هل العراق مقبل على أزمات مالية
سببها القروض المصرفية؟
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بغداد  /علي الكاتب
قال وزير العمل والشؤون االجتماعية المهندس محمود الشيخ راضي :إن وجود العمالة االجنبية في العراق غير شرعي و يحتل هذه الموضوع في الوقت
الحاضر حيزا كبيرا من االهمية فالكل يعلم حجم البطالة واسبابها ونسبها المرتفعة .واضاف الشيخ راضي خالل الندوة التي عقدتها الوزارة لمناقشة
واقع العمالة االجنبية في العراق وانضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية وانعكاساته على واقع العمل في العراق  :يجب علينا ان نسمع جميع
الشكاوى التي تقدم عن تدني مستوى العمالة الوطنية وناحية االلتزام والضبط.

وزير العمل والشؤون االجتماعية :العمالة األجنبية غير
شرعية وسببها البطالة المتفاقمة في العراق
وناق�شت الندوة ال�سبل الكفيلة ملعاجلة
العمالة االجنبية بعد تقدمي املقرتحات
والآراء التي ت�سهم يف حل هذه امل�شكلة
بح�ضور عدد من املتخ�ص�صني من �أع�ضاء
اللجنة العليا للت�شغيل وممثلي جميع
ا�صحاب العمل والعمال وكذلك من دائرة
التنمية ال�صناعية واحت� ��اد املقاولني
العراقني واالحتاد العام لنقابات العمال
 ،ف�ض ًال ع��ن مناق�شة مو�ضوع ان�ضمام
العراق اىل منظمة التجارة العاملية من
زاوية ت�أثري ذلك على ال�صناعة الوطنية،
كذلك مت تقدمي ورقة عمل من قبل الوزارة
حول منظمة التجارة العاملية مت ار�سالها
اىل االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل����س ال� ��وزراء
ووزارة التجارة وا�شار عدد من احل�ضور
من املتخ�ص�صني يف ه��ذا املجال اىل ان
العمالة االجنبية الوافدة يجب ان تخ�ضع
اىل �شروط وموا�صفات معينة وان ينظم
عملها باالتفاق بني وزارة العمل ومكاتب
الت�شغيل .
وقال الوزير:مبا �أن ال��وزارة هي ملزمة
بال�سعي للت�صدي مل�شكلة البطالة فهي
اي���ض��ا م�ل��زم��ة بال�سعي ل�ت��وف�ير اف�ضل
ال��ظ��روف الجن���اح امل �� �ش��اري��ع مبختلف
الوانها خا�صة مايتعلق بالعمالة االجنبية
فهي م�س�ؤولة عن الت�صدي لهذا املو�ضوع
وحم��اول��ة اي�ج��اد حلول علمية ل��ه ت�أخذ
ب�ن�ظ��ر احل���س�ب��ان ال �ن �ق��اط ال �ت��ي حترتم
العمالة الوطنية.
و�أ�� �ض ��اف ال���ش�ي��خ را� �ض��ي� :إن م��ن هذا
املنطلق قدمت دائ��رة العمل والتدريب
املهني يف ال ��وزارة ورق��ة عمل عر�ضتها
ع�ل��ى اللجنة العليا للت�شغيل يت�ضمن
مناق�شة مو�ضوع العمالة ب�شكل مف�صل
ومن جميع جوانبه .
ف��ي��م��ا ل� �ف ��ت ن� � ��وري احل��ل��ف��ي وكيل
ال��وزارة االق��دم اىل معاناة العراق منذ
م�ط�ل��ع ت�سعينيات ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي من
ت��زاي��د مل�ع��دالت البطالة وت�ضخم مفرط
وانخفا�ض كبري يف قيمة العملة نتيجة
للحروب واحل�صار االقت�صادي وما تبع
ذلك من �أح��داث بعد عام � 2003أدت اىل
تدمري البنية التحتية وح��ل العديد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية وتوقف العديد من
امل�شاريع ال�صناعية واخلدمية يف خمتلف
القطاعات �،إ�ضافة اىل ت��ردى الأو�ضاع
الأمنية كل ذلك فاقم م�شكلة البطالة التي
و�صلت اىل م�ستويات خطرية .
وق� ��ال احل �ل �ف��ي :ب��رغ��م االخ� �ت�ل�اف يف
حتديد معدالت البطالة ف�أن هذه املعدالت
مهما قلت او كرثت ت�شري اىل ا�ست�شراء
ه��ذه ال�ظ��اه��رة ال�ت��ي تعد م��ن التحديات
الرئي�سة التي تواجه االقت�صاد العراقي
ملا لها من انعكا�سات على جممل الأو�ضاع

االقت�صادية واالجتماعية .
و�أو�ضح احللفي انه من الأ�سباب الأخرى
الرتفاع معدالت البطالة هو زيادة اعداد
العمالة التي تدخل �سوق العمل �سنوي ًا
نتيجة الرت �ف��اع م �ع��دالت من��و ال�سكان
،وارت �ف��اع تكاليف الإن�ت��اج املحلي الذي
ادى اىل انعدام قدرته على مناف�سة املنتج
الأجنبي مما ترتب عليه توقف العديد
م��ن الأن���ش�ط��ة الإن�ت��اج�ي��ة ،زي� ��ادة اع��داد
حاملي ال�شهادات الأكادميية والو�سطية
مبعدالت ال تتنا�سب مع النمو االقت�صادي
وع ��دم ال�تراب��ط ب�ين خم��رج��ات التعليم
واحتياجات �سوق العمل .
وا�شار احللفي اىل ان تخفي�ض معدالت
البطالة وتوفري فر�ص عمل جديدة ي�أتي
من خ�لال تبني م�شاريع كثيفة العمالة
،و دعم القطاعات التي ت�ستوعب �أعداد ًا
ك �ب�يرة م��ن الأي� � ��دي ال �ع��ام �ل��ة ،وتقدمي
الدعم مل�شاريع القطاع اخلا�ص وت�سهيل
متطلبات ت�شغيلها .
و�أ�� �ض���اف احل� �ل� �ف ��ي�:إن وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية �ساهمت يف احلد
من البطالة من خالل ان�شطتها وبراجمها

ال�ت��ي تتمثل يف ال�ت��دري��ب املهني ومنح
ال �ق��رو���ض للم�شاريع ال���ص�غ�يرة امل��درة
للدخل وتنظيم الت�شغيل ال��ذي ت�ضطلع
به دائرة العمل والتدريب املهني �أ�ستناد ًا
اىل احكام قانون العمل رقم ( )71ل�سنة
 1987ال ��ذي �أن���اط ب��ال��دائ��رة املذكورة
وبوا�سطة مكاتب الت�شغيل املنت�شرة يف
جميع املحافظات تنظيم ت�شغيل العمال
ح�سب الفر�ص املتاحة مبا ي�ضمن حتقيق
ال�ع��دال��ة وامل �� �س��اواة ب�ين العمال و�أج��از
لها اال�ستعانة بلجنة ا�ست�شارية لهذا
الغر�ض والزم مكاتب الت�شغيل بت�سجيل
�أ�سماء طالبي العمل وتثبيت نوع العمل
الذي يرغبون فيه ا�ستناد ًا اىل م�ؤهالتهم
العلمية والعملية وتلبية طلبات �أ�صحاب
العمل يف حالة توفر العمال املطلوبني
م��ن ب�ين امل�سجلني يف املكاتب ،وجميع
خدمات الت�شغيل جمانية ال يجوز ل ٍأي
ك��ان �أن يتقا�ضى م��ن ال�ع��ام��ل اج ��ر ًا او
تعوي�ض ًا لقاء ت�شغيله.
وق��ال :مل يجز القانون يف امل��ادة ()23
منه ت�شغيل �أي عامل �أجنبي ما مل يكن
قد ح�صل على �أجازة عمل وفق ال�شروط

والإجراءات التي حتددها تعليمات وزارة
العمل ون�ص يف البند (ثاني ًا) من املادة
( )24على معاقبة م��ن يخالف االحكام
اخلا�صة بت�شغيل الأجانب باحلب�س مدة
ال تقل عن �شهر وال تزيد على �ستة �أ�شهر
وبالغرامة .
وت ��اب ��ع :ك �م��ا �أ�� �ص ��درت وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية تعليمات ممار�سة
الأج��ان��ب للعمل يف ال �ع��راق رق��م ()18
ل�سنة  1987املعدلة بالتعليمات رقم ()4
ل�سنة  1989التي نظمت عمل الأجانب
 ،حيث عرفت الأجنبي ب�أنه كل �شخ�ص
ال يحمل اجلن�سية العراقية �أو جن�سية
احدى الدول العربية ويرغب بالعمل يف
القطاع اخلا�ص او املختلط او التعاوين
 ،و�أكدت يف املادة الثالثة املبد�أ القانوين
ال� ��ذي ي�ق���ض��ي ب � ��أن ال ي �ج��وز ل�صاحب
العمل يف القطاع اخلا�ص او املختلط او
التعاوين ت�شغيل �أي �أجنبي ما مل يكن قد
ح�صل على �إج��ازة عمل وفق الإجراءات
وال �� �ش��روط امل� �ح ��ددة ف�ي�ه��ا  ،و�أوج �ب��ت
م��راع��اة الأم ��ور الآت �ي��ة عند منح �إج��ازة
العمل وهي:
مدى حاجة العراق اىل الأي��دي العاملة
الأجنبية على �ضوء ما يتطلبه االقت�صاد
الوطني وح�سب متطلبات كل حمافظة
وبعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل
والتدريب املهني و�أق�سامها يف املحافظات
،وت�أييد ال��دوائ��ر الأمنية املخت�صة عدم
وجود مانع �أمني من ا�شتغال ال�شخ�ص
الأجنبي يف العراق .
و�أ�ضاف� :أم��ا �شروط منح �أج��ازة العمل
فقد حددتها املادة ال�ساد�سة حيث ق�ضت
على ال�شخ�ص الأجنبي املوجود خارج
ال �ع��راق ال ��ذي ي��ري��د م��زاول��ة ال�ع�م��ل يف
ال � �ع� ��راق ،ات� �ب ��اع الإج � � � ��راءات التالية
ل�غ��ر���ض احل �� �ص��ول ع�ل��ى �أج � ��ازة العمل
�أن ي�ت�ق��دم بطلب حت��ري��ري اىل وزارة
العمل وال�ش�ؤون االجتماعية عن طريق
املمثليات العراقية يف اخلارج او وكيله
الر�سمي يف العراق او بوا�سطة �صاحب
العمل الذي يروم ت�شغليه نيابة عنه .
وا�شار اىل �ضرورة ت�ضمني الطلب جميع
املعلومات التي تتعلق مب�ؤهالته موثق ًا
بال�شهادات وامل�ستندات املتوفرة لديه مع
بيان ا�سمه وجن�سيته ونوع العمل ومدته

أوضح الحلفي انه من األسباب األخرى الرتفاع معدالت البطالة هو زيادة اعداد العمالة التي تدخل سوق العمل
سنويًا نتيجة الرتفاع معدالت نمو السكان ،وارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي الذي ادى الى انعدام قدرته على منافسة
المنتج األجنبي مما ترتب عليه توقف العديد من األنشطة اإلنتاجية ،زيادة اعداد حاملي الشهادات األكاديمية
والوسطية بمعدالت ال تتناسب مع النمو االقتصادي وعدم الترابط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وا�سم �صاحب العمل وعنوانه الكامل.
وت�ق��وم دائ ��رة العمل وال�ت��دري��ب املهني
يف ب �غ��داد ،و�أق���س��ام�ه��ا يف املحافظات
بالتثبت من ال�شروط القانونية وح�صول
املوافقة للعمل يف العراق ومن ثم تفاحت
ال�سلطات املخت�صة ملنح �سمة الدخول
لل�شخ�ص الأج�ن�ب��ي ،وعلى ه��ذا الأخري
عند دخوله العراق مراجعة دائرة العمل
والتدريب املهني يف بغداد او �أق�سامها
يف املحافظات خالل مدة �سبعة �أي��ام من
ت��اري��خ دخ��ول��ه ال�ع��راق لغر�ض الت�أ�شري
وا�ستكمال �إجراءات منح الأجازة.
وكذلك على ال�شخ�ص الأجنبي املوجود
داخل العراق الذي يريد مزاولة العمل يف
العراق  ،اتباع الإجراءات التالية لغر�ض
احل�صول على �إجازة العمل :
تقدمي امل�ستم�سكات القانونية التي تثبت
كون دخوله العراق و�إقامته فيه ب�صورة
م�شروعة،
وك��ذل��ك ان ي�ت�ق��دم بطلب حت��ري��ري اىل
دائ��رة العمل والتدريب املهني يف بغداد
او �أق�سامها يف املحافظات� ،أو بوا�سطة
�صاحب العمل الذي يروم ت�شغيله .
ك �م��ا ي �ج��ب �أن ي�ت���ض�م��ن ال �ط �ل��ب جميع
املعلومات التي تتعلق مب�ؤهالته موثق ًا
بال�شهادة وامل�ستندات املتوفرة لديه مع
بيان ا�سمه وجن�سيته ونوع العمل ومدته
وا�سم �صاحب العمل وعنوانه الكامل .
وا� �ش��ار اىل ان امل���ادة ال�سابعة حددت
واج �ب��ات ال�ع��ام��ل الأج�ن�ب��ي حيث ق�ضت
ب�أن يتوجب على العامل الأجنبي التخلي
عن العمل عند انتهاء مدة نفاد الإجازة ما
مل جتدد  ،على ان يقدم العامل االجنبي
الفني تعهد ًا خطي ًا لتدريب عامل او اكرث
م��ن ال�ع�م��ال ال�ع��راق�ي�ين امل�ت��واج��دي��ن يف
امل�شروع على العمل الذي ميار�سه خالل
مدة االجازة.
و�أو�� �ض ��ح �أن واج �ب��ات ��ص��اح��ب العمل
قد ت�ضمنتها امل��ادة الثامنة التي تتعلق
باخبار دائ��رة العمل وال�ت��دري��ب املهني
يف ب �غ��داد او �أق���س��ام�ه��ا يف املحافظات
عند ترك العامل االجنبي العمل او عند
انتهاء خدمته او انتهاء مدة �أجازته او
مغادرته العراق م�شري ًا اىل م�سك �سجل
تدون فيه املعلومات الالزمة عن العمال
الأج��ان��ب ،م��ع االحتفاظ ب ��أج��ازة العمل
لديه و�أعادتها اىل دائرة العمل والتدريب
املهني يف بغداد و�أق�سامها يف املحافظات
عند انتهاء عقد العمل لأي �سبب كان،
ح�ي��ث ح ��ددت م��دة اج���ازة ال�ع�م��ل ب�سنة
واح� ��دة جت ��دد وف ��ق متطلبات احلاجة
وعلى العامل الأجنبي ان يطلب جتديدها
عن طريق �صاحب العمل قبل �شهر على
االقل من ت�أريخ انتهاء نفادها ،فيما ق�ضت

املادة التا�سعة ب�أن تلغى اجازة العمل يف
�أي وق��ت ك��ان ويف الأح��وال اذا ثبت ان
املعلومات وامل�ستندات عن طلب الإجازة
غري �صحيحة.
وح��دد ح��االت اال�ستثناء مبوجب املادة
احلادية ع�شرة من احكام هذه التعليمات
للعاملني لدى الهيئات الدولية والبعثات
الدبلوما�سية والقن�صليات التجارية
والأجنبية املعتمدة يف العراق،والأجانب
الذين ت�سمح لهم القوانني واالتفاقيات
واملعاهدات الدولية التي تكون احلكومة
العراقية ط��رف� ًا فيها مبمار�سة الأعمال
يف العراق و الأجانب امل�شتغلون لدى
احلكومة .
واك��د ك��ذل��ك ،ي�ستثنى ال�ع�م��ال االجانب
الذين ي�ستقدمون ملدة ال تزيد على ()30
يوم ًا للعمل يف العراق ب�صفة خرباء او
لأغ��را���ض ال�صيانة او الإدام��ة او تقدمي
امل�شورة الفنية او غري ذلك من الأعمال
م��ن الأج� � ��راءات امل�ن���ص��و���ص عليها يف
املادة الرابعة (او ًال) واملادة ال�ساد�سة من
التعليمات (. )9
وق��ال احللفي :ي�ستدل من احكام قانون
العمل وتعليمات ممار�سة االجانب للعمل
يف العراق �سبق الأ�شارة اليهما  ،حيث �أن
�أ�شغال فر�ص العمل املتوفرة وكمبد�أ عام
من حق ابناء البلد وال يلج�أ اىل ت�شغيل
الأجانب �إال ا�ستثنا ًء ويف احلاالت التي
ال يتوفر فيها عامل عراقي ميلك امل�ؤهالت
الالزمة للقيام بالعمل املطلوب وقد �أخذ

بهذا الأجتاه قانون اال�ستثمار رقم ()13
ل�سنة  2006ح�ي��ث ق�ضت امل� ��ادة /12
او ًال منه ،ب ��أن يحق للم�ستثمر توظيف
و�أ��س�ت�خ��دام عاملني م��ن غ�ير العراقيني
يف حالة ع��دم �إمكانية ا�ستخدام عراقي
ميلك امل�ؤهالت الالزمة وقادر على القيام
باملهمة نف�سها،وت�ضمن نظام اال�ستثمار
رقم ( )2ل�سنة  2009يف املادة ( )30منه
ب ��أن تراعي الهيئة الوطنية لال�ستثمار
عند منح �إجازة اال�ستثمار ان يكون حجم
الأيدي العاملة املحلية ال يقل عن  %50من
�إج�م��ايل الأي��دي العاملة امل�ستخدمة يف
امل�شروع.
و�أ� �ض��اف� :إن �أف ��واج العمالة الأجنبية
ت�ت��واف��د اىل ال �ب�لاد م��ن خ�ل�ال ا�ستخدم
العديد منهم للعمل يف املنطقة اخل�ضراء
ل�صالح ال �ق��وات الأجنبية وعند انتهاء
عقودهم يت�سربون �إىل قطاعات العمل
املختلفة ب�صورة غري م�شروعة كما ظهر
العديد م��ن املكاتب وال�شركات الأهلية
التي ت�ستقدم العمالة الأجنبية دون �سند
قانوين ومل تقت�صر اال�ستعانة بالعمالة
الأجنبية على القطاع اخلا�ص ،بل �شملت
�أي�ض ًا بع�ض امل�شروعات احلكومية �أما
ب�صورة مبا�شرة او عن طريق املقاولني..
وامل�ل�ف��ت للنظر ان ه��ذه العمالة ترتكز
يف �أغ�ل�ب�ه��ا يف ق �ط��اع اخل��دم��ات واملهن
التي ال تتطلب �أي��ة خربة  .لقد انق�سمت
الآراء ب�ش�أن العمالة الأجنبية بني م�ؤيد
ومعار�ض ولعل اب��رز م�بررات امل�ؤيدين

هو قلة �أج��ور العمالة الأجنبية وطول
��س��اع��ات عملهم وان���ض�ب��اط�ه��م و�أدائ �ه��م
خمتلف الأعمال �أما م�بررات املعار�ضني
هو انت�شار البطالة حيث تزدحم املقاهي
و�أر�صفتها بال�شباب العاطلني عن العمل
الذين ميتلكون اخلربة وامل�ؤهالت .
من جانبه اكد الدكتور ريا�ض ح�سن مدير
عام العمل والتدريب املهني ان الوزارة مل
متنح الرخ�صة لأية جهة بدخول اي عامل
اجنبي اىل العراق ماعدا بع�ض االجازات
املحدودة جدا ملربيات املنازل م�شريا اىل
ان العمال املوجودين حاليا يف العراق
جاءوا عن طريق �شركات ومكاتب وهمية
ومن خالل العمال الذين كانوا يعملون
يف املنطقة اخل�ضراء .
وا���ض��اف ح �� �س��ن�:أن ال �ع �م��ال الأج��ان��ب
يعملون يف ال�ع��راق ه��م م��ن الآ�سيويني
وبالأخ�ص دولة بنغالدي�ش م�ؤكدا انه ال
توجد �أية �إح�صائية بعدد العمال االجانب
يف ال��ع��راق ل �ك�ثرة دخ��ول �ه��م اىل البلد
ب�شكل ع�شوائي ومن قبل قوات االحتالل
وبع�ض اجلماعات التي تدخل لأغرا�ض
�سياحية وتبقى تعمل من دون رقيب من
�أجهزة الدولة .
وا� �ش��ار اىل ان ال� ��وزارة �شكلت جلانا
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�� ��وزارات ذات العالقة
ب ��اج ��راء ب �ي��ان��ات واح �� �ص��ائ �ي��ات لعدد
العاملني االج��ان��ب يف ال�ع��راق مبينا ان
الكثري م��ن ارب ��اب العمل يتهربون من
الت�صريح بعدد العمال ال��ذي��ن يعملون

لديهم ب�سبب تخوفهم من العقوبات التي
قد ت�صيبهم جراء ذلك والتي ترتاوح بني
�شهرين اىل �ستة ا�شهر �سجن ،علما ان
قانون العمل العراقي ال�سائد من االن هو

إن أفواج العمالة األجنبية تتوافد
الى البالد من خالل استخدم
العديد منهم للعمل في المنطقة
الخضراء لصالح القوات األجنبية
وعند انتهاء عقودهم يتسربون
إلى قطاعات العمل المختلفة
بصورة غير مشروعة كما ظهر
العديد من المكاتب والشركات
األهلية التي تستقدم العمالة
األجنبية دون سند قانوني ولم
تقتصر االستعانة بالعمالة
األجنبية على القطاع الخاص ،بل
شملت أيضًا بعض المشروعات
الحكومية أما بصورة مباشرة او
عن طريق المقاولين ..والملفت
للنظر ان هذه العمالة تتركز في
أغلبها في قطاع الخدمات والمهن
التي ال تتطلب أية خبرة .

قانون العمل العراقي القدمي الذي مينع
ا�ستقدام العمالة االجنبية �إال �إذا كانت
غري متوفرة بالعراق حيث ان ال��وزارة
�أع��دت ق��ان��ون عمل ج��دي��د ًا وع��ر���ض على
خرباء دوليني ونوق�ش مع خرباء منظمة
العمل العربية واخذت مالحظاتهم بنظر
احل�سبان م�شريا اىل ان ال�ق��ان��ون متت
امل�صادقة عليه م��ن قبل جمل�س �شورى
الدولة ليعر�ض على جمل�س الوزراء ليتم
بعد ذلك الت�صويت عليه من قبل جمل�س
ال �ن��واب ال ��ذي �سينظم دخ ��ول العمالة
االجنبية اىل ال �ع��راق يف ح��ال �إق ��راره
وتعمل ال���وزارة وف��ق ق��ان��ون  71ل�سنة
 1987الذي ينظم العمل ويجيز ا�ستقدام
العمالة االجنبية املهنية والفنية ب�شرط
ان تكون لديها م ��ؤه�لات ال تتوفر لدى
العامل العراقي وبالتايل مينع القانون
ا�ستقدام االيدي العاملة غري الفنية .
اىل ذلك قال كاظم �شمخي مدير عام املركز
الوطني للبحوث والدرا�سات يف الوزارة:
�أن ��س��وق العمل ال�ع��راق��ي م��ن الناحية
الفنية لفئات اال�سواق العاملية هو �سوق
خ��ام��ل وغ�ير منظم ويفتقد اىل االط��ار
امل�ؤ�س�سي الذي �أدى �إىل البطالة الكبرية
يف البلد كما ي��ؤ��ش��ر على ��س��وق العمل
العراقي مو�ضوع فقر الت�شغيل وعمالة
االط �ف��ال وان ��ه ي�ت��أث��ر ب��االزم��ات بتدين
الواقع ال�صناعي والزراعي ويعتمد على
قطاع اخلدمات غري امل�ستقر كما يفتقر اىل
الأدلة اال�ست�شارية للت�صنيف.
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الفيضانات تستدعي مراجعة شروط ديون باكستان من صندوق النقد
نيويورك – واشنطن  /ا ف ب

اع�ت�بر �صندوق النقد ال ��دويل ان حجم
ال �ك��ارث��ة ال �ت��ي ح �ل��ت ب�ب��اك���س�ت��ان ج��راء
ال�ف�ي���ض��ان��ات ت�ستدعي م��راج�ع��ة برامج
امل�ساعدة وامليزانية وعواقبها االقت�صادية
على البالد.
ومن املقرر عقد اجتماع اال�سبوع املقبل
بني �صندوق النقد وباك�ستان التي يتوقع
ان ت�ط�ل��ب م �ن��ه ت�خ�ف�ي��ف � �ش��روط قر�ض
بقيمة  10مليارات دوالر ح�صلت عليه يف
.2008
وي�ق��در ع��دد املت�ضررين م��ن الفي�ضانات
امل��دم��رة التي جتتاح باك�ستان منذ �شهر
بع�شرين مليون �شخ�ص ،يف ح�ين تقدر
ال�سلطات حجم اخل�سائر باكرث م��ن 43
مليار دوالر.
وقال م�سعود احمد ،مدير منطقة ال�شرق
االو��س��ط وا�سيا الو�سطى ل��دى �صندوق
النقد ال��دويل :ان "حجم الكارثة يتطلب
م��راج �ع��ة امل �ي��زان �ي��ة وت��وق �ع��ات الربامج
االقت�صادية التي يدعمها �صندوق النقد
الدويل من خالل برنامج متويل".
وا� �ض��اف  :نتطلع اىل ل�ق��اء امل�س�ؤولني
الباك�ستانيني يف وا�شنطن اال�سبوع املقبل
لتقييم التبعات االقت�صادية للفي�ضانات
وال �ت��داب�ير ال �ت��ي ات �خ��ذت مل��واج �ه��ة هذه
التبعات ،ومناق�شة الطرق التي ميكن من
خاللها ل�صندوق النقد الدويل ان ي�ساعد
افغان�ستان يف هذا الوقت الع�صيب".
وكان مدير �صندوق النقد الدويل دومينيك
�سرتو�س قد كتب اىل الرئي�س الباك�ستاين
�آ��ص��ف علي زرداري ان "�صندوق النقد
ال��دويل يقف اىل جانب باك�ستان يف هذا
الوقت الع�صيب و�سيقوم بدوره مل�ساعدة
البلد".
ونقلت �صحيفة "فاينن�شال تاميز" عن
م���س��ؤول�ين باك�ستانيني ان وزي��ر مالية
باك�ستان عبد احلفيظ ال�شيخ �سيطلب من
�صندوق النقد الدويل اعادة جدولة الدين
احلايل او خطة متويل جديدة.
وق��ال م�س�ؤول لل�صحيفة "اما ان يخفف
ال�صندوق ��ش��روط ال�برن��ام��ج احل��ايل او
ي�ن��اق����ش ب��رن��اجم��ا ج��دي��دا وف ��ق معايري

تنا�سب امل���س�ت�ج��دات ،ال�برن��ام��ج احلايل
لي�ست لديه مقومات البقاء"،وحتى قبل
الفي�ضانات كان ي�شاع ان باك�ستان �ستطلب
قر�ضا جديدا من �صندوق النقد.
وتخ�شى باك�ستان بعد الفي�ضانات املدمرة
اال تتمكن م��ن حتقيق االه ��داف املتعلقة
بالت�ضخم والعجز العام ،وفق "فاينن�شال

تاميز".
وواف��ق �صندوق النقد ال��دويل على جملة
تدابري النقاذ باك�ستان التي يتعني عليها
مواجهة مت��رد ا�سالمي وت�ضخم مرتفع
عمره ثالثني عاما ونفاد احتياطيها من
العمالت ال�صعبة.
وذك ��رت ال�صحيفة نقال ع��ن م�س�ؤولني

فرنسا تخفض من سقف توقعاتها االقتصادية لعام2011
باريس  /وكاالت

خف�ضت فرن�سا م��ن �سقف توقعاتها
يف م��ا يتعلق ب��ال�ن�م��و االقت�صادي
خ�لال ال�سنة املقبلة ،وذل��ك بعد لقاء
��ض��م ال��رئ�ي����س ال�ف��رن���س��ي نيكوالي
� �س��ارك��وزي �إىل ك �ب��ار وزرائ � ��ه من
ذوي االخت�صا�ص .وتعتقد احلكومة
الفرن�سية �أن ن�سبة النمو االقت�صادي
لن تتجواز الـ  2يف املئة� ،أي ن�صف
ن �ق �ط��ة م �ئ��وي��ة �أق� ��ل ع ��ن التوقعات
ال���س��اب�ق��ة .وق��ال��ت �إن ن�سبة النمو
االقت�صادي لهذه ال�سنة "قد يتجاوز"
 . % 1,4وقد طلب الرئي�س الفرن�سي
من وزرائ��ه قطع �إجازتهم ال�صيفية
لبحث ال�سبل الكفيلة ب�إخراج فرن�سا
من ال�ضائقة.

اليونان" :الطريق نحو الهدف"

وق ��ال ��ت امل �ف��و� �ض �ي��ة االوروب � �ي� ��ة ان
اليونان مت�ضي يف طريقها لتحقيق

هدف خف�ض عجز امليزانية يف 2010
وان�ه��ا �ستبلغه اذا التزمت بتعهدها
احل ��ايل بخف�ض الإن �ف��اق مب �ق��دار 4
مليارات ي��ورو ع��ن امل�ستوى املقرر
يف خ�ط�ت�ه��ا .وق ��ال ام��ادي��و التافاج
املتحدث با�سم املفو�ضية يوم اجلمعة
املا�ضي خالل عر�ضه فحوى بيان من
املفو�ضية اىل وزراء مالية االحتاد
الأوروبي" :نحن ال نطلب من اليونان
اجراء تخفي�ضات ا�ضافية لالنفاق".
وق���ال ال �ب �ي��ان –الذي ن�ق�ل��ت وكالة
روي�ترز مقتطفات منه -ان اليونان
�ست�صل اىل ال�ع�ج��ز امل���س�ت�ه��دف يف
 2010عند  8باملئة من الناجت املحلي
الإجمايل �إذا وا�صلت حتجيم الإنفاق
ب�شكل كبري "مما ي ��ؤدي �إىل تراجع
�إج �م��ايل ال�ن�ف�ق��ات ال�ع��ام��ة مب �ق��دار 4
م�ل�ي��ارات ي ��ورو ع��ن خطة امليزانية
وذل���ك ل�ت�ع��وي����ض ن�ق����ص الإي � ��رادات

وان �خ �ف��ا���ض ال �ن �ف �ق��ات يف قطاعات
حكومية �أخرى ".و�أو��ض��ح التافاج
�أن هذا اخلف�ض البالغ �أربعة مليارات
يورو هو بالفعل تعهد قائم من جانب
احل�ك��وم��ة اليونانية و�أن احلكومة
فاقت ه��ذا التعهد بالفعل يف اال�شهر
ال�ستة االوىل من هذا العام.
وقال التافاج�" :سقف االنفاق النقدي
احل� ��ايل يف  2010ع �ن��د  67مليار
يورو" م�ضيفا �أن االن �ف��اق النقدي
احلقيقي ال يجب �أن يتجاوز ال�ـ 64
مليار يورو يف عام  2010بالكامل من
�أجل الو�صول اىل العجز امل�ستهدف.
و�أظهر تقرير �أ�صدرته املفو�ضية يوم
اجلمعة ب�ش�أن الإ�صالحات اليونانية
�أن النفقات العامة الأولية يف الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام ك��ان��ت بالفعل �أقل
مبقدار  5.6مليار ي��ورو عن اخلطة
الأ�سا�سية.

باك�ستانيني ان ا��س�لام اب��اد �ستطلب من
�صندوق النقد الدويل اعادة هيكلة قر�ض
منحها اياه يف  2008بقيمة  10مليارات
دوالر او تليني �شروطه ،بعد تعر�ضها اىل
ا�سو�أ في�ضانات يف تاريخها.
وخل�صت باك�ستان اىل انه بات ي�ستحيل
عليها بعد اخل�سائر التي حلقت بها من

ج� ��راء ال �ف �ي �� �ض��ان��ات االل� �ت ��زام بربنامج
الت�سديد املوافق عليه �سنة .2008
وا�ضافت ان وزير املالية الباك�ستاين عبد
احلفيظ ال�شيخ �سيزور وا�شنطن اال�سبوع
املقبل يف حماولة القناع �صندوق النقد
ال��دويل باعادة هيكلة القر�ض احل��ايل او
النظر يف قر�ض جديد.
وقال م�س�ؤول يف وزارة املالية لل�صحيفة
ان "الوفاء مب �ع��اي�ير االداء ال � ��واردة
يف ال�برن��ام��ج ال��راه��ن ل�ق��ر���ض �صندوق
النقد ال ��دويل م�ستحيل ن�ظ��را للظروف
الراهنة".
وا�� �ض ��اف ان "اخل�سائر ال �ن��اج �م��ة عن
الفي�ضانات �ضخمة ول�سنا ق��ادري��ن على
بلوغ االه��داف يف القطاعات اال�سا�سية
مثل العجز يف امليزانية وخف�ض الت�ضخم
او حتى النمو االقت�صادي".
واف ��ادت ال�صحيفة ان م�س�ؤوال �آخ��ر يف
ال��وزارة طلب من �صندوق النقد الدويل
ان ي�سمح "بتليني الربنامج احلايل" او
ال�ب��دء يف مناق�شات ب�ش�أن ات�ف��اق جديد
تكون معايريه متما�شية مع باك�ستان ما
بعد الفي�ضانات.
ومنح �صندوق النقد ال��دويل �سنة 2008
باك�ستان قر�ضا ملكافحة انعكا�سات االزمة
االقت�صادية العاملية على ال�ب�لاد ،ومذاك
ح�صلت باك�ستان على  7,27مليار دوالر
( 5,7مليار ي��ورو) اي اكرث من  %95من
قيمة القر�ض ،بح�سب ال�صحيفة.
وق��در وزي��ر اخلارجية الباك�ستانية �شاه
حم �م��ود ق��ر� �ش��ي اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي يف
ن �ي��وي��ورك ام ��ام اجلمعية ال�ع��ام��ة لالمم
امل �ت �ح��دة يف اج �ت �م��اع ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي جلمع
االم��وال ب�شكل ط��ارئ ،اخل�سائر الناجمة
عن الفي�ضانات مبا ال يقل عن  43مليار
دوالر .وترى االمم املتحدة ان نحو 4,6
مليون �شخ�ص ما زال��وا من دون م�أوى
عقب الدمار الذي حلق بباك�ستان ب�سبب
الفي�ضانات .وقدرت االمم املتحدة بنحو
ع�شرين مليونا عدد املت�ضررين من الكارثة
التي طالت خم�س م�ساحة ال�ب�لاد وبات
�سكانها معر�ضني خلطر تف�شي االوبئة
كالكولريا والتيفوئيد.

تراجع طفيف في أسعار النفط تحسبًا ألرباح الشركات
سنغافورة  /وكاالت

تراجعت ا�سعار النفط اىل اقل من  76دوالرا للربميل
يف التعامالت اال�سيوية يف ال�ساعات االوىل من
اال�سبوع املا�ضي مع تخوف امل�ستثمرين من هبوط
ا�سعار اال�سهم يف اال�سواق.
ويف التعامالت االليكرتونية يف �سنغافورة ،هبط
�سعر برميل اخل��ام ت�سليم �آب اىل  75.88دوالر،
بعدما انهى اال�سبوع املا�ضي عند  76.01دوالر يف
نهاية تعامالت اجلمعة املا�ضية .
وفقد م�ؤ�شر داو جونز لل�شركات ال�صناعية % 2.5
من قيمته بنهاية تعامالت اال�سبوع املا�ضي.
وج��اء ال�تراج��ع يف م�ؤ�شرات اال�سهم الرئي�سة يف
العامل حت�سبا لبيانات �شركات كربى عن اعمالها يف
الربع الثاين من العام.
وي �� �ش �ه��د اال� �س �ب��وع اع �ل�ان � �ش��رك��ات م �ث��ل اي بي
ام وغ��ول��دم��ان � �س��اك ����س وك��وك��ا ك ��وال وام � ��ازون
ومايكرو�سوفت عن نتائج اعمالها الف�صلية.
وتراجع �سعر النفط يف �آ�سيا �إىل ما دون  75دوالرا
للربميل الواحد ،فيما يُعتقد نتيجة الأداء ال�ضعيف

تقارير عالمية 5

لالقت�صاد الأمريكي خالل هذا الأ�سبوع� ،إ�ضافة �إىل
توقع تراجع الطلب على اخلام.
وناهز �سعر اخلام يف العقود الآجلة ل�شهر ت�شرين
الأول يف بور�صة عا�صمة ماليزيا ك��واال المبور
 74,45دوالر ،وك��ان قد تراجع اخلمي�س املا�ضي
مبا قيمته � 99سنتا ليعادل الربميل الواحد 74,43
دوالر .وقد تراجعت �أ�سعار النفط خالل الأ�سبوعني
املا�ضيني بن�سبة قاربت  ،% 8يف غمرة دالئ��ل على
تراجع النمو االقت�صادي ،لكن الأ�سعار ع��ادت �إىل
االرتفاع يوم الثالثاء املا�ضي قبل �أن تعود جمددا
�إىل الرتاجع.
ومما فاقم املخاوف الإح�صائيات ال�صادرة عن وزارة
العمل الأمريكية التي ذكرت �أن عدد العاطلني الذين
ا�ستفادوا من التعوي�ضات خالل الأ�سبوع املا�ضي قد
ارتفع ،بينما �أعلن االحتياطي الفيدرايل لفالديلفيا
انكما�شا يف الن�شاط ال�صناعي.
وتعني قلة الوظائف نق�ص ًا يف ا�ستخدام الوقود
�سواء للتوجه �إىل العمل �أو للقيام برحالت ا�ستجمام
�أثناء العطل.

طيران االمارات تشتري طائرات بمليارات الدوالرات في فانبره
دبي /وكاالت

ي�شهد املعر�ض االول يف العامل لل�صناعات
اجلوية م�شاركة م�صر واملغرب وتايوان.
وت�سود توقعات مت�شائمة ب�ش�أن الطلبيات
والعقود يف معر�ض هذا العام ،بعد عامني
من الركود االقت�صادي العاملي.
ويعقد معر�ض فانربه كل عامني ،بالتبادل
مع املعر�ض الثاين الأهم يف العامل وهو لو
بورجيه يف فرن�سا.
وك��ان��ت ��ص�ف�ق��ات ال �� �ش��رك��ات يف معر�ض
فانربه عام  2008و�صلت اىل  88.7مليار
دوالر ،لكن ال يتوقع ان ت�صل �صفقات هذا
العام اىل ن�صفها.
وا� �ض��اف��ة اىل ��ص�ف�ق��ة ط �ي�ران االم � ��ارات
امل �ح �ت �م �ل��ة ،ي �ت��وق��ع ان ي���ش�ه��د املعر�ض
اع�لان��ات م��ن ج��ان��ب ��ش��رك��ات ط�ي�ران من
ال�شرق االو�سط وا�سيا ،خا�صة اخلطوط
ال�ق�ط��ري��ة ال �ت��ي ت�ستعد لت�شغيل �شركة
طريان منخف�ض التكاليف،ورمبا ال يكون
معر�ض فانربه هذا العام فر�صة بيع كبرية
لل�شركتني الرئي�سيتني ،بوينغ االمريكية
وايربا�ص االوروبية ،اللتني ت�ستحوذان
على ثلثي �سوق الطريان امل��دين ،ويتوقع
ان تن�شط �شركات ا�صغر مثل بومباردييه
الكندية وامرباير الربازيلية.

نفى م�صدر رفيع امل�ستوى ب�شركة طريان
االم� ��ارات ان�ب��اء �صفقة ��ش��راء  20طائرة
بوينغ بقيمة  5.4مليار دوالر.
وق ��ال امل �� �س ��ؤول يف ال���ش��رك��ة االماراتية
ومقرها دبي ان طريان االمارات �ستعلن يف
معر�ض فانربه بربيطانيا ،تفا�صيل �صفقة
�شراء جديدة لكنه مل يحدد عدد الطائرات
او ال�شركة امل�صنعة ،ومل ت�ش�أ �شركة بوينغ
االمريكية ل�صناعة الطائرات التعليق على
انباء ال�صفقة.
وك��ان��ت وك��ال��ة روي�ت�رز ل�لان�ب��اء نقلت عن
م�صادر ب�صناعة الطريان �أن من املتوقع
ان تطلب �شركة ط�ي�ران االم� ��ارات �شراء
 20طائرة من ط��راز بوينج  777عري�ض
البدن.
وطلبت طريان االمارات ،اكرب �شركة طريان
يف العامل العربي ،يف ال�شهر املا�ضي �شراء
 32طائرة ايربا�ص اي��ه 380-يف معر�ض
برلني اجل��وي ،وق��ال��ت ان م��ن امل��رج��ح �أن
تطلب مزيدا من الطائرات قريبا.

فانبره

وي�شارك يف معر�ض فانربه هذا العام نحو
 1000عار�ض من  38بلدا ،وللمرة االوىل

شركة أريفا الفرنسية تكسب "ذهبا" في السودان
الخرطوم  /ا ف ب

يف بلد الرئي�س عمر الب�شري ال ينظر بعني
الر�ضا اىل فرن�سا ،لكن واح��دة من كربى
�شركاتها وهي اريفا حتتل موقعا متميزا
يف قطاع التنقيب عن الذهب يف ال�سودان
ال ��ذي م��ا ي ��زال ب �ك��را ،وف �ق��ا خل�ب�راء هذه
ال�صناعة وال�سلطات.
وق ��ال ��ت ن �ي �ك��ول ب�لان �� �ش��ار م ��ن جمموعة
المان�شا الكندية ،وهي فرع ل�شركة اريفا
الفرن�سية التي متتلك ثلثيها ،ان "املناجم
يف ال���س��ودان م��ا زال��ت بكرا ومل يتم بعد
ا�ستغاللها".
وي ��ؤك��د م���س��ؤول رف�ي��ع يف �شركة اري��اب
التي ت�ستغل منذ ع�شرين عاما اكرب منجم
ذه��ب يف البالد يف منطقة ه�ساي (�شمال
�شرق) ان "ال�سودان بلد وا�سع للغاية وفيه
بالت�أكيد مناجم ذهب اخرى بحجم املنجم
الذي ح�صلنا على امتيازه".
ومتتلك اري��اب ،وهي �شراكة بني المان�شا
واحلكومة ال�سودانية ،امتياز التنقيب يف

منطقة م�ساحتها  30الف كيلومرت مربع يف
�شرق ال�سودان.
ومنحت ال�سلطات ال�سودانية حقوق امتياز
للتنقيب عن الذهب يف اك�ثر من ع�شرين
منطقة اخرى تقع خ�صو�صا بني نهر النيل
والبحر االح�م��ر ،بح�سب وزارة املناجم،
غ�ير ان انتاجها يظل حتى االن هام�شيا
مقارنة مبنجم ه�ساي حيث مت ا�ستخراج
��س�ت�ين ال ��ف اوق �ي��ة ذه ��ب م��ن ال�صحراء
ال�سودانية العام املا�ضي.
وي�ق��وم االف ال�سودانيني بالتنقيب عن
الذهب يف �شمال ال�سودان ما يثري غ�ضب
ال�شركات ال �ك�برى .وي�ق��ول م���س��ؤول من
اراب� �ي ��ا "البع�ض ي�ع�م�ل��ون يف املناطق
التي منتلك حقوق امتياز فيها وه��ذا غري
مقبول".
وت��وج��ه وزي���ر امل �ن��اج��م ال �� �س��وداين عبد
الباقي جيالين يف منت�صف متوز املا�ضي
اىل ف��رن���س��ا ح �ي��ث زار م�ك�ت��ب االب �ح��اث
اجليولوجية واملعدنية يف اورليان .وي�ؤكد

الوزير ال�سوداين انه يريد "�إعادة" التعاون
بني هذا املركز واحلكومة ال�سودانية.
وق� ��ال ج �ي�لاين ل��وك��ال��ة ف��ران ����س بر�س:
"نريد ا�ستكمال خريطة جيولوجية كاملة
لل�سودان" بالتعاون مع املركز الفرن�سي
"لتتمكن احلكومة ال�سودانية من ت�سويق
ثروتها املعدنية على ال�صعيد الدويل".
واو�ضح جيالين انه التقى كذلك خالل هذه
ال��زي��ارة وزي��ر اخلارجية الفرن�سي برنار
كو�شنري .وا�ضاف" :قلت لكو�شنري �ضعوا
ال�سيا�سة جانبا  ،و يتعني عليكم حماية
م�صاحلكم يف ال�سودان النكم اذا ابتعدمت
عنه �سي�أتي اخرون ليحلوا حملكم .
وال ينظر اىل فرن�سا بعني الر�ضا من قبل
ال�سلطات ال�سودانية ،اذ ت��أخ��ذ على هذا
البلد ت�أييده للمحكمة اجلنائية الدولية
التي ا�صدرت مذكرة توقيف �ضد الرئي�س
عمر الب�شري بتهمة ارتكاب ابادة جماعية،
وا�ستقباله احد قادة التمرد يف دارفور (عبد
ال��واح��د ال�ن��ور رئي�س اح��د ف�صائل حركة

مبيعات "اودي" تحقق ارتفاعًا قدره  7,7في المئة
برلين  /وكاالت

قالت �شركة اودي االملانية املنتجة لل�سيارات �إن مبيعاتها على نطاق العامل قد ارتفعت يف ال�سنة االخرية
بن�سبة  7,7يف املئة بف�ضل الطلب املتزايد من ال�صني والواليات املتحدة.
وقالت ال�شركة  -وهي وحدة تابعة ل�شركة فولك�سفاغن �إنها باعت يف ال�شهر املا�ضي فقط
� 91,400سيارة ،مقارنة بـ  84,853يف �شهر متوز من العام املن�صرم.
وقد ارتفعت مبيعات اودي يف ال�صني بن�سبة  53,3يف املئة� ،إذ باعت ال�شركة 20,537
�سيارة ،اما يف الواليات املتحدة فقد ارتفعت املبيعات بن�سبة  22يف املئة حيث باعت
ال�شركة � 7,817سيارة .اما يف ال�سوق االوروبية ،فقد �سجلت املبيعات انخفا�ضا بلغ 8,9
يف املئة اىل � 50,450سيارة بعد انتهاء مفعول الربامج التحفيزية التي كانت حكومات عدة
قد طرحتها والتي تعتمد على تقدمي مبالغ نقدية لأ�صحاب ال�سيارات القدمية لت�شجيعهم على
اقتناء �سيارات جديدة.

حترير ال�سودان) ووج��وده الع�سكري يف
دولة ت�شاد املجاورة.
غري ان هذه اخلالفات ال�سيا�سية ال متنع
ا�ستمرار التعاون بني حكومة اخلرطوم
و�شركة المان�شا.
واعلنت المان�شا يف نهاية متوز املا�ضي ان
نتائج عمليات التنقيب "واعدة للغاية" يف
جبال النوبة وهي منطقة ح�سا�سة �سيا�سيا
وت �ق��ع ع�ل��ى احل���دود ب�ين ��ش�م��ال وجنوب
ال�سودان.
واك ��دت نيكول بالن�شار ان "املناجم يف
ج�ب��ال ال�ن��وب��ة م��ا زال ��ت ب�ك��را والعالقات
الطويلة ب�ين اريفا/المان�شا واحلكومة
ال�سودانية من �ش�أنها ان توفر مناخا جيدا
من اجل التنقيب يف هذه املنطقة".
وتتقا�سم احلكومة ال�سودانية م�شروع
ج �ب��ال ال�ن��وب��ة م��ع الم��ان���ش��ا بن�سبة %30
ل�لاوىل و %70للثانية ،و�ستبد�أ عمليات
احلفر العام املقبل من اجل ت�أكيد النتائج
االولية.

االقتصادات الناشئة
تغير نمط الطلب
العالمي على النفط
لندن  /وكاالت

عملت االقت�صادات النا�شئة على
"تعطيل" النمط ال�سائد منذ وقت طويل
يف اال�ستهالك العاملي للنفط ،وفق ًا ملا
ذكرته منظمة دولية غربية تعنى ب�ش�ؤون
الطاقة ،يف م�ؤ�شر على الكيفية التي تعمل
بها دول مثل ال�صني والهند على حتويل
الأ�سواق اال�ستهالكية.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية �أن الطلب
على النفط للربع الثاين من هذا العام
كان �أعلى من م�ستواه االعتيادي ،وذلك
للمرة الأوىل يف تاريخه ،حيث و�صل
�إىل م�ستوى  86.8مليون برميل يومياً،
متفوق ًا على ذروة الطلب على النفط التي
ي�شهدها ف�صل ال�شتاء يف الفرتة بني
كانون الثاين و�آذار من كل عام والتي
تقدر بنحو  86مليون برميل يومي ًا.
وبح�سب النمط التقليدي ،ف�إن زيادة
الطلب على النفط تكون يف ن�صف الكرة
ال�شمايل ،وخالل ف�صل ال�شتاء ،وذلك قبل
�أن تعود �إىل الرتاجع مع ارتفاع درجات
احلرارة.
غري �أنه مع زيادة الطلب على النفط من
دول مثل ال�صني والهند وال�سعودية
والربازيل و�إندوني�سيا ،بد�أ منط الطلب
على النفط املو�سمي يف التغري ،وهو
التوجه الذي تتوقع الوكالة الدولية
للطاقة ،التي تتخذ من باري�س مقر ًا لها،
�أن يت�سارع.
وتقول الوكالة" :هذه الزيادة املو�سمية
�سوف تتزايد وتثري حتديات جديدة يف
جمال تكرير النفط ونقله".
يف املا�ضي ،كان الطلب على النفط
يرتاجع بحدود  2-1.5مليون برميل
يومي ًا بني الربعني الأول والثاين من كل
عام ،ما ي�سمح للم�صايف ب�إجراء عمليات
�صيانة ،كما �أن فرتة تراجع الطلب على
النفط ت�ساعد يف تكوين خمزون منه
لتلبية متطلبات فرتات الذروة يف وقت
الحق .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن الن�شاط
االقت�صادي يف العديد من الدول النامية
مييل �إىل التباط�ؤ يف الربع الأول من
ال�سنة ،وخ�صو�ص ًا يف ال�صني ،حيث تبد�أ
ال�سنة القمرية اجلديدة يف كانون الثاين
و�شباط ،وبذلك ينخف�ض الطلب على
النفط خالل الربع الأول وين�شط ب�شكل
كبري يف الربع الثاين ،وهو توجه يختلف
عنه يف الدول الأكرث ثراءً.

6

العدد ()1888ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()24
�آب 2010

حوارات

العدد ()1888ال�سنة الثامنة -الثالثاء ()24
�آب 2010

حوار  /المدى االقتصادي
ا

ث ا ا ا
اف
ا
ب
ا ا ،ا ا
ا

ا بت ا ث
ا
ا فا ا ة
اب ا
ا
با ا ا
تت

90 %
ا ( .ا

ا

ا
)

ا
ا تا
ا ت ا
ة ب ا ا ا
ةا

ا ا

ب

ا ا
ا ت :

ا

فا

حوارات 7

ا

ا

،

ا

ً

ث ة

* يهيمن النش��اط المصرفي الحكومي في العراق بنس��بة
 90%م��ن مجم��ل النش��اط المصرف��ي  ،ما اس��باب هذه
الهيمنة الواضحة للمصارف الحكومية بتقديركم؟
 لأ�سب ��اب ع ��دة منه ��ا �ضخام ��ة اجله ��از امل�ص ��ريفاحلكوم ��ي ف�ض�ل� ًا ع ��ن ارتف ��اع مق ��دار متويل ��ه اي�ض ًا
لك ��ون ودائ ��ع القط ��اع اخلا� ��ص ال�ضخم ��ة ا�ضاف ��ة
لودائ ��ع احلكومة يف احل�سابات الرئي�س ��ة الفيدرالية
ه ��ي موج ��ودة يف امل�صرف�ي�ن احلكومي�ي�ن الرافدي ��ن
والر�شي ��د ،فحجم الفروع و ع ��دد العاملني و امل�ساحة
اجلغرافية التي تغطى من امل�صرفني احلكوميني اكرب
بكث�ي�ر من اي م�صرف اهل ��ي �آخر و من حيث التمويل
ه ��و اك�ب�ر ب�أ�ضع ��اف م�ضاعفة م ��ن اجله ��از امل�صريف
اخلا�ص جمتمعة .
* م��ا العل��ة في ع��زوف الجمه��ور عن المص��ارف الخاصة
واتجاههم إلى المصرفين الحكوميين برأيكم ؟
ـ امل�ستهلك من ناحية نظرية يحتاج مل�صرف �آمن و �سعر
فائ ��دة معق ��ول والآن يف العراق امل�ص ��رف احلكومي
ه ��و االك�ث�ر �أمن� � ًا و االن�سب من حي ��ث ن�سب ��ة الفائدة
لذل ��ك يتج ��ه املودع للم�ص ��رف احلكوم ��ي و املقرت�ض
او �صاح ��ب اخلدم ��ة كذلك يجد بالرغ ��م من الروتني و
امل�سائ ��ل التي تت�ص ��ف بها امل�ص ��ارف احلكومية ،وان
الإج ��راءات تتخ ��ذ ب�أ�سل ��وب اك�ث�ر موثوقي ��ة من تلك
الت ��ي تتخذ يف م ��كان �آخر لذلك ف�أن حج ��م املتعاملني
م ��ع امل�ص ��ارف احلكومي ��ة كب�ي�ر و م�ستم ��ر باالت�ساع
فالزبون وبرغم ظروف املراجعة ال�صعبة يف امل�صرف
احلكومي يجد اخلدمة و هو مطمئن لالجراءات على
�أموال ��ه  ،وانه يتعامل مع م�صرف يحفظ كامل حقوقه
ب�أعتباره جزء ًا من القطاع العام .

المدير العام لـ مصرف الرشيد :المصارف الحكومية
بحاجة الى إعادة هيكلة وإدخال التقنيات الحديثة

*بضوء حركة االس��تثمار المتوقع حدوثها في العراق في
س��ياق عملية التنمية وإعادة اإلعمار  ،هل ان المصارف
الحكومي��ة ق��ادرة عل��ى تلبي��ة متطلب��ات المس��تثمر
االجنبي؟
ـ اتفق معكم يف ان امل�صارف مهمة يف عملية اال�ستثمار
و هذا املو�ضوع لي�س بالغائب عن وعي املخططني يف
الع ��راق بدليل ان اخلط ��ة ال�سرتاتيجية حني و�ضعت
يف الع ��راق تق ��وم عل ��ى ا�سا� ��س ا�ص�ل�اح االقت�ص ��اد
العراق ��ي و اول ركي ��زة له ��ذا اال�ص�ل�اح ه ��ي ا�ص�ل�اح
اجله ��از امل�صريف  ،و من املع ��روف تقليدي ًا ان القطاع
امل�صريف هو ال�شريان الذي ي�سري به الدم االقت�صادي
 ،و يف اي بل ��د م ��ن البل ��دان و يف حال ��ة ع ��دم وجود
جه ��از م�صريف ق ��وي و متعدد الف ��روع و اخلدمات و
يتعامل ب�أحرتام الوقت و مراعاة ال�سرعة  ،فامل�ستثمر
�س ��وا ًء اكان عراقي ًا �أم �أجنبي ًا اذا مل يجد هكذا م�صرف
�سي�ت�ردد يف الولوج باال�ستثمار و هذا االمر بتقديرنا
لي� ��س باله�ي�ن و توجد خط ��ة يف وزارة املالية و البنك
املرك ��زي العراقي و �ضعت منذ ع ��ام  2006تقوم على
�أ�سا� ��س �إعادة هيكل ��ة اجلهاز امل�ص ��ريف احلكومي ثم
�إعادة هيكلة اجله ��از امل�صريف اخلا�ص لكي ي�أخذ هذا
اجله ��از دور ًا �أك�ث�ر تنظيم� � ًا و حيوية و اك�ث�ر تفاع ًال
م ��ع الوح ��دات االقت�صادي ��ة  ،و قد �سرن ��ا باخلطة اىل
مراح ��ل متقدم ��ة بع ��د االنتهاء م ��ن ت�شخي� ��ص اخللل
يف امل�ص ��ارف احلكومية مبوج ��ب ر�أي قدمه حما�سب
قانوين دويل االمر ال ��ذي قادنا لو�ضع معاجلات منها
قانوني ��ة و منها �إدارية  ،و لكل فئة من هذه املعاجلات
ثم ��ة قن ��اة لك ��ن االم ��ر ال يتم مب�ست ��وى م ��ا نطمح من
حي ��ث ال�سرعة الن ال�سرع ��ة حتتاج لتقنيات و ال يكفي
اين كمدي ��ر م�صرف اطل ��ب اال�ستعج ��ال يف االجناز،
ب ��ل يجب عل ��ي ان اوفر تقني ��ات ه ��ذا اال�ستعجال من
مه ��ارات و تقنيات ب�أ�ستطاعتها ان تتعامل مع الو�ضع
اجلدي ��د اىل م�ستلزمات العمل و هذه اجلوانب الفنية
نح ��ن بحاجتها و ن�سعى لتلبيتها و نحن عازمون على
تنمية امل�صارف احلكومية جلعلها م�صارف تعمل على
ا�سا� ��س التكلفة و اجل ��دوى االقت�صادية و تتعامل مع
دوائر الدولة عل ��ى ح�ساب املنفعة مع تو�سيع ن�شاطها
ب�أ�ستح ��داث خدم ��ات جدي ��دة لزبائن امل�ص ��رف �سواء
باحل�ساب ��ات اال عتيادية ام باحل�ساب ��ات البال�ستيكية
 ،لك ��ن ظروف ًا كثرية تعوق عملن ��ا فنحتاج اىل كهرباء
م�ستقرة الن اجهزتن ��ا الكرتونية ال تعمل اال ب�أنتظام

الفولتي ��ة حيث مبجرد ان نعم ��ل حتوي ًال من الكهرباء
الوطني ��ة اىل مول ��دة امل�ص ��رف تتوق ��ف لدين ��ا اعمال
كث�ي�رة ب�سب ��ب االخت�ل�ال بالفولتي ��ة ،باال�ضاف ��ة اىل
حاجتن ��ا لظ ��رف �آمن لعم ��ل الفروع و ه ��ذه نتمنى ان
تتحقق بالتدري ��ج لتعزز ارادتن ��ا بالتطوير و جتعلنا
نبلغ الهدف بوقت لي�س بالطويل .
*ما أس��باب توق��ف هذه الق��روض في ما يخ��ص مصرف
الرشيد ،و هل من عودة لها؟
ـ بق ��در تعلق الأمر مب�صرف الر�شيد فنحن لدينا حزمة
من القرو�ض و ال�سلف التي منحها امل�صرف يف الآونة
الأخرية ،كقرو� ��ض الإ�سكان ملوظف ��ي الدولة واخرى
للمواطن�ي�ن و ه ��ي �سائ ��رة عل ��ى املعت ��اد و مل يتوقف
امل�ص ��رف عن �صرفها االن  ،ول ��ن يتوقف يف امل�ستقبل
لكونه ��ا ن�شاط� � ًا جتاري� � ًا مرتبط� � ًا بن�ش ��اط امل�ص ��رف
التج ��اري ،واما يف ما يخ�ص �إقرا�ض موظفي الدولة
ف�أن ع ��دد ًا كبري ًا من موظفي الدولة لي�س ب�أ�ستطاعتهم
احل�صول على م�ساكن و هذه م�شكلة قدمية يف العراق
و عمرها ع�شرات ال�سنني  ،فاح�صائيات جلهات ر�سمية
ح ��ددت �أزم ��ة ال�سك ��ن بثالث ��ة مالي�ي�ن وح ��دة �سكنية
و عندم ��ا يعلن م�ص ��رف عن اقرا�ض لبن ��اء م�ساكن كم
ب�أ�ستطاعت ��ه ان يقر� ��ض يف ال�سن ��ة املالي ��ة الواحدة ،
لذلك فالقدرة حمدودة و م�صرف الر�شيد جتاوز قدرته
املح ��دودة بعد ان �صرف مايزيد عل ��ى الرتليون دينار
فتوقف امل�صرف بعد جتاوز ال�سقف املحدد .
* لكن العملية لم تكن خاسرة بالنسبة لمصرف الرشيد،
بل مربحة حيث كان يأخذ فائدة تكاد تكون عالية ؟
ـ ه ��ذا الن�شاط من �ش�أنه ان يحول امل�صرف من وظيفته
التجارية اال�سا�سية خلدم ��ة االقت�صاد بالدفع ال�سريع
و التغطي ��ات ال�سريع ��ة ملبالغ كبرية خ�ل�ال ال�سنة اىل
م�صرف يتعامل باالقرا�ض العقاري فيكون عمله لي�س
مببال ��غ العمل التج ��اري وامنا تكون ج ��زء ًا من ر�أ�س
املال فتتناق�ض الوظيفة م ��ع االهداف لكن الذي متكن
امل�صرف من امل�ض ��ي به و وفق اخلطة املركزية هو ان
يخ�ص�ص جزء ًا من �أمواله و هو ترليون دينار ،و هذا
املبلغ مرتبط ب�سالم ��ة اال�ستخدام و ب�سالمة ا�سرتداد
االم ��وال و ه ��ذا الرتليون م ��ع مبالغ ��ه اال�ضافية التي
جتاوزت ال�سقوف �ستبقى مدورة يف خدمة املواطنني
وموظفي الدولة لأغرا� ��ض ال�سكن  ،فمث ًال كلما ح�صل
امل�ص ��رف عل ��ى مئت ��ي دوالر يف ال�شه ��ر كت�سدي ��دات
اق�ساط �سيعيد �إنفاقها للمقرت�ضني من ذات الدوائر.
* ما نسبة دعم الدولة لعموم نشاط المصرف الحكومي؟
 االرتب ��اط الإداري لن ��ا كم�ص ��رف حكوم ��ي م ��عوزارة املالي ��ة الت ��ي متل ��ك وح ��دات القط ��اع و منه ��ا
امل�ص ��ارف احلكومي ��ة ب�أعتباره ��ا �ش ��ركات عامة لذلك
جمل� ��س االدارة ينطل ��ق يف العم ��ل م ��ن ان وزارة
املالي ��ة امل�س�ؤول ��ة االخ�ي�رة ع ��ن الق�ضاي ��ا املالية التي
تخ ��رج ع ��ن اخت�صا�ص ��ات و �صالحي ��ات االدارة يف
امل�ص ��رف فيعر�ضه ��ا عل ��ى ال ��وزارة و ي�ستح�صل فيها
املوافقات،وهن ��ا البد من الق ��ول اننا جند من الوزارة
مبختلف اق�سامها و دوائرها �إ�سناد ًا لطلبات امل�صارف
احلكومي ��ة  ،و الدع ��م الذي توفره ال ��وزارة طبع ًا هو
لي�س دعم ًا مادي ًا الن امل�ص ��رف يعمل بالتمويل الذاتي
وهو يعطي اخلزينة العامة جزء ًا من الأرباح.
* نتس��اءل عن قي��ام وزارة المالية بدعم نس��ب الفائدة
ف��ي المصارف ،بع��د ان اعل��ن الوزير أن ال��وزارة تدرس
الموضوع؟
 هذا املو�ضوع يتعلق بال�سيا�سة املالية والربامج التيتع ��ود للوزارة فيها درا�س ��ات وقناعات ووجهات نظر
معتمدة يف خطة وزارة املالية التي تبني على �ضوئها
موازنت ��ي الدولة الرئي�سيتني اجلارية واال�ستثمارية،
وبق ��در تعلق االمر بنا كم�ص ��ارف ال ن�ستطيع احلديث
ع ��ن ال�سيا�سة املالية الننا نعمل �ضم ��ن اطار ال�سيا�سة
النقدي ��ة الت ��ي ت ��دار من قب ��ل البنك املرك ��زي العراقي
لك ��ن لكونن ��ا �ش ��ركات عام ��ة ف� ��أن املال ��ك لن ��ا يتمث ��ل
بوزارة املالي ��ة التي توجه امل�صارف احلكومية كمالك
ب�أعتباره ��ا متلك ر�أ� ��س املال و الوظائف ام ��ا الن�شاط
وطريقة العمل فالبنك املركزي لديه لوائح ي�صدرها و

نحن كم�صارف نلت ��زم بها منها ا�سعار الفائدة و امور
اخرى و اذا كانت وزارة املالية تتحمل جزء ًا من عبء
الفائ ��دة فه ��ي فعلت ذلك لدع ��م القطاع الع ��ام ف�شركات
كث�ي�رة يف القط ��اع العام حتت ��اج لل�سيول ��ة و تعهدت
وزارة املالية ب�أنها ت�ستطيع ان تغطي جزء ًا من فائدة
امل�ص ��ارف عندما تق ��وم ب�أقرا�ض ال�ش ��ركات لأغرا�ض
ترتي ��ب ن�شاطها من جديد و خلق ن�شاط جديد لالنتاج
لديه ��ا و املحافظة على مه ��ارات العاملني و قامت بهذا
فع ًال ثم �ساهمت بن�سب فائ ��دة لدعم القطاع ال�صناعي
ك�أحت ��اد ال�صناعيني و كث�ي�ر من امل�شاري ��ع ال�صناعية
والتجاري ��ة الت ��ي اقر�ضها امل�ص ��رف و�ساهمت وزارة
املالي ��ة بتحمل جزء من الفائدة ك�أن تكون  2من  4او4
من  6باملئة والوزارة تقوم بني فرتة واخرى بت�سليم
ح�صتها من ه ��ذه الن�سبة اىل امل�صرف وهذا الدعم من
قب ��ل ال ��وزارة هو به ��دف تن�شيط الواق ��ع االقت�صادي
داخ ��ل الع ��راق وه ��ذه �سيا�س ��ة حميدة وال ��وزارة من
خالل ه ��ذا الدور ت�ساند قطاع ��ات حيوية و لوال تعهد
ال ��وزارة بدفع جزء من الفائدة ملا ح�صل امل�صرف على
ه ��ذه الفر�ص ��ة بعدم تق ��دم الزبون لكن الزب ��ون بدعم
الوزارة تقدم لالقرتا�ض.
* لماذا قمتم بخفض نسب الفائدة على السلف و لم يجر
ذلك على القروض س��يما االس��كانية التي الزالت  8%في
الوقت الذي تتعالى الدعوات لخفضها الى  6%او 4%؟
 عندم ��ا حددن ��ا �سع ��ر الفائ ��دة و�أ�صدرن ��ا تعليم ��اتالإقرا� ��ض وجدن ��ا �أن عنا�ص ��ر �سع ��ر الفائ ��دة منا�سبة
للطرف�ي�ن ،فه ��ي منا�سب ��ة للم�ص ��رف لكي ينتظ ��ر وقت ًا
طوي ًال حتى ي�ستعيد امواله فالقرو�ض متتد لـ � 15سنة
و اخرى � 20سنة و هي اي�ض ًا جيدة للمواطن املقرت�ض
ب�أعتبارها اقل من �سعر الفائدة الر�سمي الق�صري االجل
للكمبيال ��ة و لل�صك �سعره بني  %11و  %15يف ال�سوق
املحلي ��ة و امل�صرف اعطى قرو�ض� � ًا طويلة الأجل ويف
الوق ��ت نف�سه اقل من ال�سعر اجل ��اري  ،و لو افرت�ضنا
مث ًال ان القر� ��ض العقاري  50مليونا خالل � 20سنة و
الفائ ��دة عليه تك ��ون  20مليونا فتك ��ون قيمة القر�ض
 70مليون ��ا فمن ناحية نظرية ل ��وكان عقار املواطن بـ
 50مليون ��ا فبعد ع�ش ��ر �سنوات �سيك ��ون �سعر العقار
م�ضاعف� � ًا لكن فائدتنا مل ت�صل لل�ضعف و بالتايل نحن
نحفظ للمقرت�ض قيمة ر�أ�سمالية و ربحيتنا هي بالقدر
الي�س�ي�ر الذي يغط ��ي اجرءاتنا املكتبي ��ة و االدارية و
الكهرب ��اء و املاء و اال�س ��كان و النقل و غريها  ،وهذه
اخلدمة االن ا�صبحت خدمة كبرية .
* م��اذا ع��ن خصخصة المصارف الحكومي��ة  ،وهل هنالك
جدوى اقتصادية من ورائها؟
ـ كان احلدي ��ث يدور عن خ�صخ�ص ��ة اجلهاز امل�صريف
العام و هذه النظرية موجودة مب�ؤيديها ومعار�ضيها،
و بالن�سب ��ة لن ��ا فنح ��ن نعتق ��د ان املرحل ��ة االنتقالي ��ة
للنظ ��ام االقت�ص ��ادي يف الع ��راق ت�ستلزم بق ��اء بع�ض
امل�صال ��ح العام ��ة مهمة لكي تبقى م�ؤمتن ��ة على تقدمي
خدم ��ات وا�سعة للجمه ��ور ال تقت�ص ��ر ح�ساباتها فقط
عل ��ى التكاليف و الربحية و املخاط ��ر فمث ًال لو رجعنا
اىل �سنت�ي�ن او ثالث او اربع للوراء  ،و كان امل�صرف
احلكومي قد خ�ضع لعملية اخل�صخ�صة ،فماذا �سنفعل
بروات ��ب املتقاعدي ��ن و اجلي� ��ش ال�ساب ��ق و الدوائ ��ر
املنحل ��ة و كي ��ف نوزعه ��ا� ،إذ �أننا �سنحت ��اج لأجور و
م�صاري ��ف و تكالي ��ف كبرية حتى نو�صله ��ا باال�ضافة
اىل روات ��ب احلماي ��ة االجتماعي ��ة بينم ��ا امل�ص ��ارف
احلكومي ��ة قدمت كل ه ��ذه اخلدمات ملاليني املواطنني
ب�ش ��كل جماين عل ��ى م ��دى ال�سن ��وات املا�ضية؟وهذه
وظيفة ظاه ��رة لعمل امل�صارف لك ��ن الوظيفة الباطنة
ان امل�شاري ��ع احليوية يف االقت�ص ��اد العراقي ت�ستلزم
مه ��ارة وكف ��اءة و ت�أث�ي�ر م�ص ��رف حكوم ��ي  ،فعل ��ى
�سبي ��ل املثال اي م�شروع عام االن حتى حينما يتحول
للقط ��اع اخلا�ص تبق ��ى ح�صة للحكوم ��ة و حتت هذه
احل�ص ��ة احلكومي ��ة مهما كان ��ت �صغ�ي�رة ال يتخذ اي
�ش ��يء بخ�صو�ص امل�شروع اال بقناع ��ة يقدمها القطاع
الع ��ام عن طري ��ق ر�أي امل�صارف و �ش ��ركات الت�أمني و
امل�ؤ�س�سات التمويلية على اختالفها تقدم ر�أيها للقطاع
العام بخ�صو�ص التو�سع هنا و اال�ستثمار هناك  ،لذلك
فالقط ��اع اخلا�ص عاجز عن ادارة ه ��ذا اال�ستثمار يف

املن�ش�أة التي متت خ�صخ�صتها بن�سبة معينة  ،و نحن
نقول ه ��ذه احلالة م ��ن التحول االقت�ص ��ادي مار�ستها
كث�ي�ر من بلدان �آ�سي ��ا و�أمريكا الالتيني ��ة و افريقيا و
نحت ��اج خ�ل�ال ه ��ذه الف�ت�رة االنتقالية الت ��ي تقدر من
ث�ل�اث اىل خم�س �سنوات او �سب ��ع �سنوات اىل وجود
وح ��دات القط ��اع العام �سيم ��ا ذات العالق ��ة الكثيفة و
الوا�سع ��ة باجلمه ��ور كامل�ص ��ارف احلكومي ��ة ث ��م بعد
ذل ��ك عندما يع ��اد توزيع املوارد و تق ��ام امل�شروعات و
ت�ستح ��دث ث ��م تفعل امل�شروع ��ات القائم ��ة التي م�ضى
عل ��ى توقفها وقت طويل و تع ��ود للحياة عندئذ ي�سهل
ان نفكر يف خ�صخ�صة جزء من امل�صارف العامة .
* ما حجم رأسمال المصرف ،و هل تطور؟
 امل�ص ��رف ع ��ازم على ان ي�صل ر�أ� ��س املال قبل نهايةالع ��ام احل ��ايل  2010اىل  300مليار دين ��ار عراقي ،
و ق ��د كانت الفرتة م ��ن � 2003صعود ًا غ�ي�ر مت�شابهة
بالتعجي ��ل و وق ��ع االح ��داث فم ��ن و�ض ��ع �ساكن اىل
ه ��دوء اىل و�ض ��ع معق ��د ا�ضاف ��ة للتوظي ��ف اكرث من
احلاجة اىل �صرف ا�ضايف و هكذا فال�سنوات املا�ضية
لغاي ��ة العام احل ��ايل مل ن�ستط ��ع ان نحق ��ق وفورات
وا�ضح ��ة ومهمة و قد حت�سن ��ت ال�صورة ب�شيء قليل
بع ��د  2006و  2007و  2008و  2009و ن�سع ��ى
يف ه ��ذه ال�سن ��ة اىل حتقيق متميز ع ��ن كل ال�سنوات
املا�ضية  ،و البد ان ن�شري �إىل ان لدينا اكرث من �سبعة
االف موظ ��ف رواتبه ��م زي ��دت ب�أ�ضع ��اف ا�ضافة �إىل
وظائف ا�ستحدثت بعد  2003كم�شغلي مولدة الطاقة
الكهربائية و احلرا�سات و كامريات املراقبة و ح�سبة
يف فرتة ق�صرية و التمويل مل يتمكن من امت�صا�صها
يف ف�ت�رة ق�ص�ي�رة لذل ��ك ل ��و حدث ��ت تل ��ك التغ�ي�رات
بتخطي ��ط ه ��ادئ لوزع ��ت على ع ��دد م ��ن ال�سنوات و
اعتربت بطاقات ر�أ�سمالية.
* ماذا بش��أن البطاقة الذكية كتقني��ة ،وماذا بخصوص
دخول التقنيات بشكل عام؟
 ه ��ذا ال�س� ��ؤال مهم للغاي ��ة فتحقيق تقني ��ات يف بلديحتاج المور عدة من �أهمها ان املتلقي لهذه التقنيات
متوفر و يطلبها و املتلقي كجمهور هل هو جاهز كلي ًا
يف هذه الف�ت�رة ان يتعامل بالبطاق ��ة الذكية؟وجميع
ال ��دول التي و�صلت للتعامل بالبطاقة الذكية اجتازت
مرحل ��ة مهم ��ة ه ��ي ال�صكوك حي ��ث ت ��داول اجلمهور
عل ��ى اختالفهم بال�صك ��وك و بعد ان ملئ ��ت الدواليب
و الرف ��وف و امل�ساك ��ن و البيوت و �ش ��ركات التمويل
و �ص ��ار التفكري بو�ضع �صك الكرتوين و بطاقة لكننا
مل من ��ر بتلك املرحلة و بقينا ن�ش ��دد لوقت طويل على
ا�ستخ ��دام ال�صكوك ب�ي�ن اجلمهور م ��ن دون جدوى،
وال�سبب غياب الوعي امل�صريف.
* ما السبيل الى الوعي المصرفي؟
ـ ال�سبيل ان البائع و امل�شرتي كالهما ي�صل اىل قناعة
ب� ��أن يقبال بالت�سديد عرب امل�صارف ب�أية و �سيلة وهذا
ال يح�صل الن البائع يريد الثمن نقدا و امل�شرتي يرى
من اال�سهل ان يحمل النقود باحلقيبة .
* أين أنتم من تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة،
و هل اجراءاتكم بسبب عدم الثقة بالجمهور؟
ـ بع ��د الدرا�سة ح�صلت املوافق ��ة على م�شروع متويل
امل�شاري ��ع ال�صغ�ي�رة و املتو�سط ��ة الت ��ي م ��ن �ش�أنه ��ا
ان ت�شج ��ع الكث�ي�ر مم ��ن ميار�س ��ون �أعم ��ا ًال ب�سيط ��ة
ويحتاج ��ون لتموي�ل�ات ب�سيط ��ة و لك ��ن ال يجدونها
وعندم ��ا توج ��د تك ��ون بثم ��ن ع ��الٍ  ،و بخ�صو� ��ص
االج ��راءات الت ��ي نتخذه ��ا فه ��ي ب�سب ��ب خم ��اوف
�إئتمانية ف�أي �شخ�ص ما ي�ستلف من �شخ�ص �آخر البد
ان يك ��ون معروف ًا للآخ ��ر و كذلك نحن ينبغي ان نعلم
ان ل ��ه حم ًال م�سج ًال و لديه �إجازة عمل فهذه ال�سل�سلة
من الإج ��راءات للتقليل من املخاط ��ر و الت�سهيل على
الزب ��ون  ،و اخ ��ر االح�صائي ��ات ت�ش�ي�ر اىل ان اك�ث�ر
م ��ن  500م�ستلف متتع بهذه ال�سل ��ف خالل ال�شهرين
املا�ضيني بواقع مبالغ ترتاوح من مليونني اىل ع�شرة
ماليني الفائدة كانت ن�سبة �سوق  %1 +و هذه الزيادة
من اجل تعوي�ض املخاطر وامل�س�ألة معروفة بالو�سط
املايل و امل�صريف.
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حتقيق�/ضياء ال�سراي
أنقذت رؤوس األموال األجنبية لمصارف أميركية كانت على وشك اإلفالس ،مصارف عراقية منها الرشيد والرافدين من اإلفالس أيضا بعد ان وضع المصرفان على
قائمة المؤسسات التي ستحال على االستثمار الخاص بسبب كثرة المشاكل التي تعاني منها المصارف الحكومية العراقية وهيكلتها  ،وقد قامت مصارف أميركية بنقل
أموالها إلى العراق بواسطة المصارف العراقية في صفقة لتسليف العراقيين ،وإقراضهم بمبالغ تتراوح مابين5-150مليون دينار تختلف مواضيعها من الصناعات إلى
البناء وشراء العقارات إلى المركبات الخاصة والزواج ،وما إلى ذلك وعن طريق ضامن عراقي ووسيط ،وهما مصرفا الرشيد والرافدين.

هل العراق مقبل على أزمات مالية سببها
القروض المصرفية؟
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البنوك هي جي بي مورغان ( البنك
ال��رئ�ي���س��ي ل �ـ �ـ  ، ) FXSOLوبنك
�سيتي ج ��روب ،وب�ن��ك م�يري��ل لين�ش
ف �� �ض�لا ع ��ن ب �ن��ك ي ��و ب ��ي ا�� ��س  ،هذا
الت�صرف عاد على البنك ب�أرباح تقدر
بـ 8.5مليارات دوالر ،يف حني ال يزال
مناف�سوهم يعانون من ت�أثريات الأزمة
العاملية .
اخل �ب�ير امل �� �ص��ريف ال��ع��راق��ي �أي�سر
ال �غ��امن��ي م��دي��ر م���ص��رف اال�ستثمار
العراقي �سابقا  ،يبني ان ن�سبة الفائدة
ع �ل��ى الأم� � ��وال امل ��ودع ��ة يف ال �ع��راق
ت�ت�راوح م��اب�ين  ، %14-4وبح�سب
ن ��وع الإي� � ��داع وال �ت ��أم�ين امل�صريف،
بينما ن�سبة الفائدة على الأم��وال يف
كل �أنحاء العامل ،وبعد الأزم��ة املالية
العاملية انخف�ضت �إىل  ،%0،5ويف
�أح���س��ن الأح� ��وال ت�صل �إىل  ، %2ما

يبين الغانمي ان هذه القروض والسلف يخدع بها المواطن العراقي ليتم إغراقه بديون قد تدوم إلى
 15عاما تقيد بها حريته من جانب ،ويدفع من جانب آخر ما نسبته  58%من قيمة القرض ،علما
ان الخدعة تكون في إعالن نسبة الفائدة التي ال تزيد على  ، 8%وهي التي تغري المواطن والموظف
العراقي ألنها دون سقف  12%الذي يحرمه الشرع في االقتراض كفائدة ان وصلت إلى ذلك الحد يؤثم
عندها المقترض والمقرض لتحولها إلى ربا .
يجعل ال�ع��راق حمط �أن�ظ��ار �أ�صحاب
ر�ؤو�� ��س الأم� � ��وال ،ون ��رى ان عامي
� 2006-2005شهدا انتقالة لأموال
خ�ل�ي�ج�ي��ة ق� ��درت ب � �ـ 26م �ل �ي��ار دوالر
�أم�يرك��ي وزع��ت كقرو�ض وت�سهيالت
م�صرفية عن طريق م�صارف عراقية
حكومية و�أخ��رى �أهلية منها م�صرف
دار ال �� �س�لام ،وم �� �ص��رف اال�ستثمار
ال�ع��راق��ي وم���ص��ارف �أخ� ��رى ،وجنت

�أرباحا ل�سنتني و�صلت �إىل ( )1مليار
دوالر ،وجنى م�ستثمرون خليجيون
خ�لال العامني �أرب��اح��ا فاقت  %13من
ن�سبة الأم��وال امل�ستثمرة  ،هذا الأمر
لفت انتباه امل�صارف الأمريكية ال�سيما
بعد الأزمة املالية العاملية ،فن�ش�أ احتاد
م�صريف م�ؤلفا من  12م�صرفا �أمريكيا
تقوده امل�صارف ال�سابقة الذكر ،مولت
امل���ص��ارف العراقية احلكومية التي
با�شرت �سيا�سة �إقرا�ض ملجموعة من
ال�ق��رو���ض منها ق��ر���ض ( 100رات��ب)
للموظفني العراقيني ،وقر�ض الإ�سكان
وقرو�ض العقاري ،وقرو�ض الزواج
وقرو�ض �أخرى ب�سيطة ترتاوح مابني
 5-3مليون دينار ع��راق��ي ،وقرو�ض
زراعية.

سرقة العراقيين وخداعهم بفوائد
القروض

ي �ب�ين ال��غ��امن��ي ان ه� ��ذه ال �ق��رو���ض
وال�سلف يخدع بها املواطن العراقي
ل�ي�ت��م �إغ ��راق ��ه ب��دي��ون ق��د ت� ��دوم �إىل
 15عاما تقيد بها حريته من جانب،
ويدفع من جانب �آخر ما ن�سبته %58
م��ن قيمة ال�ق��ر���ض ،علما ان اخلدعة
تكون يف �إع�ل�ان ن�سبة الفائدة التي
ال ت��زي��د على  ، %8وه��ي ال�ت��ي تغري
املواطن واملوظف العراقي لأنها دون
�سقف  %12ال��ذي يحرمه ال�شرع يف
االقرتا�ض كفائدة ان و�صلت �إىل ذلك
احلد ي�ؤثم عندها املقرت�ض واملقر�ض
لتحولها �إىل ربا .
املفارقة واخلدعة هي ان املواطن يدفع
 %8ف��ائ��دة لكل املبلغ ال��ذي يقرت�ضه
�سنويا ،وباملح�صلة ف�إن �ضرب �سنوات
التق�سيط وال�ت���س��دي��د يف  %8ن�سبة
الفائدة (ال�سنوية) يكون هنالك �أكرث
من  %60فائدة ت�سديد ي�ضطر املواطن
لت�سديدها ،وه��و ال يعلم ما يح�صل،
وبح�ساب ب�سيط لن�سبة اال�ستقطاع
ال�شهري من كل موظف اقرت�ض 100
رات��ب �سيجد ان��ه �سي�سدد  100راتب
زائ��دا  60راتبا فائدة ،ويكون املبلغ
 160رات �ب��ا ،وه ��و ا��س�ت�ث�م��ار خيايل
للم�صرف ،و�سرقة للمواطن العراقي
يف و�ضح النهار با�سم الفائدة القليلة
 %8التي ال يذكر يف العقد انها �سنوية،
ولي�ست ملجمل �سنوات ت�سديد القر�ض
.

الحكومة ارتكبت خطأ فادحا

م��ن وزارة امل��ال �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة خبري
�سيا�سات م�صرفية وم�ست�شار �سابق

للبنك املركزي العراقي الدكتور عادل
�صالح احمد علق على الأمر ب�أنه خط�أ
فادح ارتكبته اجلهات امل�س�ؤولة ،ومت
التحذير منه لأن��ه يقود �إىل مقدمات
�أزمات اقت�صادية ك�أزمة الإقرا�ض التي
�أط��اح��ت بال�سيا�سة املالية الأمريكية
والأوروب �ي��ة ،وعندما ي�سلط ال�ضوء
على ح�صة امل�صرف ال�ع��راق��ي ،ف�إنها
ال ت��زي��د ع��ن  %4ف �ق��ط ،وه ��ي ن�سبة
ت���س�ت�ه�ل��ك ب � ��الإج � ��راءات واملوظفني
املخ�ص�صني لإدام ��ة العمل واحلفاظ
على دقته ،وم��ن خ�لال ه��ذه القرو�ض
يتم ا�ستنفاد الأم� ��وال ال�ع��راق�ي��ة من
خ �ل�ال روات� � ��ب امل��وظ��ف�ي�ن و�أم� � ��وال
املواطنني املقرت�ضني التي ت�ستويل
عليها امل�صارف امل�ستثمرة ،وال�س�ؤال
امل�ه��م ه��و مل��اذا مل ت�ق��دم ال�ق��رو���ض من
�أموال عراقية م�شرتكة بني م�ستثمرين
ع��راق�ي�ين و�أم� ��وال حكومية عراقية،
ف �ت �ك��ون ال� �ف ��ائ ��دة امل���س�ت�ح���ص�ل��ة من
ال �ق��رو���ض مبجملها ع��ائ��دات ربحية
للم�صارف واخلزينة احلكومية بدال
من ذهابها �إىل خارج البلد ،وا�ستنفاد
نقود املواطن العراقي من خالل فوائد
كبرية ج��دا؟! وكما يبدو ان املقرت�ض
ال �ع��راق��ي ال ي �ع��رف ان ��ه ي��دف��ع فوائد
ك�ب�يرة ج��دا لأن��ه ي�خ��دع با�سم ال �ـ %8
الفائدة املعلنة .

الرأي القانوني ينذر بالخطر

مركز �إدارة الأعمال املالية للقرو�ض
امل��م��ن��وح��ة ل��ل��ع��راق ت��ت��م يف عمان
ويف دب��ي ،وم��ن هناك حتت�سب كل
العمليات امل�صرفية ،وحت��دد ن�سب
الفائدة ون�سب الأرب����اح ،وت�ضطر
امل�صارف العراقية املعنية بتحويل
ال��ف��وائ��د ال�����ش��ه��ري��ة ع���ن القرو�ض
�إىل م�����ص��ارف �أردن���ي���ة وم�صارف
�إماراتية ،وبعيدا عن ن�سب التحويل
وف���وائ���ده���ا ،ف�����إن و���ض��ع ال�شروط
اجل��زائ��ي��ة على املقرت�ضني يتم يف
تلك الدول �أي�ضا.
ويعلق القانوين ممثل احد امل�صارف
ال��ع��راق��ي��ة قانونيا احل��ق��وق��ي ف ��ؤاد
من�صور العبديل  ،ب�أن �شرط ت�سجيل
املادة مو�ضوع القر�ض �سواء �أكانت
دارا �أم �أر�ضا �أم مركبة با�سم اجلهة
املقر�ضة وكفالة �أك�ثر م��ن موظف،
وحجز راتب املوظف املقرت�ض هي
�أمور ي�ضمن بها املقر�ض حقه ،وان
كانت �إج����راءات مبالغ بها � ،إال ان
اخل��ط��ر الأك�ب�ر يكمن يف ال�شروط
الأخ���رى التي ن�صت عليها العقود

املربمة مع املقرت�ضني  ،وه��ي عدم
الأخ���ذ بعني احل�سبان التغيريات
املالية ،وانخفا�ض �أ�سعار ال�صرف
وارتفاعها �إ�ضافة �إىل �إمكانية تغري
عملة البلد امل�ستثمر فيه ر�أ�س املال ،
ف�إن العمل يتم وفقا لعملة دولية ثابتة
 ،وهذا يعد تع�سفا وظلما للمقرت�ض
العراقي لأنه م�ضطر للت�سديد ،وان
تغريت عملة بلده ،و�أ�صبحت اقل،
فهو م�ضطر للت�سديد كما اقرت�ض
�أول مرة ،ومن ثم ف�إن للم�ستثمر حق
اال�ستيالء على امل��وج��ودات املالية
للمقرت�ض ،وبال �إنذارات م�سبقة ان
ت�أخر عن الت�سديد .
وم���ن ال�����ش��روط الأخ����رى املجحفة
�سداد املوظف لكامل دينه خالل اقل
من عام ان ف�صل من وظيفته او اعفي
م��ن العمل او ما�شابه ،ومل ي�شمل
ال�شروط �شرط الإطفاء للمتوفى ،بل
على من كفله ت�سديد القر�ض بدال عنه
او من يقوم بذلك من �أهله وذويه ،كل
هذه ال�شروط ال يتم اطالع املقرت�ض
عليها بل يطلع املقرت�ض على �أوراق
�أعدت من قبل امل�صرف العراقي كلها
�أوراق تكفل وت�ضمن توقيع العراقي
املقرت�ض على ال�شروط كافة ،ومنها
طلب قبول القر�ض ،والقبول بكل
ال�شروط التي ذكر منها فقط الفائدة
التي مل تو�ضح ،وذكر فقط انها ، %8
ومل يذكر انها �سنوية تتجدد على كل
قيمة القر�ض �سنويا .

رأي المصارف العراقية

امل�����ص��ارف ال��ع��راق��ي��ة ت���رى ان هذه
القرو�ض منجزات اقت�صادية لها،
ومن خاللها مت الإ�سهام بحل �أزمة
ال�سكن وال����زواج ،يف ح�ين طالتها
يف مفا�صل كثرية منها عمليات ف�ساد
متثلت يف عمليات تقييم العقارات
ب�شكل غري �صحيح ،وال�ضغط على
املقرت�ض بتقييم العقار الذي ي�شرتيه
مببالغ قليلة ت�ؤثر يف قيمة القر�ض،
مم��ا ي�ضطره لدفع ر�شا مالية لكي
يح�صل ع��ل��ى تقييم ع���الٍ لعقاره،
في�ضمن ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى القر�ض،
ومن جانب �آخر ،ف�إن قرو�ضا �أخرى
مثل القرو�ض ال��زراع��ي��ة وقرو�ض
الرثوة احليوانية تتم ب�شكل مزدوج
ح��ي��ث ي�ست�أجر امل��واط��ن ع���ددا من
احليوانات ،ويطلع اللجنة امل�صرفية
عليها ليح�صل على القر�ض ،وهكذا
ت��ت��م ال��ع��م��ل��ي��ة لأن���ا����س ه���م لي�سوا
م��زارع�ين او مربي ما�شية  ،وهذا
يعني ع��ل��ى ح��د تعبري اح���د ق�ضاة
حمكمة النزاهة ف�سادا �إجرائيا ي�ضع
الأم��وال املقر�ضة للمواطن يف غري
حملها ،وي�شجع على ف�ساد املوظف
امل�صريف من جانب �آخر لأنه �أ�صبح
املت�صرف ب��الأم��وال تلك  ،وامللف
بحاجة �إىل درا�سة �أدق و�إجراءات
احرتازية ال تزيد التعقيد الإداري،
بل تقف بوجه الف�ساد الإداري.

يعلق القانوني ممثل احد المصارف العراقية قانونيا الحقوقي فؤاد منصور العبدلي  ،بأن شرط تسجيل
المادة موضوع القرض سواء أكانت دارا أم أرضا أم مركبة باسم الجهة المقرضة وكفالة أكثر من موظف،
وحجز راتب الموظف المقترض هي أمور يضمن بها المقرض حقه ،وان كانت إجراءات مبالغ بها  ،إال ان
الخطر األكبر يكمن في الشروط األخرى التي نصت عليها العقود المبرمة مع المقترضين ،
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سالي جودت
لقد أحتل موضوع "الريادة" حيزًا كبيرًا من أهتمام علماء االقتصاد على مدى التاريخ المعاصر ،حيث أدرك العلماء االوائل أهمية " الريادة " لنمو االقتصاد  ،إذ اعتبروا الرياديين
" قباطنة الصناعة " Industry Captainsوركزوا على مهاراتهم في التنظيم وفي أقامة االعمال الناجحة  ،وتصاعد هذا االهتمام في الثمانينيات من القرن الماضي بعد
أن أظهرت الدراسات العلمية دور " الريادة " كمحرك لالقتصاد  ،وأعتبرت من العوامل االساسية في تنشيط االقتصاد والمساعدة على نموه (  ،) Rao 2000ومعظم
المتخصصين والمحللين يعزون نمو االقتصاد الغربي خالل العقود االخيرة الى انتشار النزعة الريادية بين أشخاص أقاموا مشاريع صغيرة فحولوها الى مشاريع كبيرة وناجحة ،

المشاريع الصغيرة في إقليم كردستان القت نجاحًا كبيرًا
فمث ًال ي�ع�ت�برون م�ؤ�س�سي ��ش��رك��ات �إنتاج
احلوا�سيب والربامج احلا�سوبية وخدمات
االن�ترن��ت وغ�يره��ا ه��م م��ن اب��رز الرياديني
يف ال �ع��امل ال �ي��وم  ،وي� �ع ��زون ال �ي �ه��م منو
االقت�صاد ال �غ��رب��ي (Megginson،
 )1991 ،.et alكما يرون �أن مع �أزدياد
عدد الرياديني تزداد اال�سهامات يف منو ذلك
االقت�صاد..ولت�سليط ال�ضوء على متطلبات
ادارة النمو يف امل�شاريع ال�صغرية يف اقليم
كرد�ستان حدثنا اال�ستاذ الدكتور حممد �آل
يا�سني م�ست�شار اق��دم يف وزارة التخطيط
يف حكومة اقليم كرد�ستان قائال  :يف البداية
اح��ب ان ا�شكر امل��دى االقت�صادي لإتاحتها
فر�صة ال�ل�ق��اء والتكلم ع��ن ه��ذه امل�شاريع
ومتطلبات منو هكذا م�شاريع ،عن الريادة
التي احتلت حيزا كبريا من اهتمام علماء
االقت�صاد ،فالريادي ( )Entrepreneur
هو الفرد الذي يقيم م�شروع ًا �صغري ًا ويجعل
منه خ�لال ف�ترة ق�صرية ن�سبي ًا م�شروع ًا
كبري ًا وناجح ًا ،وه��و يحقق ذل��ك ملا يتمتع
ب��ه م��ن م �ه��ارات حم��ددة ن�سميها " مهارات
رياديةEntrepreneurial Skills
" ،ف��ال��ري��ادي ه��و �شخ�ص يتمتع بالنزعة
اال�ستقاللية ( يف�ضل العمل حل�سابه عو�ض ًا
ع��ن العمل ل��دى االخ��ري��ن ) وك��ذل��ك النزعة
ل�ل�م�خ��اط��رة  ،ول ��ه م �ه��ارة لإق��ام��ة م�شروع
ناجح يتمكن من تو�سيعه ب�سرعة( ،Holt
.)1999
�أم ��ا تعريف ( امل���ش��روع ال�صغريSmall
 )Businessفقد تباينت وج�ه��ات نظر
املفكرين والباحثني تبع ًا لتباين اخللفية
العلمية واملهنية والتخ�ص�ص الذي ينتمون
اليه  ،فتعريفات االقت�صاديني تركز عموم ًا
ع�ل��ى ع ��دد ال ��وح ��دات االق�ت���ص��ادي��ة وحجم
م�ساهتمها يف تكوين الناجت املحلي وحالة
التناف�س يف ال�سوق واالح�ت�ك��ار (،Rao
 ، )2000بينما يرى االداريون �أن امل�شروع
ال�صغري يعرف على �أ�سا�س ع��دد العاملني
فيه ،كذلك تتباين التعريفات ح�سب اجلهات
فتعريف امل�ؤ�س�سات احلكومية غري تعريف
م ��ؤ� �س �� �س��ات وم �ن �ظ �م��ات ال �ق �ط��اع اخلا�ص
( ،)1993 ،Barrowوعموم ًا هناك توافق
ع��ام ب�ش�أن تعريف امل�شروع ال�صغري على
وف��ق م��ا ج��اء يف ق��ان��ون االع�م��ال ال�صغرية
االمريكي ال��ذي يعرفه على ان��ه " م�شروع
مم �ل��وك وي� ��دار ب�شكل م�ستقل وه ��و غري
مهيمن يف جمال عمله "( Siropolis.et
) 1997.aI
ويق�صد ب�ـ ( من��و امل�شروع ال�صغريThe
) Growth of Small Business
التغري اجل��ذري ال��ذي يحدث يف امل�شروع
 ،وال� ��ذي ي���ش�م��ل ال �ت �غ�ير يف ح�ج�م��ه ويف
الكثري من خ�صائ�صه ( &Baumback
 ،)1988 ،Cliffordوهو مناظر ملا يح�صل
لأي منظمة �أعمال  ،وتف�سري ذلك �أن التغري
ق��د ح�صل نتيجة عمليات التعلم وتراكم
اخل�ب�رات و�أث ��ر ال �ظ��روف اخل��ارج�ي��ة .....
وغريها من العوامل التي تقود اىل ما �أتفق
عليه املفكرون والباحثون من �أن امل�شروع

�شخ�صية امل�شروع ككيان قائم ومتكامل  ،له
كل مقومات االداء النا�ضج والناجح  ،حيث
يعمل امل�شروع ب�آليات خا�صة به .
ث – مرحلة لإان�ح��دار  :وهي متثل مرحلة
الرتاجع والت�آكل ال��ذي – �إذا ا�ستمر – قد
ي�ؤدي اىل ت�صفية امل�شروع.
ج – مرحلة التجدد  :ويح�صل التجدد عندما
يعاد تكوين امل�شروع ب�صيغة جديدة ككيان
جديد  ،ليبد�أ دورة حياة جديدة  ،وقد يتجه
امل�شروع اىل اعتماد �شكل تنظيمي جديد،
و�آليات عمل جديدة اي�ض ًا .
وتت�سم امل�شاريع ال�صغرية – واملنظمات
عموم ًا – مبجموعة �سمات متيز دورات
حياتها ،من �أهمها ( : ) 2003 ،Hatten
* �أن انتقالها عرب املراحل غري حمتم  :فلي�س
كل م�شروع يقام مير بكل املراحل وبت�سل�سل
متتال ،وهذه هي �سمة وا�ضحة باالخ�ص يف
ٍ
امل�شاريع ال�صغرية التي تقام يف االقليم،
ويرتبط ذلك ب�شكل �أ�سا�سي بقدرات م�ؤ�س�س
امل�شروع  ،كما يعد هذا اي�ض ًا معيار ًا للتمييز
بني �صاحب امل�شروع ( الريادي ) القادر على
اخ�ت��زال امل��راح��ل وال�ت�ق��دم با�ضطراد  ،عن
(غري الريادي).
* عدم وجود مدد ثابتة بني املراحل � :أي �أن
باالمكان �أن ي�ؤ�س�س �شخ�ص مطعم ًا يبقى
يف مرحلة النمو ع�شرين �سنة  ،ثم ي�ستلم
ابنه م�س�ؤولية �إدارته  ،فيحوله خالل خم�س
�سنوات �إىل �سل�سلة مطاعم كبرية وناجحة
� ،أي �أن��ه انتقل م��ن مرحلة النمو – التي
�أ�ستمرت ع�شرين �سنة – اىل مرحلة البلوغ
ثم الن�ضج يف خم�س �سنوات .
* �أم �ك��ان �ي��ة ال �ت �ج��دد و�إع� � ��ادة ال�ت�ك��وي��ن :
الي�شكل الزوال " �أو الوفاة " مرحلة الزامية
للم�شاريع ال�صغرية – كما يف االن�سان – �إذ
ب�إمكانها �أن جتدد نف�سها وتبقى ملدة طويلة
 ،ومع كل عملية جتدد جديدة يبد�أ امل�شروع
بدورة حياة جديدة ولكن ب�سرعة خمتلفة .

ال�صغري ( و�أي��ة منظمة �أعمال ) هو " كائن
اجتماعي حي (،)Cartwright 2002
ول�ك��ن ل��و ق��ارن��ا التغري احلا�صل يف ثالثة
م�شاريع �صغرية خمتلفة خالل فرتة واحدة
– مث ًال �سنة – قد جند �أن جملة تغريات قد
ح�صلت يف امل�شاريع الثالثة  ،ولكن با�شكال
متفاوتة  :فقد يكون �أحدها قد بقي �صغري ًا
بتغريات حمدودة  ،بينما ح�صلت يف الثاين
تغريات �أك�بر فتحول اىل متو�سط �أو كبري
احلجم  ،يف حني متت ت�صفية الثالث ب�سبب
ف�شله .
هذا النمو يح�صل كما ي�شري املتخ�ص�صون
�أم ��ا غ��ري��زي � ًا وع �ف��وي � ًا �أو ب�شكل خم�ط��ط ،
كما ميكن �أن ي�ك��ون �إي�ج��اب�ي� ًا �أو �سلبي ًا ،
فاالنحالل والتفكك هو حالة " منو �سلبي
" قد ت�صيب امل�شروع الناجح  ،متام ًا كما
ت�شكل " ال�شيخوخة " مرحلة من مراحل منو
االن�سان � ،أي قد جند �أن التغري يف م�شروع
ما  ،كان �سلبي ًا و�ضار ًا �أدى اىل تراجعه يف

حني ح�صل ن�ضج وتغري �إيجابي يف م�شروع
�آخر .
وبناء على ما �سبق ف�أن ما نعنيه بـ " �أدارة
النمو" Managing of Growth
هو الت�أكد من ح�صول التغري ب�شكل متعمد
ومق�صود وموجه و�إيجابي ،وهو ما يحتاجه
�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية اليوم � ،إال �أن
هذه العملية تعد �أ�سا�سية ( للريادي ) �صاحب
امل�شروع ال�صغري ليحوله من م�شروع �صغري
اىل م�شروع كبري خالل �أق�صر فرتة ممكنة،
ول��ذا ف��أن��ه يحتاج اىل الرتكيز على �إدارة
منو امل�شروع،التي متثل حتدي ًا �أكرث �أهمية
و�أك�ب�ر تعقيد ًا م��ن عملية �إدارة ال�ش�ؤون
اليومية للم�شروع(.)2003 Hatten
* كيف يتم حتديد متطلبات عمليات منو
امل�شاريع ال�صغرية بر�أيكم يف االقليم؟
ـ �إن حتديد متطلبات عمليات منوامل�شاريع
ال�صغريةب�صورة عامة يقت�ضي ت�شخي�ص
جانبني �أ�سا�سيني هما :

أوال  :دورة حياة المشروع
ً
للم�شروع ال�صغري  -ولكل الكائنات احلية –
دورة حياة قد تطول �أو تق�صر  ،وقد تعارف
متخ�ص�صو نظرية املنظمة اىل تق�سيمها
اىل م��ا ي��أت��ي (Zimmerer& ,2008
) Scarborough
�أ – م��رح �ل��ة ال� � ��والدة :وت���ش�م��ل �سنوات
الت�أ�سي�س االوىل وب��دء تكوين امل�شروع
ككيان ،وتكون الأعمال فيه معتمدة كلي ًا على
�صاحبه  ،متام ًا كالطفل الذي يعتمد على من
يربيه ،ف�إذا غاب امل�ؤ�س�س توقف العمل .
ب – مرحلة البلوغ  :وهي مرحلة ا�ستقالل
امل�شروع عن م�ؤ�س�سه �أو �صاحبه  ،حيث يبد�أ
بتكوين �شخ�صيته و�آليات عمله ،وال تت�أثر
ان�سيابية �أعماله يف حالة غياب امل�ؤ�س�س �أو
ان�سحابه منه،و(الريادي) هو الذي ي�سعى
ب�ك��ل ج �ه��ده لأن ي�صل م���ش��روع��ه اىل هذه
املرحلة ب�سرعة .
ت – مرحلة الن�ضج  :وهي مرحلة اكتمال
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ثانيًا  :تقدير طبيعة التغيرات في كل
مرحلة من مراحل النمو الرئيسة للمشروع

�إن حت��دي��د متطلبات عملية �إدارة النمو
للم�شاريع ال�صغرية تقت�ضي تقدير طبيعة
التغريات التي ترافق مراحل دورة احلياة،
وهذه التغريات ت�شمل اخل�صائ�ص التنظيمية
 ،والعمليات االدارية  ،وفيما ي�أتي تو�ضيح
خمت�صر لكل من تلك التغريات ،Picckle
( ) 1997 ،Siropolis ( ) ) 1990
:)2003 ،.Megginson، et al
* اخل�صائ�ص التنظيمية  :تتغري الكثري من
خ�صائ�ص ج�سم االن�سان ومظهره اخلارجي
م��ع تغري م��راح��ل من��وه  ،فهو ي ��زداد طو ًال
ووزن� � � ًا ،وت�ت�غ�ير ال�ك�ث�ير م��ن اخل�صائ�ص
التف�صيلية االخ � ��رى ،وي�ح���ص��ل ال�شيء
امل�شابه للمنظمات عندما تنمو فتتغري الكثري
من خ�صائ�صها الفرعية �إ�ضافة �إىل ال�شكل
العام  ،لذلك فاننا نحتاج ان نتعرف على تلك
اخل�صائ�ص التي يتميز بها امل�شروع ال�صغري
لكي ن�ستطيع حتديد مرحلة منوه.
 .1اخل�صائ�ص الهيكلية  :وتت�ضمن هذه

جمموعة من ال�سمات �أو اخل�صائ�ص ذات
ال�صلة باالبعاد الهيكلية للم�شروع ال�صغري،
وملنظمات االعمال عموم ًا  ،وم��ن �أهمها ما
ي�أتي :
�أ – درج� ��ة ال�ت�خ���ص����ص Degree of
 :)Specializationويق�صد بها درجة
�أو م��دى التحديد الدقيق للمهام واالدوار
والواجبات لكل فرد �أو ت�شكيل يف املنظمة،
وعادة ما تكون درجة التخ�ص�ص منخف�ضة
�أو قليلة يف مرحلة ال��والدة والنمو  ،فكل
ال �ع��ام �ل�ين ي �ق��وم��ون ب �ك��ل امل �ه��ام املطلوبة
وح�سب احلاجة  ،وال جند �أفراد �أو ت�شكيالت
متخ�ص�صة مبهام �أو اعمال حم��ددة  ،وهذا
�شائع ب�شكل كبري يف امل�شاريع ال�صغرية .
وكلما منا امل�شروع وازداد عدد العاملني ،كلما
دعت احلاجة اىل حتديد للمهام والواجبات
التي يتوىل ال�ف��رد القيام بها وظهر لنا ما
ي�سمى بالوظائف املتعددة واملتباينة فيما
بينها ،كما قد ت�ستدعي احلاجة اىل ت�أ�سي�س
ت�شكيالت متخ�ص�صة مبهام واخت�صا�صات
حمددة  ،وهذه احلالة تعك�س االجتاه نحو
زي ��ادة التخ�ص�ص يف هيكلية امل���ش��روع ،
وبالتايل ف ��أن درج��ة التخ�ص�ص ترتفع مع
كل مرحلة من مراحل حياة امل�شروع لتكون
يف ذروتها يف مرحلة الن�ضج ،وعندما يبلغ
امل �� �ش��روع م��رح�ل��ة االن �ح��دار وت �ب��د�أ عملية
ال�ت�ج��دي��د ،ت�تراف��ق معها حم ��اوالت �صرف
النظر عن الكثري من التخ�ص�ص القائم فتعود
درجة التخ�ص�ص  ،ولفرتة لت�صبح واطئة .
ب – درج��ة الروتينية ( Degree of
 :)Routinizationوتعني درج��ة �أو
م��دى تنفيذ الن�شاطات امل�ت�ك��ررة برتابة ،
�أي بطرق ثابتة  ،وغالب ًا يف مرحلة الوالدة
والنمو يقوم كل فرد بتنفيذ املهام املكلف بها
ب�أف�ضل طريقة ممكنة ،وقد يغري الطريقة �إذا
ثان
قام بالعمل مرة ثانية ،ولو قام �شخ�ص ٍ
بالعمل نف�سه �سي�ؤديه ب�أف�ضل طريقة ممكنة
اي�ض ًا وقد تختلف عن طريقة الفرد االول ،
ويعود �سبب ذلك اىل عدم وجود �إجراءات
حم���ددة جت�ع��ل ال�ع��ام�ل�ين ي� � ��ؤدون مهامهم
بطريقة موحدة.
وكلما منا امل�شروع كلما دع��ت احلاجة اىل
و� �ض��ع �إج � ��راءات حم ��ددة لتنفيذ االعمال
مم��ا ي ��ؤدي اىل"روتينية" �أع�ل��ى يف تنفيذ
امل�ه��ام على وف��ق ه��ذه االج� ��راءات  ،وكلما
زاد ع��دد ه��ذه االج ��راءات كلما زادت درجة
"الروتينية" ب�شكل عام.
ت – درج� ��ة امل��رك��زي��ة ( Degree of
 :) Centralizationوي�ق���ص��د بها
درج��ة �أو م��دى تركز �سلطات اتخاذ القرار
بيد فرد واح��د �أو قلة من االف��راد  ،واحلالة
ه��ذه تف�صح ع��ن مركزية عالية  ،وبعك�سه
فاذا اعطيت �سلطات اتخاذ القرار اىل �أفراد
عديدين تتعلق باعمالهم  ،ت�صبح املركزية
واطئة والالمركزية عالية .
ومن الوا�ضح �أن يف مراحل الوالدة والنمو
 ،وباالخ�ص يف امل�شاريع ال�صغرية يتخذ
امل�ؤ�س�س �أو �صاحب امل�شروع كل القرارات
– املالية والفنية والت�شغيلية والت�سويقية
وتلك املتعلقة بالعاملني وغ�يره��ا –فتبد�أ
هنا عمليات تفوي�ض ال�سلطات للم�ساعدين ،
وكلما تو�سعت االعمال �أ�صبح ذلك �ضروري ًا
 ،ولذا ف�أن املركزية العالية تقرتن مبراحل
ال� � ��والدة وال �ن �م��و االوىل  ،يف ح�ي�ن تعد
الالمركزية العالية م��ن خ�صائ�ص مراحل
الن�ضج واالنحدار .
ث – درج � ��ة ال��ر� �س �م �ي��ة Degree of
 :Formalizationوت �ع �ن��ي درج��ة
�أو م��دى تنظيم االع�م��ال بوثائق ر�سمية ،
فكلما كان عدد الوثائق الر�سمية التي تنظم
االعمال �أقل كلما كانت الر�سمية �أقل ،وغالب ًا

يف م��راح��ل ال ��والدة والنمو م��ا ي�ك��ون عدد
الوثائق الر�سمية قلي ًال جد ًا وحمدود ًا للغاية
 ،فمث ًال �صاحب امل�شروع ال ي�صدر وثيقة
ر�سمية عند تعيني �شخ�ص ما يف امل�شروع ،
او ي�صدر وثيقة ر�سمية �أخرى لتحديد راتبه
 ،و�أمن��ا يتم ذل��ك ع��ادة ب�شكل �شفهي  ،وهو
اي�ض ًا ال ي�ضع �إج��راءات �أو توزيع ًا للمهام
�أو غري ذلك ويثبتها يف وثائق ر�سمية� ،أما
�إذا تو�سع امل�شروع وازداد ع��دد العاملني
 ،فالو�ضع ال�سابق ال يعود كافي ًا في�ضطر
�صاحب امل�شروع �أو ادارت��ه لتنظيم الكثري
م��ن الق�ضايا وحتديدها بوثائق ر�سمية ،
ولذلك ترتفع درجة الر�سمية .
ث – خ�صائ�ص �أخ��رى  :هناك خ�صائ�ص
�أخ��رى تتغري بتغري مراحل حياة امل�شروع
مثل :درجة ال�شخ�صية (ظهور التنظيم غري
الر�سمي القائم على العالقات االجتماعية
ال�شخ�صية ب�ين العاملني )  ،م�س�ؤوليات
االدارة ون ��وع ت�ل��ك امل���س��ؤول�ي��ات  ،درجة
التعقيد التي تزداد مع تو�سع امل�شروع .
والب ��د م��ن اال� �ش��ارة اىل �أن اخل�صائ�ص
الهيكلية تت�أثر بعوامل �أخ��رى غري مراحل
حياة امل�شروع  ،وبالتايل ف�أننا الن�ستطيع
االك �ت �ف��اء بتلك اخل���ص��ائ����ص ف�ق��ط لتحديد
امل��رح�ل��ة ال�ت��ي مي��ر بها امل���ش��روع يف دورة
حياته ،متام ًا كما هو احل��ال بالن�سبة لعمر
االن���س��ان  ،و ال ن�ستطيع االك�ت�ف��اء ب�ـ (عدد
اال�سنان) لتقدير عمر االن�سان النه ال ي�سمح
لنا ذلك للتمييز بني من هو يف الثامنة ع�شرة
م��ن ع �م��ره وال �ث�لاث�ين م �ن��ه� ،أو ب�ين الذكر
واالنثى  ،لهذا نحتاج �أن ن�ستخدم ال�شكل �أو
املظهر العام للبناء التنظيمي لتحديد ذلك.
 .2ال�شكل العام للبناء التنظيمي  :غالب ًا ما
ن�ستخدم ال�شكل العام للتنب�ؤ وتقدير مرحلة
النمو  ،ولي�س فقط اخل�صائ�ص التف�صيلية
 ،وهذا مفيد مع درا�سة امل�شاريع ال�صغرية ،
ذلك لأن ال�شكل العام يتغري مع تغري مراحل
احلياة والنمو  ،وميكن �أن منيز بني �أربعة
�أ��ش�ك��ال تتوافق م��ع م��راح��ل من��و امل�شروع
ال�صغري املختلفة  ،وهذه اال�شكال هي :
�أ – البناء احلريف ( )Craft Structure
بناء مرحلة الوالدة والنمو  :ويكون البناء
التنظيمي يف مرحلة الت�أ�سي�س والوالدة بنا ًء
ب�سيط ًا من دون �أية خ�صائ�ص بريوقراطية ،
ولهذا ي�سمى بنا ًء حرفي ًا النه ي�شبه اىل حد
كبري البناء التنظيمي الذي جنده يف متجر
�صغري �أو ور�شة جنارة  ....الخ.
ب–البناءالريادي(Entrepreneurial
 ) Structureبناء مرحلة البلوغ  :ينتقل
امل�شروع اىل مرحلة البلوغ �إذا متكن �أن
يحقق ا�ستقاللية عن �صاحبه  ،ولهذا ي�سمى
بالبناء ال��ري��ادي  ،ويح�صل عندما يقرر
�صاحبه �أن يعطيه كيان ًا م�ستق ًال عن �شخ�صه
له مقومات الوجود والبقاء .

ت – ال�ب�ن��اء ال�ب�يروق��راط��ي ال�ك��ام��ل Full
 Bureaucracy Structureعندما
ي�صبح امل�شروع كيان ًا م�ستق ًال يكون قد ح�صل
فيه تخ�ص�ص وتق�سيم ل�لاع�م��ال و�أنظمة
و�إج ��راءات ر�سمية  ....اىل غري ذل��ك ،مما
مييز التنظيم البريوقراطي في�صبح ال�شكل
التنظيمي بريوقراطية كاملة وهو ما مييز
امل�شاريع املكتملة الن�ضج ،وكذلك تلك التي
بد�أت ترتاجع.
ث – البناء االبداعي (غري البريوقراطي)
ب �ن��اء م��رح �ل��ة ال �ت �ج��دد  :وامل �� �ش��اري��ع هنا
يف م��رح�ل��ة ال�ت�ج��دد ت �ب��د�أ ب��اع�ت�م��اد �أ�شكال
تنظيمية جديدة � ،أي �أنها م�شاريع �ساعية
للتجدد  ،علم ًا �أن هناك العديد من اال�شكال
اجلديدة التي ميكن اعتمادها مثل الت�سويق
االلكرتوين  ،والعمل عن بعد  ،وغريها  ،كما
�أن الفكر االداري يطور االن �أ�شكا ًال �أخرى
با�ستمرار .
ً
ـ العمليات الإداري��ة  :ذكرنا �سابقا ان تقدير
التغريات التي ترافق مراحل منو امل�شروع
ت�ن�ق���س��م اىل جم�م��وع�ت�ين  ،وت �ن��اول �ن��ا يف
ال�ف�ق��رات ال�سابقة املجموعة االوىل ذات
ال�صلة باخل�صائ�ص التنظيمية  ،التي ت�شمل
اخل�صائ�ص الهيكلية  ،وال�شكل العام .
وننتقل االن اىل املجموعة الثانية ذات
ال�صلة بالعمليات االداري ��ة  ،حيث يرافق
منو امل�شروع الكثري من العمليات واالن�شطة
 ،ولي�س فقط الهيكل والبناء ،بل �أن التغري
يف �أحدهما �أو كالهما يح�صل نتيجة التغري
يف اهتمامات الإدارة والق�ضايا الأخرى ذات
العالقة  ،وهذه االهتمامات مهمة ومفيدة يف
جانبني  :االول منهما ،لتحديد العمليات التي
يجب �أن يهتم بها �صاحب امل�شروع �إذا �أراد
�إن�ضاج عمله  ،وثانيهما  ،للقدرة على تف�سري
م�شاكل بع�ض امل�شاريع  ،متام ًا كما نفعل عند
انتقادنا لرجل متقدم بالعمر بكونه يت�صرف
"كاملراهق" فعندما نقول ذلك نفرت�ض �أنه مل
ين�ضج ليكون ق��ادر ًا على معاجلة متطلبات
مرحلة امل��راه�ق��ة ب�شكل �سليم  ،فبقي غري
نا�ضج �أو مري�ض ًا نف�سي ًا ) .
ويهتم بع�ض علماء االدارة والتنظيم بهذا
اجلانب يف النمو  ،فهم يطلقون على تلك
االهتمامات اخلا�صة مبراحل النمو املختلفة
بـ "االزمات  "Crisesويرون �أن لكل مرحلة
من��و ( �أزم���ة) متيزها ع��ن �أزم���ات املراحل
االخ��رى  ،ويق�صدون بـ " االزمة" االهتمام
املحوري ل�صاحب امل�شروع ويفرت�ضون �أن
املعاجلة ال�سليمة لأزمة مرحلة معينة تتطلب
"عملية" معينة �أي�ض ًا  ،ف��اذا ق��ام �صاحب
امل �� �ش��روع ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ب���ش�ك��ل ��س�ل�ي��م ينتقل
مب�شروعه اىل مرحلة النمو التالية ب�شكل
�سليم � ،أم��ا �إذا مل يعالج "االزمة" بطريقة
�سليمة ،ف�ه��ذا �سينعك�س على �سالمة منو
م�شروعه  ،فينمو ب�شكل م�شوه .

وم��ن املفيد ج��د ًا ان ن�ستعر�ض يف م��ا يلي
�أه��م االزم��ات الرئي�سة التي تواجه مراحل
منو امل�شروع ال�صغري  ،والعمليات املطلوبة
لتجاوزها ب�شكل �سليمMegginson،
Friedman & 1991 ،et al
Zimmerer&( )1994 ،Scott
:)2008 ،Scarborough
�أ – مرحلة الوالدة والنمو االوىل و�أزمتها
" القيادة " والعملية ال�ضرورية ملعاجلتها
هي " االبداع " التقني والت�سويقي.
ب – مرحلة البلوغ و�أزمتها " اال�ستقاللية
" والعملية ال���ض��روري��ة ملعاجلتها ه��ي "
التفوي�ض".
ت – مرحلة الن�ضج و�أزمتها "الرقابة" على
�أداء ال��وح��دات داخ��ل امل�شروع  ،والعملية
ال�ضرورية لنجاحها هي "التن�سيق".
ث – مرحلة االنحدار و�أزمتها "الروتني"
والعملية ال�ضرورية هي "الرقابة" لتحديد
اال�سباب احلقيقية لتعرث الأداء.
ج – مرحلة التجدد و�أزم�ت�ه��ا "االبداع"
التنظيمي والعملية ال�ضرورية ملعاجلة تلك
االزمة هي "التعاون".
وميكن تلخي�ص االفكار اال�سا�سية ال�سابقة
يف اجل��دول التايل ال��ذي يت�ضمن تو�ضيح
العالقة بني املو�ضوعات املعرو�ضة يف هذه
الورقة �أنظر اجلدول ادناه.
�إن �إدارة عملية النمو يف امل�شروع ال�صغري
تتطلب :
�أو ًال � :أن يدرك الريادي �أو �صاحب امل�شروع
ال�صغري �أن النمو املخطط يتطلب تغيري ًا
جذري ًا يف �أولوياته والعمليات التي يقوم
ب�ه��ا  ،وه ��ذا ي�ح�ت��اج اىل �أك�ت���س��اب معارف
وتعلم مهارات جديدة .
ثاني ًا � :أن يدرك �أن هذا التغيري ين�صب على
�أج� ��راء ت�ع��دي�لات ج��ذري��ة يف اخل�صائ�ص
والبناء التنظيمي
ثالث ًا � :أن ي��درك �أي���ض� ًا �أن التغيري عملية
م�ستمرة ،فكل انتقال م��ن مرحلة من��و اىل
�أخرى تتطلب تغيريات جديدة غري مت�شابه.

م��ا ال��وص��اي��ا ال�لازم��ة لنجاح ون��م��و هذه
المشاريع؟

 .1ينجح امل�شروع – عموم ًا – �إذا �أح�سن
ال��ري��ادي �إختيار ال�سلعة �أو اخل��دم��ة التي
ي �ق��دم �ه��ا امل �� �ش��روع  ،وه� ��ذا ي�ت�ط�ل��ب بنا ًء
تنظيميا حرفي ًا ب�سيط ًا بدرجة قليلة جد ًا
م��ن ال�ب�يروق��راط�ي��ة  ،وي �ق��وم �صاحبه بكل
االن�شطة اال�سا�سية مع الرتكيز على االنتاج
والت�سويق الن العمليات االخ ��رى تكون
ب�سيطة ب�سبب قلة عدد العاملني  ،كما يتمركز
ك��ل �شيء بخ�صو�ص �شخ�ص ال��ري��ادي �أو
�صاحب امل�شروع .
� .2إذا ت��وف��رت فر�صة للم�شروع للتو�سع
وال�ن�م��و � ،سيكون م��ن ال �� �ض��روري تعيني

جدول يوضح العالقة بين الخصائص التنظيمية والعمليات اإلدارية لمراحل
نمو المشروع الصغير
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عاملني �أ�ضافيني ويبد�أ امل�شروع باالنتقال
اىل م�شروع متو�سط احلجم وه��ذا يتطلب
�أن يدرك الريادي �أن عليه االهتمام بعملية
النمو والبدء مبنح امل�شروع اال�ستقاللية عن
�شخ�صه من خالل تفوي�ض الآخرين ومنحهم
�سلطات ك��اف�ي��ة الت �خ��اذ ال��ق��رارات وتقليل
االعتمادية على �شخ�صه  ،ثم مراقبة ادائهم
للت�أكد من ح�سن قيامهم مبهامهم  ،وبذلك
تتغري اهتماماته و�أول��وي��ات��ه م��ن االنتاج
والت�سويق اىل ق�ضايا ادارية �صرف ت�شمل
عملية التفوي�ض وتوزيع ال�سلطات ومتابعة
االعمال والرقابة على االداء  ،وبالتايل البدء
بتقليل احل��رف�ي��ة يف ال�ب�ن��اء بتحويله اىل
تنظيم ري��ادي  ،وه��ذا يتطلب �أن يتغري هو
�شخ�صي ًا بحيث ي�صبح ان�سان ًا ريادي ًا ولي�س
جمرد تاجر �أو م�سوق ًا �صغري ًا.
� .3إن االنتقال اىل مرحلة النمو والريادة
تتطلب معارف ومهارات جديدة  ،فباال�ضافة
اىل قيام ال��ري��ادي بح�سن �أختيار العاملني
وت��دري�ب�ه��م وتفوي�ضهم وم��راق �ب��ة �أدائهم
ومنحهم الفر�صة للت�صرف واتخاذ القرارات
والتعلم والنمو املهني  ،قد يحتاج �أي�ض ًا
اىل �إجراء تغيري قانوين يف �شكل امل�شروع
ك��ادخ��ال �شريك �أو �شركاء �أو التحول اىل
�شركة م�ساهمة ذات م�س�ؤولية حمدودة .
� .4إن مرحلة البلوغ للم�شروع كما يتفق �أغلب
املتخ�ص�صني واملهنيني هي مرحلة م�ؤقتة
� ،سرعان ما تتبعها مرحلة الن�ضج عندما
تدار االعمال ب�شكل �سليم وت�ؤ�س�س متطلبات
ال�ن�م��و ب�شكل م�ت�ين � ،أو خ�ل�اف ذل��ك يبد�أ
الرتاجع نحو املرحلة االوىل(احلرفية).
� .5إن امل�شروع متى ما بلغ مرحلة الن�ضج
 ،الب��د �أن ت�ك��ون االه�ت�م��ام��ات واالولويات
ل�ل��ري��ادي ه��ي ال�ب��دء ب ��أح��داث تخ�ص�ص يف
املهام والت�شكيالت و�إجراءات العمل وبع�ض
االنظمة  ....الخ  ،وهذا يعني البدء بتغيري
دوره ليكون امل��دي��ر التنفيذي االع �ل��ى ،بل
ع�ضو يف االدارة العليا التي ت�شمل بع�ض
ر�ؤ��س��اء الأق�سام املهمة � ،أي البدء بتغيري
�أولوياته مرة �أخرى وبدء دورة منو جديدة
تتطلب م �ه��ارات وم �ع��ارف ج��دي��دة فيهتم
بالتن�سيق بني اعمال الت�شكيالت املختلفة
وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى م��راق�ب��ة االداء امل�ؤ�س�سي
واجلماعي والفردي .
� .6أن يف م��رح�ل��ة ال�ن���ض��ج ت� ��زداد �أهمية
التخطيط والتن�سيق والرقابة على االداء
وادخ ��ال االنظمة النا�ضجة وك ��وادر فنية
م�ت�خ���ص���ص��ة  ،ب��اال� �ض��اف��ة اىل االه �ت �م��ام
بق�ضايا تنظيمية �أخ��رى مثل حتديد مهام
وم�س�ؤوليات الت�شكيالت االداري��ة والفنية
وو�ضع اج��راءات للعمل لأح��داث روتينية
عالية يف االعمال وتوزيع او�سع لل�سلطات
لإحداث ال مركزية �أعلى والت�أكد من �إ�صدار
ال��وث��ائ��ق الر�سمية لكل ما�سبق ومتابعة
االل�ت��زام بها  ،وبذلك يتحول امل�شروع اىل
البريوقراطية الكاملة  ،ويبد�أ احلكم على
اداء الت�شكيالت واالف��راد من خالل االرقام
وامل�ؤ�شرات ولي�س بطريقة ح�سية مبا�شرة
من خالل املراقبة ال�شخ�صية واملالحظة .
� .7إن الدخول يف هذه املرحلة املتقدمة من
عمر امل�شروع – مرحلة الن�ضج – تفر�ض
التفكري بقدرات امل�شروع على خلق امليزة
التناف�سية وزيادة احل�صة ال�سوقية واالنتقال
اىل �شركة م�ساهمة �أو �شركة قاب�ضة يف
م���ص��اف امل��ؤ��س���س��ات وال �� �ش��رك��ات الكبرية
وب��ذل��ك ف��ان التفكري �سيكون موجها نحو
الولوج اىل �أ�سواق جديدة و�أكت�ساب قدرة
الت�صدير عرب الفروع االقليمية والدخول
يف حتالفات و��ش��راك��ات دول�ي��ة  ،وبالتايل
ي�صبح �شركة كبرية ولي�س م�شروع ًا �صغري ًا
�أو متو�سط ًا.
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محمد جاسم عواد
تعد الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية ،كونها أحد مصادر اإليرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية ،كما أن دورها ال
يقتصر فقط على الهدف المالي ،بل اتسعت أهدافها لتشمل األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،في ظل تطور مفهوم وظيفة الدولة الحديثة ،وفي
مقدمة هذه األهداف تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي ،وتعجيل عملية التنمية،

التهرب الضريبي في العراق وسبل مكافحته
و�إع� ��ادة ت��وزي��ع ال��دخ��ل ،وحتفيز
االدخ � ��ار واال� �س �ت �ث �م��ار ع �ل��ى وفق
�أول��وي��ات التنمية � .أ�سهم التهرب
ال���ض��ري�ب��ي يف ال��ع��راق �إىل تدين
الإي��رادات ال�ضريبية ،ب�سبب غياب
��س�ل�ط��ة ال��ق��ان��ون وع� ��دم و� �ض��وح
ال�ق��وان�ين� ،إذ اع�ت��اد اغلب املكلفني
بدفع ال�ضريبة �إىل كتمان ن�شاطهم
االقت�صادي ،فمث ًال بع�ض ال�شركات
وم� �ك ��ات ��ب امل� � �ق � ��اوالت مل ت��وث��ق
ن�شاطاتها ل��دى دوائ��ر ال�ضرائب،
ف�ض ًال ع��ن ال�ت��زوي��ر ال��ذي ميار�سه
العديد من املوظفني ورجال الأعمال
للتهرب من دفع ال�ضريبة  ،ونتيجة
لذلك انخف�ضت م�ساهمة الإيرادات
ال �� �ض��ري �ب �ي��ة يف ال� �ن ��اجت املحلي
الإجمايل والإي��رادات العامة خالل
امل��دة ( ،)2008-2004كما يت�ضح
يف اجلدول ادناه.
الذي ي�شري �إىل تدين تلك الإيرادات،
على الرغم من ات�ساع حجم ال�شركات
وقيام عدد هائل من امل�شروعات يف
عموم ال�ع��راق خ�لال ه��ذه امل��دة� ،إذ
بلغ عدد ال�شركات املحلية بعد عام
 2003يف وزارة التجارة (� )26ألف
�شركة ،ويف �سوق العراق للأوراق
املالية (� )80شركة بعد �أن كانت
(� )13شركة يف عهد النظام ال�سابق،
ناهيك ع��ن ال��زي��ادة امل�ضطردة يف
اال� �س �ت�يرادات ،وانتعا�ش �أ�سواق
العقارات ،ف�ض ًال عن ذل��ك ت�ضمنت
القوانني ال�ضريبية اجلديدة �إ�ضافة
دخل جديد ،من خالل فر�ض �ضرائب
على ا�ستخدام الهاتف النقال ،الذي
بلغ عددها زهاء ( )7ماليني خط يف
عام  ،2006ومبا �أن جناح النظام
ال �� �ض��ري �ب��ي ي �ق��ا���س مب���دى قدرته
ع�ل��ى حتقيق اك�ب�ر ح�صيلة مالية
ممكنة تكفل للدولة القيام ب�أهدافها
ال�ت�ن�م��وي��ة� ،إذن الب ��د م��ن �إ�صالح
النظام ال�ضريبي يف ال�ع��راق ،من
خ�لال الت�صدي للتهرب ال�ضريبي
يف �إطار منظومة متكاملة من �إدارة
�ضريبية فعالة وحديثة  ،ويكون
الإ�صالح من خالل الآتي :
� -1إع��ادة النظر يف �سعر ال�ضريبة
ال�ت���ص��اع��دي ال ��ذي ورد يف امل ��ادة
( )13م��ن الفقرة ( *)1م��ن قانون
�ضريبة الدخل املرقم ( )113ل�سنة
 1982امل �ع��دل ع��ام  ، 2004كونه
يعد من �أه��م ال��دواف��ع على التهرب
ال�ضريبي  ،وتقليل �شرائح ال�ضريبة
بدرجة حم�سو�سة �أ�صحاب الدخول
العالية.
 _2ا� �س �ت �ب��دال ب �ع ����ض الأح� �ك ��ام
اخل��ا��ص��ة بالعقوبات ك��امل��ادة (56
ال �ف �ق��رة ( )1و 57و  **)58من
قانون �ضريبة الدخل املرقم ()113
ل�سنة  1982امل �ع��دل ع��ام ،2004

التي ثبت عدم جدواها يف احلد من
ظاهرة التهرب ال�ضريبي بعقوبات
�شديدة مبا يخ�ص ال�سجن والغرامة
املالية.
 -3حتقيق الب�ساطة والو�ضوح
يف القوانني ال�ضريبية على نحو
ميكن فهمها بكل جوانبها حتى على
م�ستوى املكلف الب�سيط  ،و�أن تكون
الأح �ك��ام ك��اف��ة وا��ض�ح��ة ومعلومة
متكن املكلف من ح�ساب �ضريبته
 ،و�أن حت��د م��ن ق��درة املوظفني يف
ا�ستخدام اجتهادهم يف تطبيق تلك
القوانني.
�-4ضرورة ن�شر الوعي ال�ضريبي
ك��ون��ه م ��ن ال��و� �س��ائ��ل اجلوهرية
لإجن ��اح ال�سيا�سة ال�ضريبية يف
مكافحة الف�ساد  ،من خ�لال �شعور
ك��ل م��واط��ن ب� ��أن م�ساهمته بدفع
ال�ضريبة ت�سهم يف بناء جمتمعه
وتنميته وازدهاره.
5ـ� -إعادة النظر يف رواتب موظفي
دوائ� � ��ر ال�����ض��رائ��ب يف ال� �ع ��راق،
وبعك�سه ت �ك��ون ال��وظ�ي�ف��ة عر�ضة
للف�ساد وال�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام احلوافز
واملكاف�آت ب�شرط �أن تكون على وفق
معيار النزاهة.
-6العمل بالبند (ثاني ًا) من املادة
( )28يف ال��د� �س �ت��ور ال��ع��راق��ي ،
املت�ضمنة �إعفاء �أ�صحاب الدخول
املنخف�ضة من ال�ضرائب مبا يكفل
عدم امل�سا�س باحلد الأدنى مل�ستوى
م�ع�ي���ش�ت�ه��م ول �ت �ح �ق �ي��ق ال� �ت ��وازن
وامل�ساواة بني �شرائح املجتمع.
 _7فتح دورات تدريبية للمكلفني
بدفع ال�ضريبة وموظفي ال�ضريبة ،
تظهر �أهمية املال العام وال�ضرائب
ودفعها وجبايتها  ،وت�أثري الو�ضع
امل� � ��ايل ب��ال��ب��ل��د يف اال�� �س� �ت� �ق ��رار
االقت�صادي.
* أكاديمي عراقي

نسبة مساهمة اإليرادات الضريبية في الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات العامة في
العراق للمدة ()2008 -2004
ال�سنة

الناجت املحلي
الإجمايل

الإيرادات العامة

2004
2005
2006
2007
2008

24700
33327
41992
69556
110423

14954
19673
33439
41078
59094

ن�سبة الإيرادات
الإيرادات ال�ضريبية ال�ضريبية �إىل الناجت
املحلي الإجمايل
202
402
400
969
819

0.8
1.2
0.9
1.3
0.74

ن�سبة الإيرادات
ال�ضريبية �إىل
الإيرادات العامة
1.3
2.1
1.2
2.3
1.3

* فر�ض �ضريبة وب�شكل ت�صاعدي
( )%3ل �غ��اي��ة (� )250إل� ��ف دينار
ع��راق��ي  ،و ( )%5م��ن ( 250لغاية
 )500دي �ن��ار ع��راق��ي )%10( ،من
( )500لغاية مليون دينار )%15( ،
ما زاد عن مليون دينار.
** امل ��ادة ( )56يعاقب بغرامة ال
تقل عن ( )100دينار وال تزيد عن
( )500دينار من ميتنع �أو يت�أخر
ع��ن ت �ق��دمي م�ع�ل��وم��ات �إىل دوائ ��ر
ال�ضريبة ع��ن دخ�ل��ه وممتلكاته ،
امل��ادة ( )57يعاقب باحلب�س ملدة ال
تزيد على �سنة م��ن ق��دم معلومات
كاذبة او اخفى معلومات عن دخله
اخل��ا��ض��ع لل�ضريبة  ،امل ��ادة ()58
ي�ع��اق��ب ب��احل�ب����س مل ��دة ال ت�ق��ل عن
(� )3أ�شهر وال تزيد على �سنتني من
ا�ستعمل الغ�ش واالحتيال للتخل�ص
من �أداء ال�ضريبة.

دور اإلعالم في الترويج السياحي
حيدر شامان الصافي*
ال�سياحة لي�ست جم��رد مظاهر احتفالية
وع��رو���ض ترفيهية ،ب��ل تتعدى ذل��ك �إىل
املجال التجاري واالقت�صادي والثقايف
وال��دي�ن��ي وغ�يره��ا م��ن امل �ج��االت بعد �أن
حتولت ال�سياحة �إىل �صناعة وت�سويق
وت ��روي ��ج و�إق ��ام ��ة ا� �س �ت �ث �م��ارات كبرية
ت�ستقطب ر�ؤو���س الأم��وال لتوظيفها يف
القطاع ال�سياحي ،وبالتايل توفري فر�ص
ال�ع�م��ل امل�ب��ا��ش��رة وغ�ي�ر امل�ب��ا��ش��رة حيث
ي�ستفيد اجلميع م��ن احل��رك��ة ال�سياحية
الن�شطة وينتع�ش االقت�صاد والتجارة
وحركة التبادل التجاري والثقايف.
وال�سياحة �أح��د امل���ص��ادر املهمة للدخل
الوطني للكثري من البلدان التي �سبقتنا
يف ه��ذا امل �ج��ال ون �ح��اول �أن نلحق بها
م�ستفيدين من جتارب وخربات الآخرين
وم��ن الإمكانات املتوفرة لدينا من خالل
ا��س�ت�ث�م��ار امل� ��وارد وامل �ق��وم��ات املتوفرة
والإفادة من التنوع احل�ضاري والطبيعي
واملناخي وبقية امليزات التي قلما تتوفر
يف بلد من البلدان مثلما هي متوفرة يف
العراق.
يتمتع العراق مبزايا ومقومات جغرافية
وت��اري �خ �ي��ة وط�ب�ي�ع�ي��ة جت �ع��ل م �ن��ه بلدا
�سياحيا يف جميع ف�صول ال�سنة ويلبي
معظم الأهداف التي ين�شدها ال�سائح ،حيث
تتوافر الأماكن الدينية واملواقع الأثرية
وامل�شاتي وامل�صايف والينابيع الطبيعية
واالهوار وال�صحارى وال�شواطئ.
ه��ذه امل�ي��زات ال�سياحية التي يتمتع بها
العراق حتتاج �إىل ت�سويق وترويج مثلما
هي بحاجة �إىل ا�ستثمار وتوظيف �أموال..

والإع �ل��ام ع��ام��ل �أ� �س��ا� �س��ي يف الرتويج
ال�سياحي وكذلك الإعالن من خالل �إعطاء
ال�صورة ال�صحيحة وامل�شرقة عن بلدنا
وت�ق��دمي��ه للعامل وال�ت�ع��ري��ف ب��ه ب�أ�شكال
م �ت �ع��ددة م��ن و� �س��ائ��ل و�أدوات الإع�ل�ام
امل��رئ��ي وامل�سموع واملكتوب وم��ن خالل
املهرجانات وامل�ع��ار���ض وت �ب��ادل الوفود
والفرق الفنية واملطبوعات والأفالم وغري
ذلك.
ويتجلى دور الإعالم خا�صة يف الرتويج
واجل��ذب ال�سياحي ،حيث تلعب و�سائل
الإع�ل�ام دور ًا خ�ط�ير ًا يف �إق�ن��اع ال�سائح
و�إغ��رائ��ه ب��ال�ق��دوم �إىل بلد م��ن البلدان،
مثلما هي ق��ادرة على ت�شويه �صورة هذا
البلد وبث الدعايات الكاذبة والإ�شاعات
عنه وتخويف ال�سائح م��ن ال �ق��دوم �إليه
وغ�ير ذل��ك م��ن الأ��س��ال�ي��ب ال�ت��ي تن�صحه
مبغادرته خوف ًا على حياته!
وقد يكون التقومي الإعالمي لبلد ما نوعاً
من العمل ال�سلبي بق�صد الإ�ساءة �إىل ذلك
البلد وبث الأكاذيب وت�ضخيم املعلومات
ع��ن ح ��وادث �أم�ن�ي��ة وحت��ذي��ر احلكومات
لرعاياها مب�غ��ادرة ه��ذا البلد خ��وف� ًا على
حياتهم.
العراق ي�ستقطب الآن �أعدادا لي�ست بالقليلة
من الزوار ،يف النجف وكربالء والكاظمية
و�سامراء وكذلك هناك كنائ�س يف املو�صل
ت�ستقطب الآالف من ال��زوار من خمتلف
دول العامل ،وكذلك مواقع دينية لل�صابئة
املندائيني ،وم��واق��ع ي��زوره��ا اليهود من
خمتلف دول العامل من غري القاطنني يف
(�إ�سرائيل).
�إن من العوامل التی �أدت �إیل �أن يكون
للم�سلمني ن�صيب  %10من ال�سياحةالعاملية

ه��ی�:إي�ج��اد الفنت بني الو�سط الإ�سالمي
لأ�شغالهم ع��ن ال�سياحة و �إي �ج��اد حالة
ال�ف�ق��ر و ع ��دم ال�ت�م�ك��ن م��ن الإق � ��دام علی
ال�سياحة و �أي�ض ًا �إعطاءمفهوم م�شو�ش
و غري وا�ضح عن ال�سياحة و ثمراتها و
بالتايل ن�شر ثقافة �أن ال�سياحة من �ش�ؤون
الطبقات امل�ترف��ة و ال تليق بامل�ؤمنني و
العلماء و لكن ميكن هنا تكري�س فكرة
ال�سياحة الإ��س�لام�ي��ة �أك��ادمي �ي � ًا و بحث ًا
علمي ًا من خ�لال بيان ال��ر�ؤي��ة الإ�سالمية
لفكرة ال�سياحة  ،و�أثرها علی بناء كيان
املجتمع  ،وتو�ضيح �أن ال�سياحة �إحدی
�أك�بر الطرق لك�سب التجارب و التعرف
علی �أذه��ان الآخرين،فالإ�سالم يحث علی
ال�سري وال�سياحة فی كثري من امل��وارد و
امل�ج��االت ،كمجال العلم ،وجم��ال احلرب
و جمال التعرف علی الأمم الأخری وغري
ذل��ك؛ ليبقی املجتمع الإن���س��اين حمافظ ًا
علی كيانه و هيئته وبنا ًء عليه ف�إن االعالم
وخا�صة الإعالم ال�سياحي هو:
الدليل املادي لل�صناعة ال�سياحية من خالل
وظيفته الأ�سا�سية وجوهرها هو التعريف
ميا يحتويه البلد من معامل �سياحية �سواء
�أكانت طبيعية �أم �أثرية تاريخية �أم فندقية
�أم �أي مظهر �آخ��ر �أم جم��ال م��ن جماالت
اجلذب ال�سياحي وذلك با�ستخدام جميع
الو�سائل الإعالمية واالت�صالية املتطورة
م��ن �أف �ل�ام و�إع�ل�ان ��ات ق� ��ادرة ع�ل��ى جذب
ال�سياح الأجانب ومواطني البلد،وبالتايل
فالإعالم ال�سياحي �صفة الزمة وحمورية
لل�صناعة ال�سياحية ،كذلك بقدر ما للإعالم
ال�سياحي م��ن �أث��ر �إيجابي يف الرتويج
ال�سياحي ،وب�ق��در م��ا هناك حاجة ملحة
لدوره الفعال يف عملية التنمية ال�سياحية

ب�ق��در م��ا ه�ن��اك ح��اج��ة ما�سة لال�ستثمار
وو�سائله كاف ًة وخا�ص ًة الإعالن املرئي� ،إذ
من خالل و�سائل الإعالم املختلفة ي�ستقي
الفرد معلوماته والتي ت�صله عادة يف �شكل
�إخباري عن حقائق ومعلومات �سياحية
يهتم بها ال�سائح  ،وتدفع �شركات ال�سياحة
مقابل م��ادي عن الأخ�ب��ار ال�سياحية ذات
الطابع الإع�لاين عن براجمها ال�سياحية
�أو م��ا ي�ه��م ج�م�ه��ور الو�سيلة الإعالنية
ال�سياحية وب�شكل مبا�شر.
وت��رت�ب��ط الإف� ��ادة م��ن الإع�ل�ام يف ن�شاط
ال�ت���س��وي��ق ال���س�ي��اح��ي مب��ق��دار العالقة
الوطيدة بني �شركة ال�سياحة وحمرري
الأخ �ب��ار ال�سياحية يف و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
اجلماهريية املختلفة ،وك��ذل��ك بر�ؤ�ساء
حترير ال�صحف وامل�ج�لات ودور الن�شر
والإذاع��ة والتلفزيون ،وكذا العاملني يف
هذه الأجهزة ف�ض ًال عن �إمكانات ومكانة
ال�شركة ال�سياحية وم��دى ت�أثريها على
ال�سوق ال�سياحي جتعل حمرري الأخبار
ال�سياحية ي�سعون للح�صول على �أخبار
�سياحية منها وك��ل منهم ح��ري����ص على
ت�سجيل �سبق �إخ �ب��اري عنها وخططها
ال�سياحية القادمة والأف�ك��ار التي تراود
امل�س�ؤولني والقائمني عليها ب�ش�أن الن�شاط
ال�سياحي  .وت�ن�ج��ح احل�م�ل��ة الإعالنية
وترتكز على م�ق��دار الثقة �أو ال�ق��رب �أو
التخ�ص�ص لو�سيلة الإع�لام لدى ال�سائح
واهتماماتها بالن�شاط ال�سياحي  ،وينظر
ال�سائح �إىل املعلومات والأخبار املن�شورة
يف �شكل �إع�لام �إخباري على �أنها حقائق
كاملة ال�صدق ولي�س �إعالن ًا مدفوع الأجر
،خا�صة و�أن الإع�لام ال�سياحي ال تتحكم
�شركة ال�سياحة يف �صياغته املن�شورة

�أو يف حمتواه اللفظي �أو يف جممله �أو
�شكله �أو �أماكن ن�شره ،بل يقوم ب�صياغته
وتنفيذه حمرر اخلرب يف و�سيلة الإعالم.
واملعول على وزارة ال�سياحة ان توا�صل
دعمها لالعالميني يف هذا اجلانب من خالل
عقد الدورات والندوات التي ت�ؤهل االعالم
ال�سياحي وجتعلة قادر ًا على التعاطي مع
تطورات الع�صر وهذا لن يتم اال من خالل
�إعالم �سياحي يهدف �إىل تزويد اجلمهور
بجميع امل�ع�ل��وم��ات واحل �ق��ائ��ق املتعلقة
بال�سياحة ويتحرى املو�ضوعية يف هذه
املعلومات وال���ص��دق وال��دق��ة وي�ستخدم
الو�سائل االعالمية املختلفة وبالأ�ساليب
كافة للإقناع وذلك من �أجل حتقيق الوعي
ال�سياحي وجذب اكرث عدد من ال�سياح.
ان املرحلة الراهنة تتطلب دورا رئي�سيا
لالعالم يهدف اىل خدمة قطاع ال�سياحة
وع�ل��ى ال��دول��ة ان تنظر بعني احل�سبان
اىل التخ�صي�صات املالية ال�ت��ي مازالت
متوا�ضعة ج��دا وال ت�ستطيع تفعيل هذا
ال�ق�ط��اع وف��ق ال�ط�م��وح��ات امل��رج��وة الن
املردودات املالية التي �ستعود للعراق من
ال�سياحة بانواعها املختلفة �ستكون كبرية
جدا يف حالة توفر االمن وفر�ض القانون
ون�شر الوعي ال�سياحي وتوفري اخلدمات
ال�ع��ام��ة ،كما الب��د م��ن االه�ت�م��ام بتطوير
�شركات ال�سفر وال�سياحة وت�سهيل عملها
مبا ي�شجعها على ان تكون �شركات عمالقة
لي�ست حملية ،ب��ل دول�ي��ة اول�ه��ا عالقات
ت �ع��اون م��ع � �ش��رك��ات ال���س�ي��اح��ة العاملية
االخرى.

*جامعة ذي قار ...مركز أبحاث
األهوار
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ترجمة  /اسالم عامر
يحتم شهر رمضان الكريم على المسلمين االمتناع عن الطعام و عن الشهوات و عن المتع الدنيوية من الفجر حتى غروب الشمس
 ،حيث بدأ شهر رمضان هذه السنة في شهر آب و يعد هذا الشهر الوقت األمثل للتواصل مع الله و لتنقية النفس من الذنوب و فعل
الخيرات و تقضية الوقت مع العائلة .و يعتقد فريق ٌ من االساتذة ان هذا الشهر قد يكون ايضًا وقتا مناسبا لكسب المال.

رمضان وتأثيره اإليجابي على حركة األسهم واإلستثمار
و قام كل من احمد عتباري من جامعة(University
 )of New Hampshireيف ال��والي��ات املتحدة
وج��درزج بيالكاو�سكي ) )Jedrzej Bialkowski
م��ن ج��ام�ع��ة (New Zealand’s University
 )of Canterburyيف بريطانيا وطوما�س بياتور
م��ن ج��ام�ع��ة ( )University of Leicesterيف
بريطانيا بتفح�ص عائدات الأ�سهم املالية من عام 1989
اىل عام  2007يف اربعة ع�شر بلد ًا م�سلم ًا  ،و وجدوا ان
متو�سط عائدات اال�سهم ال�شهرية خالل �شهر رم�ضان هو
 % 39مقارنة باملتو�سط ال�شهري البالغ  4.28خالل اال�شهر
الباقية من التقومي اال�سالمي.
فكان ملخ�ص تلك الدرا�سة �ضمنها امران وا�ضحان.
فليحاول امل�ستثمرون الذين يبحثون عن االرباح ال�سريعة
يف العامل اال�سالمي ان ي�ستفيدوا من رم�ضان ال�صوم ،من
خالل �شراء اال�سهم قبل بداية �شهر رم�ضان وبيعها عند
نهايته او يف عيد الفطر املبارك.
ومل يعز الباحثون ارت�ف��اع اال�سهم للتدخل الإل �ه��ي ،بل
للتفا�ؤل االجتماعي والن�شوة التي ت�ستقبل بها املجتمعات
اال�سالمية �شهر رم�ضان و ذلك يف االربعة ع�شر بلدا التي
�شملها امل�سح و التي متثل ن�صف عدد امل�سلمني البالغ 1.5
مليار م�سلم.
ي�ؤثر رم�ضان ت�أثريا ايجابيا على نف�سية امل�ستثمرين كما �أنه
يعزز م�شاعر الت�ضامن والهوية االجتماعية بني امل�سلمني
يف جميع �أنحاء العامل االمر الذي ي�ؤدي اىل �شعور ٍ متفائل
ميتد اىل ع��ائ��دات اال�سهم" ه��ذا م��ا قاله م�ؤلفو البحث.

"نعتقد ان مناخ التفا�ؤل خالل �شهر رم�ضان ي�ؤدي �إىل ثقة
امل�ستثمرين الإيجابية و ان لهذا ال�شهر ت�أثري ًا ايجابي ًا قيم ًا
على �أ�سوق الأ�سهم املالية يف البلدان الإ�سالمية" .و يف
الوقت الذي يتوقع فيه امل�ستثمرون ارتفاعا ل�سوق اال�سهم
خالل �شهر رم�ضان يتوجب على امل�ستثمرين يف الدول غري
الإ�سالمية مثل الواليات املتحدة االمريكية ان يكونوا اكرث
حذرا لأن رم�ضان ال يحث ذلك النوع من ال�شعور بالن�شاط
يف جمتمعات البلدان غري الإ�سالمية" وذلك طبقا ملا قاله
التقرير.
"فال ميكن لت�أثري رم�ضان االيجابي ان يتحقق ما مل
يخرت جمتمع ٌ م��ا ان ي�شارك يف ه��ذه التجربة الدينية
م�شاركة جماعية ً" و ذلك طبقا ملا قاله التقرير �أي�ض ًا.
و ي�� �ق� ��ول امل � ��دي � ��ر ال � �� � �ش� ��ري� ��ك رف�� �ي� ��ع ال� � ��دي� � ��ن يف
( )DinarStandardالواقعة يف نيو جر�سي التي
تغطي الأ�سواق يف كل من العاملني الإ�سالمي و الغربي ،انه
كان منده�شا من تلك النتائج لأن �ساعات العمل يف البلدان
امل�سلمة متيل اىل ان تكون اقل عددا خالل �شهر رم�ضان.
"لقد وجدت ذلك االمر غري مطابق ٍ للمنطق بع�ض ال�شيء
لأن �شهر رم�ضان مييل اىل ان يكون �شهرا بطيئا جدا" هذا
ما قاله رفيع الدين �شيكوه.
و وجدت درا�سات اخرى �أن الأعياد الدينية وغريها من
العوامل مثل مباريات كا�س العامل امور لها ان تغري من
املزاج الوطني و بذلك ف�أن لها ت�أثري ًا على �سوق االوراق
املالية ،حيث وثقت معظم الدرا�سات ارتفاعا يف ا�سعار
اال�سهم قبل اعياد امليالد ()Christmasويوم اجلمعة

املباركة .وجدت الباحثة لورا فريدر و الباحث افانديهار
اللذان كتبا يف �صحيفة ()Financial Analysts
عام  2004ان عائدات اال�سهم ارتفعت على نحو ٍ ملحوظ
يف بداية ال�سنة اليهودية و اليومني اللذين �سبقاها لكنها
انخف�ضت انخفا�ضا ملحوظا يف يوم " كيبور" (وهو يوم
الغفران لدى الديانية اليهودية).
ومت ا�ستخدام الدين لتف�سري ظواهر اقت�صادية اخرى
كذلك .ففي عام  2003وجد كل من ريني �ستولز من جامعة
اوه��اب��و و روه��ان ويليام�سون من جامعة ج��ورج تاون
ان الدين ميكن ان يف�سر االخ�ت�لاف يف حقوق الدائنني
يف خمتلف ال�ب�ل��دان .و وج��د الباحثون ان ق��ان��ون البلد
الت�شريعي "اكرث اهمية" من الغالبية الدينية يف ما يخ�ص
�شرح حقوق امللكية ،لكن الدين له ت�أثري اكرب من" انفتاح
البلد االقت�صادي على التجارة العاملية و من لغة البلد و من
دخل الفرد و حتى من ا�صل نظامها الت�شريعي" يف حتديد
حقوق الدائنني.
�سواء ان كان وا�ضحا للعامل اال�سالمي ت�أثري هذا ال�شهر
على �سوق االموال ام ال ف�أن بع�ض امل�ؤ�س�سات اال�سالمية
املالية قامت بتعزيز منتجاتها خالل هذا ال�شهر ،حيث قام
البنك املركزي الكويتي العام املا�ضي يف �شهر رم�ضان
بعر�ض عرو�ض رم�ضانية �شملت بطاقات ائتمانية ذات
فائدة تبلغ �صفر باملئة ف�ضال عن قرو�ض ٍ للبيع بالتجزئة.
وقدم البنك االماراتي اال�سالمي قرو�ضا لل�سيارات "احتفاال
برم�ضان" و الذي متثل "ب�أعطاء زبائنهم الو�سيلة الأ�سهل
ليهدوا لأنف�سهم �سيارة خالل هذا ال�شهر امليمون"

ام��ا ر�أي منعم ��س�لام و ه��و م��دي��ر ال�ب�ن��ك اال�ستثماري
اال��س�لام��ي Islamic investing at Saturna
�ساترانا يف بيلنغهام الواقعة يف وا�شنطن و الذي يدير
(امانة لال�ستثمار التعاوين) التي تتطابق مع ال�شريعة
اال�سالمية ف��ان��ه ي�ق��ول ان ه��ذا اال�ستغالل ال�ق��وي ل�شهر
رم�ضان يبدو غري من�سجم مع روح هذا ال�شهر الف�ضيل
الذي فيه يجب الت�أكيد على االح�سان للفقراء.
و على الرغم من ذلك ف�أن ممثلي بنك  Saturnaيحاولون
ان ي�ستفيدوا م��ن ح�ضور امل�ساجد الكبرية خ�لال �شهر
رم�ضان املبارك و ذلك من خالل اعداد و تنظيم الكثري من
العرو�ض خالل ال�شهر الف�ضيل.
"ال توجد اية م�شكلة يف تو�سيع ثروتك يف اال�سالم" هذا
ما قاله �سالم "لكن ثمة واجبا عليك �أال وه��و ان تتعامل
ب�أموالك مبا يطابق ال�شريعة الإ�سالمية".
و على الرغم من ان عتباري قال يف تقريره ان امل�سلمني
ي�ستطيعون جني االرب ��اح م��ن خ�لال ��ش��راء اال�سهم قبل
رم�ضان و بيعها بعد م�ضيه �إال انه تراجع عن ت�أكيده لذلك
االمر يف مقابلة اجراها تلفوني ًا.
ً
"ال ميكننا القول ان ذل��ك الأم��ر �سي�ستمر طويال عاما
بعد ع��ام لأن��ه و كما هي احل��ال يف �سوق اال�سهم املالية
ف�أنه مبجرد اكت�شاف احدهم لفائدة ٍ ما ف�أنها �سوف تفقد
قيمتها" هذا ما قاله عتباري م�ضيفا "منذ هذه اللحظة لن
يعود هناك املزيد من االرباح يف �شهر ال�صوم".
عن االيكونومست

البؤساء والتسوق والمهانة اليومية
ترجمة  /عادل العامل
�إن احلال مع �أ�سواق الب�ؤ�ساء املعدمني املعزولني
اجتماعي ًا  ،الذين يحاولون مكافحة اجلوع يومي ًا،
و �إطعام املعتمدين عليهم� ،أمر ال ي ّت�سم ب�شي ٍء من
امل�ساواة و العدل .و �أحد النتائج ال�شاملة الالفتة
لالنتباه يف درا�ساتنا عن اجل��وع و الأط�ف��ال� ،أنه
لي�س هناك م��ن ت��وق� ٍ�ع لطعام م��ا مل يعمل ه ��ؤالء؟
و�إذا كان الت�سوّل يُعد �أي�ضاُ من الأعمال ـ و ينبغي
اعتباره كذلك لأن��ه جمهد و مرهق بدني ًا و نف�سي ًا
ــ ف ��إن ه��ذه واقعي ًا قاعدة �شاملة تنطبق على كل
�شخ�ص حمروم جد ًا التقيناه يف م�سار درا�ساتنا
امليدانية.
فمارتي ،مث ًال ،و هي ام��ر�أة م�س ّتة يف راجا�ستان،
تقطع الأ�شجار ب�صورة غري قانونية من غابات
قرب قريتها ،و حترقها لتح�صل على فحم ،و بذلك
ميكنها حمله و بيعه من دون عناء يف ال�سوق.
و تقول معلق ًة على ذلك " ل َ
رن كم �س�أعي�ش ،فما �أن
يرف�ض بدين �أن يتحرك� ،س�أكون غري ق��ادرة على
عمل الفحم و عندئ ٍذ �س�أموت ج��وع� ًا ،و كما هي
احل��ال ،ف ��إين ان�ح��درت �إىل م�ستوى �أين �أتناول
وجبة واح��دة يف ال�ي��وم " .و الكثري م��ن الن�ساء
الأرام ��ل ،اللواتي ال ت�ستطعن امل�شي �إال بالكاد،
يتجهن �إىل العمل يف رع��ي املا�شية عند �سفوح
ال �ت�لال� ،أم��ا �أن�ت��ام��ا يف �أن���درا ب��رادي ����ش ،فتذهب
�أي�ض ًا �إىل الغابة جلمع اخل�شب لتبيعه و النباتات
الربية لت�أكلها ،لكنها �أُ�صيبت مرتني بالإغماء يف
ال�شهر املا�ضي يف الأح��را���ش .و ه ��ؤالء الن�سوة

ت�صمدن بت�صميم كبري ،لكن �سي�أتي وق��تٌ تبد�أ
فيه معنوياتهن بالهبوط ،ف��امل��وت م��ن اجل��وع و
ال�شيخوخة �أمر حتمي.
�إن كبار ال�سن يحتاجون للعمل ب�صرف النظر عما
�إذا كانوا يعي�شون ب�شكل منفرد �أو مع �أبنائهم
الكبار؛ و هم مع هذا بحاجة للم�ساهمة يف معي�شة
بطرق �إنتاجية .و عند عثورهم على عمل،
الأ�سرة ٍ
يكون عليهم االعتماد على االقت�صاد املحلي ،نظر ًا
لكون الهجرة خ�ي��ار ًا غ�ير وارد �سايكولوجي ًا و
ثقافي ًا ،فهجرة النا�س ال�شباب تخلق فر�ص ًا للعمل
بالن�سبة لكبار ال�سن يف القرى ،و للعازبات من
الن�ساء و للأ�شخا�ص العاجزين ،لكن �أ�صحاب
الأعمال يعرفون �أنهم يف حاجة �شديدة و ال حول
لهم و ال قوة ،و لهذا يدفعون لهم �أجور ًا قليلة جد ًا،
و غالب ًا ال �أكرث من الطعام ،و امل�شروب ،و بع�ض
الثياب اجلديدة يف كل عام .فالعمل الذي يُقدَّم لهم
�ضئيل الأجر و �صعب بدني ًا ،مثل رعي املا�شية عند
�سفوح التالل القليلة النبات ،و قطع الع�شب كعلف،
و تنظيف زرائب البقر ،و جتفيف احلبوب ،و جمع
احلطب و ما �شاكل ذلك من فعاليات تتطلب عم ًال
مرهق ًا ،و ُتقابَل ب��أج��ور ا�ستغاللية ،و حتى هذا
أنا�س غري منتجني
يُقدَّم على الدوام كعمل خريي ل ٍ
و غري م�ستحقني ،و لي�س كحاج ٍة جلهود ه�ؤالء و
لهم حقوق ترتتب على ذلك.
و هذه يف نهاية الأمر هي احلكاية اليومية حلياة
امل�ع��دم�ين  :اخل �ي��ار ال�ق��ا��س��ي ب�ين ال�ع�م��ل القا�صم
للظهر و اخلايل من الكرامة� ،أو اجلوع ،و مل يكن
هناك لديهم من خيار ثالث ،خيار التقاعد احل�سن

الدفع و الراحة ،و الرعاية امل�ضمونة ،و ال�ضمان
االجتماعي املنا�سب َّ
املنظم من قبل الدولة� ،أو من
قبل املجتمعات املحلية و العوائل.
و تتحدث كاماال من راجا�ستان عن انحدارها �إىل
�شغلة تخمري امل�سكرات غري امل�شروعة ،و تقول
مبرارة  ":مَن �سيعطى عم ًال لأرملة؟ كل واحد يفكر
ب�أنها تبحث عن رج��ل " .و كانت كاماال قد فقدت
زوجها الذي مات بال�سل و هي �صغرية جد ًا ،لكنها
ليوم واحد للحزن عليه،
مل ت�ستطع �أن تتفرغ حتى ٍ
فقد كان عليها �أن ُتطعم �أطفالها ال�صغار الثالثة.
و قد ُط��ردت من �أر���ض زوجها من قبل �أخيه ،و مل
يجلب عليها العمل يف تنظيف زرائ��ب البقر �إال
القليل مم��ا ه��و �أك�ثر م��ن الطعام ال�ب��ائ��ت ،فقامت
برهن ممتلكاتها القليلة ،لكنها حتولت �أخ�ير ًا �إىل
تخمري امل�شروبات امل�سكرة ،و هي جتمع نباتات
من الغابة و تقوم بتخمريها ملدة �أ�سبوع ،م�ضيف ًة
�إليها مكونات الذعة الطعم .و هذه �صنعة خطرة،
خمالفة للقانون ،وعليها �أن تقدم الر�شوة بانتظام
لل�شرطة .و الرجال ّ
الفظون الذين يحت�شدون عند
كوخها ك َّل ليلة لي�سكروا هم �أنف�سهم الذين ينبذونها
يف النهار .و بالرغم من �أنها مهيبة و قوية ،ف�إنها
تبقى امر�أة ،و ال�سكارى يدفعون لها �أحيان ًا �أقل ،بل
و ّ
يحطمون �أوانيها الفخارية التي فيها امل�شروب
�إذا ما اعرت�ضت.
لقد وجدنا �أن معظم الرا�شدين العاجزين مرتبطون
ب�أعمال �صعبة ال يرغب فيها �أ�شخا�ص قادرون عليها.
و قد قابلنا دانو من �أوري�سا و كافا من راجا�ستان،
و كالهما عاجز ،لكنهما يتلقيان الطعام و امل�أوى من

�أخوانهما (حتت �سقف من دون جدران) ،يف مقابل
رعي املاعز و املا�شية من دون �أج��ر .و حني يعدو
دانو وراء املاعز ،تبد�أ القروح على �ساقيه بالنزف،
و هو ال ي�ستطيع حتى �أن يمُ �سك مبظلة عمودي ًا
خالل ف�صل املطر و ذلك ب�سبب نق�ص يف �أ�صابع
ي��ده ،و هكذا يعود �إىل البيت مب ّل ًال بعد �أي��ام من
املطر .و عندما نزور دانو ،جند ماعزه تعاين من
بع�ض الأمرا�ض املعدية .و هو متوتر و قلق لي�س
فقط لأن املاعز �أ�صحابه الوحيدون ،بل و لأنه يف
حالة موت املاعز ،ما الذي �سيح�صل له؟ ف�أخوه لن
ي�ستمر يف �إعطائه الطعام و هو ال ميكنه �أن ي�أمل
يف �أي عمل �آخر� .أما كافا ،ف�أكرب من دانو ،و لديه
عجز بدين بالوالدة� ،إذ �أن �ساقيه مت�صالن مع ًا ،فال
ي�ستطيع �أن مي�شي ،بل يزحف فقط ،و يداه مليئتان
بالقروح لأنه ي�أخذ غنم �أخوانه للرعي يف التالل
احلجرية يف مقابل الطعام يف بيت �أخوانه.
�إن الأ�سواق ُتوجد لتمييز ه�ؤالء النا�س �إجما ًال من
الهوام�ش لي�س فقط يف العمل و الأجور ،بل و كذلك
يف الت�سليف املمدَّد ،و يجري �إبعاد كبار ال�سن يف
الغالب بخ�شونة حني يبتغون طعام ًا بالت�سليف
من �أ�صحاب احلوانيت ،فمحاولة �شراء مواد من
البقالية بالت�سليف جتربة مذ ّلة على ال��دوام� .أما
�أ�صحاب احلوانيت ،فيقولون �أن��ه لي�س هناك ما
ي�ضمن ك��م �سيعي�ش ه ��ؤالء الكبار يف ال�سن؛ �إذ
ميكن �أن ين�س ّلوا خل�س ًة �إىل العامل الآخر من دون
�أن يدفعوا ما عليهم من قرو�ض!
بل �أن العجوز كامبايل ال ميكنها حتى �أن تتو�سل
للح�صول على دي��ن للطعام من حانوت الكريانا

كونها م�س ّنة ج��د ًا لت�ستحق ال��دي��ن ،و لذلك فهي
غالب ًا ما تنرث امللح على الرز املغلي و تبتلعه هكذا
مع املاء من دون خ�ضراوات �أو �أي �شيء �آخ��ر ،و
الأمر �أ�صعب على امر�أة م�س ّنة �أخرى� ،سومي ،التي
تقول " :حني كان زوجي حي ًا ،مل تكن لدينا م�شكلة
يف احل�صول على َدي��ن ،حتى و هو بطيء عقلي ًا.
فالرجل ي�ستطيع �أن ي�ستدين من �أي مكان ،و ميكنه
�أن ي�س�أل كثري ًا من النا�س ،لكن امل��ر�أة يرف�ضونها
ب�شدة " .و هن َ
جتدن �أ�صحاب احلوانيت يقيّدون
عليهن �أكرث و يعطونهن �أقل من ا�ستحقاقهن لأنهن
�ضعيفات جد ًا لالحتجاج على ذلك .و تقول ن�ساء
عازبات �أنه حتى امل�صارف الر�سمية تطردهن ،كما
تفعل الكثري من جماعات العون الذاتي .و �إذا كان
الت�سليف ميكن �إطالته من �أ�صحاب احلوانيت و
م ّالك الأرا�ضي له�ؤالء الذين لي�س لديهم ممتلكات
يرهنونها ،ف�إن على ه�ؤالء الدفع غالي ًا بالعمل يف
مزارعهم �أو بيوتهم ب�أجور �ضئيلة و �ساعات طوال،
خا�صة الن�ساء العازبات منهم ،وه��ذا يف الواقع
انبعاث نوع جديد من ال�سخرة لأجل ق�صري.
�إن الكثري من امل�صابني بالعجز ي�شهدون ب�أنه حتى
التفكري بالذهاب �إىل الكريانا ( البقالية ) يجهدهم
كثري ًا ،لكن مع هذا لي�س هناك من مهرب منه،لأن
الكريانا ال يوفر الكثري من احتياجاتهم اليومية
فقط  ،و �إمنا هو �أي�ض ًا امل�صدر الوحيد للت�سليف
�أح �ي��ان � ًا ،و ل�ه��ذا ي��وا��ص�ل��ون زي��ارت��ه ب��ال��رغ��م من
الإ�ساءات و املهانة الروتينية التي يلقونها هناك.

عن The Hindu /

الصـين تجتـاز اليـابـان لتـصبـح ثـاني أكـبر
اقتصاد في العالم
ترجمة  /المدى االقتصادي
بعد م�ضي ثالث �سنوات من النمو الهائل،
اجتازت ال�صني اليابان يف الربع الثاين
من العام لت�صبح ث��اين اك�بر اقت�صاد يف
ال�ع��امل م��ن بعد ال��والي��ات املتحدة و ذلك
وفقا لأح�صاءات حكومية ُن�شرت �صباح
يوم االثنني املا�ضي .
ان هذا احلدث املهم،على الرغم من التوقع
ال��ذي يقول انه لن ي�ستمر طويال ،اال انه
ال��دل�ي��ل االك�ب�ر على ان ارت �ق��اء ال�صني و
�صعودها حقيقيان و بذلك يتوجب النظر
اىل ال�صني على انها قوة عظمى يح�سب لها
ح�سابها.
وق��ال��ت طوكيو ان اقت�صاد ال�صني كانت
قيمته ت �ق��در ب � �ـ 1.28ت��رل�ي��ون دوالر يف
الربع الثاين اي اق��ل من اليابان بـ1.33
ترليون دوالر .و منا االقت�صاد الياباين
بن�سبة  0.4باملئة يف ذلك الربع .و هو اقل
من املتوقع .ان ذلك ال�ضعف ي�شري اىل ان
اقت�صاد ال�صني �سيناف�س اقت�صاد اليابان
لبقية العام املتبقية.
و يقول اخلرباء ان ابعاد اليابان من موقعها
و املانيا و فرن�سا و بريطانيا العظمى
ي�ؤكد نفوذ و قوة ال�صني املتناميتان ويدعم
التخمينات التي تقول ان ال�صني �ستجتاز
اقت�صاد الواليات املتحدة االقت�صاد االكرب

يف ال �ع��امل يف م�ط�ل��ع ع ��ام ،2030ح� �ي ��ث
كان الناجت املحلي االجمايل لأمريكا عام
 14(2009ترليون دوالر) "ان لهذا االمر
م�ؤ�شرا كبريا" ه��ذا ما قاله نيكوال�س ار
الردي وهو اقت�صاي يف معهد بيتري�سون
للأقت�صادات العاملية.و ا�ضاف":ان ذلك
االمر ي�ؤكد ما ح�صل يف اجلزء االف�ضل يف
هذا العقد :حيث اجتازت ال�صني اليابان
اقت�صاديا و ميثل ذلك االمر لكل ان�سان يف
ال�صني �شراكته يف اكرب البلدان التجارية
يف العامل اكرث مما هو كذلك مع النا�س يف
اليابان او الواليات املتحدة".
اما اليابان التي ا�صبح اقت�صادها راكدا
منذ اكرث من عقد فان االح�صائيات تعك�س
من جانبها تراجعا يف االقت�صاد و حتى
يف القوة ال�سيا�سية ،فكانت اليابان قوة
ال�ع��امل االقت�صادية الثانية منذ اك�ثر من
اربعة عقود طبقا ملا جاء يف البنك العاملي
حتى انه كان هنالك كالم دائر فيما م�ضى
ع��ن اج�ت�ي��از ال�ي��اب��ان لأق�ت���ص��اد الواليات
املتحدة،لكن يف ال��وق��ت ال��ذي يكون فيه
االق �ت �� �ص��اد ال �ي��اب��اين ن��ا��ض�ج��ا و �سكانه
ي�شيخون ب�سرعة و ال���ص�ين ب�ع�ي��دة عن
التح�ضر و ع��ن ال�ب�ل��دان املتقدمة فيقول
اخل�براء ان ذل��ك يعني ان لديها م�ستوى
معي�شي ًا اقل بكثري و كذلك يف الوقت نف�سه
الكثري من املجال الذي يف�سح لها التطور.
ففي ال�سنوات اخلم�س املا�ضية كان الناجت

املحلي االجمايل لل�صني يبلغ قرابة 2.3
ترليون دوالر وه��و ن�صف ن��اجت اليابان
املحلي االجمايل.
ل ��دى ه ��ذا ال�ب�ل��د ت�ق��ري�ب��ا ن�ف����س امل�ساحة
االر�ضية للواليات املتحدة لكن حدوده
التي متلك خم�س تعداد العامل من ال�سكان
و لديه موارد �ضعيفة و غري كافية.
ان دخل الفرد يف هذا البلد م�ساو ٍ لدخل
الفرد يف البلدان الفقرية مثل اجلزائر و
ال�سلفادور و البانيا و التي تت�ساوى مع
ال�صني يف الدخل الفردي (3.600دوالر)
خالفا ملا هو احل��ال يف الواليات املتحدة
التي يبلغ دخل الفرد فيها  46.000دوالر.
و م��ع ذل��ك فثمة القليل م��ن اخل�ل�اف من
توجيهات احل��زب ال�شيوعي حيث بد�أت
ال�صني ب�أعادة ت�شكيل الطريقة التي يقوم
بها االقت�صاد العاملي بالعمل و ذلك بف�ضل
من ��وه امل�ه�ي�م��ن ع �ل��ى ال �ت �ج��ارة و قدرته
ال�ضخمة يف ت�خ��زي��ن اح�ت�ي��اط��ات النقد
االجنبي و دين الواليات املتحدة االمريكية
و بف�ضل �شهيته النهمة للنفط و الفحم و
احلديد و بقية امل�صادر الطبيعية .
وال�صني الآن هي املحرك الرئي�س للنمو
العاملي فقد منا قادتها اكرث ثقة يف املرحلة
العاملية التي بد�أت بت�أكيد ت�أثري ال�صني يف
قارة �آ�سيا و�أفريقيا و�أمريكا الالتينية من
خالل اتفاقيات التجارة اخلا�صة و العقود
التي تدر بالكثري من مليارات الدوالرات.

"انهم ي�سعون اىل املزيد من النفوذ على
النمو العاملي و الهيمنة على ا�سيا" هذا
ما قاله اي�سوار برا�سادا و هو ا�ستاذ يف
ال�سيا�سة التجارية يف جامعة كورنيل
و رئي�س �سابق ل�صندوق النقد الدويل
لل�صني" .الكثري من االقت�صادات االخرى
يف املنطقة تركب على ذي��ول منو ال�صني
وهذا االمر يعد امرا مهما لبلد ٍ لديه دخل
فردي واطئ".
ا�ستفادت ال�ي��اب��ان م��ن من��و ال�صني و من
اال��س�ت�ث�م��ار ال ��ذي ي �ح��رك ان�ت��اج�ه��ا هناك
للإفادة من الدخل املحلي و ال�سوق الذي
مثل �سوق ًا مزدهرة للب�ضائع اليابانية.
و ب� ��د�أت ب�ك�ين اي���ض��ا بتنظيم حمادثات
عاملية ل�سل�سلة من املوا�ضيع ،بح�سب ما
قال املحللون ،فعلى �سبيل املثال يف العام
املا�ضي اكدت بكني على وجوب التخل�ص
من الدوالر كعملة االحتياط العاملي.
ففي الوقت الذي ت�سعى فيه كل من الواليات
املتحدة و االحتاد الأوروبي �إىل النمو يف
اع�ق��اب �أ� �س��و�أ �أزم��ة اقت�صادية يف البلد،
ا�ستمرت ال�صني ب��االرت �ق��اء االقت�صادي
عرب اال�ستثمار القوي يف البنية التحتية و
بخطة التحفيز ذات الـ 586مليار دوالر.
و يف هذا العام اي�ضا بد�أ النمو بالتناق�ص
قليال ف�م��ن امل�ت��وق��ع ان يتو�سع اقت�صاد
ال�صني بن�سبة تقارب الع�شرة باملئة.
"مل تكن تلك اال البداية" هذا ما قاله وانغ

ت ��او و ه��و اق �ت �� �ص��ادي يف ك�ل�ي��ة UBS
يف بكني" .ال ت��زال ال�صني بلدا يف طور
النمو ،لذا ف�أن لديها وا�سع املجال للتطور
و تنمو ،فلدى ال�صني الت�أثري االكرب على
ا�سعار املنتجات االولية يف رو�سيا و الهند
و ا�سرتاليا و امريكا الالتينية".
ثمة حت��دي��ات كبرية �ستظهر م�ستقبال و
على الرغم من ذلك يقول االقت�صاديون ان
اقت�صاد ال�صني يعتمد اعتمادا كبريا على
الت�صدير و اال�ستثمار و لذلك فانه يحتاج
الت�شجيع مب��زي��د م��ن اال�ستهالك املحلي
وهو امر عانت ال�صني كثريا لتقوم به.
ومت انتقاد امل�صارف التي تديرها الدولة
يف ذلك البلد م�ؤخرا و ذلك ب�سبب االقرا�ض
املفرط يف ال�سنة الأخ�ي�رة ،يف حني يتم
حت��وي��ل ب�ع����ض ال �ق��رو���ض م��ن امليزانية
العمومية لتمويه االقرا�ض و الهروب من
قواعد تهدف �إىل احلد من منو القرو�ض.
و تخو�ض ال�صني يف ج��دال ٍ ح��اد يدور
ح ��ول ��س�ي��ا��س�ت�ه��ا يف ادارة ال�ع�م�ل��ة مع
الواليات املتحدة و االحت��اد الأوروب��ي و
�آخرين يتهمون بكني بابقاء عملة ال�صني
(الرمبيني) منخف�ضة على نحو م�صطنع و
ذلك لدعم ال�صادرات مما
ادى اىل فوائ�ض جتارية �ضخمة بالن�سبة
لل�صني .وتقول ال�صني ان عملتها لي�ست
بخ�سة القيمة اىل ذلك احلد و انها مت�ضي
قدما نحو ا�صالح العملة.
و بعيدا عن ذلك ف�أن منو ال�صني ال�سريع
ي�ق��ودن��ا اىل ان ن�ق��ول ان ال���ص�ين �سوف
ت�ستمر يف املناف�سة القوية
مع الواليات املتحدة و�أوروبا على املوارد
الطبيعية و على توفري الفر�ص الكبرية
لل�شركات املتلهفة لتطوير �سوقها.
و على الرغم من ان اقت�صادها ال يزال فقط
ثلث حجم االقت�صاد الأمريكي  ،جتاوزت
ال�صني ال��والي��ات املتحدة ال�ع��ام املا�ضي
لت�صبح �أك�بر �سوق يف ال�ع��امل ل�سيارات
ال��رك��اب ،واج�ت��ازت ال�صني �أي�ضا �أملانيا
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي لت�صبح �أك�ب�ر م���ص��در يف
العامل.
ان ال�شركات العاملية مثل كاتربيلر وجرنال
اليكرتيك و�شركة جرنال موتورز و�شركة
�سيمنز و ال�ع���ش��رات غ�يره��ا ت�ب��ذل دفعا
م �� �س��رف��ا ل�ل���ص�ين ح �ي��ث ت�ت�م�ح��ور بع�ض
االح �ي��ان االب �ح��اث و ال �ت �ط��ورات يف تلك
ال�شركات.
و ي�ق��ول بع�ض العلماء ان ال��وق��ت الذي
تفر�ض ال�صني فيه نف�سها كقوة اقت�صادية
و مالية وال��ذي تدفع فيه �شركاتها لتكون
عاملية ف ��أن ت��ردده��ا لتلعب دورا اك�بر يف
ال�ن�ق��ا���ش ب �� �ش ��أن ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي او عن
الكيفية التي يتم بها التقليل من البيوت
الزجاجية.
اجتازت ال�صني الواليات املتحدة يف عام
 2006لت�صبح اول بلد يف ا�صدار الغازات
املنبعثة ع��ن ال�ب�ي��وت ال��زج��اج�ي��ة و التي
يعزو العلماء االحتبا�س احلراري لها ،لكن
لدى ال�صني برامج طموحة للتخفي�ض من
الطاقة التي ت�ستهلكها لكل من الوحدات
االقت�صادية االنتاجية و بن�سبة ع�شرين
باملئة بحلول نهاية عام .2010
و بالن�سبة ملا مت ايجاده عن ال�صني ف�أن
االم� ��ر م�ع�ق��د يف ح�ي�ن ان ال �ب �ل��د ال ي��زال
فقريا ن�سبيا يف ما يخ�ص الدخل الفردي
فلديه حكومة مت�سلطة لها ال�ق��درة على
اتخاذ اج��راءات قا�سية لتحفيز االقت�صاد
وبناء امل�شاريع اجلديدة و اال�ستثمار يف
ال�صناعات املعينة.
عن النيويورك تايمز
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االخيرة

الـمـــرصــد االقتصـادي

اقتصاديات

أزمة المشتقات النفطية قديمة جديدة
تظهر من جديد دونما سابق إنذار!
ماذا قال الخبراء؟

وزارة النفط

استطالع /ليث محمد رضا
عادت طوابري ال�سيارات امام حمطات الوقود
من جديد يف م�شهد ق��دمي جديد  ،لتربز �أزمة
اقت�صادية اخ ��رى ت�ت��زام��ن م��ع ازم ��ة ت�شكيل
احلكومة من دون معرفة م�سوغات ذلك.
(امل� ��دى االق �ت �� �ص��ادي) حت ��اول م��ن خ�ل�ال هذا
اال�ستطالع ال��وق��وف على �أ�سباب ظهور هذه
االزمة من جديد.

أهل المعاناة

��س��ائ��ق � �س �ي��ارة االج� ��رة ع�ل�اء ي��و��س��ف ق ��ال :
ا�ضطررت الوقوف �ساعة و ن�صف امام حمطة
جتهيز الوقود من اجل التزود بالبنزين يف هذا
ال�صيف احلارق بعد ان اجتازت درجة احلرارة
ن�صف درجة الغليان و انتظاري ميثل االزمة .
ف�ي�م��ا ق ��ال ح���س�ين م�صطفى � :أزم� ��ة الوقود
وب�شكل خا�ص البنزين ظهرت منذ �شهرين و قد
ا�ضطررت ملرات عدة �إىل الوقوف يف الطوابري
امام حمطات تزويد الوقود ،و�أ�ضاف �أن �سواق
مركبات االجرة هم االكرث ت�ضرر ًا من الوقوف
يف طابور البنزين الن ال�سيارة متثل م�صدر
رزق لهم و ان االوق ��ات التي يق�ضونها امام
حمطات الوقود هي خ�سائر تقلل من الوارد
اليومي .
بينما قال اجمد �صادق  :انا احاول ان اجنب
نف�سي االزمة فلطاملا قمت مبلء خزان �سيارتي
اخل�صو�صي خوفا من تفاقم الأزمة .
هذا و اتفق عدد من ا�صحاب حمطات تزويد
ال��وق��ود مع املواطنني اال انهم اك��دوا ان احد
ا� �س �ب��اب االزم� ��ة ه��و ال �ت �ف��اوت ال��وا� �ض��ح بني
حمطة واخرى من حيث ما متتلكه من الوقود
فاملحطات الكربى ت�ستمر بالعمل حتى الليل
بينما ثمة حمطات ينفد وقودها عند الظهرية.
طبعت بمطابع المدى
لإلعالم والثقافة والفنون

املتحدث الر�سمي ل��وزارة النفط عا�صم جهاد
قال لنا  :ان الطوابري هي ب�سبب زيادة الطلب،
فحرارة اجلو ادت اىل الزيادة يف اال�ستهالك
اك�ثر من  %50بالرغم من اج��راءات الوزارة
لتغطية احتياجات امل��واط�ن�ين م��ن املنتجات
النفطية.
وا� �ض��اف ج�ه��اد  :ان ال� ��وزارة ق��ام��ت بزيادة
�ساعات التجهيز يف حمطات الوقود باال�ضافة
اىل توفري  30منفذ ًا يف عموم ب�غ��داد (كرخ
ور��ص��اف��ة) جتهز ال��وق��ود لأ�صحاب املولدات
املنزلية.
وتابع جهاد� :إن �أزم��ة الكهرباء تعد احد اهم
ا�سباب النق�ص يف املنتجات النفطية النها
ت�سبب زي ��ادة يف الطلب عليها ،ف��امل��واط��ن ال
يكتفي ب�ح��اج��ة ��س�ي��ارت��ه و الح��اج��ة املولدة
املنزلية اليومي ،بل يعبئ من حمطة الوقود و
يعود �إىل املنزل لكي يخزنه حت�سب ًا لالزمة .
و�أو�ضح جهاد� :أن ال��وزارة تطمئن املواطنني
ب��أ��س�ت�م��رار التجهيز ال�ستيعاب ال��زي��ادة يف
اال�ستهالك ا�ضافة الل �ت��زام ال���وزارة بتجهيز
ا�صحاب امل��ول��دات يف �شهر �آب اجل��اري كما
قامت الوزارة بزيادة متويل ا�صحاب الأفران،
و�أك��د ج�ه��اد :وج��ود جل��ان يف ال ��وزارة تتابع
عملية التجهيز وي�ستمر ع�م��ل ت�ل��ك اللجان
ل�ساعات مت�أخرة من الليل كما ق��ال جهاد ان
الوزارة ت�شدد على ا�صحاب املولدات لتخفي�ض
�سعر االمبري الواحد من الطاقة الكهربائية.
و�� �ش ��دد ج��ه��اد ان ال �ق �ل��ق م ��ن ح � ��دوث ازم ��ة
ي�سبب �إقبال املواطنني ب�سبب اال�شاعات فهم
ي�ت��واج��دون �أم��ام املحطات و ه��ذه اال�شاعات
تقوم بها جهات ال تريد اال�ستقرار فالعراق
م�ستهدف .

تحرير :عباس الغالبي

االخراج الفني  :مصطفى جعفر

اخلبري االقت�صادي د .علي الفكيكي  :ان �سبب ازمة
الوقود هي التوجهات التي تدير ام��ور االقت�صاد
بالعقلية نف�سها التي كانت موجودة قبل  2003و
هي عقلية ذات فكر �شمويل حيث ان وزارة النفط و
م�صاف
منذ  2003تتابع امل�ستثمرين بالتقدم الن�شاء
ٍ
نفطية و ل��و ان وزارة النفط لها فكر اقت�صادي
م�صاف� ،إال
حديث ل�سمحت للقطاع اخلا�ص ب�أقامة
ٍ
ان ادارة القطاع النفطي قدمية و مل تنتبه اال يف
 2010حيث بد�أت تعطي تراخي�ص ا�ستثمار.
و�أ� �ض��اف الفكيكي :ان مدير ع��ام ال�شركة العامة
ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة يف ت �� �ص��رح ��ص�ح�ف��ي قال
ان��ه ي��رى احل��ل يف تقييد ا��س�ت�يراد ال���س�ي��ارات و
يعيدنا للتخطيط ال�شمويل و عليه ان يعلم ان
زم��ن التخطيط ال�شمويل قد انتهى يف الفعاليات
االقت�صادية بعامل االقت�صاد اجلديد و االج��در به
ان يبد�أ بنف�سه و ال يركب �سيارة .و �شدد الفكيكي
 :ان وزارة النفط ينبغي �أال تتعامل مع امل�صايف
كالن�شاط اال�ستخراجي ،فامل�صايف �صناعة حتويلية
مثلها كمثل �صناعة اال�سمنت و الطابوق.
وكان على وزارة النفط ان ت�شجع القطاع اخلا�ص
و تعطيه تخفي�ض ًا كما تعطي ل�لاردن بذلك  ،لذلك
فاخللل لي�س يف ا�سترياد ال�سيارات بقدر ما هو يف
م�سار وزارة النفط  .و اكد الفكيكي  :ان االف�ضل
ت�صنيع النفط حملي ًا ك��ل م��ا ك��ان ذل��ك ممكن ًا بد ًال
من ت�صديره لكي ي�ضيف قيمة ا�ضافية لالقت�صاد
الوطني لكن وزارة النفط مت�شبثة بالتباهي ب�أنها
زادت من ت�صدير النفط اىل اخلارج  .و بخ�صو�ص
انعكا�سات االزم ��ة على االقت�صاد ال��وط�ن��ي تابع
الفكيكي  :ان االزم���ة تنعك�س ع�ل��ى جم�م��ل اداء
االقت�صاد الوطني من خالل رفع تكاليف االنتاج
و خف�ض القدرة التناف�سية للعراق ،و�أن قنينة ماء
اردنية بعد اجتياز الكمارك تقل  %25عن �سعر قنية
ماء عراقية مطروحة يف �ساحة املعمل و ان �سعر
ال��ف طابوقة ايرانية وا�صلة اىل منطقة الفرات
االو� �س��ط اق��ل ��س�ع��ر ًا بن�سبة م��ن  %10 - %5اىل
الف طابوقة عراقية وا�صلة للمنطقة نف�سها ب�سبب
ارتفاع كلف املنتجات النفطية العراقية باال�ضافة
اىل ارتفاع كلفة الوقود و انقطاع الكهرباء و ارتفاع
كلف النقل و كلف العمال  .فيما قال �أ�ستاذ الإدارة
و االقت�صاد يف جامعة وا��س��ط د .احمد عبد الله
الوائلي  :تتزامن هذه الظاهرة مع ارتفاع درجات
احل��رارة وتزايد �ساعات القطع املربمج ,ويف هذا
ال��زح��ام ت��اث�ير نف�سي واق�ت���ص��ادي كبري ت��زي��د من
اح�ب��اط ال�شارع العراقي ال��ذي يعاين م��ن ازمات
كثرية .وميكن تلخي�ص التاثريات االقت�صادية� ،أن
التوقف ل�ساعات طوال لالنتظار �سي�ؤدي اىل تقليل
�ساعات العمل الفعلية ملن هم يف طوابري االنتظار
وبذلك �سينخف�ض االنتاج وتقل االنتاجية .و�أ�ضاف
الوائلي  :ا�ستغالل ا�صحاب النفو�س ال�ضعيفة يف
ه��ذا االم��ر للتعامل م��ع ا�صحاب حمطات الوقود
لبيع الوقود يف ال�سوق ال�سوداء وبا�سعار مرتفعة
تزيد من معانات املواطن االقت�صادية وتزيد كلف
احل�ي��اة عليه  .وت��اب��ع ال��وائ�ل��ي  :ان ارت �ف��اع كلف
الوقود �سي�ؤدي اىل تزايد كلف ال�سلع واخلدمات
التي تعتمد الوقود يف انتاجها مما ي�ؤدي اىل تزايد
ا�سعارها وبالتايل �سي�صب ذلك بتاثريه على املواطن
وب�شكل �سلبي يزيد من معاناته االقت�صادية.

التصحيح اللغوي :محمد السعدي

توجس المستثمرين
 عبا�س الغالبي
يبدو �أن حم��اوالت امل�ستثمرين االجانب مازالت خجولة ال متثل عمق
اخلريطة اال�ستثمارية التي �سبق وان اعلنت عنها الهيئة الوطنية
لال�ستثمار والتي ت�ضم بني دفتيها عددا من امل�شاريع ال�سرتاتيجية املهمة
يف خمتلف القطاعات االقت�صادية  ،حيث مازالت امل�شاريع املعلنة للتنفيذ
تنتظر قدوم امل�ستثمرين الذين ت�سيطر عليهم توج�سات وعراقيل جتعل
ازاء خماوف جدية بح�سب ت�صوراتهم .
ولعل من الطبيعي ان �أي م�ستثمر يبحث عن البيئة الآمنة احلقيقة  ،وكذلك
عن حزمة القوانني املرنة التي تعد مبثابة عنا�صر جاذبة قادرة على خلق
مناخات طبيعية للم�ستثمر  ،كما ان الو�ضع االمني امل�ستقر ميثل �أق�صى
طموحات امل�ستثمر �ضمان ًا لر�أ�سماله ومنع ًا للمغامرة يف ظ��روف غري
طبيعية متقلبة فيها من التداعيات ال�سيا�سية واالمنية ال�شيء الكثري .
ويف ا�ستعرا�ض ملجمل امل�شاريع التي اعلن عنها حالي ًا وخ�لال الفرتة
القليلة القادمة ن��رى انها غ�ير �سرتاتيجية ولي�ست كبرية للحد الذي
ميثل طموحات ال�سواد االعظم من النا�س ،حيث مازال التوج�س يالزم
امل�ستثمرين ب�سبب ه�شا�شة الو�ضع االمني املرتبط حالي ًا ب�أزمة ت�شكيل
احلكومة وماقد تعك�سه من تذمر على ال�شارع العراقي  ،حيث ت�صبح
هاتان اجلدلتان ال�سيا�سية واالمنية العقبتني االهم امام ولوج امل�ستثمرين
اىل �سوق العمل العراقية  ،فلم
يت�سن ملعظم ال��وزارات وجمال�س
املحافظات اجناز كامل امل�شاريع
املقرة �ضمن املوازنة اال�ستثمارية
تبقى حركية وفاعلية االستثمار للعام احل��ايل  ، 2010وق��د تلج�أ
مرتبطة بالبيئة السياسية لتدويرها اىل العام املقبل لعدم
واالمنية المستقرة بشكل ا� �س �ت �ك �م��ال اج� � � ��راءات االع �ل�ان
والتنفيذ الفعلي .
مباشر  ،ذلك ان المستثمرين وتبقى حركية وفاعلية اال�ستثمار
االجانب مثلما يتطلعون الى م��رت �ب �ط��ة ب��ال �ب �ي �ئ��ة ال�سيا�سية
االستثمار في العراق  ،فهم واالمنية امل�ستقرة ب�شكل مبا�شر
في الوقت ذاته متطلعون  ،ذل��ك ان امل�ستثمرين االجانب
مثلما يتطلعون اىل اال�ستثمار
لعوامل مثالية تجعل مسيرة يف العراق  ،فهم يف الوقت ذاته
االستثمار خالية من المنغصات متطلعون لعوامل مثالية جتعل
والعقبات والعراقيل التي تحول م �� �س�يرة اال� �س �ت �ث �م��ار خ��ال �ي��ة من
دون عملية التنفيذ  ،وحيث املنغ�صات والعقبات والعراقيل
التي حت��ول دون عملية التنفيذ
ان العوامل المشجعة على  ،وح�ي��ث ان ال �ع��وام��ل امل�شجعة
االستثمار االخرى من غير على اال�ستثمار االخ��رى من غري
عنصر االمن تنحسر وتتالشى عن�صر االم��ن تنح�سر وتتال�شى
امامه  ،امامه  ،ف�أن تلك العنا�صر مرتبطة
باال�ستقرار الأمني وتكاد تكون
ه��ذه اجلدلية ه��ي املعادلة الأهم
يف اال�ستثمار الناجح القادر على
اح���داث عملية تغيري ك�ب�رى يف
البنى التحتية  ،وخلق عملية حركة د�ؤوبة للقطاعات االقت�صادية االخرى
 ،وال�سيما االنتاجية منها .
ولكن عملية اال�ستثمار املتوقعة يف العراق وبحكم اخلريطة اال�ستثمارية
املعلنة واحلاجة الفعلية للقطاعات كافة تتطلب جهدا عايل امل�ستوى من
الهيئة الوطنية لال�ستثمار وال�سيما يف جمال الرتويج ال�سياحي واعداد
وتنفيذ خطة اعالمية ترويجية تبدد خم��اوف امل�ستثمر احلقيقية مع
�ضرورة اال�شارة اىل تكامل الظروف املثالية لال�ستثمار والتي ال تنف�صم
عراها عن قطاعات اقت�صادية اخرى كقطاع النقل واالت�صاالت والقطاع
امل�صريف القادر على تلبية متطلبات امل�ستثمرين .
و�سعي ًا لتبديد هواج�س امل�ستثمرين نتطلع اىل اجراءات حكومية قادرة
على التعامل مع اال�ستثمار كحاجة ملحة النعا�ش االقت�صاد واحداث دورة
اقت�صادية فاعلة  ،مع امكانية حتديد املعرقالت التي قد حتدث اثناء عملية
التنفيذ وو�ضع العالجات الناجعة لها انطالق ًا من ر�ؤي��ة ثاقبة لعنا�صر
وم��زاي��ا االقت�صاد الوطني وتوظيف امكاناته امل��ادي��ة والفنية ب�شكل
يحدث ثورة ا�ستثمارية هائلة  ،ال�سيما وان كثريا من كربيات ال�شركات
اال�ستثمارية العاملية اعلنت عن رغبتها اجلاحمة لدخول �سوق العمل
العراقية  ،كونها �سوق ًا واعدة قادرة على االندماج مع اال�سواق العاملية
االخرى .
abbas.abbas80@yahoo.com

