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خرباء :الدخول يف �شراكات ا�ستثمارية �ضرورة
لدفع عجلة النمو االقت�صادي
بغداد  /علي الكاتب
م��ن ب�ين اه��م احل �ل��ول ال �ت��ي ت �ل��وح يف االف ��ق لدفع
عجلة اال�ستثمار يف العراق وحتقيق منو اقت�صادي
�شامل هو الدخول يف �شركات ا�ستثمارية من قبل
امل�ستثمرين العرب واالجانب مع نظرائهم العراقيني
ال��ذي ميثل احل��ل ال�سحري او الو�صفة العالجية
للو�ضع ال��راه��ن ،خا�صة يف ظل االو��ض��اع االمنية
التي التزال تثري قلق امل�ستثمرين وخوفهم من دخول
اال�سواق العراقية التي ال ميلكون باعا طويال فيها
،مقابل �سعي امل�ستثمرين العراقيني اىل اكت�ساب
اخلربة والتقنيات التكنولوجية والعلمية وامتالك
املقومات املطلوبة للدخول يف ا�ستثمارات حقيقية
مع ال�شركات االجنبية ال�سيما امتالكهم لر�أ�س املال
واخلربات الفنية وامل�ؤهالت الب�شرية التي من �ش�أنها
حتقيق النجاح يف تلك ال�شراكات.

يقول الدكتور �سنان املالكي ا�ستاذ العلوم االقت�صادية
يف ك�ل�ي��ة امل� ��أم ��ون اجل��ام �ع��ة� :أن امل�ن�ف�ع��ة �ستكون
متبادلة وف�ؤائدها على اجلانبني ،ال�سيما يف تنفيذ
م�شاريع عمالقة بداللة ان الفرتة االخ�يرة �شهدت
توافد العديد من ال�شركات وامل�ستثمرين وا�صحاب
ر�ؤو�س االموال االجانب والعرب �إىل العراق وزيارة
امل�ستثمرين العراقيني اىل ع��دد من ال��دول العربية
واالجنبية ،االمر الذي القى ا�ستح�سانا لدى الكثري
من امل�ستثمرين العراقيني والعرب واالجانب.
وي�ضيف� :أن املنافع �ستكون كبرية وم�شرتكة بني
جميع االطراف يف حال اجراء �شراكات ا�ستثمارية
م��ع رج� ��ال اع �م��ال ع ��رب واج ��ان ��ب ،ح �ي��ث ان نقل
التكنولوجيا احلديثة يف �شتى املجاالت يعد العامل
االمثل يف مثل هكذا �شراكات من اجل حتريك العجلة
االقت�صادية التي ا�صابها الرتاجع خالل ال�سنوات

املن�صرمة ،ومن هنا على ال�شركات االهلية والقطاع
اخل��ا���ص ح��ث اخلطى نحو حتقيق تلك ال�شراكات
اال�ستثمارية ،والتي بد�أنا ن�شهد ب��وادره��ا يف عدد
م��ن امل�ن��اط��ق وامل �ح��اف �ظ��ات ،ال��س�ي�م��ا ان ال�شركات
االج�ن�ب�ي��ة مت�ل��ك ال��رغ�ب��ة ال�ك�ب�يرة يف ال���ش��راك��ة مع
م�ستثمرين عراقيني والدخول �إىل �ساحة اال�ستثمار
العراقي ويف �شتى املجاالت ال�صناعية والتجارية
والزراعية واال�سكان وال�سياحة وغريها ب�شكل عام
ويف ا�ستخراج وت�صدير النفط اخلام العراقي ب�شكل
خا�ص.
فيما يقول امل�ستثمر جالل اخلال�صي مدير �شركة �ضحى
بغداد للمقاوالت والإن�شاءات� :أن اال�ستقرار الن�سبي
يعزز من فر�ص اال�ستثمار يف كثري من املحافظات
وامل�ن��اط��ق ،ح�ي��ث ان ع��وام��ل ج��ذب اال��س�ت�ث�م��ار يف
الوقت احلا�ضر اكرث من عوامل الطرد ،ومن هنا فان

م�صلحة امل�ستثمرين الدخول يف �شراكات ا�ستثمارية
مع القطاع اخلا�ص املحلي الن امل�ستثمر االجنبي
�سيجد قاعدة بيانات متكاملة ومعلومات وافية الي
م�شروع ي��روم تنفيذه يف العراق خا�صة يف جمال
معلومات نوع االر�ض التي �سي�شيد عليها امل�شروع
والقيمة املالية للم�شروع ومقدار املنافع املادية التي
�ستعود عليه بعد اجناز امل�شروع.
وي�ضيف�:أما من جانب امل�ستثمرين العراقيني فهناك
مزايا عدة �ستعود بالفائدة على امل�ستثمر العراقي
وهي نقل التكنولوجيا احلديثة واالرتقاء مب�ستوى
العمل وتطوير خطوط االنتاج بالن�سبة للم�صانع ،اىل
جانب التدريب على التقنيات احلديثة امل�ستخدمة
يف دول العامل ورفع م�ستوى اداء املالكات العاملة
وزيادة املهارات والقابليات لديها واالطالع على �آخر
ما تو�صل �إليه العلم احلديث يف الآونة االخرية.

التجارة ت�شيد بوكالة التنمية الأمريكية التي تتبنى
م�شاريع مل�ساعدة ال�شباب العراقي
بغداد  /ال�سومرية نيوز
اعترب وزير التجارة العراقي وكالة� ،صفاء
الدين ال�صايف �أن امل�شاريع التي تقيمها
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ت�ساعد
على تقلي�ص �أعداد العاطلني عن العمل يف
البالد ،فيما لفت �أحد مديري امل�شاريع يف
الوكالة الأمريكية� ،إىل �أن م�شروعه �سيوفر
 2500فر�صة عمل خالل الفرتة املقبلة.
وق��ال ال�صايف لـ(ال�سومرية ن�ي��وز) ،على
هام�ش افتتاح م�شروع م �ب��ادرة ال�شباب
العراقي ال��ذي نظمته الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية ببغداد�:إن "امل�شروع بادرة
جديدة للقطاع اخلا�ص ،بهدف توفري فر�ص
العمل لل�شباب العراقي" ،معربا عن �أمله
بان "يف�سح امل�شروع �أمام العراقيني الذين
يعي�شون يف امل�ن��اط��ق ال�ف�ق�يرة� ،أو التي
تعاين من قلة اخلدمات ،الكت�ساب مهارات
�أ�سا�سية ،واحل�صول على فر�ص ت�ؤهلهم
لأن ي�صبحوا �أ�صحاب م�شاريع منتجة".
و�أ�� �ض ��اف ال �� �ص��ايف� :أن "الإح�صائيات
الأخ�يرة ل��وزارة العمل ت�شري �إىل �أن عدد
العاطلني عن العمل للفرتة الواقعة بني 16
�أيلول  2003و 31كانون الأول ، 2009
بلغ �أكرث من مليون ون�صف مليون �شخ�ص
يف عموم املحافظات" ،م�شريا �إىل "�أهمية
تن�شيط قطاع امل�شاريع من قبل الهيئات
وامل�ن�ظ�م��ات ال�ت�ج��اري��ة وال�ق�ط��اع اخلا�ص
لتقلي�ص البطالة يف البالد".
و�أ��ش��اد وزي��ر التجارة وكالة ،بـ"م�شاريع
ال��وك��ال��ة الأم�يرك �ي��ة للتنمية ال��دول �ي��ة ملا
وفرته على امتداد ال�سنوات ال�سبع املا�ضية
م��ن فر�ص عمل كثرية لل�شباب يف جميع
حمافظات العراق" ،مبين ًا �أن�ه��ا "ت�ساعد
ب�شكل كبري على تقلي�ص اع��داد العاطلني
عن العمل".
من جهته لفت مدير م�شروع تابع للوكالة

الأم��ري �ك �ي��ة ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ال��دول �ي��ة رامي��ون��د
مندينيال �إىل �أن ب��رن��ام��ج ال�شباب الذي
ي��دي��ره "�سيفيد منه �أك�ثر م��ن � 500شاب
�أعمارهم بني � 18إىل � 35سنة� ،إ�ضافة �إىل
توفري  2500فر�صة عمل من تنفيذ 1800
م�شروع �صغري على م�ستوى حمافظات

البالد".
و�أك ��د مندينيال يف ح��دي��ث لـ(ال�سومرية
نيوز)� ،أن "�سفارة ال��والي��ات املتحدة يف
ال�ع��راق خ�ص�صت مبلغ  12مليون دوالر
لتنفيذ م�شاريع برنامج ال�شباب ،من �ضمنها
ميزانية تتجاوز  4،45مليون دوالر لتقدمي

ق��رو���ض ف��ردي��ة وجماعية مل��ن ه��م بحاجة
�إىل دع��م م��ايل للبدء مب�شاريعهم" ،مبينا
�أن "الإح�صائيات املتوفرة ل��دى الوكالة
الأم��ري �ك �ي��ة للتنمية ال��دول �ي��ة ت���ش�ير �إىل
وجود ن�سبة  %30من البطالة لدى ال�شباب
العراقي".
واو�ضح مدير برنامج ال�شباب �أن "الربنامج
يتكون م��ن ث�لاث��ة �أق���س��ام رئي�سة ،يتمثل
الأول بتعليم املتدربني �سبل و�ضع خطط
العمل والدرا�سات ال�سرتاتيجية وح�ساب
تكلفتها� ،إ��ض��اف��ة �إىل ق�سم اال�ست�شارات
الذي يجيب على ا�ست�شارات ال�شباب خالل
عملهم ،ف�ضال ع��ن الق�سم الثالث املتمثل
بتمويل م�شاريعهم".
ً
ولفت �إىل ان��ه "مت تدريب � 35شابا على
�إدارة م�شاريعهم التجارية ال�ت��ي طلبوا
متوي ًال لتنفيذها" ،مبين ًا �أن "ع�شرة منهم
ح�صلوا حتى الآن يف حمافظة بغداد على
التمويل ال�لازم عرب قرو�ض قدمت �إليهم،
فيما ح�صل � 160شاب ًا متدرب ًا من خمتلف
مناطق ال �ع��راق على ال�ق��رو���ض اخلا�صة
مب�شاريعهم من �أ�صل  500متدرب �شاركوا
يف الربنامج".
اىل ذل ��ك ق��ال خبري يف ال�ق�ط��اع اخلا�ص
لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية�:إن
"مبادرة برنامج ال�شباب توفر وظائف
للخريجني اجل��دد ،وتقدم الدعم لأ�صحاب
امل�شاريع من ال�شباب الذين يفتقرون �إىل
التمويل".
واع � �ت �ب�ر ع� �ل ��ي احل �� �س �ي �ن��ي يف ح��دي��ث
لـ(ال�سومرية نيوز)� ،أن "التوظيف املثمر
والبيئة امل�ستقرة� ،سي�سمحان لل�شباب
بتنفيذ م�شاريع منتجة لهم ولعائالتهم"،
م�شريا �إىل �أن "لدى ال��وك��ال��ة الأمريكية
للتنمية مراكز لتطوير امل�شاريع ال�صغرية
ي�ستفيد منها قرابة � 1600شخ�ص� ،سيتم

�إ� �ش��راك  1000منهم يف ب��رام��ج التعليم
املهني� ،إىل جانب ح�صول  500منهم على
وظائف دائمة".
و�أو��ض��ح احل�سيني ان "برنامج ال�شباب
�سيغطي جميع مناطق ال�ع��راق و�ستكون
حمافظات بغداد والنجف وكركوك �أوىل
املناطق التي �ستتلقى التمويل".
بدوره ذكر احد املتدربني املدعو اياد كاظم
جا�سم (� 33سنة)من منطقة احلرية ببغداد،
انه ح�صل على قر�ض من الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية �ضمن برنامج ال�شباب ،بعد
�أن تلقى تدريب ًا على ثالثة �أق�سام و�ضعتها
�إدارة امل�شروع.
وق� ��ال ج��ا� �س��م ل �ـ(ال �� �س��وم��ري��ة ن��ي��وز) �أن
م�شروعه خا�ص ب�إن�شاء حمل لبيع الأجهزة
ال�ط�ب�ي��ة ،ل�سد اح�ت�ي��اج��ات امل�ست�شفيات
والعيادات واملختربات القريبة من موقع
م�شروعه الذي يتوافق مع خرباته العلمية
التي ميتلكها.
يذكر �أن ن�سبة البطالة املرتفعة يف العراق
تعود �إىل �أ�سباب متعددة منها زيادة معدل
النمو ال�سكاين مبا ي�صل �إىل � %3سنوي ًا،
�إىل جانب توقف العديد من ور�ش العمل
ال���ص�غ�يرة وامل �� �ص��ان��ع متو�سطة احلجم
لأ�سباب عدة منها انقطاع التيار الكهربائي
وت��ردي �أو� �ض��اع البنية التحتية ،وتدفق
ال�سلع الأجنبية من دون �ضوابط ،وارتفاع
�أ�سعار امل��واد الأولية  ،كما مت غلق بع�ض
امل�صانع الكبرية والأعمال التجارية وهجرة
ر�ؤو���س الأم��وال املحلية التي تقدر قيمتها
ما بني  20-15مليار دوالر وفق ًا لتقديرات
خمتلفة ب�سبب ظروف احل�صار االقت�صادي
يف الت�سعينيات ،والظروف الأمنية ال�سيئة
بعد الدخول الأمريكي عام  ،2003ما �أدى
�إىل ت�سريح العديد من العاملني و�إ�ضافتهم
�إىل العاطلني عن العمل.

تقارير عربية
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ال�شارقة  /خا�ص باملدى االقت�صادي
ذكر تقرير للطاقة ان األداء العام لشركات قطاع الطاقة لدى دول المنطقة سجل سيطرة واضحة على مجريات األحداث والتداوالت اليومية لدى البورصات،
واستحوذ على حصة كبيرة من حجم وقيم التداوالت اليومية ومستوى التأثير على قوة االرتفاع واالنخفاض وإغالقات المؤشر نظرا الرتفاع األهمية النسبية
لقطاع الطاقة من إجمالي األوزان التي يتكون منها مؤشر السوق.

تقرير :نتائج �شركات الطاقة تعك�س حت�سن الطلب
على منتجاتها خالل الن�صف الأول
وج ��اءت ال �ت �ط��ورات والأح� ��داث اليومية التي
�سجلها قطاع الطاقة �سواء كانت على م�ستوى
العقود التي ح�صلت عليها �شركات الطاقة �أم
كانت على م�ستوى امل�شاريع اجل��اري �إجنازها
وتلك التي بد�أ ت�شغيلها والتطورات العاملية على
م�ستوى حجم الطلب واال�ستهالك والتطورات
امل���ص��اح�ب��ة ل�ل�إن �ت��اج واال� �س �ت �ه�لاك �إ� �ض��اف��ة �إىل
التما�سك احلا�صل على وترية اال�ستثمار املوجه
�إىل قطاع الطاقة لتعزز من موقع قطاع الطاقة
على م�سرح الأح ��داث داخ��ل البور�صات وعلى
جميع القطاعات االقت�صادية لدى الدول كافة.
والحظ التقرير �أن النتائج التي حققتها �شركات
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ل��دى دول املنطقة ج��اءت لتعزز
منطق ارت �ف��اع الطلب على منتجاتها بجميع
�أنواعها ،حيث ارتفع حجم الإن�ت��اج واملبيعات
ل��دى قطاع البرتوكيماويات وحت�سنت �أ�سعار
معظم املنتجات البرتوكيماوية والبال�ستيكية
خالل الن�صف الأول من العام احلايل،هذا وحققت
العديد من �شركات الطاقة �أرباحا ت�شغيلية جاءت
نتيجة زي��ادة املبيعات بالإ�ضافة �إىل الأرب��اح
الناجتة عن عوائد ا�ستثمارية غري ت�شغيلية.
و�أو� �ض��ح التقرير االرت �ف��اع يف �صايف الأرب��اح
ج��اء نتيجة الت�شغيل ال�ك��ام��ل جلميع وح��دات
الإنتاج لدى العديد من ال�شركات ،يف املقابل فان
التح�سن احلا�صل على الأرباح جاء �أي�ضا نتيجة
جن��اح ال���ش��رك��ات ول�ل�ع��ام ال �ث��اين على التوايل
بتخفي�ض العديد من بنود م�صاريف الت�شغيل
لديها والتخل�ص من بنود امل�صاريف الناجتة عن
اال�ستثمارات الأخرى غري الت�شغيلية.
�أما يف ما يتعلق بال�شركات التي �سجلت نتائج
�أداء �سالبة خالل الن�صف الأول من العام احلايل
فقد ج��اءت نتيجة دخ��ول ال�شركات يف م�شاريع
كبرية والزال ��ت يف مرحلة الت�شغيل والإنتاج
التجريبي وبالتايل ال تعد هذه اخل�سائر ناجتة
عن بنود ت�شغيلية تنطوي على ت�أثريات �سلبية
ع�ل��ى �أداء وم��راك��ز ال���ش��رك��ات امل ��ايل ،يف حني
عك�ست قوائم الدخل وامليزانيات ن�صف ال�سنوية
ارت�ف��اع��ا وا��ض�ح��ا لبند التمويل للم�شروعات
اجل��دي��دة اجل ��اري تنفيذها و�إجن ��ازه ��ا بهدف
زي ��ادة حجم الإن �ت��اج وتطوير �آل �ي��ات و�أدوات
الإنتاج والنقل والتوزيع ملنتجات الطاقة بجميع
�أنواعها ،وت�شري هذه االجتاهات �إىل وجود طلب
متنام اعتمادا على م�ستويات االرتفاع امل�سجلة
ٍ
يف الطلب والأ�سعار وت�شري �أي�ض ًا �إىل الن�شاط
احلا�صل لدى قطاع الطاقة الذي �سينعك�س على
قوة النتائج املحققة وعلى تقوية املراكز املالية
لل�شركات خالل الفرتات املالية املقبلة.
ويعك�س م�ضمون احلراك احلا�صل لدى �شركات
الطاقة �سواء ك��ان على م�ستوى حت�سن نتائج
الأداء خ�لال الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام احلايل
لي�ضع قطاع الطاقة على م�ساره ال�صحيح من
ج��دي��د وي �ط��وي �صفحة ك �ب�يرة م��ن ال�ضغوط
والرتاجعات التي �شهدها الطلب على املنتجات
الرتاجع امل�سجل على �أ�سعار جميع املنتجات يف
الأ�سواق املحلية والعاملية والتي �أثرت على نتائج
الأداء خالل الفرتات ال�سابقة وب�شكل وا�ضح.

ويف م��ا يخ�ص �أه��م االح ��داث يف قطاع النفط
وال�غ��از يف منطقة اخلليج العربي فقد �أجملها
التقرير مبا يلي :
يف الإم ��ارات ب��د�أت �شركة �أبوظبي العاملة يف
املناطق البحرية (�أدم��ا ابكو) عمليات الفح�ص
للمولدات وامل�ع��دات الدقيقة وامل��راف��ق اخلا�صة
مبن�صة م�شروع من�ش�آت معاجلة الغاز يف حقل
زك��م ،متهيد ًا لل�شروع يف �ضخ الغاز من احلقل
واملتوقع نهاية �شهر ت�شرين الأول املقبل،حيث
ب��د�أت ال�شركة اال�ستعدادات الأول�ي��ة للت�شغيل
التجريبي للمن�صة اجلديدة التي ت�شمل فح�ص
امل��ول��دات والآالت الدقيقة وامل��راف��ق اخلا�صة
باملن�صة ،للت�أكد من م��دى جاهزيتها وكفايتها
وال�ت��ي ت�ستمر حتى م��ا قبل ال���ش��روع يف �ضخ
ال �غ��از ال ��وارد م��ن احل �ق��ل ،وذل��ك بعد �أن �أمتت
ال���ش��رك��ة ب�ن�ج��اح عمليات ال�ت�ع��ومي والرتكيب
اخلا�صة بامل�شروع،كما مت ت�شييد ج�سر لربط
املن�صة مبجمع زك��م الغربي ،وذل��ك ع��ن طريق
من�صة ق��وائ��م ،حيث �سي�سهم اجل�سر يف نقل
الغاز املغذي للم�صانع من مواقع عدة ونقل الغاز
امل�ضغوط واملعالج �إىل من�صة حقن الغاز وجممع
�أم ال�شيف ،وبذلك تكون «ادما» قد اجنزت من�صة
م�شروع من�ش�آت معاجلة الغاز يف حقل زكم.
من ناحية ثانية �أبرمت �شركة ب�ترول �أبوظبي
الوطنية “�أدنوك” اتفاقية مبدئية مع �شركة النفط
الوطنية الكورية ب�ش�أن التعاون بني الطرفني يف
جماالت التنقيب عن النفط ،والتخزين ،و�سي�شكل
الطرفان فريق ًا لدرا�سة �إمكانية التنقيب عن النفط،
والغاز يف �إمارة �أبوظبي ،ومناق�شة خطة تتعلق
با�ستخدام “�أدنوك” ملرافق التخزين التي متلكها

�شركة النفط الوطنية الكورية .وتعتزم �أبوظبي،
مراجعة عقود االم�ت�ي��ازات املمنوحة ل�شركات
النفط الأجنبية ،والتي �ستخ�ضع للتجديد يف
غ�ضون ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،كما تخطط
الإمارة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط من 2. 8
مليون برميل/يوم� ،إىل  3. 5مليون برميل يف
اليوم.
كما جتري �شركة "تكرير" ات�صاالت مع �شركات
امل �ق��اوالت ب���ش��أن عقد ت�صميم و�إدارة مرافق
تكرير جديدة يف الروي�س ،ف�ض ًال عن تزويدها
بالتقنيات ال�لازم��ة بتكلفة  500مليون دوالر.
وطلبت ال�شركة يف مطلع حزيران من �شركات
امل�ق��اوالت �إر��س��ال خطابات نوايا ل�ل�إع��راب عن
اهتمامها بتنفيذ امل�شروع .ويركز امل�شروع على
�إن�شاء م�صنع جديد للكربون الأ�سود وهو من
املنتجات اجلانبية لزيوت الوقود ،وي�ستخدم يف
�صناعة �إطارات ال�سيارات والبال�ستيك.
وقامت �شركة �أبوظبي ل�صناعة الغاز (جا�سكو)
بتمديد موعد ت�سليم العرو�ض الفنية مل�صنع
م�ع��اجل��ة ال �ك�بري��ت يف ال��روي ����س ب�ع��د مطالبة
امل �ق��اول�ين مب��زي��د م��ن ال��وق��ت ،ح�ي��ث �أن �شركة
ال�ت�ط��وي��ر احل�ك��وم�ي��ة دع��ت ال���ش��رك��ات املت�أهلة
لت�سليم مقرتحاتها يف الأول م��ن �آب ويق�ضي
العقد ببناء م�صنع ملعاجلة الكربيت يف الروي�س،
�إ�ضافة �إىل حمطة حتميل وتفريغ.
م��ن جهتها ط��رح��ت ��ش��رك��ة �أب��وظ �ب��ي للعمليات
البرتولية الربية (�أدك��و) عقد ًا بقيمة  50مليون
دوالر مل�شروع حمطة ال�ضغط يف حقل �شاه من
املنطقة الغربية يف �أبوظبي .ومن املقرر تر�سية
العقد يف نهاية العام اجل��اري ،وحددت ال�شركة

� 11آب اجلاري موعدا نهائيا لتقدمي العرو�ض
التقنية للم�شروع ،ومنت�صف �أيلول للعرو�ض
التجارية ،وي�شمل العقد �إن�شاء وح��دة �ضغط
جديدة ومرافق جتفيف و�إ�شعال.
ويف ال�سعودية دعت �شركة “�أرامكو” ال�سعودية
احل�ك��وم�ي��ة للنفط ال���ش��رك��ات ل�ت�ق��دمي عرو�ض
لتنفيذ �أعمال بحرية يف حقلني للغاز الطبيعي
غري امل�صاحب للنفط يغذيان حمطة “وا�سط”
�أكرب حمطة للغاز الطبيعي يف اململكة .و�ستعالج
“وا�سط” ما ي�صل �إىل  2.5مليار قدم مكعبة
يومي ًا م��ن ال�غ��از الطبيعي م��ن حقلي العربية
واحل�صبة البحريني،حيث �أن املوعد النهائي
لتقدمي العرو�ض هو ال�سابع من نت�شرين الثاين،
كما �سي�شمل العمل م��د خطوط �أنابيب وبناء
من�صات يف حقلي العربية واحل�صبة .ودعت
“�أرامكو” ال�شركات لتقدمي عرو�ض على حزم
الأعمال الربية ال�شهر املا�ضي.
كما �أبرمت �أرامكو عقودا مع �شركات عاملية لبناء
م�صفاة جديدة مبليارات ال ��دوالرات يف ينبع
على �ساحل البحر الأحمر ،وت�شكل م�صفاة ينبع
وطاقتها الإنتاجية � 400ألف برميل يوميا قرابة
رب��ع حجم م�شروعات ال�سعودية املزمعة لرفع
طاقة التكرير بنحو  1.7مليون برميل يوميا،
وكان من املقرر �أن تتوىل �شركة النفط االمريكية
كونوكو فيليب�س و�أرام �ك��و ب�ن��اء امل�صفاة يف
مدينة ينبع ال�صناعية لكن كونوكو ان�سحبت من
امل�شروع يف ني�سان ،ومبوجب ال�صفقات التي
�أبرمت فازت �شركتا ديلم ال�صناعية وا�س.كيه
الهند�سية الكوريتان اجلنوبيتان بعقود لبناء
ثالث من وحدات املعاجلة الرئي�سة يف امل�صفاة،
يذكر �أن ال�شركات الأخ��رى التي ف��ازت بعقود
ت�ضم تكنيكا�س رويندا�س اال�سبانية والوحدة
ال�سعودية لداييم بوجن لويد الهندية وال�شركة
الهند�سية لل�صناعات البرتولية والكيماوية
(انبي) امل�صرية� ،إ�ضافة �إىل ذلك وقعت �شركتا
راج��ح امل��ري واخل��دم��ات ال�سعودية عقود بنية
حتتية ،ومل تك�شف �أرام �ك��و ع��ن قيمة العقود
التي منحتها ،لكن تكنيكا�س قالت �أن قيمة عقدها
 770مليون دوالر وقالت م�صادر بالقطاع �أن
القيمة الإجمالية لعقدي ديلم تبلغ  1.7مليار
دوالر بينما تبلغ قيمة عقد ا�س.كيه  560مليون
دوالر.
من جهتها وقعت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
عقد ًا مع �إحدى ال�شركات الوطنية لتنفيذ م�شروع
ربط �إحدى حمطات التحويل اجلديدة بال�شبكة
الكهربائية ،و�إج��راء تعديالت مبحطات �شمال
الريا�ض ،وذلك ملواجهة الأحمال الزائدة مبدينة
الريا�ض .يذكر �أن العقد الذي وقع مع م�ؤ�س�سة
حممد العجيمي للمقاوالت ،تبلغ قيمته 223
مليون ريال ،ويهدف �إىل تعزيز قدرات ال�شبكة
الكهربائية بالريا�ض ،وذلك من خالل ربط حمطة
حطني رقم  9005بال�شبكة الكهربائية جهد 132
ك .ف.
ويف الكويت با�شرت �شركة نفط الكويت باجناز
م�شروعني لتزويد حمطات ال�صبية والدوحة
وال��زور وال�شعيبة الكهربائية ب�أنواع خمتلفة

م��ن ال��وق��ود م��ن �أج ��ل دع��م ق��درت�ه��ا ع�ل��ى تلبية
االحتياجات املتزايدة للطاقة الكهربائية يف البالد
وبتكلفة �إجمالية تبلغ  520مليون دينار .ويهدف
امل�شروع الأول البالغة قيمته  404ماليني دينار
�إىل توفري  730طنا يف ال�ساعة من زيت الوقود
منخف�ض الكربيت و 2072مليار بي تي يو من
وقود الغاز يومي ًا� ،إ�ضافة �إىل  591مليار بي تي
يو من زيت الغاز يومي ًا ،كما �أو�ضحت ال�شركة
�أن امل�شروع يهدف �إىل دع��م ال�ق��درة االنتاجية
ملحطتي ال�صبية والدوحة الكهربائيتني ،حيث
يتوقع االنتهاء منه يف ني�سان من عام .2013
وبينت �أنه مت طرح مناق�صة للمقاولني العامليني
للقيام ب�أعمال الت�صميم الهند�سي وتوفري املعدات
واملواد وادارة امل�شروع وبناء وجتهيز واختبار
االداء خلطوط االنابيب املزمع اقامتها من ميناء
الأحمدي �إىل حمطتي ال�صبية والدوحة لتوليد
الطاقة الكهربائية� .أما امل�شروع الثاين البالغة
قيمته  116مليون دي �ن��ار فيهدف �إىل توفري
 1452مليار بي تي يو من وق��ود الغاز يوميا
و 1731مليار بي تي يو من زيت الغاز يوميا
من اج��ل دع��م القدرة الإنتاجية ملحطتي الزور
وال�شعيبة الكهربائيتني واملتوقع االنتهاء منه
يف متوز  .2012وقد مت طرح مناق�صة للمقاولني
العامليني للقيام ب��أع�م��ال الت�صميم الهند�سي
وتوفري املعدات واملواد و�إدارة امل�شروع وبناء
وجتهيز واختبار الأداء خلطوط الأنابيب التي
�ستقام من ميناء الأح�م��دي �إىل حمطتي الزور
وال�شعيبة لتوليد الطاقة الكهربائية.
من جانب �آخر� ،أر�ست �شركة البرتول الوطنية
الكويتية على �شركة تكنيمونت الإيطالية عقدا
تبلغ قيمته  400مليون دوالر لبناء جممع لإزالة
الغاز احلام�ضي يف م�صفاة ميناء الأحمدي.
وك��ان��ت ال�شركة قدمت العر�ض الأدن ��ى بواقع
 116مليون دينار متفوقة بذلك على العر�ض
ال��ذي قدمته ال�شركات املتناف�سة الأخ��رى على
امل �� �ش��روع وم�ن�ه��ا ��ش��رك��ة �سينوبيك ال�صينية
وبرتوفاك الربيطانية و�سايبيم الإيطالية وجي
ا�س للهند�سة واملقاوالت ،وهيونداي للهند�سة
واملقاوالت وكلتاهما كورية جنوبية.
ويف قطر �أعلنت �شركة ر�أ�س قرطا�س للطاقة عن
اكتمال املرحلة الأوىل من م�شروع حمطة ر�أ�س
لفان  -جـ للكهرباء واملاء وذلك ب�إ�ضافة القدرة
الإنتاجية لهذه املرحلة والبالغة  1833ميغاوات
�إىل ال�شبكة من �أ�صل القدرة الكلية للم�شروع
البالغة  2730ميغاوات ،وقد قامت �شركة ر�أ�س
قرطا�س للطاقة بتنفيذ هذا امل�شروع الأكرب من
نوعه يف دولة قطر.
ويف العراق �أرج ��أ العراق ومل��دة �شهر مناق�صة
ل�شركات عاملية تريد تطوير ثالثة م��ن حقول
الغاز العراقية ،وقالت بغداد �أنها �ستدعو 45
�شركة عاملية ت�أهلت للمناف�سة يف مناق�صتني
لعقود النفط ال�ع��ام امل��ا��ض��ي للتقدم بعرو�ض
لتطوير حقول عكا�س يف ال�صحراء الغربية
و�سيبا يف الب�صرة بجنوب العراق واملن�صورية
ب�شرق البالد ،وكان من املقرر �أن تبد�أ املناق�صة
يف �أول �أيلول املقبل.
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ارتفاع يف ا�سواق املال العربية اال�سبوع املا�ضي
دبي CNN /
متكنت معظم �أ� �س��واق امل��ال العربية من
�إن �ه��اء ال �ت��داوالت يف �أ��س�ب��وع �آب الأول
على ارتفاع ،و�إن كانت املكا�سب قد ظلت
حمدودة بحيث مل تتجاوز واحد يف املائة
�إال بال�سوقني القطرية وامل�صري ،يف حني
�شذ امل�ؤ�شر يف �أبوظبي عن االجتاه العام،
وتعر�ض خل�سائر حمدودة.
وذك ��رت �شبكة ال (��س��ي ان ان) ان��ه يف
ال�سعودية� ،أقفلت ال�سوق بنهاية �أول
�أ�سابيع �شهر �آب على مكا�سب مل تتجاوز

ن�صف نقطة مئوية ،مبا يعادل  34نقطة،
منهية جل�ستها عند م�ستوى  6300نقطة،
ب��ال�تراف��ق م��ع حت�سن ال��ت��داوالت ،وكان
ملكا�سب ق�ط��اع��ات "اال�ستثمار املتعدد"
و"اال�ستثمار ال�صناعي" و"الت�أمني"
الت�أثري الأكرب على االرتفاع.
�أما ال�سوق الكويتية ،فقد ارتفع م�ؤ�شرها
 11نقطة تعادل  0.17يف املائة من قيمته،
لينهي جل�سته عند  6666نقطة ،وكان
قطاع "اخلدمات" على ر�أ���س امل�ؤ�شرات
ال�ق�ط��اع�ي��ة ال��راب �ح��ة ،ب��واق��ع  0.60يف

املائة ،وتبعه م�ؤ�شر "ال�صناعة" بـ0.36
يف املائة وامل�صارف مع  0.07يف املائة،
بينما تعر�ض م�ؤ�شر "اال�ستثمار" لأكرب
اخل�سائر مع  0.67يف املائة.
�أم��ا يف دب��ي ،فقد ك�سب م�ؤ�شر دب��ي 0.4
يف املائة من قيمته� ،أي مبا يعادل خم�س
ن�ق��اط ف�ق��ط ليقفل ع�ل��ى م�ستوى 1517
نقطة ،وكان م�ؤ�شر "اخلدمات" على ر�أ�س
القطاعات الرابحة ،بينما راوح م�ؤ�شر
"االت�صاالت" مكانه دون تعديل� .أما �سوق
�أبوظبي ،فقد تراجعت  0.64يف املائة،

خا�سرة  16نقطة ،لتنهي جل�ستها عند
 2529نقطة.
وب�شكل ع��ام ،انخف�ضت القيمة ال�سوقية
لأ��س�ه��م ال���ش��رك��ات امل �ت��داول��ة يف �سوقي
الإم� ��ارات خ�لال خم�س جل�سات مبقدار
 1.2مليار درهم ،مغلقة عند م�ستوى 364
مليار دره��م ،مع خ�سائر وا�ضحة ل�سهم
"الدار" الذي فقد �ستة يف املائة من قيمته.
واخ�ت�رق م�ؤ�شر ��س��وق املنامة م�ستوى
 1400نقطة بزيادة نقطة واحدة ،بعد �أن
�أ�ضاف �سبع نقاط تعادل  0.5يف املائة من

قيمته� ،أما ال�سوق القطرية فقد ربحت ما
ي�ع��ادل  1.48يف امل��ائ��ة م��ن قيمتها ،مبا
ي�ع��ادل  104ن�ق��اط ،منهية جل�ستها عند
 7133نقطة ،بينما ارتفع �سوق م�سقط
واحد يف املائة ،لتغلق عند  6357نقطة،
بزيادة  62نقطة.
وارتفع م�ؤ�شر  30 EGXامل�صري بواقع
 1.43يف املائة ،منهي ًا جل�سته عند 6407
ن �ق��اط ،ب��زي��ادة  90نقطة ،ب��ال�ت��زام��ن مع
تقل�ص يف ن�سب التداول وحجم ال�سيولة
املتوفرة بالأ�سواق.

هيئة االت�صاالت ال�سعودية تتفادى حظر
هواتف بالكبريي

�شركة �إعالمية ت�سعى لن�شر
بريق �أفريقيا يف �أمريكا

الريا�ض  /رويرتز
طلبت ال�سعودية من هيئة االت�صاالت الر�سمية
ال�سبت امل��ا��ض��ي اختبار ح��ل م�ق�ترح للتهديد
املت�صور لالمن القومي ال��ذي ت�شكله هواتف
بالكبريي الذكية التي ت�صنعها �شركة ري�سري�ش
ان مو�شن (ار.اي.ام).
وق ��ال ��ت ان� �ه ��ا ل ��ن حت �ظ��ر اخل ��دم ��ة اذا جنح
االختبار.
وك��ان��ت احلكومة ال�سعودية ق��د ه��ددت بوقف
خدمة الرتا�سل الفوري (م�سنجر) لتليفونات
بالكبريي للم�شرتكني يف ال�سعودية يوم اجلمعة
املا�ضي ولكنها �سمحت حتى االن با�ستمرار هذه
اخلدمة.
وتواجه (ار.اي.ام) تدقيقا متزايدا من جانب
دول من بينها الهند ودول��ة االم��ارات العربية
املتحدة ولبنان واجل��زائ��ر والتي تريد حرية
الو�صول اىل ال�شبكة امل�شفرة لل�شركة حتى
تتمكن من مراقبة الر�سائل التي تقول انها قد
ت�شري اىل تهديد امني حمتمل .وقالت ال�شركة
الكندية يف اال�سبوع املا�ضي ان دخ��ول طرف
ثالث اىل �شبكتها م�ستحيل.
وق��ال��ت هيئة االت �� �ص��االت وتقنية املعلومات
ال�سعودية بح�سب رويرتز انها اعطت �شركات
االت� ��� �ص ��االت امل �� �ش �غ �ل��ة ال� �ث�ل�اث وه� ��ي �شركة
االت�صاالت ال�سعودية التي ت�سيطر عليها الدولة
وموبايلي وزين � 48ساعة يف حماولة لتجربة
احللول املقرتحة والوفاء بال�شروط التنظيمية
املطلوبة.
وا��ض��اف��ت ان�ه��ا �ستقرر م ��ااذا ك��ان��ت �ست�سمح
للخدمة باال�ستمرار ام ال اعتمادا على النتائج

تك�سا�س  /وكاالت
يف �سوق �أفريقية مزدحمة ،و�سط مدينة هيو�ست بوالية تك�سا�س الأمريكية،
يكرث الأفريقيون املقيمون يف الواليات املتحدة� ،أو الأمريكيني من �أ�صول
�أفريقية ،يت�سوقون بني منتجات من بلدانهم الأ�صلية.
لكن هذه ال�سوق ،تبيع �سلعة �أخرى ،مميزة ومطلوبة لكثري من الأفريقيني،
وال توجد �إال هنا ،وهي جملة "كال�س "،املعنية ب�أخبار ومتابعات اجلالية
النيجريية يف الواليات املتحدة ،وبن�شاطاتهم يف الواليات املتحدة ب�شكل
عام.
ويقول عدد من املت�سوقني يف ال�سوق تلك �إن هذه املجلة توفر لهم مطبوعة
ملتابعة �أخبار بالدهم ،ومعرفة ماذا يجري هناك ،بالإ�ضافة �إىل معرفة �أنباء
النيجرييني يف الواليات املتحدة.
ولي�ست جملة "كال�س "،التي ت�شهد رواجا هائال �إال جزءا من �شركة �إعالمية
�أ�س�سها �أفريقي عندما قدم �إىل الواليات املتحدة عام  ،1990حتت ا�سم "يو
�أ�س �أفريكا "،وهي �شركة يبلغ عدد موظفيها � 30شخ�صا ،لكنها تطمح �إىل
فعل الكثري.
ويقول م�ؤ�س�س ال�شركة �شيدو نوانغو "يف ذلك الوقت مل يكن لدينا و�سائل
�إعالم متخ�ص�صة يف ال�ش�أن الأفريقي ،داخل الواليات املتحدة ،كان هناك
حاجة كبرية ملثل تلك املطبوعات وعريها ،كي ن�ستطيع خماطبة النا�س
واحلديث عن ق�ضاياهم".
ومن �ضمن منتجات ال�شركة ،بح�سب نوانغو ،موقع �إلكرتوين �إخباري
متخ�ص�ص ،يعد الأول من نوعه يف الواليات املتحدة ،من ناحية الرتكيز
على ال�ش�أن الأفريقي ،حيث يحقق املوقع �أكرث من � 360ألف زيارة يف اليوم.
وي�شري نوانغو �إىل �أن لدى �شركته طموحات عديدة ،رغم الإمكانات املادية
املحدودة ،تتمثل يف تقدمي باقة �إعالمية متنوعة ،للأفارقة املقيمني يف
الواليات املتحدة ،تزيد من ج�سور التوا�صل بينهم وبني الأعراق الأخرى
املقيمة هناك �أي�ضا.
وترجمة للطموحات تلك ،تخطط ال�شركة لإطالق قناة تلفزيونية حتت ا�سم
"يو �أ�س �أفريكا "،يف �شهر ت�شرين �أول املقبل ،والتي يقول عنها نوانغو �إنها
�ستكون معنية ب�إظهار الوجه احلقيقي لأفريقيا ،واحلديث عن عراقة وغنى
الثقافة الأفريقية.

التي يحرزها مقدمو اخلدمة.
ومل يقل البيان املقت�ضب للهيئة ما هو احلل
ولكن م�صدرا قال لرويرتز يوم اجلمعة املا�ضي
ان �شركة (ار.اي.ام) تخترب ا�ستخدام خوادم
يف ال�سعودية ملعاجلة خماوف احلكومة.
وا�ستخدام خ��وادم حملية �سيح�سن امكانية
و�صول ال�سلطات ال�سعودية للر�سائل التي يتم
معاجلتها ب�شكل ح�صري من خالل خ��وادم يف
كندا وبريطانيا.
وال�سعودية هي اكرب �سوق ل�شركة (ار.اي.ام)

يف ال�شرق االو�سط مع وج��ود نحو  700الف
م�ستخدم لبالكبريي.
واقرتحت دولة االمارات العربية املتحدة التي
يوجد بها  500الف م�ستخدم لبالكبريي حظرا
ابتداء من  11ت�شرين االول القادم ي�ستهدف
الربيد االلكرتوين وت�صفح االنرتنت باال�ضافة
اىل خ��دم��ة ال�ترا� �س��ل ال �ف��وري (م�سنجر) يف
اجلهاز.
واعربت احلكومتان االمريكية والكندية عن
قلقهما ب�ش�أن اثار حظر مثل هذه اخلدمات.

هون��دا تبي��ع �أرخ���ص �سي��ارة مزدوج��ة املح��رك فـ��ي اليابان
طوكيو  /وكاالت
ذك��رت �صحيفة طوكيو �شيمبون ي��وم االح��د امل��ا��ض��ي بح�سب
وكالة رويرتز ان هوندا موتور تنوي بيع موديل يعمل بالوقود
والكهرباء من �سيارتها ال�صغرية (فيت) التي حتظى برواج كبري
نحو  1.59مليون ين ( 18600دوالر) لت�صبح ارخ�ص �سيارة
مزدوجة املحرك يف اليابان حني تطرح للبيع يف ت�شرين االول.
وبف�ضل دعم اليابان ل�شراء �سيارات �صديقة للبيئة لقيت ال�سيارات
مزدوجة املحرك رواج��ا يف �سوق ال�سيارت اجلديدة يف اال�شهر
االخرية.
غري ان من املقرر انهاء الدعم ال�شهر املقبل يف خطوة قد ت�ؤدي

لن�شوب ح��رب �أ��س�ع��ار م��ع تويوتا م��وت��ور مناف�ستها يف انتاج
ال�سيارات ذات املحرك املزدوج.
و�سيقل �سعر ال�سيارة هوندا فيت بنحو  300الف ين عن �سعر
(ان�سايت) ال�سيارة االخ��رى التي تبيعها ث��اين �أك�بر �شركة
�سيارات يف اليابان وهي االرخ�ص حاليا .و�سيزيد �سعرها
زه��اء  400الف ين عن موديل فيت ال��ذي يعمل بالبنزين
فقط.
كما ذكرت �صحيفة مايني�شي �شيمبون ان هوندا �ستبيع
ال�سيارة مزدوجة املحرك نحو  1.6مليون ين يف ت�شرين
االول املقبل.
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رو�سيا تقرر وقف �صادرات القمح وم�صر تبدي خماوفها
مو�سكو – القاهرة  /وكاالت
قررت رو�سيا وقف ال�صادرات من احلبوب
بني � 15آب اجلاري و 31كانون الأول املقبل
بعد موجة اجلفاف واحلرائق التي اتت على
حما�صيلها الزراعية.
وق ��ال رئ�ي����س ال� ��ورزاء ال��رو� �س��ي فالدميري
بوتني" :اعتقد �أنه ين�صح بفر�ض حظر موقت
على �صادرات احلبوب الرو�سية وغريها من
املنتجات امل�صنعة من احلبوب".
ويف ال �ع��ام  ،2009ع �م��دت رو� �س �ي��ا ،وهي
�إح��دى �أهم ال��دول امل�صدرة للقمح وال�شعري
وال�شوفان ،اىل ا�سترياد رب��ع حاجاتها من
املواد هذه.
وت�سبب �إعالن بوتني يف ارتفاع قيا�سي يف
ا�سعار احلبوب ،وبلوغه  23نقطة.
وكان �سعر احلبوب بلغ اال�سبوع املا�ضي 22
نقطة على خلفية املخاوف من ت�أثري اجلفاف
واحلرائق على �صادرات رو�سيا.
يف املقابل ،ي�شري خرباء عدة اىل فائ�ض يف
حما�صيل القمح على ال�صعيد العاملي ،اعلى
من الرقام القيا�سية التي �سجلت يف العامني
 2008و .2009ويقولون ان التجار افتعلوا
رفع ًا لال�سعار على امل ان يجنوا مكا�سب من
القلق حيال ال�صادرات الرو�سية.
ودعت رو�سيا �شركائها يف القوقاز ،وال�سيما
ك��ازاخ �� �س �ت��ان وب �ي�لارو� �س �ي��ا ،اىل احل ��ذو
حذوها.
ولفت بوتني اىل ان الهدف من قراره "لي�س
ج�ن��ي م��زي��د م��ن االرب � ��اح ،وامن ��ا م�ساعدة
ه�ؤالء الفالحني الذين يحتاجون م�ساعدة".
وا�ضاف ان احلكومة �ستخ�ص�ص  10مليارات
روب��ل ( 335مليون دوالر) من امل�ساعدات،
وقرو�ض لل�شركات الزراعية املت�ضررة بقيمة
 25مليار روبل.
يف غ�ضون ذلك يبدو �أن امل�صريني ،باعتبارهم
�أك�ثر �سكان العامل ا�ستهالك ًا للقمح� ،سوف
يكونون �أول املت�ضررين م��ن ال�ق��رار الذي

�أ�صدرته ال�سلطات الرو�سية م�ؤخر ًا بحظر
ت�صدير القمح ،خا�ص ًة �أن م�صر ،التي ُتعد
�أكرب م�ستورد للقمح يف العامل ،تعتمد على
رو�سيا� ،إىل حد كبري ،لتوفري احتياجاتها من
تلك ال�سلعة الإ�سرتاتيجية.
وفور �إعالن ال�سلطات الرو�سية عن قرارها
ب�ح�ظ��ر ت���ص��دي��ر ال �ق �م��ح ،خ�ل�ال ال �ف�ترة من
منت�صف �أغ�سط�س� /آب اجلاري ،وحتى الأول
من دي�سمرب /كانون الأول القادم ،ح�سبما
�أكد دميرتي ب�سكوف ،الناطق الر�سمي با�سم
رئي�س احلكومة الرو�سية ،لـ ،CNNبد�أت
احلكومة امل�صرية حركات حثيثة للبحث عن

�أ�سواق بديلة للقمح ،لتعوي�ض العجز الذي
�سينجم عن قرار مو�سكو.
وتعد رو�سيا ثالث �أك�بر م�صدر للقمح يف
العامل� ،إال �أنها تواجه �شبح تراجع املح�صول
ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ج� ��راء م��وج��ة ج �ف��اف �أج�ب�رت
وزارة الزراعة على تقلي�ص توقعاتها لإنتاج
احلبوب ،من  90مليون طن �إىل ما بني 70
و 75مليون طن ،مما دفع رئي�س احلكومة،
فالدميري بوتني� ،إىل �إ�صدار ق��راره بفر�ض
"حظر م�ؤقت" على ��ص��ادرات رو�سيا من
احلبوب� ،إىل خمتلف دول العامل.
و�أورد تلفزيون "رو�سيا اليوم" تقرير ًا له من

القاهرة� ،أفاد ب�أن وزير التجارة وال�صناعة
امل�صري� ،أحمد ر�شيد ،عقد اجتماع ًا عاج ًال
م��ؤخ��را م��ع ع��دد م��ن امل�س�ؤولني بالوزارة،
لبحث تداعيات القرار الرو�سي بحظر ت�صدير
القمح ،م�شري ًة �إىل �أن رو�سيا تعترب "امل�صدر
الرئي�سي" للقمح �إىل ال�سوق امل�صرية.
وتابع التقرير" :ال تزال احلكومة امل�صرية
ت��در���س �آل�ي��ة التعامل م��ع ت��داع�ي��ات القرار
ال��رو� �س��ي ،ف��الأه��م بالن�سبة للم�س�ؤولني
امل �� �ص��ري�ين ح��ال��ي�� ًا ،ه ��و م�ن��اق���ش��ة املوقف
القانوين من التعاقدات التي متت مع رو�سيا
ق�ب��ل ت��اري��خ � 15أغ���س�ط����س� /آب اجل ��اري،

ال�ت��اري��خ ال��ذي اتخذ فيه ق��رار احل�ظ��ر ،لأن
القاهرة ،امل�ستورد الأول للقمح يف العامل،
تعترب رو�سيا امل�صدر الرئي�س لها ،بن�سبة 45
يف املائة من حجم ا�ستريادها".
و�أ���ض��اف ت�ق��ري��ر امل�ح�ط��ة ال��رو� �س �ي��ة" :لكن
احلقيقة �أن ع�صر الغذاء الرخي�ص قد وىل،
من وجهة نظر البع�ض ،الذين ينادون ب�أن
ت�سعى احلكومة �إىل زراعة مليون فدان من
القمح ،ت�ضاف �إىل ثالثة ماليني ،يتم زراعتها
حالي ًا ،ملواجهة ال��زي��ادة على الطلب ،الذي
يتنامى يف كافة �أنحاء العامل ،والتي ت�شهد
ارتفاعات قيا�سية يف �أ�سعار القمح".
و�أ�شار التقرير �إىل �أن م�صر ُتعد �أكرث بلدان
العامل ا�ستهالك ًا للقمح على م�ستوى الأفراد،
ح �ي��ث ي�ب�ل��غ م �ع��دل ا� �س �ت �ه�لاك ال �ف��رد 140
كيلوغرام �سنوي ًا ،مما ح��دا باحلكومة �إىل
زي��ادة ال��دع��م املخ�ص�ص لرغيف اخلبز من
ت�سعة مليارات جنيه� ،إىل  16مليار جنيه ،ثم
�إىل  21مليار جنيه العام احلايل ،يف الوقت
الذي تعتمد فيه البالد على ا�سترياد  40يف
امل��ائ��ة م��ن غ��ذائ�ه��ا ،ونحو  60يف امل��ائ��ة من
احتياجاتها من القمح.
من جانبها ،ذكرت �صحيفة "اليوم ال�سابع"
القاهرية� ،أن رئي�س جمل�س ال��وزراء� ،أحمد
نظيف� ،أ�صدر تعليمات م�شددة ب�ضرورة فتح
�أ�سواق ا�ستريادية بديلة لل�سوق الرو�سي،
الذي �أ�صدر قرار ًا بحظر ت�صدير �أقماحه �إىل
معظم دول العامل ،بعد موجة اجلفاف التي
دمرت املح�صول خالل املو�سم احلايل.
وفيما نقلت ال�صحيفة عن م�صادر ر�سمية
ب� ��وزارة ال ��زراع ��ة وا��س�ت���ص�لاح الأرا� �ض��ي
حتذيرهم م��ن "تعر�ض م�صر لأزم��ة �أقماح
خ�لال الفرتة القادمة" ،فقد ذك��رت امل�صادر
نف�سها �أن الوزارة انتهت من �إعداد جمموعة
من التقارير اخلا�صة بالدول امل�صدرة للقمح،
وفقا لل�شروط الدولية املتفق عليها ،ا�ستعداد ًا
لفتح �أ�سواق جديدة.

الواليات املتحدة فقدت � 131ألف وظيفة يف ال�شهر املا�ضي
وا�شنطن  /وكاالت
فقد االقت�صاد االمريكي � 131أل��ف وظيفة
�أخرى يف �شهر متوز املا�ضي وهو ال�شهر
ال�ث��اين ال��ذي ي�شهد م��ؤ��ش��رات �سلبية يف
جم��ال فقدان الوظائف.ح�سب اح�صاءات
وزارة العمل االمريكية.
وت �ق��ول احل�ك��وم��ة الأم��ري�ك�ي��ة �إن القطاع
اخلا�ص وفر  71الف فر�صة عمل ،على ان
هذه االرقام جاءت �أقل من املتوقع.
وعلى الرغم من �أن جممل هذا االنخفا�ض
يف فر�ص العمل اال ان معدل البطالة بقي
على حاله بن�سبة .%9.5
وق ��د رح ��ب ال��رئ �ي ����س االم��ري �ك��ي �أوب��ام��ا
ب��االح���ص��اءات الأخ�ي�رة ب���ش��أن العمل يف
ال���والي���ات امل �ت �ح��دة ع �ل��ى ال ��رغ ��م ان �ه��ا ال
ت�ؤ�شر �سوى تعافيا �ضعيفا يف االقت�صاد
االمريكي.
وو�صف �أوب��ام��ا االرق��ام التي تظهر خلق
ف��ر���ص عمل ب��أن�ه��ا ع�لام��ة ج �ي��دة .بيد �أنه
�أ� �ض��اف التقدم يجب ي��أت��ي ب�شكل �أ�سرع
لالمريكيني.
وي�ب��دي ع��دد م��ن املحللني خم��اوف م��ن �أن
ت ��ؤدي ن�سبة البطالة املرتفعة �إىل ابطاء
وتقوي�ض التعايف االقت�صادي االمريكي.

وخف�ض ف�ق��دان ال��وظ��ائ��ف بقوة اال�سعار
يف ور�صات اال�سهم االمريكية ،ف�إنخف�ض
م�ؤ�شر داو جونز بـ  120نقطة �أي �أكرث من
ن�سبة  %1لي�صل اىل  10,555يف التدوالت
املبكرة.
كما �ضربت اال�سواق االوربية فانخف�ضت
اال�سعار يف �سوق اال�سهم يف لندن وباري�س
وفرانكفورت بحوايل . %1
وانخف�ضت قيمة ال��دوالر �أي�ضا ف�أنخف�ض
ب �ن �� �س �ب��ة ن �� �ص��ف � �س �ن��ت م �ق��اب��ل اجلنية
اال�سرتليني لي�صل �إىل  ، 1.5983وبثالثة
�أرباع ال�سنت مقابل اليورو �إذ بات اليورو
الواحد يعادل  1.3318دوالرا.
وج��اء االنخفا�ض الأخ�ي�ر يف اح�صاءات
الوظائف نتيجة فقدان � 143أل��ف وظيفة
للعمال امل�ؤقتني الذين كانوا قد ا�ستخدموا
للعمل يف االح���ص��اء ال�سكاين االمريكي
و�أكملوا عملهم يف �شهر يوليو/متوز.
ويف يونيو/حزيران املا�ضي ترك  225من
العاملني يف االح�صاء ال�سكاين وظائفهم.
وك��ان ه��ذا ال�شهر هو �أول �شهر تفقد فيه
الوظائف يف جممل االقت�صاد االمريكي
ب�ح���س��اب ف �ق��دان ال��وظ��ائ��ف ��ش�ه��ري��ا منذ
�أكتوبر/ت�شرين االول العام املا�ضي.

وعلى الرغم من �أرق��ام العمل امل��ؤق��ت يف
االح�صاء ال�سكاين تو�ضح ا�سباب زيادة
�أع� ��داد ال��وظ��ائ��ف امل �ف �ق��ودة اال �أن �أرق ��ام
�شهر يوليو/متوز �ستزيد املخاوف ب�ش�أن
االقت�صاد االمريكي ال��ذي يكافح من اجل
التعايف االقت�صادي وب�شكل خا�ص لأن
ت�ق��ري��ر ال�ع�م��ل ال���ش�ه��ري مي�ث��ل �أح ��د اكرث
امل�ؤ�شرات االقت�صادية متابعة يف الواليات
املتحدة.
وي��أت��ي ذل��ك ب�سبب بقاء
ق� ��درة ال �ق �ط��اع اخلا�ص
على التوظيف �ضعيفة،
ف��ال �ت��وظ �ي��ف يف قطاع
الت�صنيع زاد بـ  36الف
وظ��ي��ف��ة ويف ال �ق �ط��اع
ال�صحي بـ  27الف وظيفة
ويف املناجم والتعدين بـ
 7االف وظيفة.
وق � ��ال ب � ��ارت ف� ��ان �آرك
م� ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة (The
Conference
 )Boardالبحثية "هذه
احل�صيلة املتوا�ضعة يف
�أع �م��ال ال�ق�ط��اع اخلا�ص

ت�ؤكد �إن االقت�صاد ما زال يف طريق النمو
ال�ب�ط��يء ،و�ستكون ه�ن��اك م�سافة طويلة
لت�سريع �آلية توفري الوظائف".
و�أ� �ض��اف�" :إن �سرعة التوظيف احلالية
�أبط�أ بكثري من �أن تتمكن من تعوي�ض الـ
 8ماليني وظيفة التي فقدت خالل الركود
االق�ت���ص��ادي _لي�س خ�لال ال �ع��ام القادم
ح�سب او خالل �سنتني ورمب��ا حتى خالل

اخلم�س �سنوات القادمة".
تراجع مزدوج
وقد �أظهرت االرق��ام التي �أعلنت اال�سبوع
املا�ضي �أن النمو االقت�صادي االمريكي قد
تباط�أ بني �شهري ني�سان وحزيران ،مع منو
اجمايل الدخل القومي مبعدل �سنوي هو
 %2.4باملقارنة مع  %3.7يف الربع االول
من هذا العام.
كما تباط�أت ا�سواق العقارات
يف ال �� �ش �ه��ري��ن املا�ضيني
اي� ��� �ض ��ا.اال �أن احلكومة
االم��ري �ك �ي��ة �أ�� �ص ��رت على
االق �ت �� �ص��اد ل�ي����س معر�ضا
خلطر العودة اىل الركود.
وق��ال��ت ك��ري���س�ت�ين روم��ر
امل �� �س �ت �� �ش��ار االق �ت �� �ص��ادي
للبيت االبي�ض يف مقابلة
م � ��ع �� �ش� �ب� �ك ��ة ت� �ل� �ف ��زي ��ون
( )MSNBCم � ��رددة
ت�صريحات كان قد اطلقها
الرئي�س االمريكي اوباما
اخلمي�س امل��ا��ض��ي " :انا
غ�ي�ر ق �ل �ق��ة م ��ن ال�ت�راج ��ع
املزدوج".
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الوكيل الأقدم لوزارة الإ�سكان و الإعمار  :نحتاج بناء
وحدة �سكنية كل  40ثانية حلل �أزمة ال�سكن
حوار  /ليث حممد ر�ضا

يحتل قطاع اال�سكان �أهمية بني القطاعات االقت�صادية الرتباطه بعملية التنمية  ،ومامتثله ازمة ال�سكن من ظاهرة الفتة
ً
ف�ضالعما متثله من عبء على كاهل العائلة العراقية .وت�شري الإح�صائيات
للنظر تلقي بظاللها على امل�شهد االقت�صادي برمته
احلكومية عن ارقام مذهلة لهذه االزمة املتفاقمة التي مل ت�ستطع الطبقات احلاكمة عرب احلكومات املتعاقبة لإيجاد حلول
ناجعة لهذه الأزمة .و من اجل ا�ستي�ضاح ت�صور وزارة االعمار و اال�سكان عن هذه االزمة و ا�سبابها و م�ستقبل هذا القطاع كان لـ
(املدى االقت�صادي) هذا احلوار مع الوكيل االقدم لوزارة االعمار و اال�سكان ا�ستربق ال�شوك عرب احلوار الآتي:

حوارات

العدد ()1874ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()10
�آب 2010

* م��اذا ب�ش�أن م�شروع اال�سكان
الوطني ال���ذي �سبق و اعلنت
عنه احلكومة ؟
 مت ت�شكيل جلنة برئا�سة ال�سيدة وزيرةاالعمار و اال�سكان بيان دزه ئي و ع�ضوية
االمني العام ملجل�س ال��وزراء و وكالء عدد
من ال��وزارات القطاعية و اجن��زت اللجنة
العديد م��ن امل�ه��ام و التو�صيات اخلا�صة
مبداخالت مو�ضوع ال�سكن ب�شكل عام  ،ومن
اهم ال�شرائح التي ا�ستهدفها امل�شروع ذوي
ال�شهداء و ال�سجناء ال�سيا�سيني ب�أعتبار ان
القانون احل��ايل لهاتني امل�ؤ�س�ستني ي�شري
�إىل قيام وزارة االعمار و اال�سكان ب�أن�شاء
جممعات �سكنية توزع عليهم جمان ًا �إ�ضافة
�إىل �شرائح �أخرى كاملهجرين واملهاجرين
و املوظفني و املتقاعدين و قامت وزارة
االعمار و اال�سكان بت�صميم � 26أمنوذج ًا
وت�ق��دمي�ه��ا �إىل وزارة ال�ب�ل��دي��ات لغر�ض
ت�سليمها ل �ل �م��واط �ن�ين ال��راغ �ب�ي�ن ببناء
وحدات �سكنية وفق الت�صاميم النموذجية
التي اعددناها حيث كانت حديثة و جيدة
و معها ج ��داول اح�ت���س��اب ك�م�ي��ات امل��واد
التي حتتاجها ال��وح��دة ال�سكنية ..واهم
مو�ضوع تناوله م�شروع اال�سكان الوطني
هو تبني اعداد �سيا�سة وطنية لال�سكان يف
العراق و تكليف وزارة االعمار و اال�سكان
لغر�ض اع��داد ه��ذه ال�سيا�سة باال�ستعانة
ب��امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة و اال��س�ت���ش��اري�ين و
االكادمييني و املحللني يف جامعات العراق
ك��اف��ة و ال� ��وزارات ذات ال�ع�لاق��ة وم�ن��ذ ما
يقارب �سنتني او اكرث تعمل وزارة االعمار
و اال� �س �ك��ان ع�ل��ى اع� ��داد ه ��ذه ال�سيا�سة
ال�ت��ي ت�ضمنت ال�ع��دي��د م��ن امل �ح��اور منها
تهيئة االرا�ضي املخدومة و حمور املواد
االن�شائية و حم��ور امل �ق��اوالت و القطاع
اخل��ا���ص و حم��ور املناطق الع�شوائية و
غريها من املحاور التي �شخ�صت امل�شاكل
واق�ترح��ت احل �ل��ول و ب�صيغة مي�ك��ن اذا
اعتمدها م�صدر القرار احلكومي �أن ت�سهم
يف �إي�ج��اد حل لأزم��ة ال�سكن على مراحل
ق�صرية و متو�سطة و بعيدة املدى.
* ه��ل �أن امل��وازن��ة املخ�ص�صة
لوزارتكم خ�لال العام احلايل
 2010كافية ملعاجلة �أزمة ال�سكن
املتفاقمة؟
 يف م��ا ي�خ����ص امل ��وازن ��ة اال�ستثماريةل��وزارة االعمار و اال�سكان التخ�صي�صات
املالية مازالت دون م�ستوى الطموح �سيما
يف جم��ال م�شاريع اال��س�ك��ان و ن ��أم��ل يف
ال�سنوات املقبلة ان يتم تخ�صي�ص مبالغ
اك�ثر و اك�بر لقطاع اال��س�ك��ان يف العراق
لكي يت�سنى ل ��وزارة االع�م��ار و اال�سكان
يف ال �ع��راق اجن ��از خططها و املبا�شرة
يف امل���ش��اري��ع ال�ت��ي اع��دت�ه��ا خ�لال اخلطة
اخلم�سية التي اطلق لها العنان خالل العام
احلايل والتي من امل�ؤمل ان حتقق جدواها
بعد اربعة اعوام مقبلة.
* قدر اخل�براء حاجة العراق
اىل اك�ث�ر م��ن ث�لاث��ة ماليني
وح���دة �سكنية  ،م��ا تعليقكم
ب�ش�أن هذا التقدير  ،و ما مدى
قربه او جمافاته للحقيقة ؟
 ال�ت�ق��دي��رات �أطلقتها وزارة االع �م��ار واال�سكان �ضمن ال��درا��س��ات التي اعتمدت
على اح�صائيات ح�صلت عليها الوزارة من
اجلهاز امل��رك��زي لالح�صاء و تكنولوجيا
املعلومات التابع ل ��وزارة التخطيط  ،و
دعني او�ضح لك من البداية حيث ان اخر

اح�صاء كان يف عام  ،1997و الت�سقيطات
ال�ت��ي ح��دده��ا اجل �ه��از امل��رك��زي لالح�صاء
مكنتنا من معرفة ع��دد نفو�س العراق يف
خمتلف ال���س�ن��وات و ع��دد ال�ع��وائ��ل التي
ممكن �أن ت�ستجد عن طريق االن�شطار و
تزايد النمو ال�سكاين ،ف ��إذا اعتمدنا على
ان النموال�سكاين مب�ع��دل  %3كما بينت
وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي وعدد
�أفراد العائلة بحدود  5اىل  6افراد و ن�سبة
االن��دث��ار يف الر�صيد ال�ق��ائ��م م��ن ال�سكن
ميكن ان ت�صل احلاجة اىل  3ماليني وحدة
�سكنية ممكن �أن يحتاجها العراق على مدار
ع�شر �سنوات مقبلة و لي�ست احلاجة الآنية
ف�إذا ق�سمنا ثالثة ماليني وحدة �سكنية على
ع�شر �سنوات ف��أن العراق يحتاج بناء ما
يقارب  300الف وح��دة �سكنية بال�سنة و
ه��ذا ال��رق��م بالق�سمة على اي��ام و �ساعات
العمل فنحن بحاجة النتاج وحدة �سكنية
يف ك��ل  40او  45ث��ان�ي��ة ،ف � ��أذن الأزم ��ة
متفاقمة و نحتاج جلهد كبري من اجل ت�أمني
احلاجة من الوحدات ال�سكنية و توزيعها
على النا�س امل�ستحقة فالرقم واقعي و لي�س
جمرد ًا ،و نحن يف الوقت الذي نعاين من
نق�ص البيانات و املعلومات نعول على
التعداد ال�سكاين الذي �سيح�صل يف �شهر
ت�شرين االول املقبل يف اغنائنا ببيانات و
معلومات دقيقة و عامة ملحافظات العراق
ميكن ان نبني عليها معاجلاتنا و درا�ساتنا
و ان ننطلق منها لو�ضع احللول ملا نواجهه
من ا�شكاليات .
* م��ا خطة وزارت��ك��م مل�شاريع
اال�سكان للعام  2011؟
 اعددنا خطة خم�سية و مت ت�سليمها لوزارةالتخطيط والتعاون الإمنائي واعتمدت
�ضمن امل�شاريع للخطة اخلم�سية من 2010
اىل  2014تت�ضمن العديد من املجمعات
ال�سكنية و تتخ�ص�ص ببناء املجمعات
ال�سكنية لذوي الدخل املنخف�ض و املتو�سط
و ال�شرائح املهم�شة خ�لال خطة اخلم�س
ومل �� �ش��اري��ع ع ��دة يف خم�ت�ل��ف املحافظات
 ،اذا م��ا ت��وف��رت التخ�صي�صات الالزمة
�ستقوم وزارة االعمار و اال�سكان لبنائها
خالل املدة املحددة و حالي ًا لدينا جممعان
�سكنيان على الأقل يف كل حمافظة م�ستمر
العمل بتنفيذهما و هي قيد التنفيذ و هنالك

ب �ع ����ض امل �� �ش��اري��ع
مت افتتاحها و من
امل�ؤمل خالل اال�شهر
القليلة املقبلة نفتتح
عدد ًا من امل�شاريع و
ثمة م�شاريع اخرى
�سيتم افتتاحها يف
ال�سنة املقبلة .
* ك��ي��ف ت��رى
دخول القطاع
اخل�����ا������ص يف
امل���������ش����اري����ع
الإ�سكانية ،و
ما جدوى هذا
ال����دخ����ول يف
ت��ق��ل��ي��ل ازم���ة
ال�سكن ؟
 �سيا�سة الإ�سكان التي �أعدتها ال��وزارةو م��ن امل��ؤم��ل اطالقها اعتمدت على قيام
�شركات القطاع اخلا�ص و املقاولني ب�أخذ
دوره��م الوا�سع لبناء ال��وح��دات ال�سكنية
و ب�ن��اء امل�ج�م�ع��ات �أم ��ا ع��ن ط��ري��ق دخول
امل�ن��اق���ص��ات ال �ت��ي تعلنها ال��دول��ة او عن
طريق بناء املجمعات ال�سكنية عن طريق
اال�ستثمار ،فدخول القطاع اخلا�ص ل�سوق
ال�سكن نتيجة حتمية الب��د منها و يجب
ان يكون دور ال��دول��ة داع�م� ًا لهذا القطاع
ال �سيما ال ��وزارات القطاعية االخ��رى مع
وزارة االع �م��ار و اال� �س �ك��ان ال �ت��ي ت�ضع
اخلطط و ت�شرف على تنفيذها و تكون
اجلهة املراقبة و التفتي�شية على تطبيق
املعايري العامة لل�سكن يف العراق .
* ت�ضطلع وزارت���ك���م بخطة
�إع���م���اري���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ط��رق
و اجل�������س���ور ،م����ا امل�����ش��اري��ع
ال�سرتاتيجية يف هذا االجتاه؟
 قطاع الطرق و اجل�سور احد مهام وزارةاالعمار و اال�سكان ا�ضافة اىل بناء الوحدات
ال�سكنية و امل �ب��اين ال�ع��ام��ة و م�س�ؤولية
ال ��وزارة ه��ي تنفيذ ال�ط��رق الوا�صلة بني
املحافظات و طرق املرور ال�سريع و كذلك
�صيانتها و تنفيذ و�صيانة جميع اجل�سور
الكبرية التي تن�ش�أ على نهري البلد كدجلة
و ال �ف��رات و ال �ف��روع و ال��رواف��د االخ��رى

ال��ت��ي ت �� �ص��ب يف
ه��ذي��ن النهرين
و اه��م امل�شاريع
ال �� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
احل� ��ال � �ي� ��ة ال��ت��ي
ه��ي ق�ي��د التنفيذ
ه��و اك�م��ال طريق
امل � ��رور ال�سريع
رق � � � � � ��م واح� � � � ��د
ال� � � � � ��ذي ي� ��� �ص ��ل
ب�ي�ن املحافظات
اجل�� �ن� ��وب�� �ي� ��ة و
ط� ��ري� ��ق امل� � ��رور
ال� ��� �س ��ري ��ع ط 6
ال� ��ذي ي���ص��ل بني
حمافظات املثنى
وال � ��دي � ��وان� � �ي � ��ة
و ذي ق � ��ار قيد
التنفيذ حالي ًا و لدينا درا�سة للمبا�شرة يف
طريق امل��رور ال�سريع رق��م  2ال��ذي ي�صل
بني بغداد مرور ًا مبحافظتي �صالح الدين
و ك��رك��وك وج���زء م��ن حم��اف�ظ�ت��ي اربيل
و نينوى و يتفرع منها ف��رع��ان احدهما
ي�صل �إىل احل ��دود ال�ترك�ي��ة و االخ��ر اىل
احلدود ال�سورية و هذا من اهم امل�شاريع
ال�سرتاتيجية الكربى التي و�ضعتها وزارة
االعمار واال�سكان �ضمن اخلطة اخلم�سية
و متى ما تر�صد لها املبالغ الكافية �سيكون
م�شروع ًا جبار ًا وعظيم ًا.
* كيف تنظرون لتجربة �إقليم
كرد�ستان يف تنفيذ م�شاريع
اال�سكان التي �ساهمت بح�سب
اخل�ب�راء م�ساهمة ك��ب�يرة يف
تخفيف �أزمة ال�سكن ؟
 جتربة جيدة ويحتذى بها ون ��أم��ل مناملحافظات ان حتذو حذو اقليم كرد�ستان ملا
حققه من اجنازات كبرية يف قطاع اال�سكان
و بناء الوحدات ال�سكنية و ن�أمل جلميع
املحافظات ان تكون بذات امل�ستوى .
*ك���ي���ف ت��ق��ي��م��ون امل�����ش��اري��ع
اال�سكانية العمالقة يف بغداد
التي �أعلنت عنها جهات عدة
(�أمانة بغداد  ،هيئة ا�ستثمار
بغداد وحمافظة بغداد)؟

7

 هم يحتاجون ال ��وزارة يف خرباتها وغري ذلك و يوجد تن�سيق مع بع�ض اجلهات
مثل امانة بغداد و هيئة اال�ستثمار لبع�ض
االم��ور التي هم يحتاجونها من ال��وزارة
و توجد فرق عمل و ممثلون عن الوزارة
يف بع�ض اللجان  ،ف��دور ال��وزارة �ضئيل
ج��د ًا يف الوقت ال��ذي يفرت�ض ان تتم كل
هذه امل�شاريع من خالل وزارة االعمار و
اال�سكان النها اجلهة الفنية الوحيدة التي
لها اال�ستطاعة يف ان تبت و تقرر مدى
مطابقة هذه امل�شاريع للمعايري اال�سكانية
املعتمدة و هذا ماين�ص عليه قانون الهيئة
العامة لال�سكان ال��ذي يفر�ض ا�ستح�صال
موافقة الهيئة على ان�شاء اي جممع �سكني
يزيد على  50وح��دة �سكنية فكيف ب�آالف
الوحدات التي تبنى من دون الرجوع �إىل
الوزارة؟
* كيف ال�سبيل لتفعيل و تطوير
���ص��ن��دوق اال���س��ك��ان  ،م��ا خطة
الوزارة يف هذا االجتاه؟
 �صندوق اال�سكان من ال��دوائ��ر احلديثةالتي مت ت�أ�سي�سها بعد عام  2003مبوجب
القرار رقم  11يف ،2004با�شر مهامه يف
 2005فمطالبتنا بت�أ�سي�س هذا ال�صندوق
جاءت لإمياننا ب�أهمية التمويل و االقرا�ض
حل��ل ازم ��ة ال�سكن و ه��دف ال���ص�ن��دوق ال
يقت�صر ع�ل��ى اق��را���ض امل��واط �ن�ين الذين
يريدون بناء وحدات �سكنية و امنا اقرا�ض
و متويل امل�شاريع اال�سكانية و املقاولني و
امل�ستثمرين على حد �سواء.
و يف ال��وق��ت احل��ايل اجل��ان��ب االول هو
املفعل ك�إقرا�ض املواطنني من املتقاعدين و
املوظفني لبناء وحداتهم ال�سكنية و املحور
االه��م يف قانون �صندوق اال�سكان مل يتم
تفعيله و هو اقرا�ض ال�شركات العقارية
و ال�شركات امل�ستثمرة و املقاولني لبناء
ال��وح��دات ال�سكنية و اق��را���ض و متكني
املواطنني ل�شراء الوحدات ال�سكنية التي
ت�ن�ف��ذ ع��ن ط��ري��ق اال� �س �ت �ث �م��ار و ه ��ذا هو
ج��وه��ر ال�ق��ان��ون و اهميته و لكن ب�سبب
�ضعف القطاع امل�صريف يف العراق ل�ضعف
الت�شريعات احلالية منعتنا من تطوير عمل
�صندوق اال�سكان ملا يلبي احلاجة لغر�ض
تفعيل ما جاء بالقانون.
* ما �أه��م العقبات التي تواجه
امل�����س��ت��ث��م��ري��ن االج����ان����ب يف
قطاع الإ���س��ك��ان ،و كيف تتم
معاجلتها؟
 ب �ن��اء ال� ��وح� ��دات ال���س�ك�ن�ي��ة و قانوناال�ستثمار رقم  13ل�سنة  2006بتعديالته
احلالية يعد من اف�ضل القوانني يف املنطقة
على الأقل،و لكن �أ�سباب كثرية حتول دون
ت�شجيع امل�ستثمرين للولوج ل�سوق العراق
اال�سكاين و بناء ال��وح��دات ال�سكنية عن
طريق اال�ستثمار منها م�شكلة االرا�ضي
و ت��وف�يره��ا و ام��اك �ن �ه��ا و م�ن�ه��ا ت�سهيل
االج � ��راءات �سيما م��ن ال �ن��اف��ذة الواحدة
التي اعتمدتها الهيئة الوطنية لال�ستثمار
و ن�أمل ان م�شروع املليون وح��دة �سكنية
ال ��ذي مت اط�لاق��ه م��ن قبل االم��ان��ة العامة
ملجل�س ال� ��وزراء ان ي�شجع امل�ستثمرين
على مبا�شرتهم يف بناء الوحدات ال�سكنية
وح�سب م��ا اعلن يف و�سائل االع�ل�ام عن
هيئة اال�ستثمار توجد � 815شركة �أقدمت
على هذا امل�شروع يف خمتلف املحافظات و
ن�أمل ان ن�شاهد مبا�شرة هذه ال�شركات يف
تنفيذ امل�شاريع على ار�ض الواقع.
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تحقيقات

العدد ()1874ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()10
�آب 2010

حتقيق /املدى االقت�صادي

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

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

تحقيقات

العدد ()1874ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()10
�آب 2010

الإ�صرار على رفع الفائدة
ك�ثر يف الآون� ��ة الأخ �ي�رة ط��رح � �س ��ؤال يف
الأو�ساط االقت�صادية مفاده ما ال�سبب يف
ب�ق��اء االرت �ف��اع ب�سعر ال�ف��ائ��دة بعد زوال
امل �خ��اط��ر ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ب�رر ارت �ف��اع ن�سب
الفائدة ؟
نائب املدير املفو�ض مل�صرف عرب العراق
�سهيل العبا�سي ق��ال  :ك��ان البنك املركزي
ي�صدر ج��داول ا�سعار فائدة كل �ستة ا�شهر
و يلزم به امل�صارف  ،و لكن ب�سبب كرثة
امل���ص��ارف ح��رر البنك امل��رك��زي امل�صارف
وبد�أت املناف�سة بني امل�صارف.
و ا�ضاف العبا�سي  :القرو�ض ينبغي ان
ت�ك��ون انتاجية ت��دع��م ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي يف
انتاج �سلع و خدمات و البنك املركزي اخط�أ
يف ا�ستثمار  %20كودائع من امل�صارف ما
دف��ع امل�صارف اىل ال�ع��زوف عن الإقرا�ض
لأنها وجدت يف االفادة من االيداع يف البنك
املركزي عملية مربحة ب�شكل �سهل و غري
قابل للخ�سارة .
وتابع العبا�سي :العمل امل�صريف يجب ان
يكون بذراعني االول ي�ستقطب العملة يف
ح�ساب ودائع جارية و توفري ودائع لأجل
الإق��را���ض و امل�صرف يجب ان ي�ستفد من
�سيا�سته اال�ستثمارية و امل�س�ألة طبيعية و
الفجوة التي تتحدثون عنها بني فائدتي
الدائن و املدين موجودة حتى يف اخلليج .
فيما قال مدير م�صرف املن�صور :امل�صارف
تعتمد على معدل �سعر الفائدة �ضمن ال�سيا�سة
النقدية التي يعتمدها البنك املركزي �إ�ضافة
التكاليف اال�ستثمارية و ثمة ت�ف��اوت من
م�صرف اىل اخر ب�أحت�ساب معدالت ا�سعار
الفائدة وفق ال�سيا�سة اال�ستثمارية و �أوجه
اال�ستثمار املتاحة  ،ف�أ�سعار الفائدة تتحدد
وفق ال�سيا�سة اال�ستثمارية التي يعتمدها
امل�صرف �إ�ضافة �إىل ال�سيا�سة املالية للبنك
املركزي ،ففي م�صرفنا مل تتغري ن�سبة الفائدة
منذ �سنة فنحن ن�أخذ على االقرا�ض  %10و
عند النظر لن�سب الفائدة يجب ان ت�ؤخذ
ودائع املواطنني لدى امل�صارف التي ينبغي
االحتفاظ  %20منها ك�أحتياطي قانوين لدى
البنك املركزي و  %80متاحة لالقرا�ض يف
امل�صارف و امل�صارف تعتمد على ال�سيا�سة
اال�ستثمارية و الفر�ص املتاحة امامها و
ت��أم�ين ام��وال�ه��ا ازاء امل�خ��اط��ر الن الفائدة
لي�ست عائد ًا ا�ستثماري ًا فقط  ،بل تت�ضمن
املخاطر امل�ستقبلية و حترم من اال�ستثمار
يف االفادة من هذه املبالغ اىل اثر الت�سجيل
�إ��ض��اف��ة اىل تقلبات �أ��س�ع��ار ال�صرف كلها
عوامل ت�ؤدي اىل ارتفاع ا�سعار الفائدة.
اما امل�ست�شار يف م�صرف ال�شرق االو�سط
ف ��اروق �صالح ال��رم���ض��اين حت��دث ق��ائ� ً
لا :
الكلف االداري� ��ة يف ال �ع��راق عالية ج��د ًا و
اال�سعار الربحية اكرث من  %10فالرواتب
مرتفعة و توجد مناف�سة غري م�شروعة يف
القطاع اخلا�ص فم�صرف يعطي مليون ًا و
ن�صف مليون دينار و�آخر يعر�ض مليونني
ويوجد طلب متزايد على القرو�ض و يعترب
العراق �سوقا فالعراق االن توجد به الكثري
م��ن امل�شاريع اال�ستثمارية و�أ� �ض��اف� :أما
م�س�ألة ال�ف��ائ��دة على االدخ ��ار فتحدد وفق
ح��اج��ة امل�صرف م��ن ال�سيولة �إ��ض��اف��ة اىل
ثقة الزبائن بامل�صرف فمث ًال انا اعطي %4
كن�سبة فائدة على القرو�ض بينما م�صرف
اخ��ر يعطي  %7لكن ال��زب��ائ��ن تتجه �إلينا
لثقتها بامل�صرف على حد قوله .
فيما قال مدير احل�سابات يف م�صرف اخلليج
التجاري يو�سف ف�ضيل  :ان ن�سب الفائدة
يف امل���ص��ارف تتحدد وف��ق ن�سبة الفائدة
ب��ودائ��ع امل�صارف يف البنك امل��رك��زي لذلك
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م�ستهلكـون :التعامل امل�صرفـي يجب ان يكون اكـثـر �سهولة
خرباء :اليوجد مربر اقت�صادي من بقاء ن�سب الفائدة على حالها يف امل�صارف
فقد انخف�ضت ن�سب الفائدة
م�ؤخر ًا ب�سبب انخفا�ض ن�سب
الفائدة يف البنك املركزي اىل
 %4بعد ان كانت . %20
املحلل االقت�صادي الدكتور
ط��ال��ب ال�ط�ب��اط�ب��ائ��ي ق���ال�:أن
بقاء ن�سب الفائدة مرتفعة يف
امل���ص��ارف اخل��ا��ص��ة ام��ر غري
مربر اقت�صادي ًا الن الت�ضخم
ح��ال�ي� ًا ت��راج��ع م��ن  %50اىل
 %25فلي�س من مربر اقت�صادي
لبقاء اال�سعار مرتفعة �إ�ضافة
مل�س�ألة ان البنك املركزي يقبل
اموال البنوك كودائع لديه و
ا�صبحت امل�صارف تلج�أ اىل
االي� ��داع (اوف ��ر ن��اي��ت) و فق
ال�برن��ام��ج االي��داع��ي اليومي
ل��ر�ؤ���س االم � ��وال امل�صرفية
ب�ف��ائ��دة و ي�شجع امل�صارف
على عدم االجت��اه لال�ستثمار
و املخاطرة ك�أن يعجز احدهم
عن الت�سديد او ان املقرت�ض
ينهار اقت�صادي ًا مما ي�سبب
�شل ًال يف امل���ص��ارف و البنك
املركزي ي��رى يف ه��ذا حماية
الموال النا�س لكن ي�ؤثر �سلب ًا
و بنتائج مدمرة اقت�صادي ًا يف
حركة البنك العادي من جهته
يف اال�ستثمار و يف ظل هذه
احلالة عندما ايداعات البنوك
تبتعد عن االقرا�ض و تلج�أ ال�سلوب (اوفر
نايت) و تربيرهم لذلك ان االقرا�ض تكتنفه
خماطر بحكم �أن االمن غري م�ستتب  ،فهذا
االج ��راء منتقد م��ن قبل البنك امل��رك��زي �إذ
�أن الفائدة  %15ت�شجع البنوك على ايداع
اموالها و ان ال تتجه لال�ستثمار .
بقاء االرتفاع و تعليمات البنك
املركزي
ت�ت�ج��ه االن� �ظ ��ار يف ال��و� �س��ط االقت�صادي
نحو البنك املركزي الذي ينتظر منه اتخاذ
اج� ��راءات ال� �ص�لاح ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف  ،و
نحن حملنا الق�ضية مل�ست�شار البنك املركزي
الدكتور مظهر حممد �صالح ال��ذي حدثنا
قائ ًال� :أن امل�شكلة كبرية و نحن حددناها و
هي ال تعك�س قوة الو�ساطة يف البالد ،بل
تعك�س �ضعفا ،فالفائدة يف م�صارف العامل
ال ت�ت�ج��اوز ث�ل�اث ن�ق��اط ام��ا يف م�صارفنا
فالفائدة على القرو�ض من  %12اىل %18
بينما فائدة االدخ��ار بحدود  %6و يف كل
االح��وال معدل ف��ارق القائدة بني الدائن و
املدين و ال�سبب ان م�صارفنا يف طبيعتها
متحفظة و ال تتحمل خماطر و ه��ذا عك�س
العمل امل�صريف يف ال�ع��امل و اذا خاطرت
ف ��أن �ه��ا ت ��أخ��ذ ف��وائ��د ك �ب�يرة ب�ح�ج��ج االم��ن
وخم��اط��ر ال���س��وق و ال �ظ��روف ال�سيا�سية
ف��احل�ك��وم��ة م �ث� ً
لا ح�ت��ى الآن غ�ير م�شكلة،
فامل�صارف تكتفي مب�صادر الربح الكبرية و
امل�صارف خالية من االقرا�ض الذي يقرتب
ع�ل��ى الطبقة امل�ق��رب��ة م��ن بع�ض ا�صحاب
امل�صارف و ال تعطي قرو�ض ًا يف ال�ع��ادة ،
و ال��ذي يربح من عمليات غري م�صرفية ال

ان��ه مل ي�ستطع احل�صول على
قر�ض من اي امل�صارف االهلية
�إال ب �ع��دم��ا ت��ع��رف ع �ل��ى اح��د
ال�سما�سرة ال��ذي �سهل عملية
االقرتا�ض مقابل ن�سبة  %5من
اجمايل مبلغ القر�ض على حد
قوله .
فيما ق��ال ماجد عبد الر�ضا :
انا تاجر ا�سافر خ��ارج العراق
ل ��ذل ��ك ان � ��ا م �ط �ل��ع ع��ل��ى عمل
امل �� �ص��ارف ال �ع��امل �ي��ة و عندما
اذه ��ب للم�صارف االه�ل�ي��ة يف
العراق يقولون يل اننا ال مننح
قرو�ض ًا فت�ساءل ماذا تعمل تلك
امل�صارف �إذ ًا؟

ي�سمى م�صرف ًا و بيع العمالت يف املزاد  ،و
بالن�سبة لنا كبنك مركزي نعطي حرية مالية
لكن هذه احلرية يجب ان حترتم و ال�سوق
يجب ان يخ�ضع ل�ضوابط  ،و البنك املركزي
�سيعمل على توجيه امل���ص��ارف للو�ساطة
املالية ال�صحيحة و الربح من خالل االئتمان
و لي�س من خالل عمليات �شبه م�صرفية  ،و
�سيا�سات البنك املركزي تقوم على العقالنية
و خدمة االقت�صاد الوطني .
�أما معاون مدير عام مراقبة ال�صريفة و ليد
عيدي عبد النبي فقال لنا  :كبنك مركزي و
يف طريق حترير امل�صارف اطلقنا حرية
امل�صارف بتحديد الفائدة وفق قوى ال�سوق
و ال�ت�ن��اف����س ب�ين امل �� �ص��ارف و ق��د الحظنا
وج��ود فجوة كبرية بني ح�ساب ال��دائ��ن و
ح�ساب املدين و الفائدة الدائنة و هي زهاء
 %6اىل  %7و بلغناهم مبعاجلة هذه الفجوة
الكبرية و بع�ضهم ا�ستجاب و البع�ض االخر
مل ي�ستجب  ،ولدينا نظام تقييد امل�صارف
و نحدد م��دى تقيد اي م�صرف بتعليمات
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال ��ذي ي ��ؤث��ر ع�ل��ى تقييمه
فامللتزم ي�أخذ درج��ة اعلى من غري امللتزم
لكن انخفا�ض قيمة ال�ضمان املقدمة تعد
عام ًال من عوامل االرتفاع و هو من املخاطر
ال�ت��ي ت�ه��دد ال���س��وق بتعر�ض امل���ش��اري��ع و
املقرت�ضني للمخاطر االمنية فعملية االئتمان
و اال�سرتداد متثل جزء ًا من املخاطر و ن�أمل
ان تنخف�ض ن�سب ال�ف��ائ��دة بعد التح�سن
االم�ن��ي و ن��أم��ل يف البنك امل��رك��زي بعد ما
كان العراق طارد ًا لالموال ان يكون جاذب ًا
لال�ستثمارات االجنبية و ه��ذا ب��د�أ يت�ضح
من عقود �إدارات املحافظات و ال�شركات و

امل�شاريع املنفذة يف ال�شمال و اجلنوب كما
من املالحظ وجود فروع امل�صارف االجنبية
التي فتحت يف العراق و لدينا طلبات قيد
الدرا�سة و ه��ذه كلها عوامل ج��ذب فعندما
ت�صرف �شيئ ًا ي�أتيك مقابل له فبلدان اخلليج
و االردن مايدخل لها اكرث مما يخرج .
ان��ع��ك��ا���س االرت���ف���اع ع��ل��ى ثقة
اجل��م��ه��ور و ح��ج��م ال��ت��ع��ام��ل
امل�صريف
زبائن امل�صارف من مدخرين و م�ستثمرين
حتدثوا لـ (امل��دى االقت�صادي) عن �آرائهم
بخ�صو�ص ن�سب الفائدة يف امل�صارف،
حم�م��د ع�ل��ي ��ص��اح��ب ( 48ع��ام � ًا) ق ��ال :ان
ال�ت�ع��ام��ل امل���ص��ريف ي�ج��ب ان ي �ك��ون اكرث
�سهولة ليتيح فر�ص ًا ا�ستثمارية فامل�صارف
ت�شرتط على القرو�ض �ضمانات ب�أ�ضعاف
ن�سب القرو�ض باال�ضافة اىل ان معامالت
الإقرا�ض ال تتم بذات االن�سيابية التي تتم
بها معامالت االدخار و فتح احل�ساب .
ف �ي �م��ا ق� ��ال امل� ��واط� ��ن ك � ��رار ( :ان � ��ا ل��دي
بكلوريو�س ادارة و اقت�صاد) بنا ًء على
تعاملي مع امل�صارف االهلية التي يفر�ضها
طبيعة عملي فالعمل امل�صريف يف العراق
الزال م�شوه ًا و غ�ير م�ستكمل لعنا�صر
العمل اذ انهم ال زالوا يتجهون لالدخار و
التحويل و ال�صريفة و يهملون االقرا�ض
الذي يعد ب�أعتقادي عن�صر ًا مهم ًا يف العمل
امل�صريف .
فيما قال املواطن عالء م�صطفى� :أن��ه كان
لديه قطعة ار�ض يريد ان يبني عليها عمارة
تت�ضمن حم��ا ًال جتارية و �شقق ًا �سكنية و

تعار�ض ال�سيا�سة املالية
والنقدية
ا�ستاذ االدارة و االقت�صاد يف
اجلامعة امل�ستن�صرية د .احمد
ال� ��وزان حت��دث لنا ق��ائ� ً
لا  :ان
االرت �ف��اع��ات و االنخفا�ضات
ال�ب���س�ي�ط��ة يف ��س�ع��ر الفائدة
ت� ��ؤث���ر ب �� �ش �ك��ل م �ب��ا� �ش��ر على
عملية اال��س�ت�ث�م��ار و االقبال
على اال�ستثمار الن امل�ستثمر
يجري مقارنة ب�ين م��ا يح�صل
ع �ل �ي��ه م ��ن اال� �س �ت �ث �م��ار وب�ين
فر�صة ا�ستثمار املال يف البنك
يف ظ��ل �سعر ال�ف��ائ��دة ال�سائد
فقرار اال�ستثمار يبنى على ا�سا�س املقارنة
ب�ين م��ردود اال�ستثمار املتوقع و امل��ردود
املتح�صل م��ن و��ض��ع االم� ��وال بالبنك يف
ظل �سعر فائدة معني فت�أثري �سعر الفائدة
يف ال ��دول املتقدمة اقت�صادي ًا ي��ؤث��ر على
اال�ستثمار  ،وا� �ض��اف ال ��وزان  :بالن�سبة
لنا يف ال �ع��راق ب�سبب ع��دم اال��س�ت�ق��رار و
املخاطر اال�ستثمارية بحكم عملية االنتقال
م��ن من��ط االق �ت �� �ص��اد ال���ش�م��ويل اىل منط
اقت�صاد ال�سوق احلر لذلك من الطبيعي ان
تكون هذه املرحلة قلقة و م�ضربة و ادوات
ال�سيا�سة النقدية ال تكون فعالة يف حتفيز
اال�ستثمار فالبنك املركزي ي�ستخدم �سعر
الفائدة و الت�سهيالت االئتمانية يف اطار
�سيا�سة انكما�شية و الهدف الرئي�س للبنك
املركزي هو حتقيق ا�ستقرار يف اال�سعار
بعك�س ه��دف وزارة املالية امل�س�ؤولة عن
ال�سيا�سة املالية التي ت�سعى دائم ًا لتو�سيع
االنفاق بينما البنك يحاول �أن يوقف االنفاق
احلكومي فثمة تناق�ض بني من يهدف اىل
اال�ستقرار و اال�ستثمار  ،واكد الوزان  :ان
احلل احلقيقي �سيكون بعد ان ت�ستقر عملية
التحول االقت�صادي التي ن�شهدها حالي ًا و
ت�ستقر امل�ؤ�س�سات و الت�شريعات و ي�ستقر
الو�ضع االم�ن��ي ت�صبح عملية اال�ستثمار
خا�ضعة لل�سوق و يف هذه احلالة �سي�صبح
البنك املركزي م�ؤثر ًا و ي�ؤثر �سعر الفائدة
يف اال�ستثمارات بعد ان تت�سق العالقة بني
ال�سيا�سة املالية التي تبحث عن التو�سع و
االنفاق احلكومي وبني ال�سيا�سة النقدية
التي تهدف اىل اال�ستقرار بامل�ستوى العام
يف اال�سعار.
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د  .رجاء عزيز بندر
�شهدت العقود االخرية ت�صاعدا م�ستمرا يف منو تدفقات اال�ستثمار االجنبي املبا�شر الـ ( )FDIاىل اقت�صادات الدول النامية مقابل
انح�سار دور م�صادر التمويل اخلارجية التقليدية ( كالقرو�ض امل�صرفية وامل�ساعدات االمنائية) التي اعتمدت عليها هذه الدول تقليديا
ب�شكل كبري يف تنميتها  ،وتغري مواقف العديد من الدول النامية جتاه اال�ستثمارات االجنبية  ،وا�صبح التحول اىل اقت�صاديات ال�سوق
من ابرز �سمات العقدين االخريين من خالل تبنيها ل�سيا�سات ت�شجيع الن�شاط اخلا�ص بغ�ض النظر عن عقيدتها ال�سيا�سية او فل�سفتها
االقت�صادية  ،واكت�سب جذب اال�ستثمارات االجنبية ب�شكل عام واال�ستثمار االجنبي املبا�شر ب�شكل خا�ص لي�س بعده م�صدرا بديال
لتمويل التنمية فح�سب

حترير نظم الإ�ستثمار الأجنبي املبا�شر وفاعلية احلوافز
فـي جذب الإ�ستثمارات �إىل العراق
و�إمن� ��ا م �� �ص��درا للتكنولوجية احلديثة
وامل � � �ه� � ��ارات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة واالداري � � � ��ة
والت�سويقية من خالل ما تتيحه ال�شركات
متعدية اجلن�سبة من امكانية االندماج يف
�شبكات االنتاج العاملي عن طريق التجارة
واال�ستثمار االجنبي املبا�شر و�ضرورة
اكت�ساب �صادراتها القدرة على املناف�سة يف
ظل بيئة متحررة ،وباملقابل فقد تعاظم دور
ال�شركات املتعدية اجلن�سية الـ ()TNCs
و�أ� �ض �ح��ت يف ال�ع�ق��دي��ن االخ �ي�رة جهات
االنتاج والتنظيم الرئي�سة التي تعتمد على
التقنية امل�سبقة وعلى مبد�أ جتاوز احلدود
الدولية.
و�إزاء ه��ذه التطورات فقد �سعت العديد
من الدول النامية اىل جذب اال�ستثمارات
االجنبية كونها اح��د الطرق امل��ؤدي��ة اىل
حتقيق التنمية االقت�صادية و االجتماعية
 ،وقامت بتغيري البيئة ال�سيا�سية واالطار
القانوين ب�شكل جذري جتاه حتررانظمة
الـ FDIوا�صبحت ه��ذه اال�ستثمارات
�سلعة يتعني على خمتلف ال��دول املتقدمة
والنامية على حد �سواء التناف�س للح�صول
على الكمية املحدودة من  FDIاملعرو�ضة
يف العامل  ،ويت�ضمن حترير نظم الـ FDI
ت �ق��دمي احل��واف��ز اذ ان ت �ف��اوت التحرير
على ن�ط��اق ال�ع��امل زاد م��ن جم��ال اختيار
مواقع اال�ستثمار من قبل الـ ،))TNCs
ل ��ذا مل ي �ع��د ك��اف �ي��ا ل �ل �ب �ل��دان ان تن�شىء
قانونا ا�ستثماريا منا�سبا لتنتظر اندفاع
امل�ستثمرين االج��ان��ب ل��ذا ظهرت احلاجة
اىل منح حوافز ا�ضافية جلذب الـ FDI
يف مثل هذا املناخ التناف�سي ،ولأنها قابلة
للتطبيق بحكم طبيعتها ب�سهولة اكرب
من العوامل االخ��رى امل�ؤثرة يف قرارات
اال�ستثمار.
ن��ظ��ري��ة امل���وق���ع يف تف�سري
تدفقات اال�ستثمار االجنبي
املبا�شر
حاولت هذه النظرية االجابة على الأ�سباب
التي تكمن وراء اختيار ال�شركات متعدية
اجلن�سية البلد امل�ضيف موقع ًا لها وذلك من
خالل الرتكيز لبيان املحددات والعوامل
املوقعية اخلا�صة بالبلد امل�ضيف و�صياغة
ال���س�ي��ا��س��ات امل�لائ �م��ة ل�ل�ف��وز ب��ال �ـ FDI
الداخل ،اذ تركز هذه النظرية على ثالث
جماميع من املحددات لتدفقات اال�ستثمار
االجنبي املبا�شر وهــي:
 -1دور ال�سيا�سات الوطنية وال�سيما
�سيا�سة حترير انظمة اال�ستثمار االجنبي
املبا�شر وم�ـ��دى ان�سجامها م��ع ال�سيا�سة
التجارية و�سيا�سة اخل�صخ�صة اللتني
ت ��ؤث��ران ب�شكل مبا�شر وغ�ير مبا�شر يف
اال�ستثمار االجنبي املبا�شر الداخل ف�ضال

ويقا�س حجم ال�سوق مب�ستوى ومعدل منو
الناجت املحلي االجمايل وح�صة الفرد منه
التي تعك�س القوة ال�شرائية التي ت�ؤثر يف
الطلب على ال�سلع واخلدمات التي تنتجها
ال�شركات متعددية اجلن�سية (. )TNCs
وت�ؤكد اغلب الدرا�سات يف هذا اجلانب على
وجود عالقة ترابط موجبة بني تدفقات الـ
 FDIالداخل للبلد امل�ضيف وا�ستقرار
وت�سارع منو ناجته املحلي فالبلدان التي
حتقق ا�ستقرار ًا ومن��و ًا مت�سارع ًا للناجت
امل�ح�ل��ي الإج� �م ��ايل ��س�ت�ك��ون م �ه �ي ��أة اكرث
جلذب تدفقات اكرب من اال�ستثمار االجنبي
املبا�شر (. )2
ومي� �ك ��ن ان ن �� �ض �م��ن ن� ��وع � � ًا �آخ� � ��ر من
اال�ستثمارات االجنبية وهو النوع املتوجه
للت�صدير  Export – Orientedاذ
تعد ال���ص��ادرات ب�شكل ع��ام وال�صادرات
ال�صناعية ب�شكل خا�ص حم��دد ًا مهم ًا لهذا
ال�ن��وع م��ن اال�ستثمارات االجنبية وهذا
يتوقف على قدرة البلد امل�ضيف من اي�صال
�صادراته اىل اال�سواق االقليمية والعاملية
وتوفر مناطق جتهيز ال�صادرات ()EPZs
وخدمات االت�صاالت.

عن �سيا�سات االقت�صاد الكلي للبلد امل�ضيف
مثل (ال�سيا�سة النقدية  ،ال�سيا�سة املالية
و�سيا�سة �سعـر ال�صرف) .
 -2االج � ��راءات اخل��ا��ص��ة بت�سهيل بيئة
االع �م��ال وال �ت��داب�ير ال���س��اب�ق��ة ل�ت��دف��ق الـ
 FDIالتي تتخذها البلدان بق�صد ت�شجيع
اال�ستثمار االجنبي املبا�شر وت�سهيله.
 - 3املحددات االقت�صادية وال�سيا�سية.
وهناك عالقة متبادلة بني ه��ذه املجاميع
وتتوقف االهمية الن�سبية ملختلف حمددات
املوقع على اربعة جوانب من اال�ستثمار
االول يتعلق بنوع اال�ستثمار هل هو جديد
�أو هو �إع��ادة ا�ستثمار لإرب��اح ال�شركات
الأجنبية املنت�سبة؟ والثاين يتعلق بقطاع
اال� �س �ت �ث �م��ار (اويل ،حت��وي �ل��ي ام قطاع
خ��دم��ات) وال�ث��ال��ث يخ�ص حجم ال�شركة
متعددية اجلن�سية امل�ستثمرة (�صغرية
او متو�سطة �أو كبرية احل�ج��م) واخ�ير ًا
واالهم هو دافع اال�ستثمار هل هو باحث

عن اال�سواق او املوارد او الكفاءة ( )1؟
ف�ضال عن العوامل الطبيعية التي يتمتع بها
البلد امل�ضيف (خ�صائ�ص ال�سوق ،املوارد
الطبيعية) وميكن القول ان البلد ميتلك
مزايا موقعية جلذب اال�ستثمار االجنبي
املبا�شر بعد جناحه يف تهيئة بيئة مالئمة
التي تت�ضمن �شرطي اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي.
فالتوازن االقت�صادي يعتمد على ا�ستقرار
� �س �ي��ا� �س��ات االق �ت �� �ص��اد ال �ك �ل��ي وال�شرط
االق�ت���ص��ادي يتطلب تقليل كلف االنتاج
والنقل وا�ستقرار �سعر ال�صرف ،ف�ضال
عن ال�سيا�سة التجارية املتبعة مثل حوافز
ال�ت�ج��ارة واالن�ف�ت��اح وح��واف��ز اال�ستثمار
ف �م �ت��ى م��احت �ق��ق اط� ��ار � �س �ي��ا� �س��ي ميكن
اال�ستثمار االجنبي املبا�شر ت�برز اهمية
ال �ع��وام��ل االق�ت���ص��ادي��ة م��ن ح�ي��ث كونها
حمددات ت�ؤثر يف توطينه  .وتتكون هذه
املحددات من ثالث جماميع تتنا�سب ودافع

اال�ستثمار االجنبي املبا�شر ،ويف ما يلي
هذه املحددات التي متثل يف الوقت نف�سه
دوافع لل�شركات متعددية اجلن�سية :
الـ  FDIالباحــث عــن اال�سـواق
هذا النوع من اال�ستثمار االجنبي املبا�شر
يت�أثر بحجم ومن��و اال��س��واق يف البلدان
امل�ضيفة ،كذلك يت�أثر بن�صيب ال�ف��رد من
ال��دخ��ل القومي ف�ضال ع��ن امكانية البلد
امل �� �ض �ي��ف يف ال��و���ص��ول اىل اال�� �س ��واق
االقليمية.
ويعد حجم ال�سوق حم��ددا تقليدي ًا مهما
لهذا ال�ن��وع م��ن اال�ستثمار  ،اذ ت�ستطيع
اال�� �س ��واق ال �ك �ب�يرة ان ت���س�ت��وع��ب ع��ددا
كبريا م��ن ال�شركات وان تتيح لكل منها
جني ف��وائ��د وف ��ورات احلجم والنطاق .
ولهذا ال�سبب ميكن تف�سري ملاذا ت�ؤدي اطر
التكامل االقليمي وامل�شاركة فيها اىل زيادة
تدفقات الـ  FDIاىل الداخل ()1؟

 اال�ستثمار الأجنبي املبا�شرالباحث عن املوارد واال�صول
اهم حمددات هذا النوع من الـ  FDIهي
وف��رة امل�صادر االولية واليد العاملة غري
املاهرة املنخف�ضة الكلفة  ،وكذلك االيدي
العاملة املاهرة  ،وت�شري اغلب الدرا�سات
�إىل �أه�م�ي��ة كلف العمل  ،اذ يعد الدافع
ال��رئ�ي����س لل�شركات م�ت�ع��ددي��ة اجلن�سية
لكي ت�ب��د�أ بنقل عملياتها خ��ارج بلدانها
لزيادة ارباحها  ،وقـد حظي توفر الأيدي
العاملة الرخي�صة باهتمام خا�ص وتزايدت
تدفقات الـ  FDIاملدفوعة برخ�ص العمالة
وال��س�ي�م��ا يف ال���ص�ن��اع��ات ذات العمالة
الكثيفة،ف�ضال عن توفر العمالة الرخي�صة،
ف�أن مدى مالئمة البنية اال�سا�سية املادية
والب�شرية كالهياكل اال�سا�سية العمرانية
وت��وف��ر امل��وان��ئ وال��ط��رق واالت�صاالت
وال �� �س �ي��ا� �س��ات احل �ك��وم �ي��ة م �ث��ل فر�ض
التعرفة الكمركية او احلواجز الكمركية
وال�ضرائب على ر�أ�س املال وم�ستوى ر�أ�س
املال الب�شري وكمية ر�أ�س املال امل�ستخدم
ل�ت�ط��وي��ر ال�ب�ن��ى اال��س��ا��س�ي��ة االرت �ك��ازي��ة
( )Infrastructureكلها تعد حمددات
رئي�سة لتدفق اال�ستثمار االجنبي املبا�شر
ال �ب��اح��ث ع��ن امل � ��وارد واال�� �ص ��ول (. )1
وميثل النوعني االول والثاين من حوافز
اال�ستثمار االجنبي املبا�شر �سبب ًا مبا�شرا
للدخول االول لل�شركة متعددية اجلن�سية.
اال�ستثمار الأج��ن��ب��ي املبا�شر
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الباحث عن الكفاءة
هـــذا النوع من اال�ستثمارات او ماي�سمى
باال�ستثمارات املتتابعة (التكاملية) متول
عادة من االرباح املعاد ا�ستثمارها وتتعهد
بها ال�شركات متعددية اجلن�سية التي تـم
تدويل عملياتها ا�صال يف البلد امل�ضيف
 ،وتكون التوجهات الرئي�سة لهذا النوع
من اال�ستثمار املوازنة العقالنية لالنتاج
ال�ستغالل االقت�صاد املتخ�ص�ص واالقت�صاد
الوا�سع النطاق لتحقيق وف��ورات احلجم
بق�صد تر�شيد العمليات وتعظيم االرباح
وت� ��دين ال�ت�ك��ال�ي��ف ب��اال� �س �ت �غ�لال الكامل
للمزايا الن�سبية للبلدان امل�ضيفة ()2
 ،واه��م حم��ددات��ه كلف العمل املنخف�ض
ن�سبة �إىل الإنتاجية ف�ضال عن كلف املوارد
واملدخالت الو�سيطة (النقل واالت�صاالت)
عــالوة على ع�ضوية البلــد فــي ترتيبات
التكامل االقليميـــة (. )3
ث��ان��ي��ا:اجل��وان��ب التعريفية
والتف�سري االقت�صادي للحوافز
 -1مفهوم احلوافز
ّت� �ع ��رف احل ��واف ��ز ع �ل��ى �أن� �ه ��ا �أي ميزة
اقت�صادية قابلة للتقدير تقدم ل�شركات
بعينها �أو لأنواع من ال�شركات ،وبتوجيه
من احلكومات لغر�ض ت�شجيعها للت�صرف
بال�شكل املرغوب( . )1وتت�ضمن الإجراءات
وال�ترت �ي �ب��ات ال �ت��ي ت�صمم ب�شكل حمدد
ل��زي��ادة معدل العائد م��ن ن�شاط م�شاريع
اال�ستثمار � FDIأو تخفي�ض (�أو �إعادة
توزيع) لتكاليفه �أو خماطره.
 -2التف�سري االقت�صادي للحوافز
ي�ستند املنطق الذي يربر منح احلوافز اىل
جملة عوامل ،من �أهمها ال�سعي لت�صحيح
الت�شوهات امل��وج��ودة يف االق�ت���ص��اد او
التخفيف م��ن �أث��اره��ا يف الأرب� ��اح التي
يتوقعها امل�ستثمر االجنبي  ،واحلجة يف
ذلك ان م�شروع اال�ستثمار قد ينطوي ف�ض ًال
عن الربح اخلا�ص على منافع اجتماعية
غ�ير م�ب��ا��ش��رة ك�خ�ل��ق م�ع��رف��ة ج��دي��دة �أو
رف��ع م�ستويات امل �ه��ارة� ،أو ف�سح املجال
لال�ستغالل الداخلي للأ�صول واملمتلكات
غري املادية مثل التقانة واخلربة الإدارية .
ع �م �ل �ي � ًا ه �ن��اك ف��ا� �ص��ل (� )Wedgeأو
نقطة تعادل �أن �صح التعبري بني العائد
ال �ع��ام واخل��ا���ص امل�ترت��ب ع�ل��ى الن�شاط
اال�ستثماري من ثم ف�أنه ب�إمكان احلوافز
تغطية احل��د الفا�صل ب�ين م�ع��دل العائد
االجتماعي واخل��ا���ص وه��ي ب��ذل��ك تخدم
عدد ًا من الأغرا�ض الإمنائية( .)1ومن �أجل
الت�أكد من ان نظام احلوافز يزيد من �إ�سهام
م�شروع اال�ستثمار لأغرا�ض التنمية يجب
�أجراء حتليل الكلفة-املنفعة وذلك يتطلب
ق�ي��ا���س الأث� ��ر ال �ف��ردي ل�ك��ل ح��اف��ز وكذلك
الأثر الكلي حلزمة احلوافز على م�ستوى
اال�ستثمار �أو النمو االقت�صادي.
ولكن يف التطبيق العملي �ستكون مهمة
ح�ساب ه��ذه الآث ��ار �صعبة لأ��س�ب��اب عدة
منها:
 )1ان ه��ذا النظام يفتقر اىل ال�شفافية
بالن�سبة للم�ستثمر االج�ن�ب��ي وغمو�ض
ل��دى امل�س�ؤولني عن املنافع التي يحققها
امل�شروع وال�سيما �إن لل�شركات �أ�سباب ًا

كافية لأخفاء نيتها عن اال�ستثمار احلايل
بهدف احل�صول على منافع ا�ضافية.
 )2قد يكون هذا النظام عر�ضة لال�ستغالل
الإداري لل�سلطة املانحة التي قد حت�صل
ع�ل��ى م�ن��اف��ع م��ن اال��س�ت�ث�م��ار يف ح�ين �إن
ك�ل��ف ح��واف��ز اال��س�ت�ث�م��ار ي��دف�ع�ه��ا عموم
املجتمع(.)1
قدمت العديد م��ن ال��درا��س��ات التجريبية
التي �أ�ستخدمت حتليل الكلفة  -املنفعة
لتقييم فعالية احلوافز و�أثرها يف قرارات
امل�ستثمر االجنبي يف توطني ا�ستثماراته
يف البلد امل�ضيف وبينت تلك الدرا�سات
مايلي:
 - 1ان فعالية نظام احلوافز تختلف ح�سب
نوع احلافز وتوجه امل�ستثمر  ،فامل�ستثمر
ال�ساعي اىل ال�سوق املحلي يهتم بحماية
ال�سوق اكرث من �أهتمامه باحلافز  ،وبينت
الدرا�سات التجريبية ب��أن حوافز العامل
(العطل ال�ضريبية ،وامل�ساعدات املالية،
والأ�ستهالك املعجل) مل يكن لها ت�أثري يف
امل�ستثمر املتوجه نحو ال�سوق املحلي يف
حني ان احلوافز املعتمدة على الب�ضاعة
(التعريفة ،واحلواجز الكمركية… الخ)
كان لها ت�أثري اكرب "فال�شركات التي تنتج

اىل ال�سوق املحلي تكون مهتمة باحلماية
م��ن امل�ن��اف���س��ة ال��دول �ي��ة وب �ح��ال��ة ال�سوق
املحلية "(� ، )2أمــــا ال�شركات املتجهة نحو
الت�صدير ف�أن ال�صورة خمتلفة متام ًا .
� - 2أو��ض�ح��ت ال��درا� �س��ات ب��أن��ه التوجد
عالقة بني حث الأ�ستثمار لكي يحدد موقعه
يف بلد م��ا م��ن ناحية وال�ف��وائ��د ال�صافية
االيجابية م��ن ناحية �أخ ��رى .ويجب ان
الي �ك��ون ه��دف ن�ظ��ام احل��واف��ز ه��و زي��ادة
اال� �س �ت �ث �م��ار ف �ق��ط والأف� � ��راط ب ��الأه ��داف
التنموية وزيادة كلف احلافز.
 - 3اذا اثرت احلوافز يف قرارات موقع
ا�ستثمار بع�ض ال�شركات ف ��أن تلك التي
تقرر اال�ستثمار م��ن دون حافز �ستجني
�أرب��اح� ًا غري متوقعة ويجعل هذا الرتهل
يف النظام ال�شامل مكلف ًا جد ًا من ثم ف�أنها
�ستكون جمرد حتويل للدخل من البلدان
امل�ضيفة اىل ال�شركات امل�ستثمرة.
� - 4إذا تزامن تقدمي احلوافز بني الدول
مل يعد هناك زي ��ادة �صافية جلاذبية �أي
بلد وتكون النتيجة فقط زيادة يف �أرباح
ال�شركات وكلما زادت حدة املناف�سة بني
البلدان امل�ضيفة على تقدمي حوافز �أكرث
كلما كانت ح�صة تلك ال�شركات من املكا�سب

املنقولة �أكرب.
� - 5أن اثر حماية اال�سترياد او معونات
ال �� �ص��ادرات ق��د ت���ش��وه �إ���ش��ارات ال�سوق
وب��ذل��ك ف� ��أن احل��واف��ز ��س�ت�ك��ون م�شابهة
للقيود على التجارة ،وتت�ضمن كلف ًا عامة
مالية و�إداري��ة وال يكون ل�صالح املنفعة
العامة �أن تزيد كلف احلوافز املمنوحة عن
قيمة املنافع العامة �أي "�أن التكون الكلف
اكرب من قيمة الفرق بني العوائد اخلا�صة
والعوائد الأجتماعية"(.)1
وقد �أجمعت �أغلب الدرا�سات ب�أن احلوافز
المت��ار���س �إال دور ًا �ضئي ًال يف ت�أثريها
يف ق��رارات ال�ـ  TNCsمقارنة بعوامل
�أخ ��رى �أك�ث�ر �أه�م�ي��ة مثل حجم ال�سوق،
والنمو ،وم�ستوى املهارات ،واال�ستقرار
االقت�صادي وال�سيا�سي و�شفافية القوانني،
ووفرة العمالة املدربة.
و�أظهرت جتارب الكثري من الدول النامية
ال�سيما ال��دول العربية ب�أنها على الرغم
م��ن عر�ضها الكثري م��ن احل��واف��ز ولكنها
ف�شلت يف احل���ص��ول على كميات كبرية
م��ن ال� �ـ  FDIب���س�ب��ب غ �ي��اب ال�شروط
الأ�سا�سية لبيئة اال�ستثمار والأكرث �أهمية
م��ن احل��واف��ز مثل الأ��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي

التوازن االقت�صادي يعتمد على ا�ستقرار �سيا�سات االقت�صاد الكلي وال�شرط االقت�صادي يتطلب
تقليل كلف االنتاج والنقل وا�ستقرار �سعر ال�صرف ،ف�ضال عن ال�سيا�سة التجارية املتبعة مثل حوافز
التجارة واالنفتاح وحوافز اال�ستثمار فمتى ماحتقق اطار �سيا�سي ميكن اال�ستثمار االجنبي املبا�شر
تربز اهمية العوامل االقت�صادية من حيث كونها حمددات ت�ؤثر يف توطينه .
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واالقت�صادي  ،و�شفافية القوانني ووفرة
ق��وة العمل امل��درب��ة وغ�ير ذل��ك  ،يف حني
جن�ح��ت ب �ل��دان ذات ا� �س��واق �ضيقة مثل
هونك كونك و�سنغافورة يف اجتذاب قدر
اكرب من الـ FDIعرب حترير �سيا�ستها
وعر�ض حوافز متوا�ضعة فقط ( ،)1وعلى
ال��رغ��م م��ن ذل��ك فعندما ت�ك��ون املحددات
الأخ� ��رى مت�شابهة ب�ين امل��واق��ع البديلة
لال�ستثمار ،ت�صبح احلوافز ذات �أثر كبري
ف�ض ًال عن اهميتها يف توجيه اال�ستثمارات
�إىل مناطق حم��ددة داخ��ل البلد امل�ضيف ،
وه��ذا يعتمد على ق��درة البلد امل�ضيف يف
تقدمي احل��واف��ز وب�شكل �إنتقائي �أي �إىل
امل�شاريع التي ت�سهم يف تعزيز التنمية
الأقت�صادية �إذ ان �أف�ضل ممار�سة لتقدمي
احلوافز تتطلب حتديد الأولويات وت�ؤدي
اىل ح�صول اال�ستثمار ال��ذي ال يح�صل
م��ن دون تقدميها وب��ذل��ك �ستكون املنافع
اك�بر للمجتمع م��ن كلفة ت�ق��دمي احلافز،
فالدول الآ�سيوية حديثة الت�صنيع تقدم
احلوافز للم�شاريع التي تعزز النمو �أي
�أن تكون م�صممة بحيث تكون ذات ت�أثري
�إ���ض��ايف م �ع�ين ،وا��س�ت�خ��دم��ت احلوافز
ب�شكل �إنتقائي مل�ساعدة �صناعات معينة �أو
�شركات معينة(.)3
وتبقى معاجلة مو�ضوع احلوافز واحلد
من املبالغة يف منحها يف �سياق املناف�سة
مهمة ج��د ًا وتتطلب تن�سيق اجلهود على
م�ستوى دويل �أو �إقليمي لو�ضع �سقوف
لقيمة احل��واف��ز  ،وملجمل الكميات � ،أو
املبالغ التي تنفقها احلكومات على حوافـــز
الأ�ستثمار � ،أو لأزال��ة �أن��واع معينة التي
تكون على قدر كبري من الالفعالية .
 -3انواع احلوافز
وت�صنف احلوافز امل�ستخدمة �إىل الأنواع
الآتية :
ا  -احلوافز املالية :تهدف اىل تخفيف
العبء ال�ضريبي على امل�ستثمر االجنبي
وت�شمل تخفي�ض املعدل القيا�سي ل�ضريبة
الدخل والإع �ف��اءات ال�ضريبية الأخ��رى ،
و�سماحات �إع��ادة اال�ستثمار ،واالندثار
امل� �ت� ��� �س ��ارع ،والإع � � �ف� � ��اءات م ��ن ر� �س��وم
الــــواردات.
ب -احلوافز التمويلية  :تت�ضمن توفري
احلكومة الأم ��وال املبا�شرة مل�شاريع الـ
 FDIلتمويل ا�ستثمارات ج��دي��دة او
اال��س�ت�ع��ادة تكاليف ر�أ� ��س امل ��ال وت�شمل
�أنواع احلوافز التمويلية امل�ألوفة امل�شاركة
احل�ك��وم�ي��ة يف ر�أ�� ��س ا مل ��ال  ،والت�أمني
احلكومي مبعدالت تف�ضيلية .
ج -احل��واف��ز الأخ ��رى  :ه�ن��اك جمموعة
من احلوافز يتعذر ت�صنيفها ولكن القا�سم
امل���ش�ترك بينها كونها ت�ه��دف اىل تعزيز
ربحية امل�ستثمر االجنبي بطرائق غري
م�ب��ا��ش��رة م�ث��ل ت �ق��دمي الأر�� � ��ض ،والبنى
االرتكازية ،واخلدمات ،والطاقة ب�أ�سعار
رخي�صة كمجموعة التدابري والت�سهيالت
املقدمة مل�شاريع مناطق جتهيز ال�صادرات
�أو تقدمي �أف�ضليات يف ال�سوق يكون على
�شكل و�صول تف�ضيلي للعقود احلكومية
ومنح امل�ستثمر حق االحتكار ،ومنع دخول
م�ستثمرين ج��دد  ،واحلماية من مناف�سة
ال ��واردات� ،أو املعاملة التف�ضيلية ب�ش�أن
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ال�صرف الأجنبي.
� -4إجراءات ت�سهيل بيئة الأعمال
تتمثل �إج � ��راءات ت�سهيل بيئة الأعمال
وت �ع��زي��ز م �ع��اي�ير م�ع��ام�ل��ة امل�ستثمرين
االجانب و�ضمان �أداء مالئم لال�سواق وفق
منظور امل�شروع خلق جمال للم�ستثمرين
متكنهم م��ن ال�ع�م��ل ��ش��ري�ط��ة ان ترافقه
�إج� ��راءات تنظيم العملية اال�ستثمارية
املت�ضمنة ج �ه��ود ال�ت��أ��س�ي����س وتب�سيط
�إج� � ��راءات امل��واف �ق��ة ،وت��وف�ير احلوافز
للم�ستثمرين ،وتخفي�ض كلف النزاعات يف
اثناء العمل مثل تخفي�ض و�إزال��ة الف�ساد
االداري ،وحت�سني الكفاءة وتوفري و�سائل
ال��راح��ة  ،ع�ل�اوة على اج���راءات ت�شجيع
اال��س�ت�ث�م��ار م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج وخدمات
ترويجية .
وب�صفة عامة تقوم البلدان امل�ضيفة ب�إن�شاء
�أجهزة وهيئات حكومية لال�ستثمار التي
تقوم باملهام الآتية:
 ) 1تخطيط اال�ستثمار يف �ضوء اخلطة
العامة للدولة .
 ) 2ت�ن�ظ�ي��م وت��وج �ي��ه اال� �س �ت �ث �م��ار يف
املجاالت االقت�صادية امل�ستهدفة.
 ) 3تن�سيق ج�ه��ود االج �ه��زة احلكومية
املعنية باال�ستثمار والعمل من حيث كونها
و�سيط ًا بني امل�ستثمر واالجهزة احلكومية
ذات العالقة وغالب ًا ما ت�ضم لهذه الهيئات
ممثلون عن الأجهزة احلكومية املعنية.
 ) 4تقدمي امل�ساعدات لأج��راء درا�سات
اجلدوى االقت�صادية التمهيدية والنهائية
للم�شروع.
 ) 5ح� ��ل امل� ��� �ش� �ك�ل�ات ال � �ت� ��ي ت ��واج ��ه
امل�ستثمرين.
 ) 6مراقبة ومتابعة اجنازات وممار�سات
ال�شركات .
� ) 7أخ �ت �ي��ار م���س�ت��وى التكنولوجية
وانواعها وو�ضع ال�ضوابط الالزمة بحيث
تتالءم مع متطلبات وظروف التنمية .
 ) 8القيام مبنح املوافقات على املقرتحات
اخل��ا� �ص��ة مب �� �ش��روع��ات اال� �س �ت �ث �م��ار بعد
درا�ستها يف �ضوء االهداف العامة .
�أم� � ��ا ب �خ �� �ص��و���ص ال� �ب� �ن ��اء التنظيمي
واالداري للهيئات واالجهزة القائمة على
اال�ستثمارات ف�أنها تختلف من دولة لأخرى
ويرجع االختالف لأ�سباب عدة :
 ) 1درجة املركزية يف �إتخاذ القرار اخلا�ص
باال�ستثمار والدور الرئي�س الذي يجب ان
ت�ضطلع بــه هي�أة اال�ستثمار يف ما يخ�ص
اال�ستثمارات ب�صفة عامة مبعنى هل ترتك
ق��رارات اال�ستثمار لكل قطاع �أقت�صادي
على حدة وي�صبح دور الهي�أة مبثابة حلقة
الو�صل بني الوزارات املعنية �،أو �أن الهي�أة
تكون اجلهة املركزية التي تتخذ القرارات
ومنح امل��واف�ق��ات على طلبات اال�ستثمار
املختلفة بعد �أخذ ر�أي الوزارات؟
 ) 2درج ��ة التخ�ص�ص وتق�سيم العمل
املطبقة يف ال�ه�ي��أة وم��دى ت�ع��دد الأدوار
واملهام املناطة بها.
 ) 3درجة تفوي�ض ال�سلطة داخل الهي�أة .
وتظهر �أهمية اج ��راءات تنظيم العملية
اال�ستثمارية وت�سهيل بيئة الأع �م��ال من
حيث كونها حم��ددة لتدفق اال�ستثمارات
و�إقبال امل�ستثمرين و�أختيار البلد موقع ًا
للأ�ستثمار من خالل:
�أ .النواحي القانونية:
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� )1شفافية القوانني املنظمة للأ�ستثمار
وا� �س �ت �ق��رار االح �ك��ام الت�شريعية ل��ه ،اذ
�أن ا��س�ت�ق��رار االح �ك��ام الت�شريعية يوفر
للم�ستثمر الأ� �س��ا���س ال�ث��اب��ت لتوقعاته،
ويعك�س الثقة يف ا�ستقرار وثبات الأو�ضاع
املحيطة ببيئة اال�ستثمار والعك�س �سيولد
لديه القلق من عدم �أ�ستمرارية الفر�ضيات
التي يبنى عليها قراره اال�ستثماري .
 )2ك��ذل��ك ف� ��أن ال �ت �ع��ار���ض ب�ين القوانني
امل�ن�ظ�م��ة للعملية اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ،وع��دم
�شمول ت�شريعات اال�ستثمار للم�سائل كافة
التي تعالج وتنظم العملية اال�ستثمارية
الأم��ر الذي يفتح املجال �أم��ام االجتهادات
ب�ش�أن اجلوانب التي �أغفلتها الت�شريعات
الناظمة للأ�ستثمار و�أختالف الأجتهادات
من م�س�ؤول لآخر ،ومن وقت لآخر ،االمر
ال��ذي يخل بعدالة الت�شريع وق��د يحول
دون ح�صوله  ،اذ لي�س م��ن امل�ع�ق��ول ان
مينع امل�ستثمرمن حق التملك طبق ًا لقانون
امللكية بينما يتيح ذلك قانون اال�ستثمار .
�� ) 3س�ه��ول��ة اج� � ��راءات احل �� �ص��ول على
ترخي�ص الإ�ستثمار و�إجراءات تنفيذه .
 ) 4وج �ـ �ـ��ود ج�ه��ة واح� ��دة ي�ت�ع��ام��ل معها

امل�ستثمر واىل �أي م��دى توفر للم�ستثمر
م�ـ�ـ��اي�ب��ذل��ه م��ن وق ��ت وج �ه��د وت �� �س �ه��ل له
اج ��راءات الرتخي�ص وتنفيذ اال�ستثمار
بعيد ًا ع��ن التعقيدات االداري ��ة والف�ساد
الأداري .
�أن اجل��وان��ب ال��رئ�ي���س��ة لبيئة الأع �م��ال
واملتمثلة يف ال�ت�ع��ار���ض ب��ات�خ��اذ القرار
العام وانعدام ال�شفافية وحاالت التداخل
ال �ب�يروق��راط��ي م��ع ق ��رارت الأع �م��ال كلها
عوامل ت�ؤدي اىل زيادة كلف املعامالت ،لذا
ف�أن ال�سماح باال�ستثماراالجنبي وتقدمي
احلوافز قد ال ت�ؤدي بال�ضرورة اىل قدوم
اال�ستثمار فقد يكون زيادة كلف املعامالت
الناجتة عن الأختالالت يف تنفيذ ال�سيا�سة
م��ا ي� ��ؤدي اىل تثبيط ه�م��م امل�ستثمرين
الراغبني باال�ستثمار ،فالدرجة العالية من
التنظيم احلكومي ،ومركزية �إتخاذ القرار
لتحقيق الأن�سجام بني الأه��داف وتن�سيق
ال�سيا�سات عوامل �ضرورية لت�سهيل بيئة
الأعمال .
ب� .إج����������راءات ت�����ش��ج��ي��ع
اال�ستثمار:

�إن اج��راءات ت�شجيع اال�ستثماراالجنبي
املبا�شر ميثل عن�صر ًا من عنا�صر تهيئة
بيئة الأعمال� ،إذ �أدرك��ت احلكومات التي
تبحث عن اال�ستثمار و ت�سعى اىل حت�سني
�صورة بلدانها لدى �أو�ساط امل�ستثمرين
موقع ًا م��ؤات للأ�ستثمار ب�أهمية الن�شاط
الت�شجيعي لو�صول املعلومات اىل متخذي
القرار وال�سيما الدول غري الوا�ضحة وغري
اجلذابة امام امل�ستثمر االجنبي ،وهي بذلك
تعتمد على الأت�صال املبا�شر بامل�ستثمرين
املحتملني وب�شكل خ��ا���ص بامل�ستثمرين
امل �ه �م�ين( .)1ف ��االج ��راءات الت�شجيعية
ت�ساعد امل�ستثمرين وال�سيما ال�شركات
ال�صغرية ومتو�سطة احل�ج��م لأكت�شاف
الفر�ص اجلديدة التي ال يجدونها ب�أنف�سهم،
وت�شرتك حمالت ت�شجيع اال�ستثمار يف
ثالثة عنا�صر رئي�سة(:)4
 - 1ر�سم �صورة جيدة  :وت�شمل االعالن
والدعاية من خالل و�سائل الإعالم العامة
واملتخ�ص�صة وامل�شاركة يف املعار�ض،
وا��س�ت�ق�ب��ال ب�ع�ث��ات ا��س�ت�ث�م��ار ع��ام��ة من
بلدان ال�شركات (االم) ،وتنظيم ندوات
معلومات عامة ب�ش�أن فر�ص اال�ستثمار.

اجلوانب الرئي�سة لبيئة الأعمال واملتمثلة يف التعار�ض باتخاذ القرار العام وانعدام ال�شفافية
وحاالت التداخل البريوقراطي مع قرارت الأعمال كلها عوامل ت�ؤدي اىل زيادة كلف املعامالت ،لذا
ف�أن ال�سماح باال�ستثماراالجنبي وتقدمي احلوافز قد ال ت�ؤدي بال�ضرورة اىل قدوم اال�ستثمار فقد
يكون زيادة كلف املعامالت الناجتة عن الأختالالت يف تنفيذ ال�سيا�سة ما ي�ؤدي اىل تثبيط همم
امل�ستثمرين الراغبني باال�ستثمار

وال يتوقع ان ت�سفر ع��ن ه��ذه احلمالت
االعالمية حتقيق ًا ال�ستثمارات ولكن ر�سم
ال�صورة اجليدة مفيد حني يكون الواقع
يف البلد املعنى اف�ضل من �إنطباع �أو�ساط
امل�ستثمرين الدوليني عنه ،وقد ي�سفر عنه
اذا ماتغريت النظرة اىل نتائج �أف�ضل .
 - 2حتقيق اال��س�ت�ث�م��ارات  :ت�ستهدف
ان�شطة حتقيق اال�ستثمارات ا�سرتعاء
اه �ت �م��ام م���س�ت�ث�م��ري��ن م�ع�ي�ن�ين بفر�ص
ا�ستثمار حمدد ،وال�سعي جلعلهم يقومون
فيها ومن االدوات الفعالة يف هذا املجال
احلمالت الرتويجية املبا�شرة ،وبعثات
الأ��س�ت�ث�م��ار املخت�صة ل�صناعة حمددة
او ق�ط��اع حم��دد �أو ال �ن��دوات الأعالمية
ول�ك��ن اال��س�ل��وب املف�ضل ه��ي العرو�ض
املوجهة ل�شركات حمددة ،اذ ينطوي هذا
الأ�سلوب على حتديد فر�ص اال�ستثمار يف
�صناعات وقطاعات البلد امل�ضيف املعني
وبعد ذلك يتم حتديد ال�شركات التي قد
تود اال�ستثمار يف تلك ال�صناعات ،وتقوم
�روج��ة للأ�ستثمار ب��دوره��ا يف
الهي�أة امل� ّ
توجيه �أن�شطتها اىل �أ�شخا�ص حمددين
م�س�ؤولني عن �إتخاذ القرارات يف ال�شركة
املعنية.
 - 3ت �ق��دمي اخل��دم��ات للم�ستثمرين:
وهو العن�صر الثالث من برامج الرتويج
وت�شمل �أ��س��ال�ي��ب ت�ق��دمي امل���ش��ورة لهم،
وت�سريع خطة �إج��راءات تقدمي الطلبات
واحل�صول على الت�صاريح .وقد �أت�سعت
خدمات ت�سهيل اال�ستثمار لت�شمل خدمات
م��ا بعد اال�ستثمار ،وي�ع��ود ال�سبب يف
ذلك اىل ادراك البلدان اىل ان اال�ستثمار
املتتابع �أي �إعادة ا�ستثمار الأرباح ميكن
ان يكون م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا لال�ستثمار،
ف�ض ًال عن �إن امل�ستثمرين املقتنعني ببيئة
الأ��س�ت�ث�م��ار يف دول معينة يعد �أف�ضل
دلي ًال على وج��ود مناخ جيد لال�ستثمار،
فامل�ستثمر الرا�ضي هو خري �سفري ميكن
ان ميلكه ال�ب�ل��د( .)1ل��ذا ف ��أن خ��دم��ات ما
بعد اال�ستثمار تعد و�سيلة ل�ضمان بقاء
اال��س�ت�ث�م��ار �أط� ��ول م ��دة مم�ك�ن��ة .وتعد
امل�ن��اف��ع ال�ت��ي ت�ع��ود على البلد امل�ضيف
م��ن وراء ت�ن�ف�ي��ذ ب��رن��ام��ج ن��اج��ح فعال
للرتويج للأ�ستثمارات كبرية وال�سيما
لال�ستثمارات املخ�ص�صة للت�صدير اذا ما
توفر املناخ اجل��اذب لال�ستثمار وتوفر
ف��ر���ص ا�ستثمارية جم��زي��ة ويف املقابل
ت�شري �أغ �ل��ب ال��درا� �س��ات اىل �أن تنفيذ
برنامج كفء للرتويج يكون �أقل كلفة من
تطبيق برامج للأعفاءات ال�ضريبية(.)2
�أن الرتويج لال�ستثمار هو نوع من �أنواع
الت�سويق وينبغي ان يكون العاملون
يف ه�ي�ئ��ات ال�تروي��ج م��ن ذوي اخلربة
وال �ك �ف��اءة بالعملية ،وه ��ذا يعتمد على
ح�سن االخ�ت�ي��ار للمروجني ،واحلر�ص
على تدريبهم ب�شكل جيد ومتوا�صل لدى
جهات متنوعة التجارب من اجل تن�شئة
وتكوين املروج الكفء القادر على الفهم
والتعامل مع اال�سواق ومع امل�ستثمرين
املحتملني بوعي و�صدق ومو�ضوعية،
ويف ما يتعلق بال�شكل التنظيمي املنا�سب
جلهاز الرتويج للأ�ستثمار فقد تبني �أغلب
التجارب ان ال�شكل الأمثل هو التنظيم
��ش�ب��ه احل �ك��وم��ي ال� ��ذي ي�ت�ي��ح �إمكانية
�أج �ت��ذاب امل �ه��ارات ال�لازم��ة م��ن القطاع
اخل��ا���ص ،وت�ق��دمي اخل��دم��ات احلكومية

مقاالت
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للم�ستثمرين ،ف���ض� ً
لا ع��ن حت��ري��ره من
الروتني احلكومي.
ول�ضمان املو�ضوعية يف اتخاذ القرار
باملوافقة على اال�ستثمار يف�ضل �إ�سناد
اتخاذ ال�ق��رار باملوافقة على اال�ستثمار
لغري القائمني ب��ال�تروي��ج وم��ع ذل��ك ف�أن
احل��اج��ة ت��دع��و اىل � �ص�لات ق��وي��ة بني
احلكومة وهيئات ال�تروي��ج للت�أثري يف
ال�ق��رارات اال�ستثمارية،ف�ض ًال عن كل ما
تقدم ف��أن الرتويج لن ينجح �إال اذا كان
البلد املعني جذاب ًا للم�ستثمرين االجانب
فالرتويج ميكن ان يكمل �إ�صالح ال�سيا�سة
ولكنه لي�س بدي ًال عنها.
حوافز اال�ستثمار التي ت�ضمنها
قانون اال�ستثمار رقم 13ل�سنة
 2006والتعديل الأول لقانون
اال�ستثمار قانون رقـــم ()2
ل�سنة 2010
ح��ددت اال��س�ب��اب امل��وج�ب��ة لت�شريع هذا
القانون بـ ( امل�ساهمة يف دفع عملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية وتطويرها،
وجلب اخلربات التقنية والعلمية وتنمية
املوارد الب�شرية  ،ف�ضال عن �إيجاد فر�ص
عمل للعراقيني بت�شجيع اال�ستثمارات
(املحلية والأجنبية) وتتجلى اهمية هذا
القانون بان ن�صو�صه ت�ضمنت العديد من
املزايا وال�ضمانات واالعفاءات واحلوافز
للم�ستثمرين االج��ان��ب وبال�شكل الذي
يخدم اهداف التنمية وميكن ايجاز ابرز
ايجابيات هذا القانون وال��ذي حل حمل
ق��ان��ون اال�ستثمار االج�ن�ب��ي رق��م ()39
ل�سنة  2003باالتــي:
 تت�أ�س�س مبوجب هذا القانون الهيئةال��وط �ن �ي��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار وت� �ت ��وىل ر�سم

ال�سيا�سات الوطنية لال�ستثمار وو�ضع
ال�ضوابط لها ومراقبة تطبيق التعليمات
واالنظمة يف جمال اال�ستثمار كما يكون
لالقاليم واملحافظات هيئات تقوم بذات
املهمات يف اطار التن�سيق بني جميع هذه
اجلهات  ،وتكون تلك الهيئات م�س�ؤولة
عن منح اجازات اال�ستثمار وفق ال�شروط
املو�ضوعة يف هذا القانون وكذلك العمل
على تعزيز الثقة يف البيئة اال�ستثمارية
وال �ت �ع��رف ع�ل��ى ال �ف��ر���ص اال�ستثمارية
وحتفيز اال�ستثمار فيها والرتويج لها.
 يتيح هذا القانون م�شاركة م�ستثمرينعراقيني مع م�ستثمرين اجانب ويعطي
حمفزات مغرية ( الف�صل اخلام�س املادة
" ،"15فقرة ثالثا)  ،حيث ميكن للهيئة
الوطنية لال�ستثمار ان تزيد عدد �سنوات
االع��ف��اء م��ن ال �� �ض��رائ��ب وال��ر� �س��وم مبا
يتنا�سب ب�شكل ط��ردي م��ع زي��ادة ن�سبة
م�شاركة امل�ستثمر ال�ع��راق��ي لت�صل اىل
� 15سنة اذا كانت ن�سبة �شراكة امل�ستثمر
العراقي يف امل�شروع اكرث من .%50
 يلزم هذا القانون امل�ستثمر االجنبيب �ت��دري��ب م���س�ت�خ��دم�ي��ه م ��ن العراقيني
وت�أهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم
وق��درات �ه��م وت �ك��ون االول��وي��ة لتوظيف
وا�ستخدام العاملني العراقيني ( الف�صل
ال��راب��ع /امل ��ادة /14ف �ق��رة ثامنا) وكذلك
يفر�ض هذا القانون على امل�ستثمراالجنبي
االلتزام بالقوانني العراقية النافذة يف
جم��االت ال��روات��ب واالج ��ازات و�ساعات
وظروف العمل وغريها( الف�صل الرابع /
املادة /14فقرة �ساد�سا)
 وف��ق ه��ذا ال �ق��ان��ون ي�ل�ت��زم امل�ستثمراالجنبي باملحافظة على �سالمة البيئة
وااللتزام بنظم ال�سيطرة النوعية املعمول

بها يف العراق واالنظمة العاملية املعتمدة
يف هذا املجال والقوانني املتعلقة باالمن
وال�صحة والنظام العام وقيـــم املجتمع
العراقـــــــي (الف�صل الرابع  /امل��ادة 14
فقرة خام�سا)
 م��ن خ�لال ه��ذا القانون ميكن توجيهاال��س�ت�ث�م��ارات االجنبية اىل القطاعات
اواملناطق ال�ضرورية عن طريق تقدمي
حوافز واعفاءات ا�ضافية للم�ستثمرين
ال��ذي��ن ي��وج �ه��ون ا� �س �ت �ث �م��ارات �ه��م لتلك
املناطق اوال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية ذات
االهمية ال�سرتاتيجية يف عملية التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة (الف�صل
اخلام�س /املادة 15فقرة اوالوثانيا)
 يهدف هذا القانون �إىل جلب وت�شجيعاال�ستثمارات واكت�ساب تقنيات متطورة
وتعزيز دوري القطاع اخلا�ص املحلي
والأج� �ن� �ب ��ي ف �� �ض�لا ع ��ن ت��و� �س �ي��ع حجم
ال���ص��ادرات وتطوير ال�ق��درة التناف�سية
لالقت�صاد العراقي يف القطاعات التي
ميتلك فيها العراق ميزة ن�سبية.
 ي �ه��دف ه���ذا ال��ق��ان��ون اىل ت�شجيعامل�ستثمرين العراقيني من خ�لال توفري
ق��رو���ض مي�سرة وت�سهيالت مالية لهم
ويتم ذلك من خالل التن�سيق بني الهيئة
ال��وط �ن �ي��ة ل�لا��س�ت�ث�م��ار ووزارة املالية
وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية (الف�صل الثاين /
املادة/9فقرة ثامنا).
ا�ضافة اىل تلك االلتزامات التي فر�ضها
القانون ( )13على امل�ستثمرين االجانب
ف�أنه وفر لهم مزايا وت�سهيالت و�ضمانات
واعفاءات ومن اهمها ماياتــي :
 االع�ف��اء ال�ضريبي مل��دة (� )10سنواتابتدا ًء من الت�شغيل التجاري للم�شروع
واالعفاء من ر�سوم اال�سترياد مل�ستلزمات
ال �ت �ـ ��أ� �س �ي ����س وال �ت��و� �س �ي��ع والتطوير
والتحديث مب��ا يف ذل��ك م��ن م��واد اولية
وو�سيطة وقطع غيار.
 ادخ � ��ال واخ� � ��راج ر�ؤو�� � ��س االم� ��والوع��وائ��ده��ا ومت�ك�ين امل�ستثمر االجنبي
من فتح ح�سابات يف امل�صارف العراقية
واالجنبية.
 اال�ستثماريف �سوق ال�ع��راق لالوراقاملالية باال�سهم وال�سندات املدرجة فيه
وله حق اكت�ساب الع�ضوية يف ال�شركات
امل�ساهمة اخلا�صة واملختلطة وكما ن�ص
عليه قانون التعديل رقم ( )2ل�سنة 2010
(املادة /3الفقرة ا) .
 وبهدف تطوير قطاع اال�سكان والت�سريعيف عملية التنمية واع��ادة اعمار العراق
للم�ستثمر العراقي والأجنبي حق متلك
االرا���ض��ي وال �ع �ق��ارات ال �ع��ائ��دة للدولة
ببدل حت��دد �أ�س�س احت�سابه وف��ق نظام
خا�ص وله حق متلك االرا�ضي والعقارات
ال �ع��ائ��دة للقطاعني اخل��ا���ص واملختلط
لغر�ض اقامة م�شاريع اال�سكان ح�صرا
قانون التعديل رقم  2ل�سنة  (2010املادة
 /2فقرة ا).
 متتع امل�ستثمر االج�ن�ب��ي يف ميزاتا�ضافية واردة يف االتفاقيات الثنائية
اوالدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
 حت��رمي م �� �ص��ادرة اوت ��أم �ي��م امل�شروعاال�ستثماري ب�أ�ستثناء من ي�صدر بحقه
حكم ق�ضائي بات.
 االلتزام بحق امل�ستثمر االجنبي ببيعم�شروعه كليا اوجزئيا.
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) الر�ؤيا
(
الوا�ضحة واجلريئة لالقت�صاد
العراقي
حيدر �شامان ال�صايف
(امل��دى االق�ت���ص��ادي) تلوح يف االفق،
مت�ضي ب��ا��ص��رار وث�ق��ة ��ص��وب ال�ضفة
االخرى عرب اعالم جديد تطرزه الكلمة
احل ��رة وال �ن�برة ال���ص��ادق��ة  ،متحدية
ال�صعاب وامل�خ��اط��ر وم�ع�م��دة طريقها
ب��االق�لام ال�شابة ،م��ن اج��ل غ��د م�شرق
تكتحل ف�ي��ه ع �ي��ون االج��ي��ال ب��الآم��ال
والأم�ن�ي��ات ال�سعيدة بعيدة ع��ن دوي
امل ��داف ��ع و�آه � ��ات الأرام� � ��ل والأم� �ه ��ات
الثكاىل ون��واح االط�ف��ال وامل��دن وكما
ي �ق��ال ال دمي�ق��راط�ي��ة ب�لا دميقراطيني
كذلك ال �صحافة بال جمهور ،انه املادة
الأ� �س��ا� �س �ي��ة وروح� �ه ��ا وه ��ي ال ت�ألو
جهد ًا يف �سبيل تطوير ادائها ومعرفة
�صورتها كما هي بال تزويق او بهرجة
.
لقد بات جليا الأداء املتميز مللحق (املدى
االق �ت �� �ص��ادي) ع�ل��ى م�ستوى ال�ساحة
العراقية ،لقد ا�ستطاعت تطوير ذاتها
ب�شكل وا�ضح  ،لتغطي يف �صفحاتها
ال���ش��أن االق�ت���ص��ادي املحلي والعربي
والدويل ما جعلها اقرب اىل املو�سوعة
التي لأغنى عنها لأي مواطن
وهناك ف�ضيلة البد من الإ�شارة �إليها،
متيز بها امللحق وهو غالب ًا ما يتمرد
على وجهة نظر احلكومة و�سرعان ما
ي�ستقل بر�أيه وا�ضعا م�صلحة الوطن
وامل��واط��ن ف��وق ك��ل االع�ت�ب��ارات وهذا
ي �ع��ود ب��احل�ق�ي�ق��ة اىل ر� �ص��ان��ة ومتيز
العاملني فيها من �صحفيني و�أدباء .وقد
�ساهمت املدى االقت�صادي ب�شكل كبري
يف حتريك عملية بناء البلد اقت�صاديا،
حيث كانت هي ،الناقد واملوجه يف هذه
الفرتة احلرجة واالنتقالية التي مير
بها البلد ولقد ت�أتى ذلك من خالل تبني
امللحق لنهج احليادية والواقعية وبذلك
ا�ستطاع ان يحافظ على وترية تفوقه
وجناحه رغم وجود ع�شرات ال�صحف
متعددة االجتاهات.
امل�ل�ح��ق االق �ت �� �ص��ادي ل�صحيفة امل��دى
�أهمية �صحفية كبرية يف ظل االنفتاح
ال��دمي�ق��راط��ي وت��زاي��د �أه�م�ي��ة الإع�ل�ام
بو�صفه �أداة م��ن �أدوات ب�ن��اء عراق
امل ��ؤ� �س �� �س��ات واحل ��ري ��ات ،والت�صدي
للهجمة ال�شر�سة ال �ت��ي تتعر�ض لها
مفا�صل احل�ي��اة يف ال �ع��راق واحلاجة
ل���دور ال���ص�ح��اف��ة يف ك���ش��ف احلقائق
والعمل على ت�صفية مظاهر التخلف
والعنف ودوره��ا كمنرب حر يعبرّ عن
الر�سالة الوطنية النبيلة ونقل احلقيقة
وتقدمي ال�صورة الأن�صع لوجه العراق
يف ظل ظ��رف ح�سا�س ودقيق يتطلب
حتمل امل�س�ؤولية ب�شجاعة ،وت�سليط
ال���ض��وء ع�ل��ى املكت�سبات ال�سيا�سية
وال��دمي �ق��راط �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة التي
حتققت خالل ال�سنوات املا�ضية.
(امل ��دى االق�ت���ص��ادي) و�سيلة �إعالمية
ع ��راق� �ي ��ة ت� ��أخ ��ذ ال� �ت� �ط ��ور الإع�ل�ام ��ي
االقت�صادي م�سلكا و تالحق ما يطر�أ
عليه من م�ستجدات تكنولوجية و مهنية

لتكون يف ال�صدارة دائما خدمة لقرائها
وللعمل الإعالمي املحلي ،و تقوم على
�أ�س�س عدة تنطلق من اجلر�أة يف العمل
و امل�صداقية يف الطرح و ال�سرعة يف
اخلرب و مالحقته �أوال ف��أول متجاوزة
املكان و الزمان لت�صبح املعلومة �أمام
القارئ �أينما كان و يف �أي وقت.
لقد جذبت اجلمهور و�أحدثت نقلة كبرية
خالل فرتة وجيزة ،نظر ًا �إىل التنويع
ال��ذي تعتمده يف براجمها و�أخبارها،
ال �سيما يف الربامج االقت�صادية كذلك
تطرقها للمو�ضوعات اخلا�صة بال�شباب
وم�شاكلهم والبطالة ومعاجلتها ،و�إىل
و�ضع ه��دف وا�ضح �أمامها وه��و �أكرث
ما مي ّيز تلك ال�صحف حما�سة العاملني
فيها و�إميانهم بنقل احلقيقة للجمهور
من دون تزييف ،وهو �أكرث ما �شجعها
على التعاون معهم ودعمهم بخربتها،
لذا تتوقع �أن يعلو �ش�أنها م�ستقب ًال و�أن
ّ
حتل بدي ًال لل�صحف التقليدية ،بتعبري
�أدق هي تك�سب �أر�ض ًا جديدة يومي ًا.
�إن ال�صحافة املكتوبة انت�صرت يف
معركتها �أم��ام امل��د التكنولوجي الذي
ط��ال معظم و�سائل الإع�ل�ام املختلفة،
ومت�ك�ن��ت م��ن امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى رواجها
وانت�شارها يف مناطق عدة� ،إ�ضافة �إىل
الإفادة من التقنيات احلديثة يف تدعيم
م�سريتها يف م��واج �ه��ة ال�ت�ن��اف����س مع
و�سائل الإع�لام الأخ��رى جلذب انتباه
املتلقي والقارئ واملعلن.
�إن الدرا�سات والأبحاث �أظهرت تفوق
ال�صحافة املكتوبة على و�سائل �إعالمية
�أخ ��رى مثل التلفزيون واالن�ترن��ت و
�أن التقنيات احلديثة �ستحدد امل�سار
امل�ستقبلي لل�صحافة والطباعة والتوزيع
والإعالن ،وان ال�صحافة البد �أن تكون
م�ستعدة لتقبل التقنيات احلديثة وما
يرتتب على ذل��ك من ا�ستعداد للتطور
التقني والتغيري النوعي يف و�سائل
ال�صحافة املكتوبة ،و�أن تقبل التغيري
والنمط ال�سائد وتتما�شى م��ع تطور
التكنولوجيا ال�سريع لكي ت�ستطيع
اال���س��ت��م��رار ومت �� �س��ك زم � ��ام الأم � ��ور
وتلت�صق بالقارئ وتتجاوز التخوف
من ظاهرة الإعالم الرقمي املتزايد الذي
ي�شكل خطورة على ال�صحافة املكتوبة.
لقد اهتمت ال�صحيفة بق�ضايا ال�شباب
حيث يعد املجتمع العراقي جمتمع ًا فتي ًا
�شاب ًا يف ذروة وقوة الإنتاج ،ويتطلع
�إىل لعب دور بارز يف املجتمع من خالل
تطلعاته يف التعليم والعمل ،لذلك قدمت
ال�صحيفة امللحق الأ�سبوعي لهذا اجليل
يعك�س تطلعاته وم�شاركته يف هذه
التوجهات.
�إن ال�صحافة هي املر�آة العاك�سة للواقع
املعي�شي ،ومتى ما ا�ستطاعت ان تكون
هي املر�آة التي يرى فيها املواطن ما مل
ي�ستطع ر�ؤيته بالعني املجردة واقعه
احل�ق�ي�ق��ي ت �ك��ون ه ��ذه ال���ص�ح�ي�ف��ة قد
�سجلت ح�ضورها الفاعل يف عملية بناء
املجتمع.
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ترجمة

ترجمة  /عادل العامل
لقد �أدت الثورة اخل�ضراء ،التي ح�صلت يف
املقام الأول نتيج ًة للتطورات التكنولوجية،
�إىل حت�سن جتهيز املياه و تطبيقات زراعية
�أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل هذا ،ف�إن املكننة الزائدة
للعمليات ال��زراع�ي��ة و ا��س�ت�خ��دام معايري
حماية النبات �ساهما �أي�ض ًا يف ظهور "
الثورة اخل�ضراء " يف بلدان كثرية نامية
يف ال�ع��امل ،و بوج ٍه خا�ص يف الهند ،كما
ي�ق��ول ال��دك�ت��ور راف�ي�ن��در ري�ن��ا م��ن جامعة
بابوا غينيا اجلديدة يف مقاله.
و يُرى الآن �أن م�ستويات االنتاج الزراعي
يف ال�ه�ن��د �أك�ث�ر ان�خ�ف��ا��ض� ًا ،فعلى �سبيل
امل �ث��ال ،ك��ان م�ع��دل ال�ن��اجت ال��زراع��ي خالل
الن�صف الأول من القرن جمرد  0.8باملئة
�سنوي ًا .فالرز ،ال��ذي ي�شكل  50باملئة من
�إنتاج احلبوب االجمايل ،هبط يف الفرتة
نف�سها مبعدل �سنوي مقداره  0.09باملئة
بينما كان منو ال�سكان بن�سبة  0.67باملئة
�سنوي ًا ،و تراجع توفر احلبوب الغذائية
لكل فرد بن�سبة  26باملئة بني عامي 1911
و � .1941إىل جانب ذلك� ،أن امل�ستوردات،
التي بلغ متو�سطها قرابة  5.9مليون طن
�سنوي ًا خالل �أوائ��ل ال�ستينيات من القرن
املا�ضي ،و�صلت �إىل رقم قيا�سي بارتفاع
 10.4مليون طن يف عام  ،1955و وجدت
الهند نف�سها يف نوع من الو�ضع الذي جتد
�أري�تري��ا و ب �ل��دان �أف��ري�ق�ي��ة �أخ ��رى كثرية
�أنف�سها فيه اليوم.
و ت��واف�ق� ًا م��ع ه��ذا ،ف ��إن الكفاح ي�شتد يف
�أفريقيا ب�ش�أن �أف�ضل الطرق لرفع انتاجية
القارة الزراعية املنخف�ضة ،و �ضمان �أمن
غ��ذائ��ي ط��وي��ل امل��دى و وا��س��ع االنت�شار.
و بالرغم مم��ا يُت َفق ب��وج� ٍه ع��ام على �أنه
�إمكانيتها الزراعية العظمى ،ف�إن �أفريقيا
اع�ت�م��دت ل��وق� ٍ�ت ط��وي��ل على امل�ستوردات
ال�غ��ذائ�ي��ة و ب��وج � ٍه خ��ا���ص خ�ل�ال �أوق ��ات
الأزم� � ��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة �أو ال �ت��ي م��ن �صنع
االن���س��ان .فوفق ًا للمفو�ضية االقت�صادية
لتقرير �أفريقيا ،ف�إن هذه القارة ُتنفق 25
بيليون دوالر على امل�ستوردات الغذائية و
تتلقى م�ساعدة غذائية بقيمة( )2بيليوين
دوالر �سنوي ًا ،مع معاناة ثلث �سكانها من
جوع مزمن.
م��ع ه��ذه االح���ص��ائ�ي��ات املتجهمة ،ميكن
ل�ل��واح��د �أن يفكر ب���أن �أي��ة ج�ه��ود لتعزيز
�إن �ت��اج �ي��ة �أف��ري �ق �ي��ا ال ��زراع� �ي ��ة �ستلقى
ال�ترح�ي��ب ،و لكن احل��ال لي�ست هكذا مع
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�أفريقيا و مع ّوقات الثورة اخل�ضراء
ه��ذا ب�سبب ال�ن��زاع ب�ين م��ؤي��دي طريقتني
خمتلفتني �أ�سا�سي ًا للزراعة .فمن جهة ،هناك
�أولئك الذين يح ّثون على التبني الوا�سع
النطاق لأ�ساليب " ال �ث��ورة اخل���ض��راء "،
كتلك التي ت�سببت يف زي��ادات دراماتيكية
يف االنتاجية الزراعية يف �آ�سيا و �أمريكا
الالتينية يف ال�ستينيات و ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي،وهي تت�ضمن ا�ستخدام
بذور جتارية هجينة بد ًال من البذور التي
يدّخرها الفالحون و ال�سائدة اال�ستخدام
يف �أف��ري �ق �ي��ا ،ك�م��ا تت�ضمن ط��رق الثورة
اخل���ض��راء اال��س�ت�خ��دام الكثيف للأ�سمدة
و امل ��واد الكيميائية املكافحة للح�شرات
ال�ضارة .و عموم ًا ،ف�إن هذه الطرق تتقبل
�أي ابتكار قائم على التكنولوجيا لتح�سني
حم��ا��ص�ي��ل احل��ق��ول ،مب��ا يف ذل ��ك تعديل
املو ّرثات.
و يعتقد بع�ض اخلرباء ب�أن طريقة الثورة
اخل�ضراء لي�ست فقط غري منا�سبة لأفريقيا،
بل و تنطوي على �إمكانية الت�سبب يف ال�ضرر
�أك�ثر من النفع .و يف الوقت ال��ذي تت�سع
فيه جماالت عدم اتفاقهم مع طرق الزراعة

القائمة على التكنولوجية البايلوجية،
ف�إنهم �أك�ثر �صخب ًا يف معار�ضتهم لإدخال
احلبوب املعدَّلة جيني ًا �إىل �أفريقيا.
و م��ن احلقائق امل�ع��روف��ة ه�ن��اك �أن معظم
ال��زراع��ة يف �أف��ري�ق�ي��ا ي �ق��وم ب�ه��ا فالحون
مالكون �صغارال�ستهالكهم ال�شخ�صي .و
الطرق امل�ستعملة ال تختلف �إال قلي ًال عن
طرق الزراعة التقليدية املطبقة لأجيال عدة،
مع �شيء من الطرق احلديثة االنتقائية.
و التطبيق التقليدي ل�ل�ح��راث��ة املتغرية
ا�ستجاب ًة لتناق�ص خ�صوبة الرتبة مل يعد
عملي ًا مع تزايد عدد ال�سكان� ،أي �أن الترُ َ ب
�أ�صبحت ُت�ست َغل م��ن دون ف�ت�رات راحة
ال�ستعادة و�ضعها ال�سابق ،ما ت�سبب يف
تراجعات حادة و �سريعة يف اخل�صوبة.
�إن ال���س�م��اد زاد غ��ايل ال�ث�م��ن ف��وق حتمّل
غالبية الفالحني ال�صغار الوا�سعة يف القارة
الأف��ري�ق�ي��ة .و ُت�ستخدم ط��رق دع��م الرتبة
التقليدية املتمثلة يف ا�ستعمال ال�سماد
احليواين ،و الرماد و ال�سماد الع�ضوي (�أي
املواد النباتية املتحللة) ،ب�صورة غري ثابتة
و غري منتظمة لأ�سباب متنوعة .و معظم

الزراعة تتم اعتماد ًا على املطر ،مما يخلق
م�شاكل �إ�ضافية حني ت�صبح املوا�سم �أقل
قابلية للتنب�ؤ بها و تزداد حوادث اجلفاف،
كما تت�سبب الأمرا�ض و احل�شرات ال�ضارة
يف خ�سائر فادحة يف املح�صول.
�إن اجلهود املبذولة لالنكباب على الكثري من
هذه الق�ضايا على مر ال�سنني قد ذهبت �سدىً
بفعل �ضخامتها ،و حجم القارة ،و االفتقار
�إىل التمويل امل��دع��وم ال �ك��ايف و الإرادة
ال�سيا�سية ،و عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي و
�أمور �أخرى .و حيثما تبد�أ ق�ضايا الزراعة
ت �ك��ون م��و� �ض��ع االه �ت �م��ام ،ف � ��إن حتديات
ت�ن�م��وي� ًة �أو� �س��ع جت�ع��ل م��ع ه ��ذا ال��زراع��ة
الأفريقية �أقل فعالي ًة بكثري يف التخفيف من
الفقر ما ميكنها �أن تفعل ،وقد كانت هناك
نتائج خمتلطة جلهود احلكومات املنفردة
ملعاجلة الكثري من الق�ضايا ذات العالقة و
امل�ؤدية �إىل �إنتاجية زراعية منخف�ضة على
مر العقود.
و �آخر اجلهود البارزة ال�ش�أن للتوجه نحو
ه��ذه امل�شاكل ال�ك�ث�يرة تت�ضمن مقاربات
جديدة لأم��ور �سبقت جتربتها �إ�ضافة �إىل

ا�ستخدام �سرتاتيجيات جديدة .و قد عقد
االحتاد الأفريقي يف نايجرييا عام 2006
م�ؤمتر قمة ب�ش�أن الت�سميد ،و ك��ان هدفه
املع َلن ه��و �إي �ج��اد ط��رق ت��زي��د دراماتيكي ًا
فر�ص احل�صول على الأ�سمدة �أمام الفالحني
الأفارقة.
و تت�ضمن �آخ��ر اجل�ه��ود الرفيعة ال�ش�أن
للتوجه نحو هذه امل�شاكل الكثرية مقاربات
جديدة لأمور �سبقت جتربتها،و كانت تلك
هي املحاولة الأوىل لالنكباب على الق�ضية
على م�ستوىً قا ّري ،لكن مل تكن هناك �سوى
�أخبار قليلة عما متخ�ض عن تلك القمة.
و امل�سعى الآخر الذي ا ّت�سم بالت�أكيد ال�شديد
على التكنولوجيا البايلوجية هو (التحالف
من �أجل ثورة خ�ضراء يف �أفريقيا) امل�ش َّكل
نحو
حديث ًا .و يعتزم ه��ذا التحالف على ٍ
طموح معاجلة ق�ضايا توزيع �أو�سع للبذور
الهجينة،و فر�ص و�صول الفالح �إىل ال�سماد
و املواد الأخرى ،و تدريب علماء حما�صيل
و عمال متديد �أفارقة �أك�ثر ،وغري ذلك من
الأمور ،و هذا �أي�ض ًا امل�سعى الأول للتعامل
م��ع ال�ق���ض��اي��ا ال�ك�ث�يرة ج ��د ًا ذات العالقة
بالزراعة عرب �أفريقيا .و هاتان املبادرتان،
و الكثري من امل �ب��ادرات املتناثرة الأ�صغر
امل�ستندة على املبادىء العامة نف�سها ،تلقى
معار�ض ًة �شديدة م��ن �شبكة م��ن جماعات
ال�ف�لاح�ين الأف ��ارق ��ة ،و منظمات بيئية و
غ�ير حكومية مت�صلة ب��امل��و��ض��وع ،و ذلك
لأ�سباب متنوعة ،من بينها �أن الأ�سمدة و
الكيميائيات الزراعية تلوّ ث البيئة و هي
غالية ج��د ًا و ال ميكن بالتايل ا�ستخدامها
با�ستمرار ،و �أن التفكري بالثورة اخل�ضراء
يجعل الفالحني معتمدين كثري ًا على مواد
املجهزين املتاجرين بالأعمال الزراعية.
و ي�ؤكد ه�ؤالء املعار�ضون �أن البذور املعدّلة
التجارية ميكن �أن تنتج غ�لا ًال �أف�ضل من
تلك التي يدّخرها الفالحون ،يف ظروف
مثالية معينة ،لكن ه��ذه ال�ظ��روف املثالية
نادر ًا ما تتوفر يف �أفريقيا ،و ت�ؤدي بالتايل
�إىل غ�لال لي�ست �أع�ل��ى درج� � ًة ،ب��ل و �أكرث
كلفة من ت�شكيالت البذور الف ّالحية التي
توارثها الفالحون من جيل �إىل جيل .هذا
�إ�ضاف ًة �إىل �أ�سباب �أخرى ملعار�ضة الثورة
اخل�ضراء يف �أفريقيا تتعلق ب��الأر���ض و
ا�ستغاللها ملح�صول واحد و فقدان التنوع
احلياتي تبع ًا لذلك.
عن Africa Economhc /
Analysis
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ب�������ع�������د االزم��������������������ة امل������ال������ي������ة
ترجمة  /ا�سالم عامر
نظرة �إىل �شركة بيمكو بعد
الأزمة املالية
لدى بيل غرو�س (رجل االعمال االمريكي)
��ش�غ�ف��ا م ��زدوج ��ا ،االول ج �م��ع الطوابع
الربيدية و الثاين القيام ب�أعمال اخلري،
ف �ف��ي ع ��ام  2007اع �ط��ى مل�ن�ظ�م��ة اطباء
ب�لاح��دود  9.1مليون دوالر التي ح�صل
عليها م��ن م ��زاد ملجموعته م��ن الطوابع
الربيطانية.
لقد قال انه فرح لأنه تخلى عن تلك الطوابع
"ال�صدقائه القدماء" من اجل �سبب وجيه،
لكن بيل غرو�س ذا ال�ستة و ال�ستني عاما
مل يظهر اي ع�لام��ة م��ن ع�لام��ات التخلي
عن ال�شركة التي �شارك يف ت�أ�سي�سها عام
� 1971أال وهي �شركة بيمكو من احد اكرب
�صناديق ا�ستثمار العقود و التي ا�صبحت
منذ عام  2005جزءا من (االينزAllianz
وهي �شركة �ضمان املانية).
و ب�صفته معاون رئي�س م�س�ؤول اال�ستثمار
ف�أنه يدير العائدات ال�شاملة ل�شركة بيمكو و
هي اكرب �شركة ا�ستثمار م�شرتكة يف العامل
و مبوجودات تبلغ  234مليار دوالر.
وان تلك ال�شركة ناجحة بقدر ما هي كبرية
و بعائد ٍ متو�سط  %7.5على مدى ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية �أي �أنها اف�ضل من  %98من
مثيالتها من ال�شركات طبقا ملا قالته م�ؤ�س�سة
بلومبريغ خلدمات االخبار املالية.
جتلت �شركة بيمكو من االزمة املالية اكرث
ق��وة ف�ق��د ت��وا��ص�ل��ت بالتعاقد يف الوقت
ال��ذي تراجع الآخ ��رون او حتى توقفوا
 ،فمن املقرر ان حت�صل بيمكو على ح�صة
اال�سد يف االن�ف��اق على اال�ستثمار و ذلك
م��ن �شركة االينز(Allianz Global
.)Investors
ومنت ا�صول هذه ال�شركة بيمكو اخلا�ضعة
لالدارة ب�أنتظام حتى و�صلت  1.2ترليون
دوالر  ،و متتعت ه��ذه ال�شركة ب�صايف
تدفقات اكرب من اي �شركة ا�ستثمار عقود
امريكية اخرى خالل االثني ع�شر �شهرا اىل
نهاية �شهر حزيران املا�ضي .
و مب��ا انها م�ستودع ٌ للديون احلكومية
ف�أن هذه ال�شركة متثل يف احلقيقة الناطق
ب�أ�سم "حرا�س ال�سندات"(وهم امل�ستثمرون
الذين يرفعون من االرب��اح من خ�لال بيع
عقود البلدان التي يظنون ب�أنها مبذرة)
ف�أي تغيري يف موقف هذه ال�شركة �سي�سبب
امل�شاكل و لذلك فال عجب من زي��ارة وزير
املالية اال�سباين ملوقع ال�شركة يف �ساحل
نيوبورت يف كاليفورنيا.
و تنبع �سلطة بيمكو اي���ض��ا م��ن النهج
املت�شدد ال�صارم الذي تتبعه يف اال�ستثمار
 ،فلديها فريق كبري من امل��دراء  ،حيث يتم
ا�ستدعاء ه��ؤالء امل��دراء جميعا مبا ال يقل
عن اربعة اي��ام يف اال�سبوع و مل��دة ثالث
�ساعات يف كل مرة و ذلك ملناق�شة ق�ضايا
ال�ساعة املهمة  ،و يف كل م��رة يتم اعطاء
اح��د املجاميع مهمة ط��رح االف �ك��ار بينما
ي�ت��م اع �ط��اء جم�م��وع��ة (ال �ظ��ل) مهمة �صد
املجموعة االوىل ،و بح�سب ما يقول حممد
العريان مدير بيمكو التنفيذي انهم يتبعون
"ثقافة االرتياب و الت�شكيك اال�ستنتاجية"،
حيث ان امل�س�ؤول االعلى لل�شركة حري�ص
على قيادة املناق�شات العامة.
و يظهر كل من العريان و غرو�س ظهورا

منتظما يف ال�صحف و �شا�شات التلفزيون ،
و يف تقريره العام ال�شهري �شجع غرو�س و
ّ
�سك العديد من االفكار اجلذابة مثل(new
 " )normalو يعني هذا امل�صطلح النمو
ال�ضعيف يف البلدان املتطورة و الناجم
عن حماوالت ال�شركات لرفع قدرتها املالية
و عمليات اعادة �صياغة التنظيمات والبعد
ع��ن العوملة"،و ي�ع��د "النظام امل�صريف
الظلي" من العبارات التي اوجدتها �شركة
بيمكو.
من املحتمل ان تعاين عوائد حق امللكية
يف ظ��ل ه��ذه ال �ظ��روف االق�ت���ص��ادي��ة ،لكن
النظرة ال�ضبابية للدخل الثابت قد حولت
م��دراء �شركة بيمكو اىل داعمني للمحفظة
املتنوعة.
من العقود اىل �أي مكان
ان �ه��م ي�ضعون ن�ق��وده��م يف امل �ك��ان الذي
يريدون دعمه و م�ساندته  ،حيث ان (new
 )normalالآنف الذكر الذي ي�ؤمنون به
�سوف ي�ضع نهاية ل�سوق العقود املزدهرة.

و ي �ق��ول غ��رو���س ع��ن ر�أي� ��ه م� ��ؤخ ��را� :أن
العوائد "تقف على العتبة املتو�سطة" ،ان
تدعيم هذه الفر�ضيات ناجت عن االميان بان
ا�سعار الفائدة �ستخطو مرتفعة خالل العقد
القادم مغرية ً بذلك م�سار ق��ارب الثالثني
عاما من انخفا�ض اال�سعار على نحو ٍ عام.
فعندما ترتفع ع��ائ��دات العقود تنخف�ض
ا�سعارها �آك�ل��ة بذلك م��ن اي ٍ م��ن االرب��اح
امل�ستح�صلة من ق�سيمة ال�سند املايل.
و يقول غرو�س ":ان مزيجا من املديونية
املفرطة للدول الغنية وعدم كفاية اال�ستهالك
يف ال��دول النامية ميكن له ان ي�ضعف من
م�ستوى العوائد"،ان ال�سوق املتدهورة
بالعقود متيل اىل ان تكون اقل دراماتيكية
من ال�سوق املتدهورة باال�سهم.
يف �ستينيات و �سبعينيات القرن املا�ضي
عندما زحفت ا�سعار الفائدة ب�أطراد مرتفعة
ً و مالت اال�سعار اىل الهبوط مت منح العقود
ا�سم "�شهادات امل�صادرة".
وت�ت�خ��ذ ال���ش��رك��ة اوج �ه��ا ع ��دة ل�ك��ي تدفع
ه��ذا التقدم اىل االم��ام  ،و �سيتوىل ادارة

�صناديق حقوق امللكية اثنان من املحنكني
املتمر�سني و اللذين مت التعاقد معهما من
�شركة اال�ستثمار "فرانكلني تيبمليتون".
و �سيقومان هما بدورهما بتقدمي تقرير
ل�ن�ي��ل ك��ا� �ش �ك��ري،وه��و ال��رئ�ي����س ال�سابق
لربنامج اغ��اث��ة اال��ص��ول��ة امل �ت��ده��ورة يف
وزارة املالية ،و الذي ان�ضم يف �شهر كانون
االول اىل �شركة بيمكو.
ولدى بيمكو امال كبرية يف حتقيق وحدة ٍ
ت�ساعد امل�ؤ�س�سات يف تقييم ا�ستثماراتها،
و متنحهم احلماية من االحتماالت ال�ضعيفة
و املخاطر ذات الت�أثري القوي.
ميثل مو�ضوع العقود يف الواقع واحد ًا من
�أ�سباب عدة لأتباع التنويع.
و يعتقد ال�ع��ري��ان ان امل�ستثمر �سيعتمد
اعتمادا متزايدا على ه�ؤالء املدراء الذين
ب�أ�ستطاعتهم توفري احللول اال�ستثمارية
(ال�شاملة) التي مت جتميعها على ا�ستناد
عوامل اخلطراملحتملة اكرث من جتميعها
على ا�سا�س اخلربة و االطالع الوا�سع على
ا�صناف املوجودات املحددة.

و ي��رى بع�ض املراقبني اخلارجيني هذه
احلركة على انها ردة فعل لظهور �شركة
ب�ل�اك روك ع�ل��ى ان �ه��ا اك�ب�ر ��ش��رك��ة ادارة
ا�ستثمارات يف العامل .و يقف منو بيمكو
اال�سا�سي على النقي�ض من منو مناف�ستها
التي قفزت اىل القمة بواقع  13.5مليار
دوالر والتي ح�صلت عليها من (باركليز
غلوبال انفي�ستورز) العام املا�ضي.
وي �ق��ول ال �ع��ري��ان ان ��ه م��ن ال��واج��ب على
امل�شرتين عادة ان يدفعوا مرتني مرة االوىل
ملنح الرخ�صة و الثانية لال�ستبقاء على
زبائنهم،وتعطي ثقافة بيمكو املتالحمة و
املتما�سكة ا�سبابا اك�ثر ت�ع��ددا م��ن غريها
للقلق حيال ت�أثري العقود املبذرة.
و ثمة �سبب �آخر حمتمل للتنويع �أال وهو
غ��رو���س نف�سه  ،ف�ب��وج��ود خم�سني مليار
دوالر من التدفقات ال�صافية هذا العام حتى
�شهر حزيران املا�ضي ن�صفها من اجمايل
املجموعة بقي عائده املايل اجماال �شائعا
بحيث �شعر البع�ض يف بيمكو باخل�شية من
ان ال�شركة ا�صبحت معتمدة ً اعتمادا مفرطا
على عقود الدولة االكرب يف العامل.
و ميكن ان يرحب بع�ض الزمالء ب�أر�شيف
ادن��ى من االر�شيف احل��ايل لغرو�س الذي
يعطي كالمه بع�ض االحيان نتائج عك�سية ،
حيث �أو�صى يف احدى تعليقاته يف كانون
ال�ث��اين املا�ضي بتجنب ال��دي��ن احلكومي
الربيطاين.
و يعد غرو�س مرادفا ل�شركة بيمكو املثرية
للجدل خ�لال االزم��ة املالية  ،و ان دوره
الثنائي كم�ستثمر خا�ص و مدير يف برامج
االن�ق��اذ احلكومية ت��رك البع�ض يف حالة
ت�سا�ؤل فيما لو ان هذين االمرين يتعاك�سان
يف جدوله  ،حتى ان البع�ض قد متتم قائال
ان �شركة بيمكو بحد ذاتها ت�شكل خطرا
كبريا كما هي احلال يف امل�صارف الكبرية،
لذا �أ�صبحت �شركة بيمكو مهمة جدا للبنية
التي يتكون منها ال�سوق.
و على الرغم من هدوء ال�ضجة التي متت
اثارتها اال ان غرو�س ما يزال يتخذ و�ضعا
دف��اع�ي��ا ق��ائ�لا ان��ه م��ن املحتمل ان تتمتع
�شركة بيمكو بـ(فوائد جيدة اىل حد بعيد)
والتي �ستعطي بيمكو ثقلها  ،لكنه ا�صر
على انه حني يقوم بدعم بع�ض ال�سيا�سات
احلكومية �سيتم فهم وجهات النظر تلك و
على اح�سن وجه.
و �أي ًا كانت الدوافع ف�أن قوة �شركة بيمكو
و �سلطتها تو�شك على النمو  ،فامل�ستثمرون
يتهافتون تهافتا متزايدا على �شركات ادارة
اال��س�ت�ث�م��ارات ذات امل���س�يرة الناجحة و
العنوان املعروف  ،لكن ال نن�سى ان هنالك
بع�ض امل�خ��اط��ر  ،ف� ��أذا ع ��اودت اال�سواق
الهبوط كما تتوقع ال�شركة ف�أنها �ستواجه
ال�ضغط للقيام بتخفي�ض اج��وره��ا التي
مي�ك��ن ان ت �ك��ون مرتفعة ن�سبيا مقارنة
مبثيالتها من ال�شركات.
ان االن� �ت� �ق ��ال اىل م � � ��زودي اخل ��دم ��ات
اال�ستثمارية ذات احللول ال�شاملة ميكن ان
يكون امرا كثري املهاوي و املطبات  ،حيث
�سيتطلب االمر من بيمكو القيام بتو�صية
منتجات االخ��ري��ن و منتجاتها هي اي�ضا
و هو م�سلك "مل ي�أخذ مكانه املالئم" يف
ال�صناعة يف املا�ضي ،و ذلك بح�سب ما قاله
جاكوب�سون.
عن  /االيكونوم�ست
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المرصد االقتصادي

اقتصاديات

تزامن ًا مع قرب حلول �شهر رم�ضان املبارك ..

اال�سواق ت�شهد �إقبا ًُال من املتب�ضعني
وارتـفـاعا فـي �أ�سعـار املواد الغـذائـيـة

بغداد  /علي الكاتب
مع بدء العد التنازيل ل�شهر رم�ضان املبارك الذي ميثل يف بعده
االقت�صادي حالة خا�صة للعائلة العراقية � ،شهدت اال�سواق املحلية
حركة تب�ضع كبرية مع ارتفاع ملحوظ ال�سعار املواد الغذائية .
وك��ان عدد من املراجع الدينية حرموا �شرعية هذه الزيادات يف
اال�سعار م�ؤكدين �ضرورة �إع��ادة النظر من قبل التجار يف هذه
الزيادات التي الترقى اىل البعد ال�شرعي يف الدين اال�سالمي .
وقال احمد رعد  45عاما موظف يف وزارة العلوم والتكنولوجيا:
�أن ارتفاع ال�سمن النباتي وزيت الطعام من  9500الف دينار اىل
 12الف دينار �إذ بلغ �سعر الكي�س زنة  50كغم من ال�سكر  60الف
دينار فيما كان  50الف دينار ،والزيادة يف ا�سعار املواد الغذائية
يف هذا ال�شهر خا�صة لبع�ض امل��واد الغذائية التي ي��زداد الطلب
عليها مثل الع�صائر وااللبان والتمور وال�شعرية والعد�س كونها
تعد اال�سا�سيات يف موائد االفطار وال�سحور ،وكذلك احللويات
والطحني ل�صناعة احللويات التي تعد تقليد ًا غذائي ًا رم�ضاني ًا
متوارث ًا ،وك��ذا احل��ال مع الدجاج واللحوم البي�ضاء واحلمراء
وبي�ض املائدة التي ت�ستهلكها العائالت العراقية كثريا يف هذا
ال�شهر  .فيما قال ريا�ض حممد �صاحب حمل يف �سوق �شورجة
البياع� :أن حم��ال بيع املفرد ب��د�أت ب�سحب الكثري من الب�ضائع
وامل��واد الغذائية ،ال�سيما من اللحوم والدواجن وبي�ض املائدة
،وكارتون البي�ض على �سبيل املثال بلغ �سعره  38الف دينار بعد

ان كان  25الف دينار والزيادة م�ستمرة وت�صاعديا خالل اال�سابيع
االوىل نظرا للزيادة يف الطلب لتعود اىل و�ضعها الطبيعي يف
اواخر ال�شهر املبارك.
�سارة علي موظفة يف وزارة االت�صاالت قالت� :أنها �أنفقت �أكرث من
 300الف دينار لتامني احتياجات املطبخ من الطعام يف رم�ضان
والقائمة التزال طويلة واال�سعار منا�سبة ومعقولة �إذا ما قورنت
مع الأعوام املا�ضية ،واالرتفاع يف اال�سعار قد تكون م�سبباته زيادة
الطلب اال ان الواقع ي�شري اىل ان اكرث العائالت تعد العدة لرم�ضان
مبكرا وتقوم بالتح�ضري له ويف ه��ذا دح�ض لفكرة ان االرتفاع
�سببه زيادة الطلب على ال�شراء ،واحلقيقة ان ج�شع بع�ض التجار
ورغبتهم يف االث��راء على ح�ساب املواطن امل�ست�ضعف غري ابهني
بحرمة وقد�سية هذا ال�شهر الف�ضيل من اجل حتقيق مطامعهم يف
الربح املادي ال�سريع م�ستغلني حاجة النا�س املا�سة للمواد الغذائية
يف هذا ال�شهر من ال�سنة .
من جانبهم �أكد عدد من اخلرباء االقت�صاديني ان هذه الفو�ضوية
التي تعم اال�سواق املحلية ال�سيما يف �شهر رم�ضان املبارك هي جزء
من الفو�ضوية التي تعم امل�شهد التجاري وعدم ان�ضباط حركية
ومعامالت اال�سواق يف وقت ارتفع حجم التبادل التجاري بني
العراق وكل من تركيا وايران ال�سيما يف حقل املواد الغذائية التي
تعتمد الأ�سواق عليها الأ�سواق التجارية اعتماد ًا كبري ًا يفوق ن�سبة
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حتديات الزراعة
 عبا�س الغالبي
الي�شكل قطاع الزراعة حالي ًا �سوى  %3من الناجت املحلي االجمايل
يف م�شهد متدهور غري م�سبوق  ،مايجعل احلاجة ملحة اىل اجراءات
جدية العادة بريق هذا القطاع احليوي املهم .
ولعل االقت�صاد العراقي يف ظل وثنيته النفطية �أحوج مايكون االن
اىل قطاعات انتاجية فاعلة لتحرير ه من االعتماد على القطاع النفطي
كم�صدر دخل وحيد  ،حيث تتجلى االهمية البالغة للقطاع الزراعي
وامكانية اال�ضطالع بدور مهم يف االقت�صاد الوطني � ،إال ان واقع
احلال ينذر مبخاطر كبرية قد يتعر�ض لها القطاع الزراعي ب�ضوء
معطيات الواقع املعي�شي  ،حيث الت�صحر الذي كان تنيجة ل�شحة
مياه االنهر واالمطار واال�ستغالل غري العلمي لالرا�ضي الزراعية .
كما ان التقديرات احلكومية ت�شري اىل انه من جمموع  42مليون
دومن من االرا�ضي الزراعة ي�ستغل االن فقط  14مليون دومن  ،هذا
ف�ض ًال من الهجرة االري��اف اىل املدن وما�شكل ذلك من حتد وا�ضح
للزراعة على اخ�ت�لاف ان��واع�ه��ا ،حيث يتطلب االم��ر اىل برنامج
حكومي وا�سع يف هذا االجتاه معززا بتخ�صي�صات ا�ستثمارية تلبي
حاجة هذا القطاع .
والميكن ان نلم�س عودة طبيعية مل�ستويات االنتاج الزراعي بحدود
ال �ف�ترة القليلة امل�ق�ب�ل��ة  ،لكن
اخل�ط��ة ال�ت��ي و�ضعتها وزارة
ال� ��زراع� ��ة ل �ل �خ �ط��ة التنموية
اخلم�سية وال �ت��ي �سلمت اىل
الميكن ان نلم�س عودة وزارة التخطيط اذا مانفذت
طبيعية مل�ستويات االنتاج ب�شكلها ال�صحيح  ،ف�أن االرتقاء
الزراعي بحدود الفرتة ب� �ه ��ذا ال� �ق� �ط ��اع مب�ستويات
القليلة املقبلة  ،لكن متقدمة يتطلب تبني احلكومة
اخلطة التي و�ضعتها ومب���س��ان��دة ال�برمل��ان لربنامج
وزارة الزراعة للخطة وت� �خ� �ط� �ي ��ط ن� ��اج� ��ح ي��ع��ال��ج
التنموية اخلم�سية امل�شكالت الرئي�سة املوجودة
والتي �سلمت اىل وزارة حالي ًا يف القطاع الزراعي ك�شح
التخطيط اذا مانفذت امل �ي��اه  ،وال�ت�ق�ن�ي��ات احلديثة
ب�شكلها ال�صحيح  ،ف�أن امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف العمليات
االرتقاء بهذا القطاع الزراعية وطرق الري اجلديدة
مب�ستويات متقدمة وع�م�ل�ي��ات حت���س�ين االرا� �ض��ي
يتطلب تبني احلكومة والبذور واالهتمام بالفالحني
ومب�ساندة الربملان م� ��ن خ� �ل��ال ت� ��وف �ي�ر ال � �ب� ��ذور
لربنامج وتخطيط ناجح واال�سمدة وامل�ي��اه والقرو�ض
يعالج امل�شكالت الرئي�سة الزراعية  ،هذا ف�ض ًال عن تفعيل
املوجودة حالي ًا يف القطاع عملية اال�ستثمار الزراعي .
الزراعي ك�شح املياه  ،وع��ن��د م��راج �ع��ة االج� � ��راءات
احلكومية عرب ال�سبعة اعوام
املا�ضية نرى انها ترقيعية غري
جمدية يف ظل عملية اال�سترياد
املفتوحة واملنفلتة للمنتجات
الزراعية ومن خمتلف املنا�شىء من دون اجراءات رقابية حمددة مع
غياب املنتج املحلي ب�سبب تراجع االنتاج الزراعي لال�سباب املذكورة
 ،مع بع�ض التغيريات املجتمعية التي احدثت ه��زة يف منظومة
الريف واملدينة  ،حيث ن�شطت الهجرة من الريف اىل املدينة وتخلى
املزارعون عن مهنتهم  ،ما�أدى اىل انح�سار عدد املزارعني والفالحني
وال�سباب �شتى بع�ضها ال يتعلق بقلة الدعم او تراجع كفاءة االر�ض
ب�سبب �شح املياه الذي �أدى اىل بروز الت�صحر كظاهرة تتفاقم يف
ظل التغيريات املناخية و�شح املياه و�ضعف الدعم احلكومي .
ومن هنا ف�أن التحديات التي تواجه الزراعة كبرية وبحاجة اىل جهد
عايل امل�ستوى يتلم�س امل�شكالت اال�سا�سية �سعي ًا لو�ضع العالجات
الناجعة الكفيلة بتفعيل ه��ذا القطاع ولعلنا م��ن خ�لال املقاالت
والتحقيقات واحل���وارات التخ�ص�صية يف ملحقنا االقت�صادي،
وكذلك يف امل�ؤمترات والندوات التي تعر�ضت للقطاع الزراعي ك�أحد
�أهم القطاعات االنتاجية املعول عليها يف تن�شيط االقت�صاد الوطني،
وتخلي�صه م��ن ف��ردان�ي��ة ال�ق�ط��اع النفطي يف ظ��ل عملية التحول
االقت�صادي املن�شودة من االقت�صاد املركزي اىل اقت�صاد ال�سوق،
ولعل هذه التحديات متثل حالي ًا امللمح االبرز الذي ي�سور القطاع
الزراعي الذي يعاين من الرتاجع اخلطري.
abbas.abbas80@yahoo.com

