  تتم  وال  الت�صغيلية  النفقات  اإىل  الراأ�صمالية 

مادة  اإىل  املالية  غر  امل��وج��ودات  تخ�صي�صات 
الرواتب والنفقات الت�صغيلية.

املادة-5- 
املعتمدة  امل��ب��ال��غ  ا���ص��ت��خ��دام  ال�����وزراء  جمل�ض 
يف  عليها  املن�صو�ض  ال��ط��وارئ(  ل�)احتياطي 
البند )اأوال"- ج( من املادة )2( من هذا القانون 
لت�صديد النفقات الطارئة وغر املتوقعة بعد نفاد 
هذا القانون وكانت حاجة ملحة لالإنفاق املحلي 

وعدم وجود تخ�صي�ض لتغطية هذه احلاجة.
املادة- 6- 

اأوال: ال ت�صتخدم االعتمادات امل�صادق عليها يف 
هذا القانون لغاية 30/ كانون االأول من ال�صنة 
املتحققة  االإي��رادات  وتقيد  تابعا  املالية/2011 
نهاية  بعد  واملقبو�صة   2011/12/31 لغاية 
العامة  اإيرادا"للموازنة   2011 املالية  ال�صنة 

االحتادية لل�صنة املالية 2012.
املادة-7- 

ي��ت��م اح��ت�����ص��اب م��ب��ال��غ امل��ن��ح واالإع����ان����ات غر 
امل�صتخدمة من املبالغ املخ�ص�صة لدوائر الدولة 
املالية  ال�صنة  بانتهاء  العام  القطاع  و�صركات 
امل�صتخدمة  املحا�صبية  امل��ع��اي��ر  وف���ق   2010
املبالغ  ال��ن��ه��ائ��ي وت��ع��ت��رب  ال�����ص��رف  الح��ت�����ص��اب 
املدفوعة ب�صورة زائدة وفق هذه االأ�ص�ض دفعة 
مقدمة على ح�صاب املنحة املخ�ص�صة للدائرة اآو 

الوحدة يف ال�صنة املالية/ 2011.
املادة- 8- 

لوزير االحتادي املخت�ض وروؤ�صاء اجلهات غر 
املرتبطة بوزارة واملحافظني وروؤ�صاء املحافظات 
التخ�صي�صات  ���ص��وء  يف  ال�����ص��رف  ���ص��الح��ي��ة 
وتخويل  ال�صنوية  موازنتهم  �صمن  املعتمدة 
غر  اجلهة  اأو  لوزارته  التابعة  الدوائر  روؤ�صاء 
املرتبطة بوزارة �صالحية ال�صرف كال اأو جزءا 

ووفقا ملا ياأتي:
اأوال": اأن يتم ال�صرف وفقا"لالعتمادات امل�صادق 
عليها يف املوازنة العامة االحتادية ال�صنوية اأو 

التكميلية ولالإغرا�ض املحددة لها.
ثانيا": اأن يتم ا�صتخدام االعتمادات املخ�ص�صة 
خطة  مب��وج��ب  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة  يف 

اأنفاق ي�صادق عليها وزير املالية االحتادي.
يف  املخ�ص�صة  ب��االع��ت��م��ادات  ال��ت��ق��ي��د  ثالثا": 
اأنفاق  خطة  مبوجب  االحتادية  العامة  املوازنة 

ي�صادق عليها وزير املالية االحتادي.
يف  املخ�ص�صة  ب��االع��ت��م��ادات  التقيد  رابعا": 
املوازنة يف املوازنة العامة االحتادية وال يجوز 
الدخول يف االلتزام بال�صرف مبا يزيد عما هو 

خم�ص�ض يف املوازنة العامة االحتادية
املادة-9- 

االحتادية  الدولة  ودوائر  الوزارات  اوال":تقدم 
املراجعة(  ال�صهرية)موازين  ح�صاباتها  كافة 
نهاية  من  اي��ام(  مدته)10  تتجاوز  ال  موعد  يف 
دائ��رة  االحت��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  اىل  �صهر  ك��ل 

املحا�صبة.
�صمن  م��ن��اق��ل��ة  اأي  اإج������راء  ي���ج���وز  ال  ث��ان��ي��ا: 
االأقاليم  م�صاريع  وتنمية  )اأع��م��ار  تخ�صي�صات 

واملحافظات( بني املحافظات
املادة-10- 

وزير  م��ع  بالتن�صيق  االحت����ادي  امل��ال��ي��ة  ل��وزي��ر 
التخ�صي�صات  م��ن��اق��ل��ة  االحت�����ادي  التخطيط 
يف  ال���واردة  اال�صتثمارية  للم�صاريع  املعتمدة 
التي  ل�صنة/2011  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة 
كل  تخ�صي�صات  م��ن  ن�صبته)%25(  م��ا  تنفذ  مل 
املوازنة  اإق���رار  م��ن  اأ�صهر  �صتة  خ��الل  م�صروع 
املنفذة  اجلهة  ال��ت��زام��ات  على  ت��وؤث��ر  ال  اأن  على 
اأخ���رى  ال��ت��ع��اق��دي��ة، وحت��وي��ل��ه��ا اإىل م�����ص��اري��ع 
وت�صتثنى من ذلك امل�صاريع التي مل يبداأ التنفيذ 

بها الأ�صباب اأمنية قاهرة
املادة-11- 

دوائر  م��ن  دائ���رة  م��ن  امل��وظ��ف  نقل  عند  اأوال": 
القطاع  ذاتيا"اإىل  مركزيا"اأو  املمولة  ال��دول��ة 
ن�صف  االحتادية  املالية  وزارة  تتحمل  اخلا�ض 
منها  املنقول  الدوائر  من  يتقا�صاه  ال��ذي  راتبه 
ملدة �صنتني اعتبارا"من تاريخ نقله على اإن تقطع 

عالقته من دائرته نهائيا"
املوظف  منها  املنقولة  ال��دائ��رة  ثانيا":تقوم 
يف  عليه  املن�صو�ض  ال��رات��ب  ن�صف  ب�����ص��رف 
القطاع  جهة  اإىل  امل��ادة  هذه  من  )اأوال"(  الفقرة 

اخلا�ض املنقول اإليها
املادة- 12- 

يخول وزير البلديات واالإ�صغال العامة االحتادي 
�صالحية اإجراء مناقلة بني تخ�صي�صات موازنة 
املوؤ�ص�صة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة 

الواحدة لتنفيذ اخلدمات املطلوبة
املادة-13-

املنتظمة  غر  املحافظات  ح�ص�ض  حت��دد  اأوال: 
اإجمايل  م��ن  ���ص��ك��ان��ه��ا  ع���دد  بن�صبة  اإق��ل��ي��م  يف 
النفقات املبينة يف اجلدول)اجلدول/ د النفقات 
ا�صتبعاد  بعد  القانون  بهذا  امللحق  احلاكمة( 

ح�صة اإقليم كرد�صتان البالغة )%17(
بن�صبة  كرد�صتان  اإق��ل��ي��م  ح�صة  حت��دد  ثانيا": 
)17%( من اإجمايل النفقات املبينة يف )اجلدول/ 
على  القانون  بهذا  امللحق  احلاكمة(  النفقات  د- 
اأن ال يتم الت�صرف بهذه احل�صة اإال بعد الت�صاور 
احلكومة  يف  املعنية  ال���وزارة  ب��ني  والتن�صيق 

االحتادية والوزارة املعنية يف اإقليم كرد�صتان
النفقات  جمموع  من  ن�صبة)%17(  ثالثا":حتدد 
اال�صتثمارية  امل�����ص��اري��ع  ون��ف��ق��ات  الت�صغيلية 
العراق  جلمهورية  االحتادية  العامة  للموازنة 
ا�صتبعاد  بعد  كرد�صتان  الإقليم  عليها  امل�صادق 
النواب،  ب�)جمل�ض  املتمثلة  ال�صيادية  النفقات 
ورئا�صة اجلمهورية، وجمل�ض الوزراء، ووزارة 
املفاو�صات  اأج��ور  الدفاع،  ووزارة  اخلارجية، 
تدقيق  اأج���ور  ل��ل��دي��ون،  القانونية  واملطالبات 
اأجور  اخل��ارج،  يف  االأم��وال  ومالحقة  ومتابعة 
اخلرباء  وجلنة  ويونغ(  )ارن�صت  �صركة  تدقيق 
اخلام  النفط  اإنتاج  كلفة  يف  امل�صاهمة  املاليني، 
امل�صدر مبا فيها عقود ال�صركات االأجنبية املنفذة 
االأجنبية،  ال��ق��رو���ض  ف��وائ��د  كرد�صتان،  القليم 
���ص��ن��دات ح����واالت اخلزينة  ف��وائ��د ع��ل��ى ع��ل��ى 
الديون  اإط��ف��اء  على  ال�صندات  ف��وائ��د  ال��ع��ام��ة، 
امل�صاهمات  مبالغ  اخلا�ض،  للقطاع  اخلارجية 
حرب  تعوي�صات  م��ب��ال��غ  وال��دول��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صفر  ملديرية  الت�صغيلية  النفقات  ال��ك��وي��ت، 
ق���وات احل�����دود، ت�صوية  واجل��ن�����ص��ي��ة وق���ي���ادة 
الديون يف اخلارج، الفوائد املرتتبة على اعادة 
اتفاقية دول  الديون اخلارجية مبوجب  هيكلية 
اأجور  نادي باري�ض ودول خارج نادي باري�ض، 
اق�صاط  تركيا،  ع��رب  امل�صدر  اخل��ام  النفط  نقل 
االتفاقيات الثنائية مع دول نادي باري�ض ودول 
اال�صتثمارية  وامل�صاريع  باري�ض  ن��ادي  خ��ارج 

لل�صركات النفطية االأجنبية(.
يف  انخفا�ض  اأو  زي���ادة  ح�صول  عند  رابعا": 
اإجمايل نفقات املوازنة العامة االحتادية ت�صاف 
تنا�صبيا"مع  كرد�صتان  اإقليم  ح�صة  تخف�ض  اأو 
اإقليم  م��وازن��ة  على  والنق�صان  ال��زي��ادة  ه��ذه 
من  البند)ثانيا"(  اأحكام  مراعاة  مع  كرد�صتان 
التي جتري على  التعديالت  املادة مبا فيها  هذه 
ال�صيادية  النفقات  مناقلة  من  ال�صيادية  النفقات 

اإىل نفقات عامة بنف�ض الن�صبة املذكورة اأعاله.
االتفاق  االحت��ادي  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  على 
مع رئي�ض اإقليم كرد�صتان حول نفقات)الرواتب 
االإقليم  ح��ر���ض  ل��ق��وات  والتجهيز(  والت�صليح 
يتفق  �صلف  ودف���ع  ال��د���ص��ت��ور  م��ع  ين�صجم  مب��ا 
ينظم  ق��ان��ون  ���ص��دور  حل��ني  ذل��ك  لتغطية  عليها 

اال�صتحقاقات وت�صديدها.
املادة-14-

االحتادي  املالية  الرقابة  ديوان  يقوم  اوال"-اأ- 
املالية  الرقابة  دي��وان  مع  والتعاون  بالتن�صيق 
االإيرادات  وحتديد  باحت�صاب  كرد�صتان  الأقليم 
ال�صنة  لهذه  االإقليم  يف  امل�صتح�صلة  االحتادية 
اإىل  بتحويلها  االإقليم  يف  املالية  وزارة  وتقوم 

وزارة املالية االحتادية �صهريًا.
اإقليم كرد�صتان  ب- يتم ت�صوية امل�صتحقات بني 
 2004( م��ن  لل�صنوات  االحت��ادي��ة  واحل��ك��وم��ة 
بعد  لها  ال��الح��ق��ة  وال�����ص��ن��وات   )2010 ول��غ��اي��ة 
الرقابة املالية االحتادي  تدقيقها من قبل ديوان 
املالية  الرقابة  دي��وان  مع  والتعاون  بالتن�صيق 

الإقليم كرد�صتان.
االحتادية  االإي���رادات  ت�صديد  ع��دم  عند  ثانيا": 
االحتادية  ال��ع��ام��ة  اخل��زي��ن��ة  اىل  امل�صتح�صلة 
تقوم وزارة املالية االحتادية با�صتقطاع احل�صة 
)اأوال(من  البند  من  الفقرة)اأ(  مبوجب  املحددة 
هذه املادة مبا يعادل االإي��رادات املخطط لها يف 
الت�صوية احل�صابية  االحتادية وجتري  املوازنة 

الحقا".
با�صتقطاع  االحتادية  املالية  وزارة  ثالثا":تقوم 
املحافظة  اأو  االإقليم  ي�صببها  التي  ال�صرر  مبالغ 

اجلوي  الف�صاء  با�صتخدام  �صماحه  عدم  نتيجة 
الهاتف  �صركات  الإغ��را���ض  ال��ع��راق  جلمهورية 
النقال املجازة من احلكومة االحتادية من ح�صة 
من  وحتديدا  التمويل  عند  املحافظة  اآو  االإقليم 
ور�صوم  اإج����ازات  م��ن  امل�صتح�صلة  االإي����رادات 

الهاتف النقال.
بتحديد  النفط االحتادية  رابعا": تتوىل وزارة 
الت�صرف  نتيجة  جهة  اي  ت�صببه  ال��ذي  ال�صرر 
الت�صدير  ل��غ��ر���ض  امل�����ص��ت��خ��رج  اخل���ام  بالنفط 

واال�صتهالك املحلي.
املادة 15- 

يعاد النظر يف ح�صة اإقليم كرد�صتان واملحافظات 
غر املنتظمة باإقليم يف املوازنة العامة االحتادية 
ل�صنة 2011 وما بعدها يف �صوء نتائج االإح�صاء 
والتعداد ال�صكاين ل�صنة 2011 وعلى اأن يتم يف 
اأو  االإقليم  حل�صة  احلقيقي  املبلغ  حتديد  �صوء 
املحافظة غر املنتظمة باإقليم يف املوازنة العامة 
على  ال��ف��رق  وع��ر���ض   2011 ل�صنة  االحت���ادي���ة 

جمل�ض الوزراء االحتادي لت�صويته.
املادة 16- 

املمولة  ال���دوائ���ر  اإي�����رادات  جميع  تقيد  اأوال: 
مركزيا"اإيرادا"نهائيا"للخزينة العامة االحتادية 

للدولة ويتم اإظهارها يف موازين املراجعة.
ثانيا": ا�صتثناء من حكم البند اوال لوزير املالية 
االحتادي اإ�صافة مبالغ االإيرادات ال�صهرية التي 
اإىل  االحت��ادي��ة  ال�صحة  وزارة  دوائ���ر  حتققها 

ميزانية هذه الوزارة.
املادة- 17- 

حتول جميع اإيرادات هيئة االت�صاالت واالإعالم 
وتتوىل  للدولة  االحتادية  اخلزينة  ح�صاب  اإىل 
موازنة  تخ�صي�ض  االحت���ادي���ة  امل��ال��ي��ة  وزارة 

للهيئة من الواردات التي ت�صتلمها.
املادة-18- 

ت��ل��ت��زم ال�������وزارات االحت���ادي���ة واجل���ه���ات غر 
ب���اجل���دول/ج ع���دد القوى  ب�����وزارة  امل��رت��ب��ط��ة 
مركزيا  املمولة  وال��دوائ��ر  ل��ل��وزارات  العاملة 
ل�صنة 2011امللحق بهذا القانون ولوزير املالية 

االحتادي �صالحية ا�صتحداث الوزارات.
 املادة-19- 

ت���راع���ى ع���دال���ة ت���وزي���ع ال��ق��رو���ض ال��ت��ي تقدم 
وحمافظات  اأق��ال��ي��م  على  االحت��ادي��ة  للحكومة 
بنظر  االخذ  بعد  �صكانها  ن�صب  وح�صب  العراق 
االعتبار امل�صاريع االإ�صرتاتيجية املمولة من هذه 

القرو�ض ح�صرا".
املادة-20- 

املرتبطة  غر  واجلهات  ال���وزارات  قيام  اأوال": 
املحافظات  م��ع  امل�����ص��ب��ق  بالتن�صيق  ب�����وزارة 

وجمال�صها عند اختيار امل�صاريع.
ثانيا للوزارة االحتادية تكليف املحافظة بتنفيذ 
مبوازنتها  املخ�ص�صة  اال�صتثمارية  امل�صاريع 

والعائدة لتلك املحافظة.
من  وزارة  اأي  ت��ك��ل��ي��ف  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ثالثا": 
االخت�صا�ض  ح�صب  او  االحت��ادي��ة  ال����وزارات 
املحافظة  تلك  يف  اال�صتثمارية  امل�صاريع  لتنفيذ 
على ح�صاب تخ�صي�صات )اأعمار وتنمية االأقاليم 

واملحافظات( املخ�ص�صة لها.
املادة-21- 

املنافع  ل�صرف  �صوابط  الثالث  الرئا�صات  تعد 
املالية  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  االج��ت��م��اع��ي��ة 
االحت��ادي��ة ودي����وان ال��رق��اب��ة امل��ال��ي��ة االحت���ادي 
وعلى ان يجري ال�صرف وفق اأحكام املادة)29( 
م��ن ق��ان��ون امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة االحت��ادي��ة لل�صنة 
حلني   2008 ل�صنة   )20( رق���م   2008 امل��ال��ي��ة 
اإ�صدار هذه ال�صوابط وامل�صادقة عليها من قبل 

جمل�ض الوزراء.
املادة-22

ت��ام��ني  االحت���������ادي  امل���ال���ي���ة  ل����وزي����ر  اوال": 
يف  العاملني  للموظفني  املالية  التخ�صي�صات 
ذاتيا"التي  املمولة  العامة  والهيئات  ال�صركات 
نتيجة  لهم  الوظيفية  الدرجات  ا�صتحداث  �صيتم 
لنقل خدماتهم اإىل مالك الدوائر املمولة مركزيا 
لتغطية  ال��ق��ان��ون  ه���ذا  م��ن   )18( ل��ل��م��ادة  وف��ق��ا 

احتياجاتهم من املوظفني.
اإيقاف  كافة  االحت��ادي��ة  ال���وزارات  على  ثانيا": 
لها  التابعة  الت�صكيالت  مالك  �صمن  التعيينات 
ذاتيا  املمولة  والهيئات  العامة  ال�صركات  م��ن 
التي تتلقى منحة من اخلزينة العامة االحتادية 
للدولة اأو القرو�ض من امل�صارف احلكومية على 

مفردات  �صمن  الوظيفية  ال��درج��ات  حت��ذف  ان 
مالك اجلهات مدار البحث عند �صغورها ب�صبب 
اأو  اال�صتقالة  اأو  التقاعد  اإىل  االإحالة  اأو  النقل 

الوفاة.
املادة 23- 

رئي�ض  روات��ب  من   %20 ن�صبة  ت�صتقطع  اأوال: 
اللجمهورية  ورئي�ض  ونائبيه  النواب  جمل�ض 

ونوابه ورئي�ض جمل�ض الوزراء ونوابه.
ثانيا":ت�صتقطع ن�صبة)10%( من رواتب جمل�ض 
الق�صاء االعلى ونوابه واع�صاء جمل�ض النواب 
راتب  يتقا�صى  وم��ن  بدرجتهم  وم��ن  وال���وزراء 
وزير ومن هم بدرجة وكيل وزارة وامل�صت�صارين 
العامني  وامل���دراء  اخلا�صة  ال��درج��ة  وا�صحاب 
النواب  جمل�ض  يف  والعاملني  بدرجتهم  وم��ن 
)رئا�صة  ال��وزراء  وجمل�ض  اجلمهورية  ورئا�صة 
الوزراء/ جمل�ض االمن  امانة جمل�ض  الوزراء/ 
امل�صلحة/  للقوات  العام  القائد  الوطني/مكتب 
الهيئة  ال��ع��راق��ي/  ال��وط��ن��ي  امل��خ��اب��رات  ج��ه��از 

الوطنية لال�صتثمار(.
املادة-24-

اوال": تقدم الوزارات ودوائر الدولة االحتادية 
كافة ح�صاباتها ال�صهرية )موازين املراجعة( يف 
كل  نهاية  اأي��ام(م��ن   10( مدته  تتجاوز  ال  موعد 

�صهر اىل وزارة املالية االحتادية- املحا�صبة.
�صمن  م��ن��اق��ل��ة  اي  اج������راء  ي���ج���وز  ال  ث���ان���ي���ا: 
االقاليم  م�صاريع  وتنمية  اع��م��ار  تخ�صي�صات 

واملحافظات بني املحافظات. 
املادة-25-

اعادة تخ�صي�ض  املالية االحتادي  لوزير  اوال": 
املبالغ املعتمدة �صمن املوازنة العامة االحتادية 
اال�صتثمارية  امل�صاريع  الغ��را���ض   2010 ل�صنة 
ل���ل���وزارات واجل���ه���ات غ��ر امل��رت��ب��ط��ة ب����وزارة 
املحافظات  اع��م��ار  وت�صريع  تنمية  وم�صاريع 
وانعا�ض االهوار وامل�صاريع البرتودوالر وغر 
امل�صتفيدة  اجلهة  تخ�صي�صات  اىل  امل�صروفة 
���ص��ن��ة 2011 الجن���از  ل�����ص��رف��ه��ا خ���الل  ح�����ص��را 
امل�صاريع اال�صتثمارية ا�صتناءا من احكام الق�صم 
الرابع/اأ من قانون االدارة املالية والدين العام 

رقم 95 ل�صنة 2004.
ثانيا". لوزير املالية االحتادي تخ�صي�ض مبالغ 
عن كميات املعادلة)1( دوالر عن كل برميل نفط 
خام منتج يف املحافظة اأو دوالر واحد نفط خام 
مكرر يف م�صايف املحافظة ودوالر واحد عن كل 
يف  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  منتج  مكعب  م��رت   150
 2010 لعام  املحافظة  م�صتحقات  عن  املحافظة 
املذكورة  ال�صنة  موازنة  �صمن  ت��درج  مل  والتي 
اجلديدة  امل�صاريع  ار���ص��ال  تاخر  ل�صبب  اع��اله 
التخطيط  وزارة  اىل  املعنية  املحافظة  قبل  من 
الدفع  وواج���ب���ة  مكت�صبة  ح��ق��وق  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

للمحافظة.
املادة 26-

على جمل�ض الوزراء اعداد قانون ينظم مالكات 
ورئا�صة  ال��ن��واب  جمل�ض  منت�صبي  وروات����ب 

اجلمهورية ورئا�صة الوزراء.
املادة 27-

منع تاجر الطائرات اخلا�صة ب�صكل مطلق على 
ح�صاب الدولة للجهات كافة با�صتثناء الرئا�صات 

الثالث.
املادة 28-

املمنوحة  العينية  او  النقدية  املكافاآت  تزيد  ال 
لل�صخ�ض  �صنويا  دي��ن��ار  مليون  على  للعاملني 
ال���واح���د ول��غ��ر ال��ع��ام��ل��ني ل��ق��اء خ��دم��ة م����وؤداة 
ب��وزارة  املرتبطة  غ��ر  اجلهة  او  ال����وزارة  اىل 
و�صمن التخ�صي�صات املقرة باملوازنة املخت�صة 
املالية  وزارة  ت�����ص��دره��ا  تعليمات  ومب��وج��ب 

االحتادية.
املادة 29-

يحال رئي�ض الدائرة لوحدة االنفاق اىل التحقيق 
وفق القوائم القانونية والتعليمات النافذة التي 
ل�صنة  اخلتامية  احل�صابات  تقدمي  عن  يتخلف 
املوعد  يف  ال��ق��ان��ون  ن��ف��اذ  بعد  ل��دائ��رت��ه   2010
العام  والدين  املالية  االدارة  قانون  يف  املحدد 

رقم 95 ل�صنة 2004.
املادة 30-

القانون  بهذا  خمالف  ق��رار  ب��اي  اليعمل  اوال: 
والت��ت��ح��م��ل اخل��زي��ن��ة ال��ع��ام��ة االحت���ادي���ة اي 
ال�صرعية  يكت�صب  مامل  القرار  لهذا  مالية  اعباء 

القانونية وي�صادق عليه يف جمل�ض النواب.

قبل  من  املالية  القوانني  م�صروعات  ثانيا:تقدم 
والتنفذ  ال��ن��واب  جمل�ض  اىل  ال���وزراء  جمل�ض 

باثر رجعي.
املادة 31-

الق�صم  احكام  مبراعاة  العامة  ال�صركات  تلتزم 
)8( من قانون االدارة املالية والدين العام رقم 

)95( ل�صنة 2004.
املادة 32-

تلزم وزارات الكهرباء واالت�صاالت والبلديات 
واال���ص��غ��ال ال��ع��ام��ة االحت���ادي���ة وام��ان��ة بغداد 
جباية  بتفعيل  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  وال��ب��ل��دي��ات 
وامل����اء واملجاري  وال��ه��ات��ف  ال��ك��ه��رب��اء  اج���ور 
امل��واط��ن��ني وا���ص��ح��اب االع��م��ال وامل�صانع  م��ن 
وغرهم  العام  والقطاع  احلكومية  واجلهات 
لغر�ض زيادة مواردها الذاتية وتقليل االعتماد 

على املوازنة العامة االحتادية.
املادة 33-

غر  واجلهات  كافية  االحتادية  ال��وزرات  على 
امل��رت��ب��ط��ة ب����وزارة وامل��ح��اف��ظ��ات ال�����ص��راء من 
ال�صعر  يف  املناف�صة  مراعاة  مع  العام  القطاع 
النقل  وزارة  مع  التعامل  اىل  ا�صافة  واجلودة 

كناقل وطني.
املادة 34-

ع���دم مت��وي��ل ال�����ص��رك��ات ال��ع��ام��ة امل��م��ول��ة ذاتيا 
وبامكان  االحت��ادي��ة  العامة  امل��وازن��ة  قبل  م��ن 
امل�صارف  م��ن  االق��رتا���ض  امل��ذك��ورة  ال�صركات 
العامة  ال�����ص��رك��ات  ل��ق��ان��ون  وف��ق��ا  احل��ك��وم��ي��ة 
لدرا�صات  تقدميها  بعد   1997 ل�صنة   22 رق��م 
لوزارة  التابعة  املديريات  با�صتثناء  اجل��دوى 
الزراعة  وزارة  و�صركات  االحت��ادي��ة  الكهرباء 
التي  الع�صكري  الت�صنيع  و�صركات  االحتادية 
مت احلاقها بوزارتي الدفاع وال�صناعة واملعادن 
احلديد  لل�صكك  العامة  وال�صركة  االحتاديتني 

العراقية التابعة لوزارة النقل املمولة ذاتيا.
املادة 35-

)مدير  ق��ي��ادي��ة  وظ��ائ��ف  اي���ة  يف  التعيني  ع���دم 
لها درج��ة يف قانون  ف��وق( مامل يوجد  عام فما 
الوزارة والهيكل التنظيمي ال�صادر ا�صتنادا اىل 
قانون الوزارة او اجلهة غر املرتبطة بوزارة.

املادة 36-
للوزير املخت�ض او رئي�ض اجلهة غر املرتبطة 
احلاجة  عن  الفائ�صني  املوظفني  اإحالة  ب��وزارة 
ممن لديهم خدمة تقاعدية ال تقل عن 15 �صنة وال 

تقل اأعمارهم عن اخلم�صني �صنة اإىل التقاعد.
املادة 37-

املرتبطة بوزارة  الوزارات واجلهات غر  تلزم 
ع��دم حتمل  االأخ���رى  الر�صمية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة 
االطالع  زي���ارات  ع��ن  منت�صبيها  اإي��ف��اد  نفقات 
وامل�صاهدة وتنظم االيفادات حل�صور املوؤمترات 
والندوات وور�ض العامل واالجتماعات مبوجب 
تعليمات ت�صدر عن جمل�ض الوزراء باقرتاح من 

وزارة املالية واالأمانة العامة ملجل�ض الوزراء.
املادة 38-

اأوال: تعفى من الر�صوم كافة الب�صائع وال�صلع 
امل�صتوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام 

با�صمها وال�صتخدامها.
وال�صلع  الب�صائع  اأع��اله  االإعفاء  ي�صمل  ثانيا: 
من  العام  والقطاع  الدولة  لدوائر  امل�صتوردة 

حكومات وموؤ�ص�صات مانحة.
املادة 39-

قر�ض  بتقدمي  العراقي  امل��رك��زي  البنك  يقوم 
وم�صاريع  برامج  لدعم  دوالر  مليار   5 مببلغ 
�صروط  وفق   2010 للعام  االحتادية  املوازنة 
مع  بالتن�صيق  املذكور  البنك  يحددها  وجدولة 
جمل�ض الوزراء لغر�ض ت�صديد وعلى ان يقوم 
جمل�ض الوزراء باإ�صافة ما يقابله من م�صاريع 

وبرامج �صمن موازنة احتادية لعام 20100
املادة 40-

املرتبطة  غ���ر  اجل���ه���ات  وروؤ�����ص����اء  ال������وزراء 
املجال�ض  وروؤ�����ص����اء  وامل��ح��اف��ظ��ني  ب������وزارة 
هذا  تنفيذ  املعنية  والبلديات واجلهات  املحلية 

القانون.
املادة 41-

التعليمات  اإ�صدار  االحت��ادي  املالية  وزير  على 
الالزمة لت�صهيل تنفيذ اأحكام هذا القانون.

املادة 42-
ين�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية وينفذ 

اعتبارا من 1 كانون الثاين 2011.

تضمن مشروع قانون الموازنة 
العامة االتحادية لجمهورية العراق 

للسنة المالية 2011 بصيغته 
النهائية المعدلة تمهيدا لعرضه 

على البرلمان للتصويت عليه.
 وينص المشروع على أن تقدر 

إيرادات الموازنة العامة االتحادية 
للسنة المالية/2011 بمبلغ 

)78705237500000( دينار 
)ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة 

وخمسة مليار ومائتان وسبعة 
وثالثون مليون وخمسمائة ألف 

دينار( وفق الحسابات الرئيسية.
واحتسبت الموازنة اإليرادات 

الناجمة عن تصدير النفط الخام 
على أساس معدل سعر قدره 

)73( دوالر للبرميل الواحد ومعدل 
تصدير قدره )2250000( برميل 

يوميا منها )150000( برميل 
يوميا عن اإليرادات الناجمة عن 
تصدير النفط الخام عن طريق 

إقليم كردستان.

بغداد/ المدى االقتصادي



العدد )1999(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )28( 12
كانون االول 2010

العدد )1999(ال�سنة الثامنة -الثالثاء )28( 
13كانون االول 2010 مقاالتمقاالت

الطاقة الكهربائية واالستثمارات المتوقعةاحتياطيات البنك المركزي والدينار

العراق  خ��ارج  االجنبية،  العملة  م��ن  الفائ�ض  وي��رتاك��م 
مركزية  وبنوك  نيويورك  يف  الفيدرايل  االحتياطي  لدى 
االئتمانية.  اجل����دارة  عالية  دول��ي��ة  مالية  وم��وؤ���ص�����ص��ات 
املركزي  البنك  واحتياطيات  النفط  اي��راد  بني  واالرتباط 

غاية يف الب�صاطة. 
ل�صراء  املركزي  للبنك  اجنبية  عملة  املالية  وزارة  تبيع  اذ 
الدينار العراقي من اجل تغطية انفاقها الداخلي، واملبلغ 
الديناري املدفوع للمالية هو العملة االجنبية املحولة اإىل 

البنك م�صروبة ب�صعر ال�صرف. 
اخلا�ض  للقطاع  يبيع  ب��دوره  املركزي  والبنك 
يطلب،  م��ا  مب��ق��دار  االجنبية  العملة  تلك  م��ن 
التي  االجنبية  العملة  بني  الفرق  ف��اأن  وبذلك 
ي�صتلمها البنك من املالية وما يبيعه منها للقطاع 
العراق  خارج  البنك  ح�صابات  يف  يرتاكم  اخلا�ض 
املركزي.  للبنك  ال��دول��ي��ة  االح��ت��ي��اط��ي��ات  عليه  ويطلق 
وامل�����ص��األ��ة اجل��وه��ري��ة يف ال��ن��ظ��ام امل���ايل ل��ل��ع��راق، وعلى 
يف  االقت�صادي  امل�صار  �صتحكم  والتي  ا�صتمراره،  فر�ض 
العقدين القادمني على االقل، هي ان احلكومة ال ت�صتطيع 
احل�صول على الدينار العراقي لتمويل انفاقها الداخلي اال 
ان ت�صرتيه بالعملة االجنبية من البنك املركزي، وبال�صبط 
تدفع  ان  اال  ال��ي��ورو  على  احل�����ص��ول  ت�صتطيع  ال  مثلما 

مبلغا"معادال"بالدوالر. 
العراقية  امل�����ص��ارف  م��ن  بالدينار  االق��رتا���ض  فر�ض  ام��ا 

واجلمهور فهي حمدودة ولت�صديد تلك القرو�ض ال مفر من 
العودة اىل البنك املركزي و�صراء الدينار بالدوالر. 

للبنك  املالي�ة  عنها  تتخلى  التي  االجنبية  العملة  ومبالغ 
لها  والخيار  الداخلي،  انفاقها  بحجم  حمكومة  املركزي 
ما  كل  �صراء  ي�صتطيع  ال  اخلا�ض  القطاع  والن  ذل��ك.  يف 
ي�صل اىل البنك من عملة اجنبية ت�صتمر احتياطيات البنك 

املركزي بالتزايد وقد بلغت 50 مليار دوالر. 
فائ�صا"عن  لي�ض  االجنبية  العملة  م��ن  امل��ق��دار  ه��ذا  ان 
احتياجات االقت�صاد العراقي كي ي�صتثمر يف اخلارج، لكن 
هذه النتيجة حتمية يف ظل النظام املايل احلايل للعراق 
باال�صكال  النفطي حتى  املورد  با�صتيعاب  والذي الي�صمح 

احلالية للت�صرف ناهيك عن ا�صتتيعابه بكفاءة. 
ولكن ملاذا يكون طلب القطاع اخلا�ض على العملة االجنبية 
اقل مما ي�صل اىل البنك املركزي من وزارة املالية بحيث 
القطاع  طلب  الن  هل  التزايد؟  يف  االحتياطيات  ت�صتمر 
العملة االجنبية  الوزارة من  ان مبيعات  ام  قليل  اخلا�ض 
االنتاجي  الن�صاط  الن  كالهما  اجل��واب:  ن�صبيا"؟  �صخمة 
بنية  على  فينعك�ض  �صئيل  اخلا�ض  للقطاع  واال�صتثماري 
اال�صترادات التي تكاد تنح�صر يف املنتجات تامة ال�صنع 
اما  االك��ر.  على  اال�صتهالكي  النطاق  ويف  عامة  ب�صفة 
احلكومة فاأن انفاقها الداخلي كبر ن�صبة اىل دخل القطاع 
اىل  االجنبية  العملة  من  مبيعاته��ا  يعني  اخلا�ض واالول 
اخلا�ض  القطاع  م�صرتيات  يحدد  والثاين  املركزي  البنك 
زي��ادة  ع��دم  ق��رر  امل��رك��زي  البنك  ان  فر�صنا  ول��و  م��ن��ه��ا.  
من  يرده  ما  كل  ت�صريف  على  وا�صر  الدولية  احتاطياته 
�صعر  تخفي�ض  فيلزمه  اخلا�ض  القطاع  اىل  اجنبية  عملة 
الدينار اىل  العملة االجنبية، اي رفع �صعر �صرف  �صرف 
اخلا�ض  القطاع  طلب  ي��زداد  ان  ع�صى  عالية،  م�صتويات 

وميت�ض الفائ�ض. 
وهذا االجراء غر �صليم من الناحية االقت�صادية الن �صعر 
�صرف الدينار مرتفع فالدوالر ب�صعر 1170 دينارًا ا�صبح 
ال�صرائية  قوته  من  الكثر  فقد  الدينار  رخي�صا"جدا"الن 
دينار   1500 ال�صرف  �صعر  ك��ان  عندما   2003 ع��ام  ب��ني 

للدوالر والوقت احلا�صر. 
االنتاجي  القطاع  قتل  اىل  ي��وؤدي  الدينار  �صعر  رفع  وان 
االن�صطة  م��ن  وغ��ره��ا  ال�صناعة  يف  اال�صتثمار  وت��وق��ف 
ريعية  بنية  نحو  العراقي  االقت�صاد  ويتجه  ال�صلعية، 
ب�صبب  االآن  حتقق  ما  وه��و  وخ��دم��ات،  خ��ام  نفط  �صرفة: 
اثار  تراكم  برغم  الدينار  �صرف  �صعر  رفع  على  اال�صرار 
اآخذين  املحلي،  االنتاج  تكاليف  يف  وانعكا�صها  الت�صخم 
بالكلفة  مقارنة  لالنتاجية  املنخف�ض  امل�صتوى  باالعتبار 

االجرية لوحدة املنتج.
وهوغر مقبول، من زاوية املالية العامة اذ �صوف حتتاج 
احلكومة عملة اجنبية مبقادير اكرب لتمويل احلجم نف�صه 
من االنفاق الداخلي وبذلك تواجه عجزا"فعليا"، فت�صطر 
من  العراقي  الدينار  ل�صراء  اخل��ارج  من  االق��رتا���ض  اىل 

البنك املركزي. 
ارتفعت  اأي  ال����دوالر  ���ص��رف  �صعر  انخف�ض  ل��و  وح��ت��ى 
ال��دوالر، فمن غر املتوقع زيادة طلب  الدينار جتاه  قيمة 
القطاع اخلا�ض على العملة االجنبية حتى ا�صتيعاب كامل 
العر�ض لت�صتقر احتياطيات البنك املركزي عند م�صتوياتها 

احلالية. 
البنك  احتياطيات  حول  دارت  التي  املناق�صات  اغفلت  لقد 
املركزي يف االروقة الر�صمية وحتى يف الو�صط االكادميي 
اب�صط العالقات املتعارف عليها يف �صوق ال�صرف. وهي 
ان احتياطيات ال�صلطة النقدية التتزايد اال لوجود عر�ض 
زائد من العملة االجنبية عن الطلب مبوجب �صعر ال�صرف 
ال�صائد، وان هذا العر�ض الزائد يزاول �صغطا"لرفع قيمة 
العر�ض  املركزية  البنوك  تقتطع  ولذلك  الوطنية  العملة 
الزائد وتراكمه يف احتياطيات متزايدة لكبح ارتفاع �صعر 

عملتها الوطنية. 
عام  منذ  االجنبية  م�صرتيا"للعملة  امل��رك��زي  البنك  ك��ان 

ال�صرف  �صوق  يف  دوره  ك��ان  ولذلك  االآن  وحتى   2003
االنطباع  عك�ض  على  الدينار،  �صرف  �صعر  مانعا"الرتفاع 
احتياطيات  ان  القول  املنطقي  غر  ومن  متاما".  ال�صائد 
تتزايد.  وه��ي  العراقي  الدينار  �صاعدت  امل��رك��زي  البنك 
ويف احلقيقة هي لي�صت م�صتهدفة لتكون40 او 50 مليار 
من  اجنبية  عملة  لتيارين:  باملح�صلة  تراكمت  بل  دوالر، 
وزارة املالية وطلب عليها من القطاع اخلا�ض، ولكن هل 
هذا يعني ان االحتياطيات ال وظيفة لها، بل لها وظيفة يف 
حالة انقطاع املورد النفطي او نزوله اىل م�صتويات بالغة 
ف�صوف  االقت�صادي  الو�صع  ي�صوء  وعندما  االنخفا�ض 
لي�صمح  الت�صريعي  واالط���ار  ال�صيا�صي  ال�صياق  يتغر 
فان احلكومة  ذلك  عدا  االحتياطيات، وفيما  من  باالنتفاع 
وهي  اخل��ارج،  من  تقرت�ض  او  نفطي  م��ورد  لديها  وطاملا 
م�صطرة للح�صول على الدينار بالعملة االجنبية، ف�صوف 
القطاع  املركزي مقادير منها تكفي لطلب  البنك  ت�صل اىل 
ال�صتخدام  احلاجة  تظهر  ان  امل�صتبعد  من  اي  اخل��ا���ض، 
االحتياطيات يف اال�صتجابة لطلب القطاع اخلا�ض بح�صب 
العراق.   يف  النقدي   – امل��ايل  للنظام  احلالية  الثوابت 
ولكن الن هذا الكالم اليبدو منا�صبا"يف جمتمع اعتمد على 
ا�صفاء �صفة قطعية م�صبقة على املفردات، فاختار الو�صط 
الر�صمي، بل واالكادميي اي�صا"القول ان احتياطيات البنك 
لتدعم  دوالر  مليار   50 اىل  �صيء  ال  من  ازدادت  املركزي 
االنهيار  الدينار  ن�صيب  لكان  ولوالها  العراقي  الدينار 

بينما يف الواقع كان العك�ض متاما"هو ال�صحيح. 
من املهمات الكربى امام ال�صلطة املالية التي عليها واجب 

النهو�ض بها هي: 
اوال": ان تبني كيفية الت�صرف باملورد النفطي عند عر�ض 

املوازنة للمناق�صة والت�صويت عليها. 
اي  االجنبية  بالعملة  انفاقها  بيان  يتطلب  وه��ذا  ثانيا": 
للبنك  تبيعه  وم��ا  اخلارجية  ومدفوعاتها  م�صتورداتها 

املركزي للح�صول على عملة عراقية. 
العراقي  االق��ت�����ص��اد  ط��اق��ة  لتو�صيع  ت�صعى  ان  ثالثا": 
ال�صتيعاب املزيد من االنفاق دون �صغوط ت�صخمية وهذا 
يتطلب برنامج الزالة االختناقات وتوفر قدرات ا�صافية 
غر  اي  املحلي،  الطابع  ذات  واخل��دم��ات  ال�صلع  الن��ت��اج 
املتاجر بها، وان ينفذ هذا الربنامج بوترة ا�صرع من منو 

االيراد النفطي. 
املورد  م��ن  االك��رب  اجل��زء  ا�صتخدام  ت�صمن  ان  رابعا": 
ا�صتراداتها  العراق�ي من خالل  االقت�ص�اد  لتنمية  النفطي 

ومدفوعاتها اخلارجية وا�صترادات القطاع اخلا�ض. 
بني  فيما  العالقات  مبنظومة  النظر  تعيد  ان  خام�صا": 
العراق  ي�صتن�صخ  ال  بحيث  والنقدية  املالي�ة  العملي��ات 
النفط  ام�وال  ا�صتثمار  الن  اخلليجي،  االقت�صاد  من��وذج 
العراقي يف اخلارج حتت اية ذريعة يعد خ�صارة تنموية 
ال بد ان تتجنبها ال�صيا�صة االقت�صادية، يف الوقت احلا�صر 

واالمد املنظور. 
ولكي نتجنب اغراء القارئ بفهم احادي اجلانب نذكر ان 
ُعمان،  وحتى  والكويت،  ال�صعودية  مثل  النفطية  البلدان 
كل  ا�صتيعاب  ت�صتطيع  وال  ترتاكم  فوائ�ض  اي�صا"لديها 
موارد  اىل  اال���ص��ت��رادات  ن�صبة  ان  ب��ل  النفطي،  امل���ورد 
ال�صعودية  يف  مما  اعلى  هي  العراق  يف  ال�صنوية  النفط 
جتاوزت  دولية  احتياطيات  راكمت  ورو�صيا  والكويت، 
بلدان غر نفطية حتافظ على  450 مليار دوالر. وتوجد 
احتياطيات  وتراكم  التجاري  ميزانها  يف  م�صتمر  فائ�ض 

ومنها ال�صني وتايوان وهونكونغ وكوريا اجلنوبية. 
للقطاع  االجنبية  العملة  لبيع  احلاكمة  االج����راءات  ان 
اخلا�ض بحاجة اىل تطوير بعد مرور �صبع �صنوات على 
يف  ال�صرف  �صوق  اكتمال  يف  االم��ل  ويتوقف  اعتمادها. 
العراق ون�صجه على مدى ا�صتعداد االطراف ذات العالقة 
العالقات  برت�صني  ت�صمح  مبهنية  العملية  ه��ذه  لفح�ض 
املالية الدولية للقطاع اخلا�ض واالرتقاء بالعمل امل�صريف 

وال�صرفة املركزية معا".

إيمان محسن جاسم

للحكومة  االإقت�صادية  التوجهات  مالمح  اأت�صحت  هل 
الذي  برناجمها  تنجز  اأن  لها  ميكن  وكيف  اجل��دي��دة؟ 
ت�صمن 43 فقرة؟ وما ال�صبل التي �صت�صعى اإليها لتن�صيط 

دورة االقت�صاد العراقي؟
كل الذين تابعوا وطالعوا فقرات مبادئ واأ�ص�ض املنهاج 
الوزاري حلكومة ال�صراكة الوطنية اأو ما ميكن ت�صميته 
بربنامج احلكومة لل�صنوات االأربع املقبلة، وجدوا باأنه 
يف  �صمعناها  التي  الت�صريحات  عن  كثرا  يختلف  ال 
اأكر من منا�صبة خا�صة يف فرتة االنتخابات الربملانية 
التي �صهدت وعودا كثرة، وهذه الوعود حتولت اليوم 

لفقرات واأ�ص�ض املنهاج الوزاري.
وبعيدا عن عبارات االإن�صاء التي تت�صمنها هكذا برامج 
االإقت�صادية  ال��وع��ود  عند  نتوقف  املقال  ه��ذا  يف  فاإننا 
والزراعة  ال�صناعة  ق��ط��اع��ات  ب��ني  م��ا  ت��وزع��ت  وال��ت��ي 
واال�صتثمار. فنجد يف الفقرة )16( اإ�صارة الأول معاجلة 
التي  والغاز  النفط  عقود  تنفيذ  متابعة  عرب  اقت�صادية 
ال�صابقة(  الوطنية)احلكومة  الوحدة  حكومة  اأبرمتها 
مع ال�صركات العاملية الكربى يف جمال رفع اإنتاج النفط 
العراقي اإىل امل�صتويات وال�صقوف الزمنية املتفق عليها 
مبا يزيد من عائدات العراق املالية من ثرواتنا النفطية 
خالل  من  العائدات  هذه  تنويع  على  والعمل  والغازية 
وهذا  وال�صياحة،  وال�صناعة  الزراعة  قطاعات  تطوير 
واردات  على  كليا  يعتمد  البلد  زال  ال  يعنيه  فيما  يعني 

النفط يف تاأمني املوارد بن�صبة قد تتجاوز ال�95% وهذا 
زال  ال  ال��ذي  العراقي  االقت�صاد  يف  كبرا  خلال  ميثل 
االقت�صاد  حترير   )17( الفقرة  ويف  التمويل.  اأح��ادي 
ال�صوق  اق��ت�����ص��اد  اإىل  امل��رك��زي  ال��ن��ظ��ام  م��ن  ال��ع��راق��ي 
وقوانني  باأنظمة  وحمايته  اخلا�ض  القطاع  وت�صجيع 
ليكون �صريكا قويا يف عملية البناء واالإعمار. وم�صاألة 
يف  ع��دة  اإج����راءات  تتطلب  العراقي  االقت�صاد  حترير 
ومن  جهة  من  وتن�صيطه  اخلا�ض  القطاع  دعم  مقدمتها 
احلكومة  ت�صعى  ب��اأن  بالتاأكيد  االأه��م  وه��ي  ثانية  جهة 
جاهدة حلماية هذا القطاع عرب منع اال�صتراد الع�صوائي 
القطاع  لهذا  دع��م  عملية  اأي��ة  اإن  اإذ  ال�صلع،  من  للكثر 
ا�صتيعاب  على  القادر  ال�صوق  توفر  يرافقها  اأن  يجب 
غر  ملناف�صة  تتعر�ض  التي  اخلا�ض  القطاع  منتجات 
بالتاأكيد  يوؤدي  امل�صتوردة. وهذا  املنتجات  مع  متكافئة 
ال�صعبة  للعملة  �صحيح  وت��داول  اقت�صادي  ال�صتقرار 
التي ت�صتخدم االآن عرب اال�صتراد الكبرة جدا من قبل 
القطاع اخلا�ض ممثال بالتجار خا�صة وان الفقرة )18( 
لالقت�صاد  اال�صتقرار  حتقيق  على:  اأك��دت  الربنامج  من 
العراقي وتثبيت العملة الوطنية ومنع ح�صول الت�صخم 
العمل  البطالة من خالل توفر فر�ض  ومعاجلة ظاهرة 
يحتاج  اال�صتقرار  وهذا  والعام  اخلا�ض  القطاعني  يف 
بالتاأكيد لفعاليات اقت�صادية ن�صطة من �صاأنها اأن حتقق 
طفرات يف اقت�صادنا، وبرغم اإن البع�ض من االقت�صاديني 
يتبجح بالقول باأن االإقت�صاد العراقي مل يتاأثر بتداعيات 
االأزمة املالية العاملية، وعدم التاأثر ناجم لي�ض من كون 

االإقت�صاد العراقي قويا لهذه الدرجة، بل متاأٍت من اإننا مل 
نرتبط بعد باالقت�صاد العاملي وتداعياته علينا وبالتايل 

وجدنا اقت�صادنا بعيدا عن الهزات العاملية.
بقولها"اجلانب  جدا  �صريحة  فكانت   )19( الفقرة  اأم��ا 
اإىل  وبحاجة  واإه��م��ال  تخريب  م��ن  ي��ع��اين  ال�صناعي 
التي  ال�صرتاتيجية  ه��ي  ف��م��ا  جديدة".  �صرتاتيجية 
ال�صناعي  القطاع  �صتتبعها احلكومة يف معاجلة و�صع 
القطاع  يكون  وق��د  واخل��ا���ض؟  ال��ع��ام  ب�صقيه  العراقي 
اخل��ا���ض ق��د اأوج���د بع�ض احل��ل��ول وامل��ع��اجل��ات بطرق 
اإيجاد  خمتلفة، فاإن القطاع العام ال زال يعاين من عدم 
هذه احللول للكثر من امل�صانع الكبرة منها وال�صغرة 
احلديد  كمعامل  ك��ب��رة  االإق��ت�����ص��ادي��ة  االأب���ع���اد  وذات 
وال�صلب والطابوق وال�صناعات الكهربائية وغرها من 
املعامل وامل�صانع املنت�صرة يف عموم البلد، ورمبا تكون 
)اخل�صخ�صة( اأحد احللول املطروحة لتجاوز م�صكالت 
القطاع ال�صناعي. اأما يف اجلانب الزراعي الذي تناولته 
بقطاع  باالهتمام  الدولة  توجهات  تفعيل   )23( الفقرة 
الزراعة، باعتبارها موردا مهما لدعم القطاع االإقت�صادي 
فر�ض  الغذائي وتوفر  االأمن  لتحقيق  فر�صة  يوفر  مبا 
دعم  مبادرات  للبيئة واملناخ، من خالل  عمل، وحت�صني 
يف  العاملية  اخل��ربة  �صركات  وا�صتقدام  العلمي  البحث 

جمال الزراعة والتطوير الزراعي وفق اأ�ص�ض علمية. 
جمال  يف  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  موا�صلة   )24( وال��ف��ق��رة 
ا���ص��ت��خ��دام االأن��ظ��م��ة احل��دي��ث��ة يف ال����ري وال���زراع���ة 
واإ�صت�صالح  امل��ائ��ي��ة  مل���واردن���ا  االأم���ث���ل  واال���ص��ت��ث��م��ار 

احلكومة  ب���اأن  جن��د  النقطتني  ه��ات��ني  يف  االأرا����ص���ي. 
االأجنبية  اخل��ربات  ا�صتثمار  جمال  يف  �صعت  ال�صابقة 
تطوير  بغية  الفرن�صيني  اخل��رباء  من  عددا  وا�صتقدمت 
للحد  �صعت  ثانية  جهة  من  البلد،  يف  الزراعي  القطاع 
املائية عرب ا�صتخدام نظم ري حديثة  امل��وارد  من �صحه 
القطاع  �صتواجه  التي  اأالأك��رب  امل�صكلة  لكن  واقت�صادية 
موجة  و�صط  االأرا�صي  ا�صت�صالح  يف  تتمثل  الزراعي 
من  الكثر  يعي�صها  التي  وامللوحة  والت�صحر  اجلفاف 
حتى  اأو  الغربية  اأو  اجلنوبية  �صواء  ال��ع��راق  مناطق 
الت�صحر  اإن  التقارير  بع�ض  وان  خا�صة  منها  ال�صرقية 

و�صل اإىل حمافظة وا�صط القريبة من بغداد.
ال����وزاري  امل��ن��ه��اج  اأ���ص�����ض  ب���اأن  ا�صتنتاجه  مي��ك��ن  وم���ا 
ذات  للجوانب  فقرات   )8( خ�ص�ض  القادمة  لل�صنوات 
من  الثانية  اخلانة  يف  وو�صعها  االقت�صادية  الطبيعة 
االأولويات بعد اإفرد الفقرات ال�16 االأوىل جلوانب االأمن 
وامل�صاحلة وتعزيز الدميقراطية والوحدة الوطنية وقد 
البلد يحتاج الأولويات تكون  لكون  يكون هذا �صحيحا 
عامال مهما من عوامل جناح امل�صارات االإقت�صادية التي 
تتعر�ض النتكا�صات بني احلني واالآخر ب�صبب التداعيات 

ال�صيا�صية واالأمنية.
املتابع يجد باأن باإمكان اأ�ص�ض املنهاج الوزاري وخا�صة 
ما يتعلق منها باجلوانب االإقت�صادية اأن تتحقق بن�صبة 
وخربة  علمية  م��ع��اجل��ات  وج���دت  م��ا  اإذا  ج���دا  ك��ب��رة 
وكفاءة، فمن �صاأن هذا اأن يعزز من فر�ض تقدم االإقت�صاد 

العراقي نحو االأف�صل.

حسين علي الحمداني

ال�صوؤال  هل بداأنا ع�صر اخل�صخ�صة؟ بهذا 
العراق والأول  اإعالن  الذي تردد كثرا بعد 
مرة يف تاريخه عن �صعيه لطرح مناق�صات 
الكهربائية،  الطاقة  ميدان  يف  ا�صتثمارية 
ه����ذا امل���ي���دان ال����ذي ي��ع��اين م��ن��ه ال��ع��راق 
حتولت  املعاناة  وهذه  جدا،  كبرة  بن�صبة 
اإىل  املا�صي  ال�صيف  بداية  ومع  اأ�صهر  قبل 
مظاهرات يف مدن عدة من العراق مطالبة 

بتح�صني اأو�صاع الطاقة الكهربائية.
اإن���ت���اج ال���ع���راق من  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإن 
ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وم���ا ي�����ص��ت��ورده من 
ك��ان متاحا  اأك���ر بكثر مم��ا  ه��و  اخل���ارج 
اإن  اإال   ،2003 ع���ام  ال��ن��ظ��ام  ���ص��ق��وط  ق��ب��ل 
بف�صل  م�صاعفة  اأ�صعافا  ازداد  اال�صتهالك 
للكثر  العراقية  العوائل  اأغلب  اإ�صتخدام 
التكييف  كاأجهزة  الكهربائية  االأجهزة  من 
يف  ك��ب��را  نق�صا  هنالك  جعل  م��ا  وغ��ره��ا 
الطاقة الكهربائية، وهذا التطور يف القدرة 
من  للكثر  ال��ع��راق��ي  للمواطن  ال�صرائية 
االأجهزة الكهربائية يحتاج بالتاأكيد لتطور 
�صاأنها  من  التي  الطاقة  اإنتاج  يف  م�صاحب 

اأن تغطي احتياجات هذه االأجهزة.
االأوىل  اجلولة  خالل  من  العراق  وي�صعى 
الطاقة  اإن���ت���اج  م���ي���دان  يف  ل��ل��رتاخ��ي�����ض 
الكهربائية اإىل بناء اأربع حمطات كهربائية 
غازية الإنتاج 2750 ميغاواط كمرحلة اأوىل 
وما  اجل��ن��وب.  يف  عراقية  م��دن  اأرب���ع  يف 
اال�صتثمارات  هذه  تفتح  اأن  العراق  ياأمله 
الطاقة  اإن��ت��اج  اأزم���ة  الإن��ه��اء  وا�صعا  ال��ب��اب 
الكهربائية اإىل جانب اال�صتثمارات االأخرى 

الكهرباء  وزارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  واجل��ه��د 
املتزايد  والطلب  االإنتاج  بني  الفجوة  لردم 
يف ال���ب���الد وحم���اول���ة حت�����ص��ني اأو����ص���اع 
تقارير  واإن  خا�صة  الكهربائية.  اخلدمات 
وزارة الكهرباء توؤكد حاجة العراق اإىل ما 
يقارب من 14 األف ميغاواط، فيما جند باأن 
يتجاوز  ال  ي�صتورد  وم��ا  ينتج  ما  جمموع 

ال�صبعة اآالف ميغاواط.
تراخي�ض  ط��رح  عملية  اإن  يبدو  ما  وعلى 
اال�صتثمار هي فكرة وزارة النفط، ويعرف 
اجلميع اأن وزير النفط ال�صهر�صتاين يقود 
ا�صتقالة  بعد  وكالة  الكهرباء  وزارة  االآن 
وزيرها كرمي وحيد على خلفية احتجاجات 
اإىل  اأدت  امل��ا���ص��ي  ال�صيف  مطلع  �صعبية 
وهذه  ا�صتقالته،  الكهرباء  وزي��ر  يقدم  اأن 
اال�صتقالة مل تكن هي احلل الذي من �صاأنه 

اأن يحل م�صاكل قطاع حيوي ومهم.
فاأنه  ال��وزارة  وكالة  ال�صهر�صتاين  وبتويل 
العراق  ب���اب اال���ص��ت��ث��م��ار يف ج��ن��وب  ف��ت��ح 
معلال ذلك باأن 'اختيار هذه املواقع حاليا هو 
الوقود  )توفر  واأن  الوقود،  توفر  ب�صبب 
�صيا�صة  على  يعتمد  امل�صتثمرة  للمحطات 
لبيع  امل�صتثمر  �صيقدمه  الذي  والرقم  البلد 
الوقود  قيمة  ي�صمل  ال  �صاعة  واط  كيلو 
وامنا �صعر الوقود بال�صعر العاملي(. وهذا 
ت�صرتي  �صوف  الكهرباء  وزارة  ب��اأن  يعني 
املحطات وتربطها  املنتجة من هذه  الطاقة 
ما  وه���ذا  ل��ت��وزي��ع��ه��ا،  ال��وط��ن��ي��ة  بال�صبكة 
ميثل احلل الذي من �صاأنه اأن يخفف كثرا 
والوحدات  البلد.   يف  الكهرباء  اأزم��ة  من 
التوليدية التي طرحت لال�صتثمار االأجنبي 
الب�صرة  �صط  حمطة  موقع  يف  �صتن�صب 

 125 بطاقة  وح���دات   10 ب��واق��ع  ال��غ��ازي��ة 
ميغاواط لكل وحدة وبطاقة اإجمالية قدرها 
بالذات  املحافظة  وه��ذه  ميغاواط   1250
الكهربائية،  الطاقة  نق�ض  من  كثرا  تعاين 
بواقع  ال��غ��ازي��ة  ال�����ص��م��اوة  حمطة  وم��وق��ع 
لكل  ميغاواط   125 بطاقة  وح���دات  اأرب���ع 
وح�����دة وب��ط��اق��ة اج��م��ال��ي��ة ق���دره���ا 500 
الغازية  الديوانية  ميغاواط وموقع حمطة 
ميغاواط  بطاقة 125  اأربع وحدات  بواقع 
 500 ق��دره��ا  اجمالية  وبطاقة  وح��دة  لكل 
الغازية  العمارة  حمطة  وموقع  ميغاواط 
ميغاواط  بطاقة 125  اأربع وحدات  بواقع 
 500 ق��دره��ا  اجمالية  وبطاقة  وح��دة  لكل 

االإنتاجية  الطاقة  اجمايل  لت�صل  ميغاواط 
لهذه املحطات اإىل 2750 ميغاواط.

وبالتاأكيد فاإن جناح التجربة فيما لو حتقق 
يف  لتعميمها  ال��ك��ه��رب��اء  ب����وزارة  �صيدفع 
ال�صوؤال  ولكن  اأخ��رى،  وحمافظات  مواقع 
العراقي  امل��واط��ن  ذه��ن  اإىل  يتبادر  ال���ذي 
وزارة  �صتحددها  التي  بالت�صعرة  يتمثل 
الكهرباء: هل �صتكون وفق روؤية امل�صتثمر 
يدير  لكونه  اأرب���اح  لتحقيق  ي�صعى  ال��ذي 
احلكومة  �صتتحمل  اأم  ا�صتثماريا  م�صروعا 
التي  الت�صعرة  ه��ذه  م��ن  ج���زءًا  العراقية 
االآن،  �صائد  ه��و  عما  �صتختلف  بالتاأكيد 
ت�صعرة  اأط��ل��ق��ت  ال������وزارة  واإن  خ��ا���ص��ة 

جديدة مل تنل القبول حتى من قبل جمال�ض 
املحافظات يف العراق؟

وهنا علينا اأن نوؤكد باأن اال�صتثمار يف قطاع 
اإنتاج الكهرباء ال توجد فيه معوقات كبرة 
البيئة  لكون  االأخ��رى  القطاعات  باقي  مثل 
خالل  من  ومنا�صبة  متوفرة  اال�صتثمارية 
�صعي الوزارة لتاأمني عوامل جناح امل�صاريع 
اال���ص��ت��ث��م��اري��ة م��ن ج��ه��ة وم���ن ج��ه��ة ثانية 
وزارات  مع  اإداري���ة  تقاطعات  وج��ود  ع��دم 
كبرا  تعاونا  هنالك  واإن  خا�صة  اأخ���رى، 
بني وزارتي النفط والكهرباء يف ما يتعلق 
بتاأمني الوقود الكايف للمحطات التوليدية. 
العراق  يف  اخل��ط��ط  وا���ص��ع��ي  ف����اإن  ل��ه��ذا 
لعمليات  االإيجابية  النتائج  ب��اأن  ي��وؤك��دون 
الكهربائية لن  الطاقة  اال�صتثمار يف ميدان 
تظهر قبل عام 2013 اأو 2014 حيث ميكن 
الطاقة  يف  ذاتيا  اكتفاًء  العراق  يحقق  اأن 
املعلن  ال��ه��دف  واإن  خ��ا���ص��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، 
األف   14 اإىل  اأ�صرنا  كما  البلد  حاجة  يحدد 
باال�صتثمارات  اال�صتعانة  اإن  واط.  ميغا 
للطاقة  االإنتاجية  ال��ق��درة  لرفع  االأجنبية 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ه���ي احل���ل االأخ�����ر ل����وزارة 
ال��ك��ه��رب��اء ب��رغ��م اأن���ه م��ت��اأخ��ر ج���دا خا�صة 
القطاع  على  يعتمد  العراقي  املواطن  واأن 
االأهلية(  )باملولدات  ممثال  املحلي  اخلا�ض 
اأو اقتناء مولدات �صغرة يف توليد الطاقة 
يتحمل  االأح��وال  كل  يف  وهو  الكهربائية، 
نفقات اإ�صافية واأحيانا تكون باهظة الثمن 
يف �صبيل احل�صول على الكهرباء، وبالتايل 
اال�صتثمار  فر�ض  باأن  ن�صتنتج  يجعلنا  هذا 
يف هذا القطاع �صتكون ناجحة ب�صكل ملفت 

للنظر.

أسس المنهاج الوزاري والحلول لالقتصاد العراقي

يرتبط تزايد احتياطيات البنك المركزي بعملية تمويل االنفاق الحكومي الداخلي باالصدار 
النقدي ونمو كتلة السيولة المحلية. ويمثل الجزء من االنفاق الحكومي الممول عن طريق 

زيادة االحتياطيات اضافة صرفة للطلب الكلي، ويزاول ضغوطا"تضخمية اهملت العناية 
بها، وتستحق لوحدها معالجة مستفيضة ال يتسع لها المجال اآلن. ونريد في هذه المقالة 

القاء الضوء على كيفية تكوين احتياطيات البنك المركزي وبالعالقة مع سعر الصرف. 
ال ادري لماذا يتجنب الوعي االقتصادي في العراق النظر الى حقيقة االيراد النفطي بأنه 
عملة اجنبية تنحصر وظيفتها في تمويل االستيرادات الخاصة والعامة ونفقات خدمة 

الدين االجنبي. 

د. أحمد ابريهي علي 

نائب محافظ البنك المركزي العراقي
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ع��دم وجود  من  الفو�صى  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�صحيح  علمي  ب��اط��ار  تنموية  خطط 
ايجابية من اجل نهو�ض  نتائج  يحقق 
من  ع��ان��ى  ال���ذي  االقت�صاد  ه��ذا  ومن��و 
املتعاقبة  احل����روب  ب�صبب  االإه���م���ال 
التي خا�صها هذا البلد يف زمن النظام 
للبنية  تدمر  م��ن  تبعها  وم��ا  ال�صابق 
التحتية بعد �صقوط النظام يف 2003 
من قبل القوى اخلارجية واالإرهاب ما 
اأدى اإىل انهيار ركائز االقت�صاد العراقي 
والزراعية  واالقت�صادية  ال�صناعية 
والتجارية حتى �صار العراق ي�صتورد 
كاملنتجات  الالزمة  امل�صتلزمات  جميع 
اللحوم  وح��ت��ى  ال�صناعية  وال�����ص��ل��ع 
دول  م��ن  ي�صتوردها  �صار  واخل�صار 
للن�صاطات  ك���ام���ل  ب��غ��ي��اب  اجل������وار 

ال�صناعية والزراعية يف البالد.
ال�صناعة  جعل  يف  ه��ذا  ك��ل  وت�صبب 
قادرة  غر  هام�صية  �صناعة  العراقية 
على املناف�صة وعاجزة عن الدخول اإىل 
اأي�صًا  االأ�صواق االإقليمية.وهذا ينطبق 
بتدهور  اأ�صيبت  ال��ت��ي  ال��زراع��ة  على 
كبر يف البنى التحتية كنتيجة طبيعية 
الرتفاع تكاليف املنتوج الزراعي املحلي 
وارت���ف���اع ال��وح��دة ال���واح���دة م��ن هذا 
املناف�صة  ي�صتطيع  ال  وبالتايل  املنتوج 
الذي  الزراعي  املنتوج  باأ�صعار  قيا�صا 

يدخل لنا من الدول املجاورة.

املوؤ�صرات  توؤثر هذه  ان  البديهي  ومن 
اخلطرة على القطاع الزراعي ما اأدى 
اإىل انهياره ب�صورة تامة وتوقف عجلة 
االإنتاج يف هذا املجال االأمر الذي جعل 
على  رئي�صة  ب�صورة  تعتمد  احلكومة 

النفط يف توفر االإيرادات املالية.
االقت�صاد  مل�����ص��اك��ل  امل��ت��اب��ع  ي�صتطيع 
العراقي اأن يكت�صف اإنها �صملت ميادين 
ن�صلط  ان  ن��ري��د  ه��ن��ا  ول��ك��ن��ن��ا  ك��ث��رة 
اجلانب  يف  امل�صاكل  اأه��م  على  ال�صوء 
ه��ذا اجل��ان��ب من  مل��ا ي�صكله  ال��زراع��ي 
كبر  ت��اأث��ره  ان  حيث  ك��ب��رة  اأه��م��ي��ة 
اإ�صافة  للمواطن  الغذائي  االأم��ن  على 
البطالة  اأه��م��ه��ا  اأخ���رى  ت��اأث��رات  اإىل 
من  اجل��ان��ب  ه��ذا  توقف  ي�صببها  التي 
اإح�صائيات  ت�����ص��ر  ح��ي��ث  االق��ت�����ص��اد 
االأمم املتحدة عن العامل،اإن زهاء 900 
مليون اإن�صان اي ما يعادل 4/3 فقراءه 
يعي�صون يف املناطق الريفية من جراء 

البطالة.
ومن اجلدير بالذكر ان البطالة �صارت 
اإحدى التحديات اأمام احلكومات التي 
امت�صا�ض جزء  العراق ولقد مت  حتكم 
كبر منها عن طريق الوظائف االأمنّية 
احلماية  و���ص��ب��ك��ة  ال��وق��ت��ي��ة  وال��ع��ق��ود 
االجتماعية، لكن امل�صكلة ال تزال قائمة 
ب�صكل  الب�صرية  امل��وارد  ا�صتغالل  لعدم 

كفوء. 

القطاع  يعانيها  ال��ت��ي  امل�صاكل  وم��ن 
الري  م��ي��اه  قلة  ال��ع��راق  ال��زراع��ي يف 
والت�صحر وتقل�ض االأرا�صي ال�صاحلة 
للتوعية  ال���ف���الح  وح���اج���ة  ل���ل���زراع���ة 
ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة واحل��اج��ة 
واخلربات  احلديثة  املكننة  ال�صتخدام 
التي تواكب الع�صر اإ�صافة اإىل م�صاكل 
وقلة  وال��ت��ج��ارة  والت�صويق  التوزيع 
الطرق ما يحول دون الربط بني الريف 

واملدينة.
امل�صكالت �صاهمت يف توقف  وكل هذه 
عجلة االإنتاج الزراعي االأمر الذي ادى 
اإىل اعتماد ال�صوق العراقية على املنتوج 

الزراعي القادم من دول اجلوار.
هذه  ا���ص��ل  يف  نبحث  ان  اأردن����ا  ول���و 
�صبيل  على  امل��ي��اه  وم�صكلة  امل�صكالت 
فيها  ال�������واردة  امل���ث���ال واالخ���ت���الف���ات 
لديها  ال��دول��ة  ه��ذا  ان  جن��د  تركيا  م��ع 
معها  املت�صاطئة  ال���دول  م��ع  اتفاقيات 
ال��ع��راق، وه��ذه م�صكلة قدمية منذ  ع��دا 
احلكومة  ولكن  العراقية  الدولة  ن�صوء 
بالري  خا�صة  وزارة  لديها  العراقية 
تعالج  ان  عليها  وك��ان  املائية  وامل��وارد 
مع  اتفاقيات  لدينا  لتكون  امل�صكلة  هذه 
جميع الدول املت�صاطئة معنا بخ�صو�ض 
اإىل ن�صبة  اإ�صافة  ال��واردة منها  الن�صب 
دول  من  تاأتينا  التي  املياه  يف  التلوث 
اإي��ران و�صورية وك��ل هذه  اأخ��رى مثل 

النهائية  احل��ل��ول  اإىل  حت��ت��اج  م��ل��ف��ات 
واجلذرية من اجل ان ت�صهم يف زيادة 
العراق  يف  امل��زروع��ة  االأرا���ص��ي  ن�صبة 
من خالل زيادة ن�صبة املياه العذبة التي 

تدخل اإليه.
نعرف  ان  فيكفي  الت�صحر  م�صكلة  ام��ا 
اإن العراق يفقد 5% من اأرا�صيه كل عام 
نتيجة زحف ال�صحراء وارتفاع ملوحة 
املياه، وال بد هنا من اال�صتعانة بالدول 
ذات اخلربة بهذا اجلانب كون امل�صكلة 
دولية يعاين منها العامل ب�صورة وا�صعة 
ي�صبح من  العراقية  قلة اخلربات  ومع 
ال�صروري فتح اآفاق مع الدول االأخرى 

لال�صتفادة من جتاربها الطوال.
التكنولوجية  ال�صتخدام  بالن�صبة  اأم��ا 
ال���زراع���ي���ة فنجد  احل��دي��ث��ة وامل��ك��ن��ن��ة 
اأط��ل��ق��ت يف  ال��ع��راق��ي��ة  ان احل��ك��وم��ة 
وُخ�ص�صت  ال��زراع��ي��ة  2008امل���ب���ادرة 
اإطالق  مت  كما  دوالر،  مليون   500 لها 
عمليات االإقرا�ض للفالحني واملزارعني 
يف  االأ���ص��خ��م  ه��ي  ك��ب��رة  وبت�صهيالت 
من  قرو�ض  وهي  العامل،  اأنحاء  جميع 
فرتات  ع��ل��ى  وال��ت�����ص��دي��د  ف��وائ��د،  دون 
تزويد  ومت  ب�صيط،  وب��روت��ني  ط���وال 
الفالح باالأ�صمدة بكل اأنواعها وباأ�صعار 
مدعومة من احلكومة، اأي اأقل من كلفة 
الزراعية  املكننة  اإىل  اإ�صافة  �صرائها، 
حتميل  دون  وم��ن  ب��االأق�����ص��اط  وبيعها 

عبء على املزارعني، وحتى املحا�صيل 
باأ�صعار  ال���ف���الح  م���ن  ����ص���راوؤه���ا  ي��ت��م 
م�صاعفة عن ال�صوق، ك�صراء التمور من 

الفالح واحلنطة وال�صعر والرز. 
هذه  ك��ل  ت���اأت  مل  مل���اذا  نت�صاءل:  ول��ك��ن 
ملمو�صة؟  ايجابية  بنتائج  االإج���راءات 
يعتقد البع�ض ان الف�صاد املايل واالإداري 
قد �صاهم يف �صياع جهود احلكومة يف 

حتقيق اأهداف املبادرة الزراعية.
ان  نقول:  ان  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
من اهم املعاجلات للم�صاكل االقت�صادية 
توظيف  ح�����ص��ن  ه���و  ع���ام���ة  ب�����ص��ورة 
االقت�صاد  ميتلكها  التي  املالية  القدرات 
العراقي بعيدا عن الهدر يف املال العام 
املكان  يف  و�صرفها  والتبذير  والف�صاد 
املنا�صب الذي يعمل على تنمية املجتمع 

واالقت�صاد يف ذات الوقت.
ن��ق��ول: ان احل��اج��ة قائمة   يف اخل��ت��ام 
االإ���ص��الح��ات  م���ن  اإط�����الق ح��زم��ة  اإىل 
االقت�صادية واإتباع �صيا�صات اقت�صادية 
ومالية وجتارية وتوفر مناخ وعوامل 
ت�����ص��اع��د ع��ل��ى ج����ذب اال���ص��ت��ث��م��ارات 
تو�صيع  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  ل��ك��ي  االأج��ن��ب��ي��ة 
حاجة  ل�صد  للبلد  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��اع��دة 
ال�صادرات  قاعدة  وتو�صيع  املواطنني 
مبا ي�صهم يف التقليل من اعتماد العراق 
رئي�ض  كمورد  النفطية  العائدات  على 

ووحيد للدخل الوطني.

االقتصاد العراقي وضرورة توسيع القاعدة اإلنتاجية 

ميعاد الطائي

ترجمة/ عادل العامل

يعاني االقتصاد العراقي من فوضى لم تكن وليدة اللحظة ولم تكن نتيجة سياسات النظام السابق وحسب، بل هي نتاج 
سياسات اقتصادية خاطئة اتخذتها وسلكتها النظم السابقة منذ ستينات القرن الماضي أي ما يقارب نصف قرن من 
التراكمات.

ولقد ظهرت بوادر هذه الفوضى مع ما صاحبها من ارتباك في االقتصاد عندما سقط النظام السابق الذي خلف لنا صناعة 
وزراعة محطمة إضافة إلى التضخم الكبير في قطاع الخدمات.

 ح���ت���ى م�����ع ح�����واف�����ز احل���ك���وم���ة 
االأمركية.

احلال  هزيلة  الَدين  �صوق  "والأن 
العثور  ال�صعب جدًا  من  فاإن  االآن، 
اأن  قادرين  يكونون  مقر�صني  على 
حد  على  طويل"،  الأج���ٍل  يقر�صوا 
موظفي  رئي�ض  فرير،  �صكوت  قول 
التي  ���ص��والر(،  )اأبينغوا  عمليات 
اأمركيتان كبرتان  لديها حمطتان 

حتت التطوير. 
وقبل مدة ق�صرة فقط، ثارت �صكوك 
احلرارية  ال�صم�صية  املحطة  ب�صاأن 
وهي  التطوير،  حتت  االأك��ربال��ت��ي 
one- حمطة ذات غيغاواط واحد
باليث  يف  gigawattاقرتحتها 
تَر�صت  )�صوالر  �صركة  بكاليفورنيا 
ال�صركة من  اأم��رك��ا(، وق��د ح��ّذرت 
اأن طلبها ل�صمانات قر�ض حكومي 
هو  مما  اأط��ول  وقتًا  ياأخذ  اأمركي 

متوقع.
االأمركية  ال�صم�صية  املبيعات  اإن 
يف طريقها الأن ت�صل اإىل غيغاواط 
واحد هذه ال�صنة، وهو ما ي�صاوي 
الوقت  مفاعاًل نوويًا واح��دًا. ويف 
االألواح  �صانعو  فيه  يتفاءل  ال��ذي 
باأن  امل�صروع  ومطّورو  ال�صم�صية 
قائدة  ُت�صبح  اأن  ال��ب��الد  ت�صتطيع 
العقد  م��ن��ت�����ص��ف  ب��ح��ل��ول  ال���ع���امل 
االأمركية  ال�صناعة  تبقى  القادم، 
وراء بع�ض نظراتها اإىل حٍد بعيد، 

خا�صًة نظرتها يف اأملانيا.
ت�صل  اأن  ت���وّق���ع  مي��ك��ن  وع���امل���ي���ًا، 
 14 اإىل  ال�صم�صية  االإن�������ص���اءات 
االأقل،  ويف  ال�صنة.  هذه  غيغاواط 
ف���اإن ن�صف ذل��ك ���ص��وف ي��دخ��ل يف 
رون  اأمل��ان��ي��ا، ح��ي��ث ان��دف��ع امل���ط���وِّ

ُتخفَّ�ض  اأن  قبل  امل�صاريع  الإق��ام��ة 
احلوافز املالية.

ول�������دى احل����ك����وم����ة االأم����رك����ي����ة 
ال�صناعة:  مل�����ص��اع��دة  ب��رن��اجم��ان 
من  باملئة   30 ت��دف��ع  نقدية  منحة 
اأجل حمطات  امل�صروع من  تكاليف 
كانون  نهاية  عند  االإن�����ص��اء  حت��ت 
�صمانات  وبرنامج  احل��ايل،  االأول 
قرو�ض يغطي 80 باملئة من تكاليف 

امل�صروع. 
�صمانات  طلبات  مقدمو  تذمر  وقد 
لة  مطوَّ العملية  اأن  م��ن  القرو�ض 
اإال  توؤدي  وال  وا�صحة،  وغر  جدًا 
اإىل مقدار �صئيل من فوز امل�صاريع 
ب��امل��واف��ق��ة، وه���م، ك��م��ا ق���ال املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��رت���ص��ت ����ص���والر، يف 

حاجة اإىل منحة نقدية. 
فازت  م�صى،  ال��ذي  ال�صيف  ويف 
مقداره  قر�ض  ب�صمانات  اأبينغوا 
ملحطتها  دوالر  ب���ل���ي���ون   1،45
ال�صم�صية ذات ال�280 ميغاواط يف 
املنظمون  ويقوم  باأريزونا.  غيال 
اأخ��رى،  مل�صاريع  طلباٍت  بت�صفح 
مبا فيها جمموعة من املحطات يف 
من  اأك��ر  �صتوفر  التي  كاليفورنيا 
القوة  م��ن  م��ي��غ��اواط  اآالف  اأرب��ع��ة 

الكهربائية. 
ويقول خرباء اإن من غر املرّجح اأن 
يتم اإن�صاء جميع امل�صاريع املقرتحة 
تكاليف  منها  الأ���ص��ب��اٍب  م�صتقباًل، 
فامل�صرفيون  امل��رت��ف��ع��ة.  ال��ت��م��وي��ل 
اأ�صغر،  م�صاريع  يف�صلون  عمومًا 
واأقل خماطرًة وقرو�صًا اأق�صر اأجاًل 
من اآجال ال� 20 عامًا التي حتتاجها 
امل��ح��ط��ات ال�����ص��م�����ص��ي��ة من��وذج��ي��ًا، 
الكبرة  امل�صارف  كانت  لو  وحتى 
راغبًة يف القيام بذلك، فاإن معدالت 
 8 ال���  تناهز  لديها  االق��را���ض  فائدة 
احلكومي  املعدل  �صعف  اأي  باملئة، 

تقريبًا.
امل�صرفيني  ب��ع�����ض  ف����اإن  ه����ذا،  م��ع 
وهم  ظلوا،  املطّورين  اإن  يقولون 
الربنامج  اإب���ق���اء  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
احلكومي املف�صل حيًا، يبالغون يف 
�صعوبات اال�صطفاف للح�صول على 
متويل م�صريف. وقد اأ�صر جوناثان 
التحتية  البنية  متويل  مدير  يلني، 
وامل�صاريع يف م�صرف دوت�ض على 

للم�صاريع  متوياًل  هناك  القول:"اإن 
والطاقة  امل��ت��ن��اول،  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
كبرًا  ن�����ص��ي��ب��ًا  امل��ت��ج��ددة جت��ت��ذب 

ومتناميًا من الراأ�صمال املتي�صر".
اأ�صا�صي  متويل  اأداة  تاآكل  اأن  كما 
�صريبة  ����ص���وق  وه�����ي  اأخ���������رى، 
خ��الل   ،tax equity امل��ل��ك��ي��ة 
ُبركة  جفف  ق��د  امل�صرفية،  االأزم���ة 
الراأ�صمال املهمة للم�صاريع.ففي تلك 
رة  املطوِّ ال�صركات  تبيع  ال�����ص��وق، 
ال�صرائب  انخفا�صات  للم�صاريع 
الطاقة  على  امل�صتقبلية  االأمركية 
ي�صتعمل  م���ايل  ل�صريك  امل��ت��ج��ددة 
لفاتورة  االئ��ت��م��ان��ات  ت��ل��ك  ب����دوره 
الت�صديد  وب��وا���ص��ط��ة  ���ص��رائ��ب��ه��ا. 
يوفر  ال�صريبة،  ملنفعة  م�صبقًا  التام 
النقد  ل��ل��م��ط��وري��ن  امل����ايل  ال��ق��ط��اع 
الذي  الوقت  ويف  امل�صاريع.  لبناء 
من  الرئي�صة  امل�صارف  فيه  تعافت 
اأ���ص��واأ ما يف االأزم���ة االأخ���رة، فاإن 
عليه  كانت  تبقى جزءًا مما  �صهيتها 
يف ع��ام 2007. وك��ان االث��ن��ان من 
ذلك  يف  ال�صوق  يف  الالعبني  اأك��رب 
وهي  ب���روَذرز،  ليهمان  هما  الوقت 
العاملية  و)املجموعة  االآن،  منتهية 
االأمركية( ال�صامنة، التي احتاجت 
 bailout مالية  اإن��ق��اذ  كفالة  اإىل 
ب�صكل  عملياتها  بتخفي�ض  وقامت 

حاد. 
بالربوز  اآخ���ذٌة  امللكية  �صريبة  اإن 
اأك��ر،  و�صتنمو  اأخ���رى  م���رًة  االآن 
ال�صم�صيون  وال�صانعون  خا�صًة 
التكاليف  تخفي�ض  يف  ي�صتمرون 
ب���االأج���ه���زة، وف��ق��ًا لقول  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
التنفيذيني."فنحن  املديرين  اأح��د 
البلدان  ع��امل  يف  دار  من��وذج  لدينا 
الطاقة  اأج��ل  من  كثرًا  تدفع  التي 
عافرت،  اأري���ك  ق��ال  ال�صم�صية"كما 
ل�صارب  االأمركية  العمليات  رئي�ض 
�����ص����والر، وه����ي اإح������دى وح����دات 
واأ�صاف:  ���ص��ارب(.  )األ��ك��رتون��ي��ات 
املتحدة  الواليات  خرجت  وقد  اإن��ه 
من الك�صاد"و�صريبة امللكية تبحث 
املال  ف��اإن  فيه،  تقف  اآم��ن  مكاٍن  عن 

�صيغمر املجال ال�صم�صي". 
اأواًل  )ال�صم�صية  اإن  القول  وميكن 
�صانعة  وه��ي   ،)First Solar
�صوئية  كهربائية  �صم�صية  وحدات 
من  اأك���ر  متتلك  ال��غ�����ص��اء،  خفيفة 
حمطات  غ���ي���غ���اواط  م���ن  اث��ن��ت��ني 
لوحة  ع��ل��ى  ال�����ص��م�����ص��ي��ة  ال���ط���اق���ة 
يف  ومقرها  ال�صركة،  لكن  الر�صم، 
تلك  ت��ط��ور  ل��ن  ب���اأري���زون���ا،  تيمب 
م�صرٍت  لديها  يكون  حتى  املحطات 
ال�صركة،  املالئم. وهذه  الو�صع  يف 
للوحدات  كلفًة  االأقل  املنتجة  وهي 
حتّول  التي  ال�صوئية  الكهربائية 
قد  ك��ه��رب��اء،  اإىل  ال�����ص��م�����ض  ���ص��وء 
حمطات  اأكرب  اإن�صاء  بالفعل  مّولت 
لكن  ال�صوئية،  الكهربائية  البلد 
تخطط  ال  اأواًل(  )ال�صم�صية  �صركة 
لتمويل اإن�صاء حمطات اأخرى، مثل 
حمطة االأغوى غالينت ذات ال�290 

ميغاواط املخطط لها يف اأريزونا.

Reuters

تطورات الطاقة الشمسية
في الواليات المتحدة

كان هذا العام هو األفضل على اإلطالق 
بالنسبة لصناعة الطاقة الشمسية في 
الواليات المتحدة، مع أن التمويل يبقى 
شحيحًا بالنسبة لمشاريع البليون 
دوالر المطلوبة لهذه الصناعة من 
أجل أن تكون لها أرضية لدى بلدان 
قيادية عالمية مثل ألمانيا، كما 
جاء في هذا التقرير لمراسَلي وكالة 
رويترز، )مات ديلي وسارة ماكبرايد(. 
فمن أجل أن يصعد القطاع الشمسي 
في الواليات المتحدة من تكنولوجيا 
السقف المضافة إلى مستوى محطات 
طاقة الوقود األحفوري، تحتاج البالد 
إلى بناء محطات كبيرة تغطي مئات 
األكرات acres)األكر يساوي قرابة 
أربعة آالف متر مربع(، وكل واحدة 
يمكن أن تكّلف بليون دوالر، وهو مبلغ 
ضخم بالنسبة لتمويل صناعة ناشئة،
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اقتصاديات

االخيرة

تعج املوؤ�ص�صة التعليمية بالكثر من املفارقات بع�صها وليدة ظروف مابعد 
وقوانني  و�صوابط  تقاليد  تراكمات  ح�صيلة  االخ��ر  والبع�ض   2003 عام 

كاندة �صائدة يف زمن النظام ال�صابق وكر�صت بعد عام 2003.
ولعل من هذه املفارقات التي حتمل بعدًا اقت�صاديًا مثلما حتمل بعدًا اداريًا 
وفنيًا هي ظاهرة بطالة حاملي �صهادات املاج�صتر والدكتوراه، يف وقت 
تن�صطر اجلامعات العراقية على نف�صها كل عام درا�صي يف م�صهد يطلق عليه 
الدرا�صات امل�صائية التي تعد كليات اخرى مرادفة بنف�ض الكادر التدري�صي 
املاج�صتر  حملة  من  طوابر  تقف  الوقت  وب��ذات  ال�صباحية،  للدرا�صات 
والدكتوراه على ابواب اجلامعات والوزارة طلبًا للتعيني من دون جدوى.

هذا امل�صهد املرتبك ا�صبح حتديًا امام الوزارة اجلديدة، حيث ان اعداد الطلبة 
املتزايد عاما بعد عام يجعل الكليات واجلامعات احلالية غر ذي جدوى يف 
ا�صتيعاب هذه االعداد املتزايدة، االمر الذي يجعلهم ين�صرفون للدرا�صات 
مايثقل  االهلية،  والكليات  امل�صائية 
وال�صيما  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  ك��اه��ل 

العوائل ذات الدخل املحدود.
ل���وزارة  ه���ذه اجل��دل��ي��ة الب���د  وازاء 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
�صرتاتيجيتها  خ��الل  من  ت�صعى  ان 
هذه  معاجلة  اىل  تعمد  ان  اجلديدة 
التو�صع يف فتح  الظاهرة من خالل 
�صعيًا  اجلديدة  واجلامعات  الكليات 
الح��ت��واء االع���داد امل��ت��زاي��دة للطلبة 
وال�صيما من ذوي الدخول املحدودة 
يعي�صون حتت م�صتوى خط  وممن 
الفقر هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
ال�صهادات  حملة  ب��ط��ال��ة  م��ن  احل���د 

العليا.
ول��ك��ن م��ن االج����دى ان ي�����ص��ار اىل 
ت�صتق�صي  ع��ل��م��ي��ة  درا����ص���ة  اع�����داد 
للجامعات،  املتدفقني  الطلبة  اأع��داد 
ف�����ص��اًل ع���ن اع������داد ال��ع��اط��ل��ني عن 
العليا  ال�صهادات  حملة  م��ن  العمل 
التنموية  البلد  بحاجة  م�صفوعة 
خمتلف  من  واخلدمية  واالعمارية 
روؤية  لبلورة  �صعيًا  االخت�صا�صات 
دقيقة من �صاأنها معاجلة هذه الظاهرة التي اأخذت بالتفاقم خالل ال�صنوات 
تعالج  التي مل  املنتهية واليتها  ال��وزارة  الثالث االخ��رة، وخا�صة يف ظل 
هذه الظاهرة التي غدت ملمحًا بارزًا من مالمح ااجلامعات العراقية والتي 

حتمل مثلما نوهنا بعدًا اقت�صاديًا وا�صحًا.
ونود ان ن�صر هنا اىل ان اجلامعات العراقية التي تعاين من الرتهل يف 
روؤ�صاء  من  الكثر  الن  اداري��ة  هيكلة  اع��ادة  اىل  اأواًل  بحاجة  عدة  مفا�صل 
الكفاءات  م��ن  لي�صوا  ب��غ��داد  جامعات  يف  وال�صيما  وال��ع��م��داء  اجلامعات 
العلمية واالدارية، حيث اأتت بهم تداعيات الو�صع املحا�ص�صي واحلزبي، 
ترتقي  ان  �صاأنها  من  �صرتاتيجيات  دون  من  ت�صر  اجلامعات  تلك  ماجعل 
باملنهج واال�صتاذ والطالب، ومل تعالج يف الوقت عينه الظواهر امل�صت�صرية 
يف الو�صط اجلامعي ومنها ظاهرة حملة ال�صهادات العليا مو�صع البحث، 
وظلت ت�صر برتابة يوؤطرها التنازع على املواقع واملنا�صب بدعم وا�صح 
والفت للنظر من احزاب وكتل �صيا�صية خدمة مل�صالح معروفة هي احل�صول 
على املغامن العلمية كال�صهادات والدرجات العلمية من دون كفاءة وقدرة، 
حزبية  مل�صالح  العلم  ي��وظ��ف  عندما  اخل��ط��ورة  يف  غ��اي��ة  م�صاألة  وه���ذه 
حتديات  امام  اجلديدة  ال��وزارة  يجعل  الذي  االمر  و�صخ�صية،  و�صلطوية 
لي�صت ب�صيطة، بل معقدة وبع�صها حتتاج اىل روؤية علمية متخ�ص�صة قادرة 
مب�صهد  الكفيلة  الناجعة  العالجات  وو�صع  اخللل  مواطن  ت�صخي�ض  على 

جامعي خاٍل من الظواهر واملفارقات بعيدًا عن التاأثر ال�صيا�صي. 

لكن من االجدى ان يصار 
الى اعداد دراسة علمية 
تستقصي أعداد الطلبة 
المتدفقين للجامعات، فضال 
عن اعداد العاطلين عن العمل 
من حملة الشهادات العليا 
مشفوعة بحاجة البلد التنموية 
واالعمارية والخدمية من 
مختلف االختصاصات سعيًا 
لبلورة رؤية دقيقة من شأنها 
معالجة هذه الظاهرة التي 
أخذت بالتفاقم خالل السنوات 
الثالث االخيرة

بطالة حملة الشهادات العليا
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بغداد/ علي الكاتب 

ال�صيارات  وب��ني  بينها  نفرق  وماعدنا   ،
اللوحة  خ����الل  م���ن  اال  اخل�����ص��و���ص��ي 
على  تو�صع  التي  ال�صغرة  الكهربائية 
)الد�صبول(  على  او  )ق��م��ارة(ال�����ص��ي��ارة 
وحت����م����ل دالل�������ة ����ص���ي���ارة االج��������رة او 

.)TAXI(
ال�صيارات  اع��داد  زي��ادة  برغم  وا���ص��اف: 
�صتى  طوابر  يف  تنتظم  التي  املختلفة 
عمل  و�صعوبة  امل��روري��ة  الزحامات  يف 
�صاحب �صيارة االجرة يف تلك الزحامات 
على  املواطنني  من  الكثرين  وح�صول 
القدرة  ارت��ف��اع  ب�صبب  اك��ر  او  ���ص��ي��ارة 
برغم  ال���ع���راق���ي  ل��ل��م��واط��ن  ال�����ص��رائ��ي��ة 
بنحو  احلديثة  ال�صيارات  ا�صعار  ارتفاع 
فيه  لي�صت  بيتًا  ن��رى  نعد  مل  كبر،حيث 
جانب،وتف�صيل  م��ن  اثنتان  او  �صيارة 
ال�صغر  البا�ض  ركوب  املواطنني  بع�ض 
)الكيا( من جانب اآخر،اإال اأنه ال يزال هناك 
والعمل  التك�صي  �صيارة  �صراء  على  طلب 
كله،الن  ذلك  برغم  بغداد  �صوارع  يف  بها 
لي�صتوعب  ات�����ص��ع  ق��د  امل��ه��ن��ة  ه���ذه  اآف����اق 
يف  العاملة  ال�صيارات  مئات  بل  ع�صرات 

�صوارع عدة يف العا�صمة بغداد.

ذلك  وراء  اال�صباب  اه��م  م��ن  ان  وت��اب��ع: 
من  ال�صفراء  االج��رة  �صيارات  معظم  ان 
املوديالت احلديثة،اذ مل تعد تلك ال�صيارات 
من  وب�صيط  واح���د  ن��وع  يف  منح�صرة 
ال�صيارات بل هناك �صيارات فخمة حديثة 
تطلى باللون اال�صفر حاليا والتي حتمل 
�صبل  وجميع  التدفئة  او  التربيد  مزايا 
الراحة واملوا�صفات احلديثة واملتطورة 
املتوفرة يف ال�صيارات احلديثة ما يجعل 
ان  م��ب��اٍل  غ��ر  امل��واط��ن يف�صل رك��وب��ه��ا 

ارتفعت االجرة بع�ض ال�صيء.
يف  تك�صي  �صائق  مكي  احمد  قال  فيما 
على  نفر�صها  التي  االج��رة  ان  بغداد: 
تنقل الركاب معقولة برغم ان �صياراتنا 
وا�صتهالك  الطراز احلديث 2010  من 
كمية من البنزين ل�صر املركبة م�صافات 
العديد  وغلق  الزحامات  ب�صبب  طوال 
من الطرق الرئي�ض والفرعية وارتفاع 
وما  اال���ص��واق  يف  الغيار  قطع  ا�صعار 
على  كثرا  االج���رة  �صيارة  ت�صتهلكه 
وجه اخل�صو�ض، وهو ذاته االمر الذي 
ي�صجع املواطنني على ركوب �صيارات 
لل�صيارة  اال�صفر  اللون  االجرة،ولعل 
ت�صتهويهم  الذين  للركاب  جاذب  عامل 
الذي  ال�صابق  اللون  بخالف  ركوبها 

اراه تقليديًا وغر جاذب للركاب.
هيئة  يف  م��وظ��ف��ة  ���ص��ال��ح  ���ص��و���ص��ن 
االجرة  �صيارات  ان  ق��ال��ت:  ال�صياحة 
ناجحة  و�صيلة  ا�صبحت  ال�����ص��ف��راء 
لون  ذات  ف��ال�����ص��ي��ارة  ال��رك��اب  جل���ذب 
الجوائنا  وم��ن��ا���ص��ب  وب�����راق  ج��م��ي��ل 
و�صوارعنا كما ان ال�صيارات ال�صفراء 
هي من املوديالت احلديثة على خالف 
االخرى  االج���رة  ���ص��ي��ارات  م��ن  غرها 
منطقة  ب���ني  ل��ل��ت��ن��ق��ل  م��ري��ح��ة  وه����ي 
الزحامات  وج��ود  يف  واخرى،خا�صة 
بغداد  و���ص��ط  اخل��ان��ق��ة يف  امل���روري���ة 
واالج�������واء احل�����ارة ���ص��ي��ف��ا وب����اردة 

وممطرة �صتاًء.
وا���ص��اف��ت: ان امل��ب��ادرة اجل��ي��دة التي 
اطلقتها جمال�ض املحافظات ال�صتقطاب 
الكثر من ال�صباب العاطلني عن العمل 
ال�صفراء  االج��رة  �صيارات  واعطائهم 
وت�صغيلهم خطوة ت�صتحق اال�صادة يف 
خالل  من  العاطلني  البنائنا  االلتفات 
م�صروع توزيع اآالف ال�صيارات اأالجرة 
احلديثة على املواطنني خا�صة ال�صباب 
العاطلني عن العمل وبالتق�صيط املريح 
من  متكنهم  ن�صبيا  ط���وال  ول��ف��رتات 

�صداد االق�صاط بحرية تامة.

سيارات التاكسي الصفراء تنتشر
في شوارع بغداد

من وسائل النقل المعروفة سيارات االجرة 
التي تنتشر في عموم المدن والقرى واالرياف 

على حد سواء لحاجة الناس الماسة لها في 
حلهم وترحالهم بين منطقة واخرى،اال ان ما 
نالحظه في اآلونة االخيرة انها غزت شوارع 
بغداد وجميع المدن العراقية بشكل ملفت 

للنظر خاصة سيارات االجرة ذات اللون 
)البرتقالي المصفر(..  االصفر او الذي يدعى بـ

وقال صبري وادي سائق سيارة اجرة في 
بغداد: ان سيارات االجرة تغيرت الوانها من 
زمن آلخر وهي وإن حافظت للونيها االثنين 

االبيض والبرتقالي لمدة طويلة من الزمن 
نجدها في زمن الفوضى بعد احداث نيسان 
2003 اصبحت سيارة االجرة لجميع االلوان


