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مراقبون :رداءة مفردات البطاقة التموينية وعدم مطابقتها
للمواصفات النوعية
بغداد  /المدى االقتصادي

للمكمالت الغذائية

بغداد  /علي الكاتب
�أكد عدد من اخلرباء االقت�صاديني �أن هناك خماطر
اقت�صادية و�صحية واجتماعية كبرية من جراء
ت��ع��اط��ي ال��ري��ا���ض��ي�ين للمكمالت الغذائية،ومن
ال�ضروري اتخاذ الإج����راءات املنا�سبة للحد من
ت�أثريات تناولها والعمل على ايجاد ريا�ضة خالية
من املخاطر
وق��ال��ت اخل��ب�يرة االق��ت�����ص��ادي��ة يف جامعة بغداد
ال��دك��ت��ورة منى ت��رك��ي امل��و���س��وي ان على جميع
ال���وزارات واجلهات ذات العالقة املدرجة اعطاء
مو�ضوع املكمالت الغذائية �أهمية ق�صوى نظر ًا
لتعاطيها من قبل �شريحة كبرية من امل�ستهلكني
يف ظل غياب الت�شريعات املطلوبة يف ا�ستريادها
وعدم وجود مرجعية يف متابعة الفح�ص والتحليل
امل��خ��ت�بري ل��ل��ت���أك��د م���ن ���س�لام��ت��ه��ا و�صالحيتها
لال�ستهالك الب�شري.
و�أ�ضافت ان جميع ما متوفر من تلك املكمالت يف
ال�سوق املحلية حاليا غري �صحي،طاملا مل حتدد
ماهيتها هل هي غذاء �أم دواء ،كما مل حتدد اجلهة
امل�س�ؤولة ع��ن فح�صها ومطابقتها للموا�صفات
القيا�سية و�صالحية ا�ستهالكها ،وان امل�ؤ�س�سات ذات
العالقة يف وزارة ال�صحة(ق�سم الرقابة الدوائية،
املركز الوطني للبحوث والرقابة الدوائية ،معهد
بحوث التغذية ،خمترب ال�صحة العامة املركزي) مل
حت�سم مرجعية فح�صها منذ اكرث من ع�شر �سنوات
ع��ل��ى وج��وده��ا يف ال�����س��وق املحلية وتداعياتها
ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية.
وا�شارت اىل ان على جمل�س النواب و�ضع ت�شريع
خ��ا���ص ال���س��ت�يراد ورق��اب��ة مثل ه��ذه الأن����واع من
الأغ��ذي��ة وامل��ك��م�لات الريا�ضية ،م��ع الأخ���ذ بنظر
االعتبار املعايري واالتفاقات الدولية بخ�صو�صها،
وو�ضع تو�صيف خا�ص بها من حيث كونها �أدوية
�أو �أغذية ،ف�ضال عن حتديد اجلهات امل�س�ؤولة عن
التو�صيف واملتابعة .كما يجب �أن يت�ضمن هذا
الت�شريع و�ضع �ضوابط خا�صة ملنح الرتاخي�ص
وحتديد اجلهات امل�س�ؤولة عن متابعة �أ�صحاب
ه��ذه الرتاخي�ص (ك����وزارات الريا�ضة وال�شباب
وال�صحة والداخلية).
وتابعت نتمنى من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
وحت���دي���دا هيئة امل�����س��ت�����ش��اري��ن وجل���ان ال�صحة
واللجنة االقت�صادية والقانونية ت�سليط ال�ضوء
ب�صورة اك�ثر على مو�ضوع املكمالت الغذائية
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بالتن�سيق مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات ذات العالقة،
وذل��ك من خالل طرح مو�ضوع املكمالت الغذائية
�أم��ام انظار الهيئة اال�ست�شارية لالغذية والهيئة
الوطنية الن��ت��ق��اء الأدوي����ة ب��ه��دف حت��دي��د ماهية
املكمالت الغذائية هل هي غذاء �أم دواء على وفق
الت�شريعات وامل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة املعمول بها يف
الوقت احلا�ضر.
وبينت املو�سوي ان من املهم ت�شكيل جلنة وزارية
ب��رئ��ا���س��ة جمل�س ال�����وزراء ت�ضم يف ع�ضويتها
مم��ث��ل�ين م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة الن��ت��ق��اء الأدوي�����ة
والهيئة اال�ست�شارية للأغذية ،ف�ضال عن وزارات
(ال�شباب والريا�ضة والتجارة وال�صناعة واملعادن
والزراعة ووزارة التخطيط والتعاون الإمنائي
/اجلهاز املركزي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية،
مع �إ�شراك مركز بحوث ال�سوق وحماية امل�ستهلك
واجلمعية العراقية للتغذية و�سالمة الغذاء كونها
من اجلهات املبادرة اىل هذا املو�ضوع ،حيث تكون
اب���رز م��ه��ام اللجنة و���ض��ع ���ض��واب��ط يف ا�سترياد
املكمالت الغذائية وحت��دي��د اجل��ه��ات ال��ت��ي تقوم
بالفح�ص والتحليل املختربي للت�أكد من مطابقتها
للموا�صفات القيا�سية و�سالمتها و�صالحيتها
لال�ستهالك الب�شري.
و�أو���ض��ح��ت ان م��ن ال�����ض��روري التن�سيق املبا�شر
بني وزارة ال�صحة واجلهات الأخرى ذات العالقة
املبا�شرة ب��ه��ذا امل��و���ض��وع ،م��ن خ�لال تفعيل دور
الأجهزة الرقابية والقيام بحمالت تثقيفية و�صحية
�إعالمية من �أج��ل التوعية باملخاطر الناجمة عن
اال�ستعمال غ�ير ال�صحيح ملثل ه��ذه الأن���واع من
املكمالت الغذائية بني ال�شباب بالتعاون مع �شبكات
الإعالم املحلية و�إعالم الوزارات.
فيما قالت الدكتورة �سهام كامل حممد من مركز
بحوث ال�سوق وحماية امل�ستهلك ان على اجلهاز
امل��رك��زي للتقيي�س وال�سيطرة النوعية ب��وزارة
التخطيط والتعاون الإمن��ائ��ي العمل على و�ضع
موا�صفة قيا�سية عراقية للمكمالت الغذائية ح�سب
�أنواعها وعلى وف��ق امل�ستجدات العلمية يف هذا
املجال ،مبا ميكن اجلهات ذات العالقة من التعامل
مع مثل هذا النوع من املواد للأغرا�ض اال�ستريادية
واال�ستهالكية.
وا�ضافت على دائ��رة القطاع اخلا�ص يف وزارة

ال��ت��ج��ارة العمل على �شمول امل��ك��م�لات الغذائية
ب�ضوابط اال���س��ت�يراد وف��ق�� ًا للت�شريعات املعمول
بها،وكذلك على وزارة الريا�ضة وال�شباب العمل
على حتديث ا�شرتاطات منح الرتاخي�ص يف فتح
ال�صاالت والقاعات الريا�ضية وكمال وبناء الأج�سام
بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة واجلهات ذات العالقة
مع و�ضع �ضوابط خا�صة تلزم ا�صحاب ال�صاالت
على التعاقد م��ع م�شرفني خمت�صني بهذا املجال
لإدارة القاعات من النواحي العلمية والفنية.
و�أ���ش��ارت اىل القيام ك��ذل��ك بحمالت توعية عن
خماطر التعاطي غري ال�صحيح للمكمالت الريا�ضية
واملخاطر الناجمة عنها  ,و�أن يكون ا�ستعمالها
حت���ت �إ�����ش����راف ط��ب��ي خم��ت�����ص ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
وزارة ال�صحة ،ومتابعة �سري عمل هذه القاعات
بالتن�سيق مع وزارتي الداخلية وال�صحة ل�ضمان
تطبيق اال���ش�تراط��ات التي تن�ص عليها �أج���ازات
الرتاخي�ص ،وكذلك العمل على �إجراء م�سح ميداين
على ال�صاالت والقاعات الريا�ضية وكمال الأج�سام
ح�سب املحافظات للت�أكد من تطبيق اال�شرتاطات
التي تن�ص عليها �إج��ازات الرتاخي�ص بالتن�سيق
مع وزارتي ال�صحة والداخلية.
وتابعت ان من ال�ضروري العمل على اعداد برنامج
تثقيفي عن الأغذية واملكمالت الريا�ضية ي�ستهدف
�أ�صحاب القاعات والريا�ضيني لأنواعها وطرق
ا�ستخدامها على وفق املعايري املعتمدة لكل ريا�ضة
بالتن�سيق مع (وزارة ال�صحة وكليات الرتبية
الريا�ضية و�شبكة االعالم العراقي).
ول��ف��ت��ت اىل اه��م��ي��ة م��ف��احت��ة ال��ك��ل��ي��ات واملعاهد
واملراكز البحثية بهدف �إجراء درا�سات و�أبحاث
متعلقة باملكمالت الغذائية وتوجيه عدد من طلبة
الدرا�سات العليا بتبني هذا املو�ضوع يف �أبحاثهم
من خالل التن�سيق بني وزارة الريا�ضة وال�شباب
ووزارة ال�صحة واجلهات ذات العالقة ،وكذلك دعم
خمتربات مركز بحوث ال�سوق وحماية امل�ستهلك
يف جامعة بغداد بالأجهزة وامل�ستلزمات للك�شف
عن تراكيب منتجات املكمالت الغذائية املتوفرة يف
�أ�سواقنا املحلية كونه امل�ؤ�س�سة الر�سمية الوحيدة
يف ال��ع��راق وعلى م�ستوى ال��وط��ن العربي التي
تعنى ب�أبحاث ال�سوق وحماية امل�ستهلك.
وبينت ان على وزارة الداخلية متابعة مو�ضوع

�أ���ص��ح��اب ال��ق��اع��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة وح�صولهم على
الرتاخي�ص القانونية ومتابعة ب��اع��ة الأر�صفة
ال��ذي��ن يبيعون ه��ذه امل���واد وتطبيق الت�شريعات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب��ح��ق��ه��م،ك��م��ا ال ن��ن�����س��ى اه��م��ي��ة دور
و���س��ائ��ل االع��ل�ام ال��ر���س��م��ي��ة وغ�ي�ر ال��ر���س��م��ي��ة يف
ت�سليط ال�ضوء على املكمالت الغذائية وخماطر
تعاطيها من دون ا�ست�شارة طبية�،سواء كان ذلك
�ضمن ال�برام��ج ال�صحية ال��ت��ي تعر�ض �شا�شات
الف�ضائيات،والتحقيقات ال�صحفية والإعالمية
املختلفة واملتعلقة بهذا املو�ضوع.
فيما ق���ال ال��دك��ت��ور رائ���د ع��ب��د اجل��ل��ي��ل اخ�صائي
العالج الطبيعي والهرمونات ان ت�أثري الأدوي��ة
املن�شطة والهرمونات البناءة على �صحة الإن�سان
ترتكز يف كونها �صنعت خ�صي�صا لعالج بع�ض
الأم���را����ض ،اال ان ا�ستعمالها غ�ير ال�صحيح قد
ي���ؤدي �إىل ا�ضطرابات عامة يف �أنظمة اجل�سم،
فهناك ال�ستريويدات البناءة (الت�ست�سرتون) التي
ت�ستعمل لعالج بع�ض �أ�صناف العقم عند الرجال،
ن��رى ان البع�ض ي��ل��ج���أون ال�ستعمالها لت�سريع
نفخ الكتلة الع�ضلية ،واكت�ساب مزيد من القوة
والقدرة على التحمل،غري �آبهني مب�ضارها و�أثارها
ال�سلبية ومن اهمها العقم عند الرجال و�سرطان
الربو�ستات ،والت�سبب ب�شكل رئي�س يف حدوث
�أزم��ات قلبية مفاجئة ،وكذلك ظهور حب ال�شباب،
وظهور الأثداء لدى الرجال.
وا���ض��اف ان هناك �أي�ضا بخاخ (ال�صالبيتامول)
امل�ستعملة ل��دى مر�ضى ال��رب��و وال��ت��ي يعتمدها
الريا�ضيون الكت�ساب مزيد من الأوك�سجني يف
حاالت التدريب امل�ستمر ،ومن �أهم م�ضارها حدوث
ا�ضطراب يف دق��ات القلب ،ح��االت قلق ،ارجتاج
وت�شنج الع�ضالت ،وكذلك مادة الكورتيزول املن�شطة
التي ت�ستعمل للتقليل من الإح�سا�س ب��الأمل ،ومن
�آثارها عدم القدرة على النوم ،ومر�ض ال�سكري،
والذي يقلل من القدرات املناعية ،ويت�سبب بارتفاع
�ضغط الدم ،وكذلك مادة غونادوتروفني ()HCG
وهو هرمون لت�سريع نفخ الع�ضالت وي�سبب لدى
متناوله ظهور �أث��داء لدى الرجال ،و�أزم��ات قلبية
مفاجئة ،و�سرطان الربو�ستات والعقم عند الرجال،
وهناك �أي�ضا �سوماتوتروبني وهو هرمون ي�سبب
ت�ضخم الكبد على املدى البعيد.

فيما ت�شهد مفردات البطاقة التموينية تلك�ؤا الفت ًا
للنظر يف عملية التوزيع ،تت�سم ب��رداءة النوعية
وانتهاء ال�صالحية حتى و�صل االم��ر يف غالب
االحيان اىل اال�ضرار ال�صحية التي قد تنجم جراء
تناولها من قبل املواطنني.
ويقول الدكتور اياد يون�س التدري�سي يف جامعة
النهرين� :إن هذا املو�ضوع مت التطرق اليه اكرث
من م��رة برغم بيانات وزارة التجارة واجلهات
امل�س�ؤولة عن عدم �صحة تلك االنباء التي تت�سرب
ب�ين احل�ي�ن واحل��ي�ن ع��ن وج����ود ح����االت لت�سمم
بني املواطنني ورداءة وا�ضحة ملفردات البطاقة
التموينية ،وهي تعود لعدة ا�سباب ح�سب ر�أيي
املتوا�ضع منها وجود مالمح لف�ساد اداري ومايل
م�ست�شر يف �صفقات عقود وزارة التجارة التي
ٍ
تربمها مع ع��دة جهات تقوم بتجهيزها ملفردات
البطاقة التموينية،ف�ضال عن اج��راءات الروتني
االداري ال��ذي يت�سبب يف بع�ض االح��ي��ان بتلف
امل��واد وه��ي غذائية بالدرجة اال�سا�س من جراء
بقائها يف املخازن ملدة طويلة.
وي�ضيف :وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�صريحات وزارة
ال��ت��ج��ارة ب��ع��دم وج���ود ح���االت ت�سمم م��ن جراء
ت���ن���اول م���ف���ردات ال��ب��ط��اق��ة التموينية،وكذلك
مطابقة موا�صفات تلك املفردات ل�شروط اجلودة
الوطنية،اال ان هناك حوادث موثوقة حتدث عن
ا�صدار حمكمة حتقيق الب�صرة مذكرتي اعتقال
ب��ح��ق وزي����ري ال��ت��ج��ارة الأ���س��ب��ق�ين ع��ب��د الفالح
ال�سوداين و�صفاء الدين ال�صايف يف ق�ضية الزيت
الفا�سد يف حمافظة الب�صرة ومي�سان من خالل
نقل �شحنة ال��زي��ت الفا�سد �إىل تلك املحافظات،
بالرغم من معرفتهما بانتهاء �صالحيتها ،وبعد
تقدمي عدد من الوثائق اىل رئا�سة جمل�س النواب
يف وقتها مار�ست بع�ض ال��ق��وى وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية �ضغوطات خمتلفة لنقل ملف الق�ضية
من الب�صرة �إىل العا�صمة بغداد من اجل ت�سويف
الق�ضية وتدلي�س احلقائق.
من جانبه يقول اخلبري االقت�صادي �سالم عدنان
ال�شويلي� :إن غالبية العراقيني يعتمدون يف غذائهم

الأ�سا�س على تزويدهم من البطاقة التموينية،
وذل��ك منذ بدء احل�صار ال��دويل على العراق منذ
�سنة  ،1991وكانت مفردات احل�صة التموينية
ل��ل��ف��رد ال��واح��د ت�شمل الأرز وال��ط��ح�ين والزيت
النباتي وال�سكر وال�����ش��اي وم�سحوق
الغ�سيل وال�صابون واحلليب
املجفف(للكبار) واحلليب
امل���ج���ف���ف (ل��ل�����ص��غ��ار)
والبقوليات كالعد�س
وال����ف����ا�����ص����ول����ي����ا
واحل�������م���������������ص،
وتقدر قيمة هذه
امل���واد بالن�سبة
ل��ل��ف��رد ال��واح��د
يف ال���������س����وق
امل��ح��ل��ي��ة ب���أك�ثر
م��ن  10دوالرات
م��ن دون احت�ساب
ح��ل��ي��ب الأط����ف����ال ،يف
حني يتم احل�صول عليها
عن طريق البطاقة التموينية
مببلغ 500دينار فقط.
وي�ضيف ال�شويلي :ان احلكومة قل�صت مفردات
البطاقة التموينية �إىل خم�س مواد �أ�سا�سية هي
الطحني والرز وال�سكر والزيت وحليب الأطفال،
اما بقية مفردات البطاقة التموينية فعلى املواطن
�شرا�ؤها من الأ�سواق املحلية كالبقوليات وال�شاي
وم�سحوق الغ�سيل وال�صابون وحليب الكبار.
ويتابع ال�شويلي حديثه عن حاالت تقدر بالع�شرات
كحد ادن��ى ملواطنني يف ق�ضاء �سنجار مبحافظة
نينوى ت�سمموا من جراء تناولهم لزيت طعام غري
�صالح لال�ستهالك الب�شري ،تبني انه �ضمن مفردات
البطاقة التموينية املوزعة على تلك املنطقة،وهناك
حاالت �صحية موثقة �سجلت يف بع�ض م�ست�شفيات
حمافظة نينوى ودهوك واربيل ت�ؤكد ان املر�ضى
امل�صابني جميعا تناولوا مادة الزيت التي وزعت
يف الوجبة الأخ�يرة من احل�صة التموينية،التي
ثبتت خمتربيا عدم �صالحيتها لال�ستهالك الب�شري
بعد ان مت �إر���س��ال عينات م��ن م���ادة ال��زي��ت �إىل
خمتربات �إقليم كرد�ستان لغر�ض فح�صها والت�أكد

من �صالحيتها.
�إىل ذلك ،تقول رئي�س جلنة اخلدمات العامة يف
جمل�س دياىل �إميان عبد الوهاب الالمي� :إن وزارة
التجارة وزعت على مواطني ناحية بني �سعد 18كم
جنوب غرب بعقوبة ،وناحية كنعان �شرق
بعقوبة ،مادة زيت الطعام �ضمن
مفردات البطاقة التموينية،
وه�������ي غ���ي��ر ����ص���احل���ة
لال�ستهالك الب�شري،
اذ �أن هناك خم�سة
مواطنني ت�سمموا
يف الناحيتني
امل������ذك������ورت���ي��ن
ب�سبب الت�أثريات
ال�����س��ل��ب��ي��ة لتلك
املادة.
وت���������ض����ي����ف �أن
جل����ن����ة اخل�����دم�����ات
�ستفتح حتقيقا مو�سعا
يف م�لاب�����س��ات الق�ضية،
للخروج بتو�صيات يتم بالتايل
رفعها �إىل اجلهات املخت�صة ملعاجلة
هذا اخللل ،مع توجيه النقد للدوائر الرقابية يف
وزارة التجارة التي �سمحت بتوزيع مواد غذائية
تالفة على املواطنني� ،إذ �إن اغلب مناطق حمافظة
دياىل عانت خالل ال�سنوات املا�ضية من تردي يف
بع�ض مفردات البطاقة التموينية� ،إ�ضافة �إىل ت�أخر
مزمن يف �إي�صالها ،حيث امتد يف بع�ض الأوقات
�إىل عدة �أ�شهر� ،إال �أن �آلية التوزيع حت�سنت يف
اغلب املناطق بعد االحتجاجات ال�شعبية نهاية
�شهر �شباط املا�ضي.
وكانت وزارة ال�صناعة وامل��ع��ادن قد �أعلنت �إن
وزارة ال��ت��ج��ارة ج��م��دت ع��ق��وده��ا م���ع ال�شركة
العامة للزيوت النباتية يف وق��ت �سابق االمر
الذي يت�سبب بخ�سارة كبرية لل�شركة ولالقت�صاد
ال��وط��ن��ي ،ال�سيما م��ع وج���ود كميات م��ن الزيت
الطعام اخل��ام �سيتم حتويلها �إىل زي��وت طعام
ل�صالح وزارة التجارة يف �إطار جهود رفد البطاقة
التموينية ومبوجب عقد مربم م�سبق ًا بقيمة 2400
دوالر للطن الواحد ،يف حني ان خالف ذلك وبقاء

تلك الكميات يف املخازن يعر�ضها للتلف.
بدوره،يقول زين الفرطو�سي خبري �صناعي� :إن
ل��وزارة التجارة عدة ح��وادث تثبت تورطها يف
ا�سترياد مفردات البطاقة التموينية غري �صاحلة
لال�ستهالك الب�شري مت توزيعها ب�ين املواطنني
ال��ع��راق��ي�ين ،ك��ا���س��ت�يراد حليب م��ن من�ش�أ �صيني
يحتوي على م��واد كيمياوية �سامة غري �صاحلة
لال�ستهالك للب�شري ،لتوزيعه على املواطنني يف
احل�صة التموينية،وكذلك قيام وزارة التجارة
بتكرير زيت (اولني النخيل) الفا�سد وحتويله اىل
دواع لقيامها بذلك بدال
�صابون ،من دون وجود ٍ
من اعادته اىل التاجر.
من جانبها وزارة التجارة نفت وجود حالة ت�سمم
بني املواطنني مادة الزيت امل��وزع �ضمن مفردات
البطاقة التموينية،اذ �أعلنت نفيها حول ما تناقلته
بع�ض و�سائل الإع�ل�ام ع��ن وج��ود ح��االت ت�سمم
حدثت يف حمافظة دياىل ناحية كنعان وبني �سعد
نتيجة توزيع زي��ت طعام غري �صالح لال�ستهالك
الب�شري �ضمن مفردات البطاقة التموينية ،كما ان
مالك الوزارة الرقابي وبتوجيه من وزير التجارة
الدكتور خري الله ح�سن بابكر �سارعت وعلى الفور
ب�إجراء زيارة ميدانية �إىل الوكالء والعائالت يف
تلك املنطقتني�،إذ �أك��دت جميع تلك العائالت عدم
�صحة املعلومات يف التي ترددت عن عدم �صالحية
بع�ض مفردات البطاقة التموينية ،وانه مت توزيع
مادة الدهن (الراعي) يف تلك املناطق ولي�س مادة
الزيت وهذه املادة مل ت�شكل �أي حالة ت�سمم �ضمن
مواطني هاتني املنطقتني.
 كما قامت الفرق الرقابية بزيارة املراكز ال�صحيةهناك ونفت بدورها وجود حاالت ت�سمم يف مادة
ال��ده��ن ب�ين امل��واط��ن�ين،اذ مت��ت مفاحتة مديرية
�صحة دياىل لغر�ض تثبيت احلالة وما زالت حالة
التدقيق واال�ستبيان م�ستمرة وذلك من �أجل �إظهار
احلقيقة وبيان �أخر امل�ستجدات للر�أي العام،مع
الت�أكيد ع��ل��ى و���س��ائ��ل الإع��ل�ام يف ت��وخ��ي الدقة
واملو�ضوعية يف ر�صد هكذا ح��االت والت�أكد من
�صحتها قبل الن�شر م�ستقب ًال ملا فيه من ت�شويه
ل�سمعة ال��وزارة و�ضياع جلهودها التي تبذل يف
تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمواطن ومبا يحافظ على
ذوقه و�صحته.

خبير مالي :الضرورة تتجه إلى إجراء تعديالت على قانون سلم رواتب موظفي الدولة
بغداد  /المدى االقتصادي

اقرتح خبري مايل عددا من التعديالت على قانون �سلم رواتب موظفي
الدول���ة ،فيما اثار هذا القان���ون جد ًال وا�سع ًا يف االو�ساط املالية وبني
�شرائح املوظفني ،يف وقت عد خرباء �آخرون �أن هذا القانون فيه كثري
من الهنات واجبة العالج.
وق���ال اخلب�ي�ر امل���ايل مه���دي حممود ح�س���ن ل���ـ (امل���دى االقت�صادي):
ن���رى �أن يتج���ه التعدي���ل اىل امل���ادة (/1ثاني��� ًا) لي�شم���ل �إ�ضاف���ة بن���د
جدي���د للم���ادة ( )4هو البند ثالث ًا وفقرات���ه (�أ ،ب ،ج) لتعالج ق�سما من
احلاالت،مقرتح��� ًا �إج���راء التعديل عل���ى كلمة يعيني اينم���ا وردت يف
القان���ون لتحل مكانه���ا كلمة ي�ستحق لت�شمل جمي���ع احلاالت امل�شابهة
للحاالت املقرتح تعديلها.

وا�ض���اف :لي����س هناك توازن عن���د معاجلة ح���االت التعيني خلريجي
كلي���ة الهند�س���ة والتي م���دة الدرا�سة فيها �أربع �سن���وات يعني بعنوان
مع���اون مهند�س يف الدرج���ة ال�سابعة املرحل���ة الأوىل ،يف حني يعني
خري���ج كلية الهند�سة والتي مدة الدرا�سة فيها خم�س �سنوات بعنوان
مهند�س وبالدرجة ال�ساد�سة املرحلة الأوىل ،واحلا�صلون على �شهادة
املاج�ستري بعن���وان مهند�س وبالدرجة ال�ساد�س���ة املرحلة الثالثة ،يف
حني �أن احلا�صلني على ال�شه���ادة اجلامعية لالخت�صا�صات الإن�سانية
بعن���وان مع���اون حا�س���ب �أو مع���اون مالح���ظ ح�س���ب االخت�صا����ص
والدرجة ال�سابعة املرحلة الأوىل واحلا�صلون على �شهادة املاج�ستري
بعنوان حما�سب �أو مالحظ ح�س���ب االخت�صا�ص وبالدرجة ال�ساد�سة
املرحلة الثالثة.
واقرتح ح�سن ب�أن ي�ستحق خريجو الكليات وجلميع االخت�صا�صات

الدرج���ة ال�سابع���ة املرحل���ة الأوىل للكلي���ات الت���ي م���دة الدرا�سة فيها
�أرب���ع �سن���وات ،ويف املرحل���ة الثاني���ة للكلي���ات الت���ي م���دة درا�سته���ا
خم����س �سن���وات واملرحل���ة الثالث���ة للكليات التي م���دة الدرا�س���ة فيها
�س���ت �سن���وات وبالعناوي���ن ال���واردة يف ج���داول وزارة املالي���ة لهذه
الدرجة ،كما ي�ستحق احلا�صلون على �شهادة املاج�ستري او ما يعادلها
ولالخت�صا�ص���ات التي م���دة الدرا�سة للح�صول عل���ى ال�شهادة الأولية
�أرب���ع �سن���وات الدرج���ة ال�ساد�س���ة املرحل���ة الأوىل وت�ض���اف مرحلة
ل���كل �سنة درا�سي���ة يف مرحل���ة البكالوريو�س� ،إ�ضاف���ة اىل ا�ستحقاق
احلا�صلني على �شهادة الدكتوراه �أو ما يعادلها ولالخت�صا�صات التي
م���دة الدرا�س���ة للح�صول ع���ل ال�شه���ادة الأولية �أربع �سن���وات الدرجة
اخلام�سة املرحلة الأوىل وت�ضاف مرحلة لكل �سنة درا�سية يف مرحلة
البكالوريو�س.
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تصاعد مؤشرات الفساد ..الكهرباء إنموذجًا
إيمان محسن جاسم
كلم���ا حاولن���ا �أن نتف���اءل ب�أنن���ا قطعن���ا �شوط ًا قي
الق�ضاء على الف�ساد ،وجدنا �أنف�سنا ُن�صدم بق�ضية
ف�ساد �أكرب من التي قبلها،ولعلنا جميعا يف العراق
ُ�صدمن���ا يف ق�ضي���ة العق���ود الوهمي���ة يف وزارة
الكهرب���اء والتي تقدر قيمتها مبليار و 700مليون
دوالر.
وما ح�صل يف عقود الكهرب���اء هو ف�ساد اقت�صادي
بامتياز حي���ث يُعرف اخلرباء الف�س���اد االقت�صادي
ب�أن���ه ا�ستعم���ال الوظيف���ة العامة للك�س���ب اخلا�ص
وتكون املح�صلة النهائي���ة جلرائم الف�ساد االداري
واملايل تتمثل بتحقيق منافع مادية او جتنب النفقة
او هدر املال العام وهذا هو البعد االقت�صادي لهذه
اجلرائم التي عادة ما يدفع ثمنها املجتمع.
وللف�س���اد ب�أنواع���ه �آث���ار مدمرة ,لي�س���ت فقط على
النواح���ي الأخالقي���ة ,ب���ل ت�صي���ب ب�ش���كل مبا�شر
النواح���ي االقت�صادي���ة وال�سيا�سي���ة لأي بلد.فق���د
�أثبت���ت الدرا�س���ات امليداني���ة �أن للف�س���اد انطباعً ���ا
�سي ًئ���ا عل���ى :و�ضعي���ة الفق���ر ,م�ست���وى الأ�سع���ار,
جناعة اال�ستثم���ارات ,الإنف���اق احلكومي ,توزيع
الدخل ,نوعية اخلدمات ,و�ضعية املوارد الب�شرية
والفكري���ة ,التح�صيل اجلامعي� ,إعان���ات التنمية,
تكاليف الإنتاج و�أعباء اال�ستغالل ,وح�سب درا�سة
ميدانية ,ف�إن تخفي�ض الف�ساد بن�سبة  30%ي�سمح
بالرفع من معدل اال�ستثمار بـ.4%
و الف�س���اد يعي���ق �أكرث م���ا يعيق تط���ور امل�ؤ�س�سات
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة ,وه���ي امل�ؤ�س�س���ات املعول
عليه���ا يف منو االقت�ص���اد املعا�صر.وي�شوّ ه الف�ساد

تركيب���ة النفق���ات العام���ة .وتخ�صي����ص امل���وارد
الب�شرية ,وي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف الرقابة على القطاع
العام.
ولعلن���ا يف الع���راق �أدركن���ا املخاطر الكب�ي�رة لهذا
اال�ستفح���ال يف ق�ضاي���ا ف�س���اد يف جوان���ب عديدة
لكن �أكرثها خطورة ما يتعلق منها بالبنى التحتية
للبل���د ومنها قطاع الكهرباء ال���ذي �صرف عليه منذ
ع���ام  2003وحت���ى يومنا ه���ذا ميزاني���ة �ضخمة
جدا دون �أن حتقق نتائج ملمو�سة ،ومل تكن ق�ضية
الف�س���اد الأخ�ي�رة ه���ي الأوىل يف قط���اع الكهرب���اء
بل �سبقته���ا ق�ضايا �أخرى منذ ع���ام  2005وحتى
يومنا هذا و�إن كان���ت هنالك ثمة حتقيقات �أجريت
�إال �إنها مل تتمكن من ا�سرتداد املال املهدور فيها.
والت�أث�ي�ر الكبري للف�س���اد يتمثل ب����أن اقت�صاد البلد
يرتاج���ع وال يحق���ق ن�س���ب من���و متوقع���ة ،خا�صة
و�إن النم���و االقت�صادي هو دائمً���ا هاج�س الدول,
لأنه ي�ش��� ّكل البوابة الأمامية للتنمي���ة ,وتعد ن�سبة
م���ن � 8إىل  9باملئ���ة كمع���دل من���و �سن���وي ن�سب���ة
م�ستهدف���ة م���ن جمي���ع ال���دول� ,إال �أن ه���ذه الن�سبة
تظ���ل مرهونة مبدى ا�ستجابة كل دولة �إىل معايري
احلك���م ال�صال���ح ,و�إىل موقعه���ا من درج���ة الف�ساد
االقت�ص���ادي ,فقد بات وا�ضحً ا من خالل الدرا�سات
القيا�سي���ة وامليدانية �أن معدالت النمو تت�أثر ب�شكل
كبري بدرجات الف�ساد ,حيث تخ�ص�ص املوارد على
غري �أ�سا�س النمو ,و�إمنا على �أ�سا�س الريع املتوقع
منها.
له���ذا جن���د ب�أن �أك�ب�ر عملي���ات الف�س���اد يف العراق
حت���دث يف القطاع���ات اخلدم���ات والبن���ى التحتية
ذات ال�صل���ة املبا�ش���رة بالتنمي���ة خا�ص���ة جم���االت
(الكهرب���اء – الأ�شغ���ال – ال�صح���ة والغ���ذاء –

التعلي���م) وبالتايل ف�إن م�ؤ�شرات التنمية ال�ضعيفة
دلي���ل على وج���ود ف�ساد كبري جد ًا بدلي���ل �إن �صفقة
واح���دة كالتي ح�صلت يف الكهرب���اء قيمتها تقرتب
م���ن ملي���اري دوالر وه���ذا الرق���م ميث���ل  2%م���ن
موازن���ة البلد لع���ام  ،2011ناهيك ع���ن ال�صفقات
الأخ���رى يف القطاعات الأخ���رى ،وبالتايل ميكننا
�أن ن�ستنت���ج ب����أن �أكرث م���ن  20باملئة م���ن املوازنة
العامة تهدر بهذه الطريقة.
وال ب���د �أن نعرف ب�أن م���ا يتحقق من �أموال يف هذا
املج���ال غالبا ما يتم تهريب الأم���وال املتح�صلة من
جرائ���م الف�ساد االداري واملايل خ���ارج البالد وذلك
مبمار�سة جرمية غ�سيل الأموال وهي من اجلرائم
االقت�صادي���ة اخلط�ي�رة وله���ا اث���ار �سلبي���ة عل���ى
اقت�صاديات الدول ،ويعرف اجلميع حجم الأموال
العراقية امل�ستثم���رة يف دول اجلوار العراقي على
�شكل �أ�سهم وعقارات و�شركات.
ناهيك ع���ن �إن للف�س���اد ت�أثريات �أخ���رى على قطاع
اال�ستثمارات �س���واء املحلي���ة �أو الأجنبية ،خا�صة
و�إن احل�ص���ول على ال�صفق���ات العامة من عرو�ض
احلكوم���ة عن طري���ق العموالت ,يزي���د من تكاليف
اال�ستثم���ار يف قطاع���ات مث���ل البن���اء والأ�شغ���ال
العام���ة� ,إذا م���ا احت�سب���ت مبال���غ العم���والت يف
حما�سب���ات ال�ش���ركات ب�ص���ورة �أو ب�أخ���رى .ويف
ما يخ����ص نوعية اال�ستثم���ار ,ف�إن من���ح ال�صفقات
ل�ش���ركات لي�س���ت بال�ض���رورة متح ّكم���ة يف �إدارة
الإنت���اج �أو يف �أخالقي���ات اال�ستثم���ار ,ب���ل ق���ادرة
فق���ط عل���ى �ش���راء ذمم امل�س�ؤولني ,غالبً���ا ما ي�ؤدي
�إىل الغ����ش يف املنتج .كما ي�ؤثر الف�ساد يف حتويل
اال�ستثمار عن جم���االت معينة �إىل جماالت �أخرى,
له���ا الق���درة على �إنت���اج الريع ,مما ي�ؤث���ر �سلبًا يف
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عملية تخ�صي�ص املوارد ,ويعيق عملية التنمية.
ويدرج بع�ض االقت�صاديني مو�ضوع الف�ساد �ضمن
نظري���ة التوزي���ع ,كم���ا ي�ستخدمون نظري���ة الريع
لتف�س�ي�ر �أبعاد ه���ذه الظاهرة ,ومعل���وم �أن نظرية
التوزيع من نظريات االقت�صاد املهمة ,و�ضع بع�ض
�أ�س�سه���ا االقت�ص���ادي االنكليزي دافيي���د ريكاردو,
وقد كان مفهوم (الريع) يف هذه النظرية ,مقت�ص ًرا
على الأر�ض ثم على املادة الأولية (يف االقت�صادات
النفطي���ة خا�ص���ة) ,وي���رد الآن حتلي���ل الري���ع م���ن
خ�ل�ال املبال���غ ال�ضخمة للعم���والت ,الت���ي يتلقاها
امل�س�ؤولون لقاء خدم���ات ي�ستغلون فيها منا�صبهم
احلكومية ,وعلى قدر املنفعة احلدية ,التي يح�صل
عليها املوظ���ف احلكومي املعني بظاه���رة الف�ساد,
يتح���رر �سلوك���ه املهن���ي ,وهك���ذا ت�ساع���د نظري���ة
القيا����س االقت�صادي عل���ى �إيجاد العالق���ة املف�سرة
ب�ي�ن ممار�سة الف�ساد ,واملناف���ع احلدية للموظفني,
بغ�ض النظر عن الأثر االجتماعي.
وقد ي�س����أل البع�ض كي���ف نكافح الف�س���اد؟ للإجابة
عل���ى هذا ال�س�ؤال علينا �أن نح���دد �أو ًال ب�أن عمليات
الف�ساد امل�ست�شرية يف العراق تتمتع بغطاء �سيا�سي
وت�أخذ ُبع���د �سيا�سي حني اكت�شافه���ا ويتم التعامل
معها من خالل الر�ؤي���ة ال�سيا�سية ولي�س من خالل
خماطرها االقت�صادية وت�أثرياتها وقد الحظنا ذلك
يف �أك�ث�ر م���ن ق�ضية ف�س���اد �شهدها الع���راق خا�صة
م���ا يتعلق ب���وزارة التج���ارة والكهرب���اء والهيئات
امل�ستقلة كاملفو�ضية وغريها وبالتايل ف�إن مكافحة
الف�س���اد يتطل���ب بالدرج���ة الأوىل �إرادة �سيا�سي���ة
ت���درك خماط���ر الف�ساد امل���ايل لي�س عل���ى االقت�صاد
العراق���ي فقط ب���ل حتى عل���ى البن���اء الدميقراطي
وثقة ال�شارع العراقي بالقوى ال�سيا�سية.

اإلغراق السلعي وسبل مكافحته

المصارف اإللكترونية

محمد عبد األمير عبد

علي نافع حمودي

تع���اين ال�صناع���ة املحلي���ة يف الع���راق
م���ن �إغ���راق ال�سوق املحلي���ة بالب�ضائع
امل�ست���وردة من اخل���ارج وهذا م���ا �أثر
ب�ش���كل كب�ي�ر عل���ى الإنت���اج املحل���ي،
وه���ذه احلالة ت�سمى ب�إغ���راق ال�سوق
املحلي بالب�ضائع امل�ستوردة.
ويع���رف الإغ���راق ب�أن���ه حال���ة م���ن
التميي���ز يف ت�سع�ي�ر منت���ج م���ا وذلك
عندم���ا يتم بيع ذل���ك املنتج يف �سوق
بل���د م�ست���ورد ب�سع���ر يقل ع���ن �سعر
بيعه يف �سوق البلد امل�صدّر ،وت�شكل
الفروق���ات يف الأ�سع���ار هذه جتارة
غ�ي�ر من�صفة ت�سبب �ض���رر ًا للإنتاج
يف الدول���ة امل�ست���وردة وق���د ي�صل
�سع���ر املبيع يف الدول���ة امل�ستوردة
�إىل م�ستوي���ات منخف�ض���ة ج���د ًا
وما دون التكلف���ة ي�ستهدف ب�شكل
مق�ص���ود �إزالة مناف�سني ي�صنعون
منتج���ات �شبيه���ة �أو ي�ؤخ���ر قيام
�صناعة ب�سبب وجود واردات من
ال�سلعة ب�أ�سعار �إغراق.
ويف �أغل���ب احل���االت يج���ب
�أن تتخ���ذ �سل�سل���ة طويل���ة م���ن
التحليالت املعقدة ملعرفة ال�سعر
املنا�س���ب يف �سوق البلد امل�صدر
وهو م���ا يعرف بالقيم���ة العاديّة،
ومعرف���ة ال�سعر املنا�سب يف �س���وق البلد امل�ستورد وهو ما يعرف
ب�سعر الت�صدير ،وحتديد �أ�سلوب مقارنة منا�سب بني ال�سعرين.
�إن الإغ���راق عادة م���ا يحدث من دول تكون قيم���ة عمالتها �أقل من
قيم���ة عملة الدول امل�ست���وردة مقارنة ب�أ�سعار العم�ل�ات ال�صعبة،
مثل العملت�ي�ن ال�صينيّة والرتكيّة .ونادر ًا م���ا يحدث الإغراق من
دول تتمت���ع عملتها ب�سع���ر حتويل مرتفع �أم���ام العمالت ال�صعبة
وم���ن املع���روف �أن �إح���دى الو�سائ���ل الت���ي تتبعها ال���دول لتنميّة
ال�ص���ادرات ه���ي تخفي�ض قيم���ة العمل���ة املحليّة مقاب���ل العمالت
ال�صعبة.
وبالت���ايل ف�إن هنالك ثمة خماطر كث�ي�رة ومتنوعة منها ما ي�ؤدي
�إىل �إغالق امل�صانع املحليّة وانخفا�ض طاقتها الإنتاجية ،وارتفاع
ن�سب���ة البطالة ،ونزف العمالت الأجنبيّة �إىل خارج البالد والآثار
واملقايي����س ال�صحيّ���ة اخلا�ص���ة يف جم���ال امل���واد الغذائيّ���ة ،عدا
ع���ن تدمريه���ا لالقت�ص���اد الوطني والآث���ار ال�ضارة عل���ى اقت�صاد
امل�ستهل���ك من حيث اجل���ودة لهذه املنتجات ب�سب���ب رخ�ص الثمن
والتهافت على �شرائها.
وتختل���ف خماط���ر الإغ���راق ح�سب �أن���واع الإغراق حي���ث ميكننا
التميي���ز ب�ي�ن ثالث���ة �أن���واع للإغ���راق هي:الإغ���راق العار����ض
(الفجائ���ي) :يف�سر ه���ذا النوع م���ن الإغراق ب�أن���ه :الإغراق الذي
يح���دث يف ظ���روف طارئة كالرغبة يف التخل����ص من �سلعة معينة
يف ف�ت�رة �آخ���ر املو�س���م �إذ تط���رح يف الأ�س���واق الدولي���ة ب�أ�سعار
منخف�ض���ة .كم���ا �أن املنتج�ي�ن املحليني قد يخطئ���ون يف تقديرهم
لنط���اق ال�س���وق املحلي���ة وي�ضط���رون �إىل التخل����ص م���ن فائ�ض
الإنت���اج يف ال�سوق الدولية حتى ال ي�ضطرون بالتايل �إىل خف�ض
�أ�سعارهم يف الداخل ثم العمل بعدئذ على رفعها.
والن���وع الثاين ه���و الإغراق ق�صري الآجل :يه���دف هذا النوع من
الإغ���راق �إىل حتقي���ق ه���دف مع�ي�ن �إذ ينتهي مبج���رد حتقيق هذا
اله���دف ،وم���ن الأمثلة على ه���ذا النوع م���ن الإغ���راق :التخفي�ض
امل�ؤق���ت لأ�سع���ار البي���ع بق�ص���د فتح �س���وق كب�ي�رة� ،إال �أن���ه يقبل
حتمله���ا حت���ى يتحق���ق الهدف ث���م يع���ود املنتج���ون لتعوي�ض ما
�أ�صابه���م� .أم���ا الإغ���راق الدائ���م :يتمي���ز ه���ذا النوع م���ن الإغراق
ب�أن���ه دائ���م وال ميك���ن �أن يق���وم عل���ى �أ�سا����س حتمّ���ل اخل�سائ���ر،

ي�شهد العامل طفرة علمية كبرية �أثرت �إيجابي ًا على جممل نواحي احلياة
وقللت من الوقت واجلهد مع ًا ،ومن �أبرز الإجنازات ما حتقق من ثورة
م�صرفي���ة حقيقي���ة متثلت يف التو�س���ع الهائل يف مي���دان التكنولوجيا
امل�صرفي���ة ،نتج عن التو�سع مظاهر انت�شار امل�صارف االلكرتونية التي
تعترب حديثة مقارنة بامل�صارف التقليدية ملا حتققه من مزايا عديدة.
وتختل���ف الت�سميات حول مفهوم امل�ص���ارف االلكرتونية ولكنها ت�صب
يف مفه���وم واحد هو امل�صارف التي تعمل ع���ن طريق �شبكة املعلومات
الدولية (االنرتنت).
وبالت���ايل ميك���ن للعمي���ل �أن يت�ص���ل بامل�ص���رف مبا�ش���رة باال�ش�ت�راك
العام،عرب �شبك���ة املعلومات الدولية و�إجرائه ملختلف التعامالت بي�سر
و�سهولة ،وهذا ما يتبعه العديد من رجال الأعمال يف العراق يف �إجناز
تعامالته���م التجارية مع دول العامل الأخ���رى دون انتقالهم من �أماكنهم
وهذا ما وفر لهم اجلهد والوقت مع ًا.
وتع���ود ن�ش����أة امل�صارف الإلكرتوني���ة �إىل بداية الثمانين���ات مع ظهور
النق���د الإلكرتوين� ،أما ا�ستخدام البطاقات كان مع بداية القرن املا�ضي
يف فرن�سا على �شكل بطاق���ات كرتونية ت�ستخدم يف الهاتف العمومي،
وبطاق���ات معدنية ت�ستعمل على م�ستوى الربي���د يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
خ�ل�ال منت�ص���ف الت�سعينات ظهر �أول م�صرف �إلك�ت�روين يف الواليات
املتح���دة الأمريكي���ة مييّ���ز بني نوعني م���ن امل�صارف كالهم���ا ي�ستخدم
تقنية ال�صريفة الإلكرتونية ،وكان �سبب انت�شار امل�صارف االلكرتونية
يعود �إىل عن�صرين �أ�سا�سيني :الأول �أهمية ودور الو�ساطة بفعل تزايد
حركي���ة التدفقات النقدي���ة واملالية يف جم���ال التجارة،والثاين تطور
املنظم���ة الإعالمية لالت�صال التكنولوجي والت���ي مت ا�ستثمارها ب�شكل
كبري جد ًا يف جمال عمل امل�صارف.
ويجب علينا �أن نعرف �أن هناك ثالثة �أ�صناف �أ�سا�سية للم�صارف على
�شبكة املعلومات الدولية تتمثل هذه الأ�صناف يف :املوقع املعلوماتي:
ميثل امل�ستوى الأ�سا�سي واحلد الأدنى للن�شاط الإلكرتوين امل�صريف،
وي�سمح هذا املوقع للم�صرف بتقدمي معلومات حول براجمه ومنتجاته
وخدماته امل�صرفية.
و املوق���ع االت�ص���ايل :يتيح ه���ذا املوقع عملي���ة التب���ادل االت�صايل بني
امل�صرف والعمالء مثل الربيد الإلكرتوين،تعبئة طلبات �أو مناذج على
اخلط،وتعدي���ل معلومات القي���ود واحل�سابات،اال�ستف�سارات.واملوقع
التب���اديل :وميك���ن من خالل���ه �أن ميار����س امل�صرف ن�شاطات���ه يف بيئة
�إلكرتوني���ة ،كم���ا ميكن للعميل القي���ام مبعظم معامالت���ه �إلكرتونيا من
�س���داد قيمة الفواتري ،و�إدارة التدفقات النقدية ،و�إجراء كافة اخلدمات
اال�ستعالمية �سواء داخل امل�صرف �أو خارجه.
وال ب���د هن���ا �أن ن�ش�ي�ر �إىل نقط���ة متمي���زة تتمث���ل ب����أن هذا الن���وع من
امل�ص���ارف بقدرته���ا على الو�صول �إىل �شريحة �أو�س���ع من الزبائن دون
التقيد مبكان �أو زمان معني وب�إجراءات ب�سيطة جد ًا تبتعد عن الروتني
والروقراطي���ة ،كما تتيح لهم �إمكانية طل���ب اخلدمة يف �أي وقت وعلى
ط���ول �أيام الأ�سبوع وهو ما يوفر الراحة للعميل� ،إ�ضافة �إىل �أن �سرية
املعام�ل�ات التي متيز ه���ذه امل�صارف من ثقة العمالء فيه���ا� .إ�ضافة �إىل
�إنها تقوم تقدمي جميع اخلدمات امل�صرفية التقليدية ،مع تقدمي خدمات
جديدة عن طريق �شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت).
وهن���اك عدة �أ�شكال له���ذه اخلدمة ظهرت يف بع�ض ال���دول ففي �أمريكا
ب���د�أت ه���ذه اخلدمة مع ميدالن���د ،امل�صرف الذي يق���وم بتوفري اخلدمة
حتت ا�س���م احل�ساب الأول املبا�شر ,يتم االت�ص���ال بامل�صرف عن طريق
رق���م �سري خا����ص ميكن الزبون من حتوي���ل الأم���وال �أو الأمر بالدفع
ل�صالح دائنيه.
يف بريطاني���ا دخلت هذه اخلدمة  1985وكانت تعمل بوا�سطة �شا�شة
متوفرة لدى العمي���ل يف املنزل يت�صل مبا�شرة مع امل�صرف ،متكنه من
معرفة كل املعلومات التي هو يف حاجة �إليها وب�أقل تكلفة وجهد.
�أما يف عام  1987متت �إ�ضافة خدمة ال�صوت �أي حمادثة بني الزبون
وامل�صرف مبا�شرة من خالل احلا�سب الآيل اخلا�ص بالزبون.
ون���رى �أن تكلفة العمل امل�صريف على االنرتنت منخف�ضة بن�سبة كبرية
مقارنة بالقنوات التقليدية احلديثة وتوفر بيئة عمل �سليمة جد ًا.

ويفرت�ض ه���ذا النوع وج���ود احتكار يف
ال�س���وق املحلية ويعتمد هذا االحتكار على وجود حماية لتخفيف
ح���دة املناف�س���ة الدولي���ة ،فاحلواج���ز الكمركي���ة تول���د االحت���كار
واالحتكار يولد الإغراق.
ومن خماطر هاتني احلالتني حرمان امل�ستهلكني من الدول املنتجة
له���ذه ال�سلع م���ن اقتنائها ب�أ�سع���ار منخف�ضة بينم���ا ي�ستفيد منها
م�ستهلك���و ال���دول امل�ستقبلة لها بحيث يزيد م���ن ا�ستنزاف القطع
الأجنبي من هذه الدول �إىل الدول املنتجة لتلك ال�سلع.
ولكي تتمكن الدول من مكافحة الإغراق ملنتج ما يجب �أن تتحقق
بع����ض الأمور منه���ا�:أن تثب���ت التحقيقات وجود �إغ���راق من ذلك
املنت���ج ،ي�صاحب ذل���ك وقوع �ضرر م���ادي على ال�صناع���ة املحليّة
الت���ي تنتج منتج ًا مثي ًال لذلك املنتج املغرق ،و�أن يكون وقوع ذلك
ال�ضرر ب�سبب وج���ود ذلك الإغراق �أي �أن ال يكون ال�ضرر قد وقع
ب�سبب عوامل �أخرى (وهو ما ي�سمى بعالقة ال�سببيّة).
و�إذا م���ا حتقق���ت تل���ك الأركان تتخذ ر�س���وم ال تزيد عل���ى هام�ش
الإغ���راق عند دخول املنتج م���ن املنافذ الكمركيّ���ة للبلد امل�ستورد،
وت�سمى هذه الر�سوم بر�سوم مكافحة الإغراق� .أو قد يطبق نظام
احل�ص�ص يف اال�سترياد حيث حت���دد كميات حمددة لإدخالها �إىل
البلد �أو قد ي�شرتط عدم دخول هذه املواد �إذا كانت حتظى بالدعم
م���ن �أجل ت�صديرها يف بلد �إنتاجها ،ولك���ن �أف�ضل و�سيلة ملكافحة
الإغراق هو فر����ض الر�سوم الكمركية مبا يقاب���ل هام�ش الإغراق
وهذا ما يحتاجه الع���راق يف الوقت احلا�ضر خا�صة و�إن �سيا�سة
الإغراق ال�سلعي �أ�صبحت دائمة يف العراق ولي�ست وقتية.
وعل���ى الرغم من القواعد الإجرائية املهم���ة التي و�ضعتها اتفاقيّة
مكافح���ة الإغ���راق يف م���ا يتعل���ق بالتحقيق���ات ف�إن ه���ذه القواعد
وكيفيّ���ة �إجرائه���ا يف حد ذاته���ا ال تفي بجميع �أوج���ه التحقيقات
وال ب ّد م���ن ت�أمني الإطار القانوين والفن���ي املنا�سب على ال�صعيد
املحلي واال�ستجابة �إىل الإجراءات خالل فرتة زمنيّة حمددة.
ل���ذا قد يك���ون من ال�ض���روري �سن ت�شريع���ات �إ�ضافي���ة يف �سبيل
القي���ام بالتحقيق���ات بن���اء عل���ى قواعد منظم���ة التج���ارة العامليّة
وت�ؤكد االتفاقيّة على �ضمان اتفاق ت�شريعات البلدان الأع�ضاء مع
بنود االتفاقيّة.
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االستثمار ومشاكل االقتصاد العراقي

االقتصاد الياباني..

النهوض وتجاوز آثار الحروب

محمد صادق جراد
تتناف����س دول الع���امل عل���ى ج���ذب اال�ستثم���ارات
الأجنبي���ة �إليها ولذل���ك جندها ت�سع���ى لتهيئة بيئة
ا�ستثماري���ة منا�سب���ة ت�ساع���د عل���ى ج���ذب ر�ؤو�س
الأم���وال وال�شركات اال�ستثماري���ة من خالل تقدمي
الت�سهي�ل�ات امل�صرفي���ة واحلواف���ز والإعف���اءات
ال�ضريبي���ة والكمركي���ة وتوف�ي�ر �س���وق وا�سع���ة
ون�شيطة ووجود �إدارة حكومية نزيهة و�أيد عاملة
رخي�ص���ة �إ�ضاف���ة �إىل الت�شريع���ات والإج���راءات
القانونية التي ميك���ن ان تدخل الدولة يف مناف�سة
م���ع الدول الأخرى م���ن خالل تقدميها ه���ذه املزايا
التفا�ضلية جلذب امل�ستثمر.
�إال ان امل�ستثم���ر الأجنبي القادم اىل العراق مازال
يواج���ه �صعوبات بريوقراطية و�إج���راءات �شائكة
ت�ستهل���ك الكثري من الوق���ت واملال لغاي���ة ح�صوله
عل���ى امل�ستم�س���كات واملوافق���ات الأ�صولي���ة الت���ي
متكن���ه م���ن اخلو����ض يف املج���ال اال�ستثماري يف
العراق الأمر ال���ذي �سيجعل من البيئة االقت�صادية
العراقية طاردة لال�ستثمار وامل�ستثمرين.
ولق���د ن�شرت جملة " ذا اتالنت���ك " الأمريكية تقرير
يبني ب�أن العراق مازال حلد اليوم يعمل ب�إجراءات
معق���دة يف جم���ال اال�ستثم���ار وان �إج���راءات

إياد مهدي عباس
عند احلديث عن االقت�صاد العراقي واملعوقات
التي تقف يف طريق نهو�ضه لطاملا يذكر البع�ض
بان احلروب كانت �سببا رئي�سيا يف تدهور الو�ضع
االقت�صادي حيث �ساهمت يف تدمري البنية التحتية
للبلد �إ�ضافة �إىل تبديد الأموال والرثوات الطبيعية
والب�شرية وم�شاكل كثرية �أخرى موروثة من زمن
تلك احل��روب .ونحن هنا نتفق مع هذا ال��ر�أي �إال
�إننا ال نريد ان ي�ستمر التحجج بهذه الذريعة لفرتة
طويلة فيجب على الدولة ان تتجاوز هذه املخلفات
كما حدث يف االقت�صاد الياباين يف 1945م حيث
�أ�سقطت الطائرات الأمريكية �أول قنبلتني ذريتني
على مدينتي هريو�شيما وناجازاكي وتركت تلك
احل��رب اليابان مهزومة �شر هزمية ،فالكثري من
املدن اليابانية حتولت �إىل �أنقا�ض ،وال�صناعات
اليابانية حتطمت ،واحتلت قوات احللفاء اليابان.
غري �أن مهارة الإن�سان الياباين عملت ب�شكل د�ؤوب
للتغلب على �آثار احلرب .فمع نهاية ال�ستينيات من
القرن الع�شرين امل��ي�لادي� ،أ�صبحت اليابان قوة
�صناعية عظمى .حاز النجاح االقت�صادي الياباين
�إعجاب العامل .ويف الوقت احلا�ضر ،ال تتمتع �إال
�شعوب قليلة مب�ستوى معي�شي يفوق م�ستوى
معي�شة اليابان.
ولقد حقق االقت�صاد الياباين تقدمًا كبريًا بعد
احلرب العاملية الثانية ،فمع منت�صف اخلم�سينيات،
عاد الإنتاج ال�صناعي �إىل م�ستواه قبيل احلرب،
و�أث���ن���اء ال��ف�ترة م��ن � 1960إىل1970م ،كان
الإنتاج االقت�صادي ينمو مبعدل � 10%سنويًا.
ويعود الف�ضل يف هذا النجاح ال�سريع �إىل عدة
�أ�سباب منها :ا�سترياد اليابان للتقنية الغربية
ب�أ�سعار رخي�صة ن�سبيًا ،واال�ستثمار الكبري يف
الآالت وامل��ع��دات ،وتركيز اليابانيني على �إنتاج
�سلع لل�سوق العاملية ،ومتتع اليابان بقوى عاملة
مدربة ب�شكل جيد ،وتعمل بجدية متناهية .عالوة
على ذلك ،فقد منت التجارة الدولية ب�شكل مت�سارع
بعد احلرب مما مكن اليابان من ا�سترياد اخلامات
التي حتتاجها ،وت�صدير ال�سلع ال�صناعية املتنوعة.
كما ارت��ف��ع امل�ستوى االق��ت�����ص��ادي واالجتماعي
لل�سكان بعد احلرب ،فزاد ا�ستهالكهم من الأجهزة
الكهربائية.
واليوم تعد اليابان واح��دة من عمالقة ال�صناعة
يف ال���ع���امل ،ح��ي��ث ال ي��ف��وق الإن���ت���اج ال�صناعي
الياباين �سوى �إنتاج الواليات املتحدة .وقد �صنع
اليابانيون جمموعة متنوعة من املنتجات ،مبا فيها
ال�سيارات واحلوا�سيب واحلديد والفوالذ ومواد
البال�ستيك و�أجهزة املذياع والتلفاز .و�أ�صبحت
اليابان قوة اقت�صادية رئي�سية رغم قلة مواردها
الطبيعية� ،إذ �إنها ت�ستورد كثريًا من املواد اخلام
التي حتتاجها ال�صناعات ،كما تعترب اليابان من
البلدان التجارية الرئي�سة.
ويف نظرة �سريعة لالقت�صاد الياباين جن��د �أن
ال�صناعة ه��ي ال��ق��ط��اع املهيمن على االقت�صاد.
ويعتمد هذا القطاع على �صادرات املواد الأولية و
الطاقة� .أما القطاع الزراعي في�شغل حجم ًا �أ�صغر
يف اقت�صاد البالد و يحظى بدعم كبري من احلكومة.

و ن�سب
املردودية يف
اليابان هي الأعلى
يف ال���ع���امل وي�����س��د اليابان
احتياجاته ال�شخ�صية من الأرز بنف�سه ،و يقوم
ب��ا���س��ت�يراد الأن����واع الأخ����رى م��ن احل��ب��وب .يعد
�أ�سطول ال�صيد الياباين الأكرب يف العامل ،و يقوم
بح�صد  15%من حم�صول ال�صيد يف العامل.
ع���رف االق��ت�����ص��اد ال��ي��اب��اين من����و ًا ك���ب�ي ً
�را خالل
الع�شريات الثالث الأخ�يرة� 10% :سنويا خالل
ال�ستينات� 5% ،سنويا خالل ال�سبعينات4% ،
�سنويا خالل الثمانينات .ثم تناق�صت وترية النمو
خالل الت�سعينات ب�سبب اال�ستثمارات ال�ضخمة
خالل الع�شرية التي �سبقتها ،و ال�سيا�سة التق�شفية
التي انتهجتها احلكومة للتخل�ص من الفائ�ض
يف الأ�سواق املالية والعقارية.
وا���س��ت��ط��اع��ت ب��ذل��ك �أن ت�ضع
اخل��ط��ط الإ�سرتاتيجية
االق�������ت���������������ص�������ادي�������ة
واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة
فاكت�سحت �أ�سواق
العامل ب�سلعها ذات
اجل��������ودة ال��ع��ال��ي��ة
و�إن���ت���اج���ه���ا العظيم
(برغم فقرها باملوارد
الطبيعية وطبيعة �أرا�ضيها
اجلبلية التي تغطي  % 85من م�ساحتها البالغة
( )377459كلم م��رب��ع�� ًا وع���دد �سكانها الكبري
البالغ تعداده ( )123400مليون ن�سمة ومع ذلك
ا�ستطاعت �أن حتقق جناح ًا اقت�صادي ًا كبري ًا بهر
الغرب والعامل و�صارت مق�صد ًا للباحثني ليتعرفوا
على �أ�سرار جناح اليابان.
م��ا نريد �أن نقوله هنا ب��ان ال��ع��راق لديه ثروات
ب�شرية وطبيعية ك��ب�يرة لكنه ي��ع��اين ك��ث�يرا يف
النهو�ض باالقت�صاد فهاهي ال�سنوات متر دون �أن
ن�شهد نه�ضة ميكن �أن نقول �إنها كبرية بالرغم من
اجلهود والتخ�صي�صات الكبرية .فما ال�سر يف جناح
جتربة اليابان االقت�صادية؟ وما الأ�س�س واملعايري
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وتعقي���دات تواج���ه امل�ستثم���ر املحل���ي �أو الأجنبي
ال���ذي ي�سع���ى �إىل ت�أ�سي����س �شرك���ة داخ���ل العراق
�أو احل�ص���ول عل���ى رخ�ص���ة جتاري���ة ..التعقيدات
ت�صل كفرتة زمني���ة �إىل �سبعة و�سبعني يوما واىل
مبل���غ مليوين دين���ار كر�سوم �ضريبي���ة ..و�أ�شارت
ال�صحيف���ة يف تقريرها �إىل ان العراق �صنف عامليا
م���ن اجلانب االقت�صادي باملرك���ز الثالث وال�سبعني
بعد املئة ".
وبالت�أكي���د ان ه���ذه املعوقات والإج���راءات املعقدة
�ساهم���ت يف �إ�ضعاف وتقلي�ص حجم اال�ستثمارات
يف العراق و�ساعدت على ه���روب ر�ؤو�س الأموال
العراقي���ة اىل اخل���ارج و�أنتج���ت ت���رددا وا�ضح���ا
ل���دى امل�ستثمري���ن الأجانب لال�ستثم���ار يف العراق
بالرغم من حاجة البلد املا�سة لهذه امل�شاريع ب�سبب
انقط���اع الع���راق ع���ن الع���امل اخلارج���ي والتطور
العلم���ي والتكنولوج���ي ال���ذي �شه���ده العامل خالل
العقود املا�ضية الأمر الذي �أدى �إىل ات�ساع الفجوة
التقني���ة بين���ه وبني الع���امل  ,وتزداد ه���ذه احلاجة
ونح���ن نعي����ش يف ظ���ل عملية �إع���ادة اعم���ار البلد
والتنمي���ة االقت�صادي���ة املطلوب���ة يف ه���ذه املرحلة
بال���ذات بعد الظروف ال�صعب���ة التي مر بها العراق
والت���ي ت�سبب���ت يف تراج���ع االقت�ص���اد العراق���ي
بدرجة كبرية..

الفســــــاد االقتصـــــــــادي..

التـــــــــي قامت
عليهـــــا؟ وهل
ميكن اال�ستفادة
م������������������ن ه������������ذه
التجربــــــــــــــة فــــــي
العـــــــــراق بهـــــــــــــدف
ال���ن���ه���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���و����ض
ب��اق��ت�����ص��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ادن��ا وحتقيق
ا لتنميــــــــــــــة

مخالفات إدارية وهدر لألموال

ميعاد الطائي

االقت�صادية -االجتماعية؟.
نحن هنا يف هذه امل�ساحة من امللحق االقت�صادي
ن���ح���اول �أن ن�����س��ت��ع��ر���ض ال��ع��دي��د م���ن التجارب
االقت�صادية العاملية الناجحة ومنها جتربة اليابان
الن ال��ع��راق بحاجة اىل درا���س��ة معمقة لتجارب
ال�شعوب ال��رائ��دة التي ت�سعى اىل احلفاظ على
ال����ذات م��ع االن��ف��ت��اح ال��ك��ام��ل ع��ل��ى روح الع�صر
وح�����ض��ارت��ه وث��ورت��ه الإع�لام��ي��ة واملعلوماتية،
و�أمامنا العديد من جتارب ال�شعوب التي حققت
تقدم ًا يف النظم الإداري����ة انعك�س على تقدمها
االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي كما ه��و ح��ال �أوروب���ا
والواليات املتحدة ،ويف �أ�سيا ا�ستيقظ عمالق كبري

ومل تك���ن هذه الإج���راءات املعقدة ه���ي كل ما يقف
يف طري���ق امل�ستثم���ر فهن���اك عوام���ل �أخ���رى �أدت
�إىل تراج���ع امل�ش���روع اال�ستثماري ومنه���ا الف�ساد
الإداري والأ�سالي���ب القدمية واجلامدة يف القطاع
الع���ام ويف الهيئات واللج���ان املخت�صة بهذا امللف
ف�ض�ل�ا ع���ن �ش���كل النظ���ام امل�ص���ريف والتعقي���دات
الت�شريعي���ة وت�ض���ارب ال�صالحيات ب�ي�ن احلكومة
املركزية وجمال����س املحافظات والت���ي حتتاج اىل
ترمي���م العالقة بينها وف���ق ت�شريعات جديدة حتدد
هذه ال�صالحي���ات كي ال ن�شهد عقود ملغاة و�أخرى
وهمي���ة مل حت�صل على موافق���ة احلكومة املركزية
وم�شاكل عديدة يج���ب االلتفات �إليها وو�ضع خطة
ا�ستثماري���ة وطني���ة �شاملة باالتفاق م���ع حكومات
املحافظ���ات وح�س���ب التوزيع اجلغ���رايف وح�سب
حاج���ة املحافظ���ات للم�شاري���ع لن�ضم���ن توزي���ع
ع���ادل للم�شاريع وع���دم تكرارها و�ضي���اع جدواها
االقت�صادية..
ومن اجلدير بالذكر �أن احلاجة لال�ستثمار الأجنبي
ال يقل �أهمية عن اال�ستثمار املحلي الذي يندرج يف
�إط���ار ت�شجي���ع القط���اع اخلا�ص املحل���ي وحماولة
النهو����ض بواقع���ه امل�ت�ردي م���ن خ�ل�ال ت�شجي���ع
امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة علما بان اال�ستثمار
ب�أنواع���ه ي�ؤث���ر ب�ص���ورة مبا�شرة عل���ى الكثري من

الركائ���ز االقت�صادي���ة واالجتماعي���ة يف البلد ويف
مقدمته���ا م�شكلة البطال���ة التي مازال���ت تبحث عن
احلل���ول حيث م���ازال ع���دد كبري م���ن العاطلني عن
العم���ل م���ن حمل���ة ال�شه���ادات يف�ضل���ون العمل يف
الوظائف احلكومية وذل���ك لغياب فر�ص العمل يف
القطاع اخلا�ص وامل�شاريع اال�ستثمارية.
وجت���در الإ�ش���ارة �إىل ان احلكوم���ة ل���ن تتمكن من
ا�ستيع���اب الأعداد الكبرية م���ن العاطلني عن العمل
يف م�ؤ�س�ساتها احلكومية املختلفة ولذلك يربز دور
اال�ستثمار يف حل م�شكل���ة البطالة ن خالل ت�شغيل
الأيدي العامل���ة يف امل�شاري���ع اال�ستثمارية �إ�ضافة
�إىل ان جن���اح امل�ش���روع اال�ستثم���اري يف البل���د
�سينعك����س ايجابيا عل���ى تنمية القط���اع ال�صناعي
والزراع���ي وقطاعات �أخ���رى �ست�ساهم بدورها يف
ح���ل م�شاكل كثرية م���ن م�شاكل االقت�ص���اد العراقي
 ,وم���ن اج���ل ذل���ك نتمن���ى توف�ي�ر املن���اخ املنا�سب
لال�ستثم���ار ولتطوير القطاع اخلا�ص مبا يجعلهما
ي�ساهم���ان يف و�ض���ع احلل���ول مل�ش���اكل اقت�صادية
كثرية ت�شمل قطاعات الإ�سكان والكهرباء وال�صحة
والتعليم�،إ�ضافة �إىل م�شكلة البطالة.

هو (ال�صني ال�شعبية) التي ا�ستطاعت �أن تنه�ض
مب�ؤ�س�ساتها الإدارية والإمنائية لتكون ثالث دولة
يف العامل من الناحية الإنتاجية وا�ستطاعت ان
تغمر �أ�سواق العامل ب�سلعها املناف�سة ،ويف ال�شرق
ال��ع��رب��ي ب���رزت ع���دة دول يف ه���ذا امل��ج��ال ولكن
ب��ق��درات حم���دودة مثل الإم����ارات العربية وقطر
وال�سعودية ،ويف جنوب �آ�سيا حققت ماليزيا
تقدم ًا كبري ًا بتطوير �أنظمتها الإدارية.
ون��ح��ن نتمنى �أن ي�ستفيد ال��ع��راق م��ن جتارب
الآخرين للنهو�ض بالواقع االقت�صادي واللحاق
بركب هذه الدول الناجحة اقت�صاديا.

يتخذ الف�ساد �أ�شكاال عديدة فقد ميار�س من قبل �أفراد فيكون فرديا
او ميار����س بانتظام من قبل م�ؤ�س�س���ات حكومية او �أهلية فيكون
م�ؤ�س�سي���ا�،إال �إن اخط���ر �أن���واع الف�س���اد هو الف�س���اد املنتظم الذي
ينت�ش���ر يف املجتمع وي�صبح �آفة م���ن ال�صعب مكافحتها حيث يعد
الف�ساد ب�أنواع���ه خطرا يهدد الأمم واملجتمعات ويعترب من اخطر
الآف���ات والأمرا�ض التي تقف بوجه تطور املجتمعات من الناحية
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ولق���د كرثت م�سميات الف�ساد لتع���دد �أنواعه فهناك (الف�ساد املايل)
ال���ذي يعك�س قي���ام اجله���ات الفا�س���دة مبخالفات مالي���ة وا�ضحة
الغر�ض منه���ا احل�صول على الأموال بطريق���ة غري �شرعية ت�ؤدي
�إىل اله���در يف الأموال العامة والأمثلة على هذا النوع كثرية منها
الر�شوة ب�أنواعها واالختال�س.
و(الف�س���اد الإداري) وه���و خمالف���ة الأنظم���ة والقوان�ي�ن الإدارية
واملالي���ة املتبع���ة يف امل�ؤ�س�س���ات الأم���ر ال���ذي ي����ؤدي اىل توجيه
الأم���وال �إىل غري جهتها ال�صحيحة مث���ل تعيني الأ�شخا�ص مقابل
�أم���وال وو�ضعه���م يف املكان غ�ي�ر املنا�س���ب و�إعط���اء االمتيازات
كااليف���ادات والدرا�س���ات مل���ن ال ي�ستحقها على �سبي���ل املجاملة او
للقرابة او مقابل ثمن.
�أم���ا (الف�ساد االقت�صادي) فهو اال�شم���ل والأعم حيث ي�شمل جميع
املمار�س���ات الت���ي ت����ؤدي اىل الإ�ض���رار باالقت�ص���اد الوطن���ي من

خ�ل�ال ممار�سة �أن���واع الف�ساد الأخ���رى كالف�ساد امل���ايل والإداري
وال�سيا�سي.
وهن���اك تعريف���ات كث�ي�رة للف�س���اد االقت�ص���ادي وجدن���ا �أهمها هو
ان���ه "�سوء ا�ستخ���دام الوظيفة �أو املن�صب عموم��� ًا لتحقيق منفعة
خا�ص���ة " ذل���ك �أن ا�ستخدام م�صطلح الوظيف���ة �أو املن�صب عموم ًا
يف ه���ذا التعري���ف يعد �أك�ث�ر �شمو ًال م���ن ا�ستخدامها مقي���دة فيما
�س���واه ،حي���ث ي�شمل هذا امل�صطل���ح ك ًال من الوظيف���ة العمومية،.
والت���ي ال تطل���ق �إال عل���ى العاملني يف القط���اع العام .كم���ا ي�شمل
�أي�ض��� ًا الوظيفة يف القطاع اخلا����ص ،غاية ما يف الأمر �أن املوظف
العمومي �أكرث عر�ضة للف�ساد من املوظف يف القطاع اخلا�ص لبعد
الأول ع���ن الرقاب���ة و�أمنه منه���ا بخالف الثاين فه���و �أكرث تعر�ض ًا
للم�ساءلة والرقابة �إما من قبل املدير امل�س�ؤول عنه مبا�شرة�،أو من
قب���ل املالك �أو جمل�س الإدارة ونحو ذلك ،وبالتايل ف�إنه �أقل ف�ساد ًا
من الأول.
ويع���اين الع���راق من الف�ساد االقت�صادي ال���ذي مل يكن جديدا على
امل�شهد العام حيث رافق الف�ساد التجربة العراقية منذ عام 1921
ولك���ن بن�س���ب خمتلفة ارتفع���ت اىل درجة كب�ي�رة يف زمن النظام
ال�شمويل حيث بلغ الف�س���اد ذروته بعد عام  1991وحتديدا بعد
فر�ض احل�صار االقت�صادي على الع���راق نتيجة ملمار�سات النظام
حينه���ا  ,الأم���ر الذي كل���ف املواط���ن العراقي �أعباء ه���ذا احل�صار
وت���دين قدرته ال�شرائية مقابل ارتفاع معدالت الت�ضخم حيث كان
رات���ب املوظ���ف ال يكفيه لأيام مع���دودة الأمر الذي �س���ول للبع�ض
ممار�س���ة �أنواع الف�ساد امل���ايل والإداري لتامني معي�شته من خالل
تقبل املال احلرام املتمثل بالر�شاوى واالختال�سات املالية.

�أم���ا بعد �سق���وط النظام وبداي���ة التجربة الدميقراطي���ة العراقية
فيمكننا مالحظة حج���م الف�ساد من خالل املوازنات ال�ضخمة التي
تخ�ص����ص لالقت�صاد دون �أن تظهر �أي مالمح للنهو�ض على ار�ض
الواق���ع الأمر الذي يجعلنا نت�ساءل �أي���ن تذهب كل هذه الأموال؟.
ولق���د مت اكت�ش���اف ملفات ف�ساد كب�ي�رة يف ظل �ص���راع �سيا�سي ال
ي�صب يف �صالح االقت�ص���اد العراقي وحماولة النهو�ض من جديد
حيث ان الإعالن عن هذه ال�صراعات وكرثة االتهامات بالف�ساد بني
امل�س�ؤول�ي�ن �ستعطي �ص���ورة م�شوهة تط���رد اال�ستثمار اخلارجي
وال ت�شجع ر�ؤو�س الأموال بالقدوم اىل العراق الأمر الذي ي�ؤدي
اىل انعدام الثقة بالنظام االقت�صادي وال�سيا�سي القائم يف البلد.
ومن اجل حماربة الف�ساد على الدولة اال�ستعانة بالتجارب العاملية
�سيم���ا الدول التي قامت ب�إ�صالح���ات اقت�صادية مهمة كخ�صخ�صة
اغل���ب القطاعات االقت�صادي���ة كالنقل والكهرب���اء واالت�صاالت مع
مراع���اة وج���ود الرقابة احلكومية م���ن قبل هيئ���ات م�ستقلة لديها
ال�صالحي���ات الكافي���ة لردع املف�سدي���ن و�إيق���اف ن�شاطاتهم وكذلك
احلاج���ة �إىل ت�شريع���ات �صارم���ة ت�ساه���م يف �إيق���اف نزي���ف املال
العام.
وبالإ�ضاف���ة اىل كل ذلك البد من االبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية
وال�صراع���ات التي تتحكم بال�سلط���ة االقت�صادية وتوجهها ح�سب
غاياته���ا ورغباتها ّ
وت�ش���رع قوانني معينة ومتتن���ع عن ت�شريعات
�أخ���رى لأ�سب���اب �سيا�سي���ة ولي�س���ت اقت�صادية .و�أخ�ي�را البد من
التعاون بني الأو�ساط ال�سيا�سية والإعالمية والرتبوية والثقافية
عل���ى �إ�شاعة مفاهيم النزاهة والأمانة بني �أبناء املجتمع وحماربة
املفاهيم الفا�سدة.
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ان المصارف الخاصة توفر
فرصا للعمل من خالل
القروض التي تمنحها الى
المشاريع والتي تكون ذات
جدوى اقتصادية للمجتمع
االمر الذي يزيد من الفرص
التشغيلية للبطالة

في وقت يعاني العراق من ازمة س���كن خانقة ،تس���عى بعض المصارف
الى منح قروض اس���كانية اس���هامًا منها بحل هذه االزمة المتفاقمة ،اال
انها كانت مثار جدل واسع حول رفع اسعار الفائدة.
(المدى االقتصادي) ناقش���ت جدلية القروض االس���كانية بين مصارف
المركز التي رفعت اسعار الفائدة عليها فيما شطبتها مصارف اقليم
كردستان بحس���ب آراء المعنيين والخبراء والمستهلكين عبر التحقيق
التالي:
تحقيق  /صـــابرين علـــي

البنك المركزي:

ق���ال نائب حماف���ظ البن���ك املرك���زي مظهر حممد
�صال���ح :للم�ص���ارف اخلا�ص���ة احلري���ة يف رف���ع
ا�سع���ار الفائ���دة وخ�صو�ص��� ًا التجاري���ة ،حيث ان
امل�ص���ارف اخلا�ص���ة ت�أخذ بنظ���ر االعتبار خماطر
ال�سوق ف���اذا اخفقت هذه امل�ص���ارف يرتتب عليها
�ضمان���ات كب�ي�رة مما ي����ؤدي بها اىل رف���ع ا�سعار
الفائ���دة واملبالغة يف خماط���ر االئتمان فهي تفتقر
اىل وجود فقرة تخت�ص بدعم العر�ض الذي يجب
ان يكون �ضمن اعداد املوازنة العامة.
وا�ض���اف �صالح :ان اقلي���م كرد�ستان ي�أخذ عن�صر
املنحة من خ�ل�ال اعداد املوازنة مما يهيئ االمور
اىل �صال���ح املنح الت���ي تعط���ى اىل املواطن وهي
بالنتيج���ة تزي���د م���ن ط���ول الف�ت�رة له���ا حيث ان
تطبيق مثل هك���ذا مو�ضوع يف املركز بحاجة اىل
�سرتاتيجية وا�سعة.
وا�ض���اف �صال���ح:ان القرو����ض اال�سكاني���ة تكون
جمدي���ة اذا ما مت التعامل معها على �شكل م�شاريع
ا�سكانية ووح���دات �سكن فان وجود احللول لهذه
امل�شكل���ة اليكمن ب�شكل فردي ف���ان اعطاء االموال
يحتاج اىل وق���ت يف ت�سديدها حيث ان القرو�ض
الت���ي �سوف تعط���ى تتوزع على اع���داد كبرية من
ال�س���كان الذين بحاجة اىل �سك���ن ا�ضافة اىل املدة
التي حتتاجها امل�ص���ارف يف الت�سديد االمر الذي
يجعل هذه احللول غري جمدية.
وتاب���ع �صال���ح :ان الع���راق بحاج���ة اىل ا�س���كان
جماعي او ما يدعى ب�إ�سكان اجلملة ب�سبب الت�أخر
ال���ذي عانى منه العراق خ�ل�ال مدة ثالثني عام من
التده���ور حي���ث ان التمويل الفردي يح���ل امل�س�ألة
ب�ش���كل انف���رادي وان ه���ذا املو�ض���وع بحاجة اىل
ت�ضاف���ر اجلهود من قبل الدول���ة ووزارة اال�سكان
واال�ستثمار وحتى القطاع اخلا�ص الذي ميكن ان
ي�شارك يف ايجاد احلل���ول لهذه امل�س�ألة اجلماعية
باال�ضاف���ة اىل احلاج���ة يف اع���داد ميزاني���ة له���ذا
املو�ضوع.
وب�ي�ن �صالح ان العامل وامل�صارف القدمية تتحمل
فيه���ا ج���زءا م���ن الفائ���دة وخ�صو�ص��� ًا للعوائ���ل

جدلي��ة القروض اإلس��كانية بين
المركز واإلقليم!
الكبرية واملحرومة م���ن ال�سكن م�ؤكد ًا ان ماتقوم
ب���ه امل�ص���ارف يف اقلي���م كرد�ست���ان بخف����ض او
اعف���اء املقرت�ضني للقرو����ض اال�سكانية من ا�سعار
الفائ���دة يعد م���ن اخالقي���ات ال�شعوب حي���ث انها
تع���د من امل�سائل الدينية الت���ي تقوم بها امل�صارف
اال�سالمية التي تعمل على ا�سا�س الربحية ولي�س
الفائ���دة ،وان العملية التي تدعم مثل هكذا ق�ضايا
حتت���م على املواطن االلت���زام بال�ضريبة حيث انه
بحاج���ة اىل تثقي���ف بهذا ال�ش����أن وعلي���ه احرتام
حقوق الدول���ة من خالل ال�ضريبة اال�سكانية التي
تكون واجبة عليه.

اللجنة المالية في البرلمان:

ق���ال ع�ض���و اللجن���ة االقت�صادي���ة يف الربملان عبد
احل�سني اليا�س���ري :ان ا�سعار الفائدة تتباين بني
م�ص���رف و�آخر فامل�ص���ارف العقاري���ة ت�أخذ ن�سبة
 %3من الفوائد،ام���ا امل�صارف التجارية التي على
اعتب���ار انها تتعامل ب�أموال كب�ي�رة تاخذ  18اىل
 % 19ولذل���ك تكون ا�سعار الفائ���دة عالية فيها،اما
قي���ام بع�ض امل�صارف بعدم اخذ ا�سعار فائدة على

القرو����ض اال�سكانية ف���ان هذا املو�ض���وع يختلف
من م�صرف اىل اخر حيث ان املر�شد وامل�شرع يف
هذه العملية هو البنك املركزي.
وا�ض���اف اليا�س���ري :ان امل�ص���ارف يف اقلي���م
كرد�ست���ان تك���ون الغالبية العظم���ى فيها م�صارف
�إ�سالمي���ة تعتم���د عل���ى ا�سا����س الربحي���ة ولي����س
عل���ى ا�سا����س الربوبي���ة يف تعامالته���ا وان مهمة
البنك املركزي هي ال�سلط���ة الت�شريعية فهو ي�ضع
القوانني له���ذه امل�صارف ويتم اال�شراف عليها من
قبله.
وتاب���ع اليا�س���ري:ان احلكوم���ة تتبن���ى بع����ض
م�شاري���ع االقرا����ض املي�س���رة والت���ي تتحمل فيها
بع����ض �أو كل ا�سع���ار الفائدة فمن خ�ل�ال م�صرف
الر�شي���د تتجه لقرو����ض العاطلني ع���ن العمل،اما
التجار وال�صناعيون فتهي���ئ لهم بع�ض القرو�ض
مل�شاري���ع اال�ستثم���ار والغرا����ض الرب���ح في�ؤخ���ذ
منهم مبالغ فوائد لأغرا����ض اال�ستثمار التي تدفع
للودائ���ع الت���ي تو�ضع به���ا وامل�صاري���ف الإدارية
للم�ص���ارف لذلك يرتتب عليها ان ترفع من ا�سعار
الفائدة.
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مصرفيون:

ق���ال اخلب�ي�ر امل�ص���ريف �ش�ي�روان م�صطف���ى� :إن
ا�سب���اب االرتف���اع يف ا�سع���ار الفائ���دة واالج���ور
يتعل���ق بالكل���ف الت�شغيلي���ة للقرو����ض حي���ث ان
م�ص���ارف املرك���ز تختل���ف ع���ن ماه���و موجود يف
كرد�ستان فان االعمال داخل املركز ي�شوبها بع�ض
ال�صعوبات التي تزيد م���ن خماطر االئتمان االمر
الذي يحتم عليه املتابعة وزيادة ن�سبة الفائدة.
وا�ضاف م�صطف���ى:ان القرو����ض االئتمانية التي
تعط���ى من قبل امل�صارف جمدية حلل �أزمة ال�سكن
حيث انها توفر ال�سيولة النقدية وتزيد من عملية
اال�ستثمار م���ا يقلل من عدد البطال���ة التي و�صلت
معدالته���ا اىل  %18باال�ضاف���ة اىل البطالة املقنعة
التي يزي���د عددها داخل امل�ؤ�س�س���ات التي بحاجة
اىل توف�ي�ر فر����ص عمل واال�ستف���ادة من الطاقات
املتوفرة لديهم.
وتاب���ع م�صطف���ى:ان امل�ص���ارف اخلا�ص���ة توف���ر
فر�ص���ا للعمل م���ن خ�ل�ال القرو�ض الت���ي متنحها
اىل امل�شاري���ع والتي تكون ذات جدوى اقت�صادية
للمجتمع االمر الذي يزي���د من الفر�ص الت�شغيلية
للبطالة.
وبني م�صطفى ان اقليم كرد�ستان غالب ًا مايتعامل
مع امل�ص���ارف الإ�سالمية التي يتوفر فيه عدد منها
حيث �أن املجتمعات غالب ًا ما ترف�ض القرو�ض التي
يدخ���ل فيه���ا الربا االمر ال���ذي يزيد م���ن ن�شاطات
تل���ك امل�ص���ارف يف الإقليم بالإ�ضاف���ة اىل ان بيئة
االعم���ال �صاحل���ة للت�شغي���ل حي���ث تك���ون خدم���ة
امل�ص���ارف وا�سعة واكرث جناح��� ًا من خالل توفري
االو�ض���اع االمنية التي تقل���ل من خماطر االئتمان
والكلف النقدية.
وا�شار �شريوان اىل ان امل�صارف اخلا�صة الميكن
ان تق���وم باعفاء املقرت�ضني من ا�سعار الفائدة الن
االم���وال املوج���ودة لديها ترج���ع اىل امل�ستثمرين
بالإ�ضافة اىل الكلف االدارية والنفقات الت�شغيلية
فالبد منها ان ت�أخذ فائدة كي يت�سنى لها القيام بكل
ه���ذه االعمال،اما امل�صارف احلكومية هي وحدها
قادرة على القيام مبثل هذه اخلطوة الن امل�صارف

احلكومية تكون مدعومة من قبل الدولة.
وق���ال �ش�ي�روان:ان القرو����ض احلكومي���ة غالب��� ًا
مايدخ���ل فيها الف�س���اد االداري النها تعاين من قلة
املتابع���ة فيدخل فيها عامل التميي���ز بني فئة وفئة
اخ���رى او تك���ون للأقرب���اء االم���ر ال���ذي يقلل من
فاعليتها يف حتقيق االهداف املن�شودة.

مصرف الشرق األوسط:

ق����ال املدي����ر املفو�����ض مل�ص����رف ال�ش����رق االو�سط
حكم����ت جرجي�س:ان ا�سعار الفائ����دة ترتاوح من
م�ص����رف الخ����ر فتك����ون بع�ضه����ا ذات كل����ف عالية
والبع�����ض االخر تكون قليل����ة وان حتى ما موجد
ب��ي�ن املركز واالقلي����م ينطبق عليه ال����كالم فان كل
م�صرف له الكلف التي يتحملها املقرت�ض.
وا�ض����اف جرجي�����س:ان امل�صارف ع����اد ًة ما تقوم
ب�أخ����ذ فائدة و�ضمانات متثل ديون حلملة اال�سهم
حتى تتمكن م����ن ت�أدية امل�صاريف واال�ستحقاقات
الالزم����ة باال�ضاف����ة اىل االعم����ال االداري����ة االم����ر
الذي يحتاج اىل اموال للقيام بهذه االعمال وهذا
مايجعلها تفر�ض فوائد عالية على القرو�ض التي
متنحها.
واك����د جرجي�����س ان القرو�����ض اال�سكاني����ة الت����ي
متنحه����ا امل�ص����ارف احلكومي����ة للمقرت�ض��ي�ن غري
جمدية مبين ًا ان امل�ص����ارف احلكومية واخلا�صة
منه����ا يجب ان يكون بينهما حالة من التعاون كي
تتمكن من القيام به����ذه العملة حيث ان امل�صارف
احلكومي����ة ع����اد ًة غري مطالبة بتحقي����ق ارباح اما
امل�صارف اخلا�صة مطالبة بتحقيق ربح من خالل
القرو�ض التي تعطيه����ا اىل املقرت�ضني باال�ضافة
اىل ان امل�ص����ارف التجاري����ة التتمك����ن م����ن اعطاء
قرو�����ض طويل����ة االج����ل الت����ي تتمث����ل بالقرو�ض
اال�سكانية وبالتايل تك����ون غري جمدية بحل هذه
االزم����ة م�ش��ي ً
�را اىل ان احلكوم����ة متتل����ك االر�ض
وال�سلط����ة وامل����ال االمر الذي ميكنه����ا من معاجلة
ه����ذا املو�ضوع من دون التعر�����ض اىل اي م�شاكل
فهي التطلب ان تكن هناك ارباح مقابل القرو�ض
عل����ى خالف القطاع اخلا�ص الذي يهف عادتة اىل
الربحي����ة وخ�صو�ص���� ًا امل�ص����ارف التجاري����ة التي
ت�سعى اىل القيام مب�شاريع ا�ستثمارية.

مصرف كردستان اإلسالمي:

ق����ال املدير املفو�ض مل�ص����رف كرد�ستان الإ�سالمي
ب�سطان اجلناب����ي� :إن امل�صارف الإ�سالمية تعتمد
عل����ى الربحي����ة م����ن خ��ل�ال بي����ع ال�سل����ع او القيام
مب�شاري����ع حتقق ارباح حيث ت�ص����ل ارباحها اىل
 %10او  %15االمر الذي يزيد من عدد املقرت�ضني
من تل����ك امل�ص����ارف باال�ضاف����ة اىل ان املجتمعات
غالب���� ًا ما تبتع����د عن االرباح الت����ي ت�أتي من خالل
الربا والفوائد فتلج�أ اىل هذا النوع من امل�صارف

التي تكون متفقة وتعاليم ال�شريعة اال�سالمية.
وا�ضاف اجلنابي:ان امل�ص����ارف املوجودة داخل
املركز تعاين من املخاطر االئتمانية الن االو�ضاع
االمنية داخل املركز مازال����ت غري م�ستقرة ،حيث
تزي����د العبء على املقرت�ض م����ن خالل رفع ا�سعار
الفائدة.
وتاب����ع اجلناب����ي:ان القرو�����ض اال�سكانية تكون
غ��ي�ر جمدي����ة مبثل ه����ذه االو�ضاع الت����ي ي�شوبها
القلق واالعداد الكبرية التي تعاين من قلة وجود
امل�ساك����ن االم����ر ال����ذي يك����ون بحاج����ة اىل تدخل
حكومي بهذا املو�ضوع فان القرو�ض وحدها غري
كافية ملعاجلة هذه االزمة مبين ًا ان هذه القرو�ض
قد تت�سبب بحدوث حالة من الت�ضخم املايل داخل
البل����د النه����ا متت�ص كمي����ات كبرية م����ن االموال
مقاب����ل عر�����ض قلي����ل م����ن امل�ش����ارع الت����ي تق����وم
ببناء م�ساك����ن للمعولني لها مع قل����ة املتابعة لهذه
القرو�ض وقلة الدرا�سة لهذا املو�ضوع.

مصرف الرشيد:

ق����ال مدير عام م�ص����رف الر�شي����د احلكومي كاظم
نا�ش����ور�:إن ا�سع����ار الفائ����دة يف ال�ساب����ق كان����ت
ت�ص����ل اىل  %20وه����ي ن�سب����ة عالي����ة وب����د�أت
تدريجي���� ًا تنخف�����ض بف�ضل تدخل البن����ك املركزي
به����ذا املو�ضوع وا�ستقرار �سع����ر ال�صرف الدينار
العراق����ي حي����ث ان ه����ذه الفائدة غ��ي�ر معربة عن
الكلف����ة احلقيقية الن االقت�صاد داخ����ل املركز غري
م�ستق����ر باال�ضاف����ة اىل ع����دم القدرة عل����ى ت�شغيل
كل عوام����ل االنت����اج االم����ر الذي يخل����ق حالة من
االخت��ل�اف ب��ي�ن املرك����ز واقلي����م كرد�ست����ان حيث
يتمت����ع االخ��ي�ر باال�ستق����رار االمن����ي واالداري
ويتمت����ع بوجود عوام����ل املناف�سة ب��ي�ن م�صارفها
وان املخاط����ر التي يتعر�ض له����ا البلد حتتاج اىل
دع����وة للعمل مب����ا هو موج����ود يف االقلي����م وهذا
املو�ضوع بحاجة اىل بحث وتخطيط الن ال�سوق
واح����د وعام����ل املناف�سة واح����د وكله����ا ت�ؤثر على
ال�سوق فيجب ان تتح����رك االموال بني الوحدات
االقت�صادي����ة لال�ستف����ادة منه����ا يف رف����ع امل�ستوى
االقت�صادي للبلد.
وا�ض����اف نا�شور :ان حل ازمة ال�سكن بحاجة اىل
تدخ����ل من قب����ل الدول����ة يف بناء وح����دات �سكنية
للموظ����ف واملواطن الع����ادي حيث يت����م االختيار
م����ن قبل����ه لالر�����ض وامل����كان والت�صمي����م ويرتتب
عل����ى احلكومة قطع جزء م����ن املرتب ال�شهري اما
يف الوق����ت احلا�ضر فان هذه القرو�ض تعمل على
زي����ادة الت�ضخ����م يف البل����د النها تتوج����ه للق�ضايا
اال�ستهالكي����ة اك��ث�ر م����ن ق�ضاي����ا البن����اء وتغطية
احلاجة من ال�سكن.
وتاب����ع نا�ش����ور� :أن احلكوم����ة تتوج����ه من خالل
م�ص����ارف بغ����داد والنج����ف للقيام بع����دة م�شاريع

�سكني����ة والت����ي هي عموم���� ًا حتت����اج اىل تخطيط
ومتابعة وتنظيم لإمتامها على �أح�سن وجه.

الخ ـ ـ ـ ــبراء:

ق���ال اخلب�ي�ر االقت�ص���ادي ماجد حممد نق���ي� :أن
غالبي���ة القرو����ض العقاري���ة ال تعط���ى م���ن قب���ل
امل�صارف اخلا�صة وهي التي حتدد ن�سب الفوائد
وه���ي مثبتة من قبل البن���ك املركزي فالأمر الذي
يجعل هن���اك تفاوت بني م�ص���رف وم�صرف اخر
باال�ضاف���ة اىل ان املخاط���ر االئتماني���ة متع���ددة
داخ���ل املرك���ز التي تع���ود اىل االو�ض���اع االمنية
داخل���ه االم���ر ال���ذي يجعل امل�ص���ارف تلج����أ اىل
املبالغة فيه���ا ب�سبب اال�شكاالت التي تتعر�ض لها
القرو����ض والتلك�ؤ يف الت�سدي���د االمر الذي ادى
اىل وجود ديون داخل بع�ض امل�صارف مماجعلها
ت�أخذ �ضمانات عدة ل�ضمان حقوقها.
وا�ض���اف نق���ي ان القرو����ض اال�سكاني���ة تتمي���ز
بط���ول مدة االقرا�ض االمر ال���ذي يبعد امل�صارف
اخلا�ص���ة ب�إعطاء ه���ذا النوع م���ن القرو�ض فهي
غالب��� ًا ما تلج�أ اىل القرو����ض التي حتقق االرباح
ومبدة زمني���ة قليلة م�ؤك���د ًا ان احلكومة وحدها
ق���ادرة على هذا النوع م���ن االقرا�ض او ان تقوم
ببن���اء جممع���ات �سكني���ة م���ن خ�ل�ال القرو����ض
اال�ستثماري���ة الت���ي تعمل على بنائه���ا وتوزيعها
على املوظفني.
وتاب���ع نق���ي ان اقلي���م كرد�ستان يتمت���ع بوجود
حالة من اال�ستقرار االمني وانتعا�ش اال�ستثمار
العق���اري التي التعتمد عل���ى القرو�ض امل�صرفية
و�إمن���ا عل���ى امل�شاري���ع اال�ستثماري���ة م���ن ب���ل
امل�ستثم���ر ينف���ي املنطق���ة ال�شمالي���ة �أك�ث�ر مم���ا

موجود يف املركز باال�ضافة اىل الثقة التي يتمتع
بها اال�ستثمار داخل االقليم.
من جهته ،قال اخلبري امل�صريف �سهيل العبا�سي:ان
القرو����ض العقاري���ة تعد م���ن اخت�صا�ص امل�صرف
العق���اري ال���ذي يق���وم ب�إعطائه���ا اىل مث���ل هك���ذا
م�شاري���ع وق���د قام���ت الدول���ة بتخ�صي����ص مبالغ
مالي���ة للقيام به���ذه العملي���ة يف الوق���ت احلا�ضر
والت���ي تكون بدون فائدة ،اما امل�صارف التجارية
التعطي مثل هذا النوع من القرو�ض فهي فوائدها
مي�سرة وتبلغ  %2وتكون ذات مدة طويلة لت�سديد
االم���ر ال���ذي يجعله���ا قرو�ض���ا غ�ي�ر جمدي���ة لهذا
الن���وع من امل�صارف التي تلج�أ عادة اىل امل�شاريع
اال�ستثمارية ذات املدة القليلة ذات االرباح العالية
الن غر�ضها حتقيق االرباح والفوائد.
وا�ض���اف العبا�س :ان امل�ص���ارف التجارية لي�ست
لديه���ا منح���ة له���ذا النوع م���ن االقرا����ض حيث ان
قان���ون ال�ش���ركات ال���ذي ق���ام بازال���ة القرو����ض
اال�سكاني���ة منها ومبوجبها تكون عامة لكل انواع
القرو�ض ولي�س لهدف الربح وامنا لرفع امل�ستوى
االقت�ص���ادي واالجتماع���ي للموظف�ي�ن والنا����س
العاديني والتي تبلغ مدة االقرا�ض لهم .%15
وتاب���ع العبا�س���ي:ان من���ح القرو����ض اال�سكاني���ة
غ�ي�ر جمدية حل���ل ازمة ال�سك���ن حيث انه���ا تكون
ذات عالق���ة با�صح���اب االم���وال الذي���ن يتمكنون
م���ن �شرائه���ا ومن ثم عر�ضها عل���ى �شكل جممعات
تعر����ض لغر�ض االيجار وبذل���ك التخفف من هذه
االزمة للنا�س العاديني والب�سطاء.
م���ن جهته ،ق���ال خبري اقت�ص���ادي ف�ضل ع���دم ذكر
ا�سم���ه:ان امل�ص���ارف نوع���ان م�ص���ارف �إ�سالمي���ة
واخرى ربوية ويدخل االول يف املرابحة و�شراء
ال�سلع ب�سع���ر مي�سر ولي�س من خ�ل�ال الفائدة اما
الن���وع االخ���ر ال���ذي يقوم عل���ى ا�سا����س املرابحة
والفائ���دة ويعد هذا فرق ب�ي�ن امل�صارف املوجودة
يف االقلي���م واملرك���ز حي���ث تعتم���د االوىل عل���ى
امل�صارف اال�سالمية حي���ث يوجد اربعة م�صارف
فيها.
و�أ�ض���اف ان االمور املرتتبة على خماطر االئتمان
تعود اىل طبيع���ة املقرت�ضني ف�أن بع�ضهم اليلتزم
بااليف���اء للم�ص���ارف باال�ضاف���ة اىل الودائع التي
حتت���اج اىل الربح اليف���اء كلف امل�ص���رف وفوائد
الودائ���ع والكلف االدارية واملخاطر التي يتحملها
امل�صرف ف���ان البنك املركزي يفر�ض على امل�صرف
ان يك���ون هناك احتياطي قانوين حيث يبلغ %10
ففي حالة عدم ايفاء املقرت�ضني للقرو�ض ي�ستويف
البن���ك الفائ���دة م���ن خ�ل�ال االحتياط���ي القانوين
باال�ضاف���ة اىل احتفاظ البن���ك بن�سبة  %5ك�سيولة
نقدي���ة يف خزين���ة امل�صرف حيث يبل���غ االجمايل
 %15وهذا مايجعل هناك عدم اال�ستفادة من هذه
الكلف اال �شيء قليل منها.
وتاب���ع اخلب�ي�ر ان امل�ص���ارف اخلا�ص���ة التق���وم
ب�أعط���اء القرو����ض اال�سكاني���ة حيث انه���ا بحاجة
اىل �صن���دوق �ضم���ان القرو�ض ال���ذي يعتمد عليه
يف حال���ة عدم ت�سديد املدي���ن للقرو�ض فيقوم هذا
ال�صن���دوق بت�سدي���د االمر الذي يقل���ل من خماطر
االئتم���ان للم�صارف وهي بحاجة لهذه ال�ضمانات
الن حج���م الودائ���ع فيه���ا تبل���غ  %85الت���ي ميكن
ان ت�ؤث���ر عل���ى قطاعات ع���دة ومن �ضمنه���ا قطاع
اال�سكان.
وبني اخلب�ي�ر امل�ص���ريف ان القرو����ض اال�سكانية
بحاج���ة اىل تك���ون هن���اك �شراك���ة ب�ي�ن امل�صارف
للقيام بعملة االقرا����ض العقاري االمر الذي يزيد
من تو�سيع رقع���ة العمل وع���دد امل�شاريع و�سرعة
امل���دة التي يتم بها االجن���از بالإ�ضافة اىل التقليل
من خماطر االئتم���ان االمر الذي يعمل على جناج
هذا النوع من القرو�ض.
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خبير لـ "المدى االقتصادي":
المصارف اإلسالمية بانتظار قانونها لتنطلق
في نشاطها األساسي

المصارف اإلسالمية تجربة حديثة على
مستوى العمل المصرفي بل لمجمل االقتصاد
الوطني لطالما شكلت مثار جدل في األوساط
االقتصادية ،بين من ال يرى فيها اختالفًا
عن غيرها معتقدًا ان االختالف ال يعدو على
مستوى العمل شكليًا باعتماد ما يعرف بـ الحيلة
الشرعية إضافة الى التسمية وبين مدافع يرى
فيها نموذج حل للمخاوف الفقهية التي تدفع
الجمهور لإلحجام عن التعامل مع المصارف،
المدى االقتصادي حاورت خبير المصارف
اإلسالمية والمدير المفوض للمصرف الوطني
اإلسالمي الدكتور صادق الشمري لتدعيم تصور
الوسط االقتصادي عن هذا النمط من العمل
المصرفي ومنهجيته وتحدياته ومدى قدرته
على لعب دور إلى جانب المصارف التقليدية.

حوار /ليث محمد رضا

* ثم���ة رأي يق���ول بع���دم االخت�ل�اف بي���ن المص���ارف
اإلس�ل�امية والمص���ارف التقليدي���ة وان الف���ارق ش���كلي
وحسب ،فما السمات التي تميز المصارف اإلسالمية عن
غيرها بنظركم؟

امل�ضاربة ال�شرعية على �أ�سا�س امل�شاركة يف الربح
واخل�سارة (قاع���دة ال ُغنم وال ُغرم) ،واالهم من ذلك
�أن امل�ص���ارف الإ�سالمية تخ�ض���ع للرقابة ال�شرعية
�إ�ضافة �إىل رقابة البنك املركزي.

 يف ال�ص�ي�رفة الإ�س�ل�امية ت�س���تحق االرباح علىوف���ق قاع���دة ال ُغنم بالغ���رم �أي ربح وخ�س���ارة وقد
يك���ون التعامل موجب ًا او �س���الب ًا وال يحدد م�س���بق ًا
�أي تطبيق احكام ال�ش���ريعة ،وال�صريفة اال�سالمية
هي عقد يق�ص���د به الرف���ق بالنا�س ومعاونتهم على
�ش����ؤون احلياة والعي�ش ولي�س و�سيلة من و�سائل
الك�س���ب وال ا�س���لوب ًا من ا�س���اليب اال�ستغالل حيث
يقطع���ه املقر����ض من مال���ه وه���و قربة يتق���رب بها
اىل الل���ه "و�أقر�ض���وا الل���ه قر�ض��� ًا ح�سن��� ًا" كما �أن
العق���ود جائزة �شرع��� ًا على اعتب���ار �أن املال ال يولد
امل���ال و�إمن���ا يولد العم���ل فهذا مباله وه���ذا بجهده
وخربت���ه ،على اعتب���ار �أن النقد لي����س �سلعة و�إمنا
هو معي���ار تقوم به الأ�شياء ومن �ش����أن هذا املعيار
(املقيا����س) �أن يك���ون ثابت ًا و�أن الفائ���دة تلغي هذه
احلكم���ة وتعت�ب�ر مف�سدة حي���ث نرى النق���د يرتفع
وينخف����ض تبع ًا ل�سعر الفائدة وبذلك ف�سد املقيا�س
(املعي���ار) الذي تق���وم به ال�سلع (جت���ارة بالنقود)،
تك���ون م�س�ؤولة عن �س�ي�ر امل�شروع املم���ول بنف�س
درج���ة العمي���ل امل�ستثم���ر� ،أن مفه���وم التموي���ل
الإ�سالمي يعطي الأموال �إىل من يتجر بها ب�إحدى
�صي���غ التموي���ل لتحقي���ق الربح احل�ل�ال الذي هو
املحرك الأ�سا����س حلركة االنت���اج والنمو القت�صاد
البل���د ومنفعة الف���رد واملجتمع وتنمي���ة القطاعات
(االقت�صادية واالجتماعية) لتعزيز القيم الرتبوية
واالجتماعي���ة واالن�سانية كما يق���وم بربط �أهداف
التنمية االقت�صادية باالجتماعية عن طريق توجيه
املدخرات اىل املجاالت التي تخدم االن�سان بالدرجة
اال�سا�س وحتقيق عدالة التوزيع وتقلي�ص الفجوة
بني الغني والفقري فتقتل ال�شح والبخل لدى الغني
وتقت���ل احل�سد والعداوة لدى الفقري،لذلك �سي�ؤدي
�إىل ارتف���اع معدالت العائد الت���ي حتققها ال�صريفة
اال�سالمي���ة اذا قورن���ت بال�صريف���ة التقليدي���ة� ،أن
االحتف���اظ بالنقود يف الفقه اال�سالمي ي�شكل تكلفة
ينبغ���ي �أن يدفع عليها امل�سلم زكاة  %2.5لذا ينبغي
تقلي���ب هذه االموال با�ستمرار لكي ال ت�أكلها الزكاة
�أن ملكي���ة الوديع���ة للمودع جتعل���ه يتحمل خماطر
�إيداعه���ا حيث �أن يد امل�صرف ي���د امانة ولي�ست يد
�ضمان���ة اال اذا ثب���ت ق�ص���ور م���ن قب���ل امل�صرف او
خال���ف �ش���روط العقد �أو م���ا قيده رب امل���ال عندها
يعت�ب�ر متعدي��� ًا وتنقل���ب يده م���ن يد امان���ة اىل يد
�ضمان���ة على املال مبعنى حت���ول املال من م�ضاربة
اىل دين يف ذمته ،كما ال تظهر يف جانب املطلوبات
�أي ودائ���ع لأج���ل قرو����ض و�إمن���ا تظه���ر ودائ���ع
اال�ستثمار ويق���وم امل�صرف با�ستثمارها وفق ًا لعقد

* ما أهم التحديات أمام تطبيق الصيرفة اإلسالمية؟
 من الناحية القانونية نالحظ ان البنوك املركزيةمل تع�ت�رف بامل�ص���ارف اال�سالمي���ة يف اغلب الدول
الت���ي تعمل يف نطاقه���ا ذلك ان معظ���م القوانني قد
و�ضعت و�صممت وفق النم���ط التقليدي وحتتوي
احكام ًا ال تنا�سب �أن�شطة العمل امل�صريف اال�سالمي،
كما انف���ردت بع�ض ال���دول الك�ب�رى وهيمنت على
الأن�شطة امل�صرفية يف الدول الإ�سالمية.
�أم���ا التحديات م���ن النواح���ي االقت�صادية حيث ان
القوان�ي�ن ال�ص���ادرة عن البن���ك املركزي ق���د منعت
امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة امل�صرفي���ة من ممار�س���ة �أعمال
التجارة ومتل���ك املعدات والعق���ارات وا�ستثمارها
وت�أجريها مع �أن تل���ك الأعمال من �صميم �أن�شطتها
يف الوق���ت الذي يعفي فيه ر�ؤو����س �أموال وفوائد
امل�صارف التقليدية.
وامل�صارف الإ�سالمية الآن بانتظار ا�صدار قانونها
لتنطلق يف ن�شاطها الأ�سا�س.
ومن النواحي الت�شريعية يف اختالف االجتهادات
والفت���اوى ال�شرعية حيث نالحظ �أن هناك تناق�ضا
ح���ادا و�شدي���دا للفت���اوى ل���دى هيئ���ات الرقاب���ة
ال�شرعي���ة يف امل�ص���ارف اال�سالمي���ة م���ع تعدده���ا
وب�ي�ن تل���ك الهيئ���ات ال�شرعي���ة وعلم���اء امل�سلم�ي�ن
من خ�ل�ال هيئ���ات الرقاب���ة ال�شرعية ماب�ي�ن فتوى
نظرية وفتاوى تالم�س احلاجة امل�صرفية واحلياة
االقت�صادي���ة وم���ا ب�ي�ن متم�س���ك بالأ�ص���ل ال�شرعي
وتطوي���ع امل�سائل الفقهية مب���ا يتنا�سب مع �أعمالها
اىل درج���ة الت�ساه���ل والتفري���ط بداف���ع احلر����ص
عل���ى امل�س�ي�رة ال�صريفي���ة الإ�سالمية ،كم���ا عك�ست
االختالف���ات يف التطبي���ق وادت اىل تن���وع مناذج
وعق���ود التمويل وهذا م���ا جعل القائم�ي�ن الأوائل
على امل�صرفية الإ�سالمية ان يواجهوا حتديات يف
ا�ص���دار قوانني خا�صة ب�إن�شاء م�صارف قائمة على
حكم ال�شريعة.
كم���ا ويوجد حت���دٍ من الناحي���ة الت�شغيلي���ة فالبنك
املركزي يل���زم جميع امل�صارف ب�ضرورة االحتفاظ
بن�سبة من ودائعها بحدود  %20لدى البنك املركزي،
وان امل�ص���ارف تقوم بدوره���ا ب�إقرا�ض هذه املبالغ
بفائدة وهو ماال يتفق مع منهجها الإ�سالمي.
وهن���اك ع���دم توفر امل���ورد الب�شري الكف���وء لإدارة
وتن���وع وزي���ادة ادوات اال�ستثمار ل���دى امل�صارف
اال�سالمي���ة ،وبع���د �أك�ث�ر من ث�ل�اث عق���ود من عمر
ال�صريف���ة الإ�سالمي���ة ومل تق���م البن���وك املركزي���ة
ب�إ�صدار �أي تعليم���ات من قوانني وا�ضحة و�شفافة
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للم�صرفي���ة اال�سالمية وباالخ�ص بتقدمي بدائل يف
ان�شط���ة ال�س���وق املفتوحة او اخل�ص���م او املقر�ض
االخ�ي�ر و ت�ستفي���د امل�ص���ارف التقليدي���ة م���ن هذه
الت�سهي�ل�ات ام���ا ال�صريف���ة اال�سالمي���ة ف�أنها بحكم
ابتعادها عن التعاطي بالفائدة ف�أن ال�شريعة حترم
عليها تلك الت�سهيالت.
كما وثمة حتديات من الناحية االدارية على �أعتبار
�أن امل�صارف اال�سالمية تفتقر اىل حتديد اجراءات
الت�أ�سي����س وقواع���د املراقبة والتفتي����ش و�سقوف
االئتمان وم�ش���اكل ن�سب االحتياطي���ات وال�سيولة
والتن�سي���ق فيم���ا ب�ي�ن االدارات وب�ي�ن امل�ص���ارف
اال�سالمية.
كم���ا ثمة حتدي���ات خارجي���ة من خالل زي���ادة حدة
التناف����س وذلك عندم���ا دخلت امل�ص���ارف التقليدية
العربي���ة والغربية اىل �س���وق ال�صريفة اال�سالمية
مب���ا متلك���ه م���ن امكان���ات هائل���ة وخ�ب�رات وذل���ك
م���ن ات�س���اع ن�ش���اط القطاع امل���ايل الغرب���ي عموم ًا
واالوربي بوج���ه خا�ص واجتاه امل�ؤ�س�سات املالية
العاملية نحو االندماج والتعملق.
هن���اك حتد اخ���ر وهو االلت���زام بتعليم���ات البنوك
املركزي���ة ،وحتدي���ات االلت���زام بتعليم���ات هيئ���ات
الرقاب���ة ال�شرعي���ة وااللت���زام مبعاي�ي�ر الرقاب���ة
امل�صرفية ال�صادرة عن جلنة بازل ملواجهة املخاطر
االئتماني���ة وال�سوقي���ة وخماطر الت�شغي���ل �أ�ضافة
اىل االلت���زام مبعاي�ي�ر احلوكمة والت���ي تهدف اىل
وجود نظام تدقي���ق داخلي و�شرعي ونظام حديث
للمخاط���ر يوفر امكانية م�ساءل���ة الإدارة التنفيذية
والت�أك���د م���ن ق���درة جمل����س االدارة عل���ى حم���ل
الأمانة.
* م���ا ه���ي ضواب���ط اس���تثمار األم���وال ف���ي المص���ارف
اإلسالمية؟
 تعتم���د امل�صارف الإ�سالمية عل���ى بع�ض املعايريوالأ�س����س م���ن �أج���ل حتقي���ق التوظي���ف ال�سلي���م
والك�سب احل�ل�ال ميك���ن �إيجازها ب�أربع���ة معايري
�أوله���ا معي���ار الك�س���ب احل�ل�ال م���ن خ�ل�ال تطبيق
حك���م ال�شريعة طامل���ا �أن امل�ص���رف م�ؤ�س�س���ة مالية
ته���دف �إىل حتقيق الك�سب احلالل من خالل �صيغة
امل�ضارب���ة وامل�شارك���ة ويجدر الق���ول �أن يف قاعدة
الت���وازن بني ال�سيول���ة والأمان ه���ذا �سلوك جميع
امل�صارف �أن كانت �أ�سالمية �أو تقليدية.
�أم���ا املعيار الثاين فهو تنمي���ة وتطوير املجتمعات
�إذ �أن ال�صريف���ة اال�سالمية متت���از ب�صفة ال�شمولية
مبعن���ى �ض���رورة االلت���زام بجمي���ع التعالي���م
اال�سالمي���ة �أي حتقي���ق تنمية وتطوي���ر القطاعات
ح�سب االولوي���ات �أي حتقيق مقا�صد ال�شريعة يف
املحافظة على الدين ،العقل ،الن�سل ،النف�س ،املال.
ام���ا املعيار الثال���ث فهو عدم االكتن���از �أي ا�ستثمار

الأم���وال وتنميته���ا فال�صريف���ة اال�سالمي���ة تعتم���د
ا�سا�س��� ًا عل���ى اال�ستثمار فه���و بالن�سبة له���ا كالقلب
ال���ذي ي�ض���خ الدم���اء اىل جمي���ع انح���اء اجل�س���م
اذ ب���دون اال�ستثم���ار ال جم���ال ال�ستمراري���ة تل���ك
امل�ص���ارف وعلى امل�صرف ان يقوم ب�إيجاد وابتكار
�صي���غ ا�ستثماري���ة ومتويلية لغر����ض توجيه هذه
اال�ستثمارات وفق ًا ملا يريده الله.
واملعي���ار الراب���ع يتمث���ل بالت���وازن والتكاف���ل
فال�صريف���ة اال�سالمي���ة له���ا دور اجتماع���ي هام يف
حتقي���ق التكاف���ل وامل�س�ؤولي���ة االجتماعي���ة وم���ن
�ضم���ن ذل���ك جم���ع ال���زكاة و�صرفه���ا يف ابوابه���ا
ال�شرعي���ة وكذلك يف توزيع العوائ���د توزيع ًا عاد ًال
كما �أن �صندوق القر�ض احل�سن املوجود يف بع�ض
امل�ص���ارف ي�ضيف بع���د ًا �إن�ساني��� ًا واجتماعي ًا وهو
�ضم���ن امل�س�ؤولي���ات ال���واردة �ضم���ن �إ�سرتاتيجية
و�سيا�س���ة بع�ض تلك امل�صارف �أي اداء حق الله يف
االموال.
* وما طبيعة وظائف المصارف اإلسالمية؟
 متوي���ل القطاع���ات املختلف���ة م���ن خ�ل�ال تق���دميالتمويل املنا�سب للقطاعات ال�صناعية والزراعية،
ا�ضاف���ة لتق���دمي التموي���ل لقط���اع املق���اوالت
والعق���ارات ب�صيغ عق���ود اال�ست�صن���اع واالجارة،
وتق���دمي التموي���ل املنا�س���ب للن�ش���اط التج���اري
ا�ست�ي�راد ًا وت�صدي���ر ًا ع���ن طريق تطبي���ق �أ�ساليب
البي���وع اال�سالمية املختلف���ة كامل�ساومة وامل�ضاربة
وامل�شاركة واملرابحة لالمر بال�شراء وما يتعلق بهذا
الن�ش���اط من فت���ح االعتمادات امل�ستندي���ة وا�صدار
خطابات ال�ضمان وم�ؤ�ش���رات التح�صيل وال�شحن
كما �أن �إدارة الإ�سالم���ي ب�إمكانها ان توفر لزبائنها
خدم���ات ا�ست�شارية وفني���ة مل�ساعدتهم على اختيار
ما ينا�سبهم من فر�ص اال�ستثمار والتمويل.
ام���ا الوظيف���ة الثانية فتتمث���ل ب����إدارة ا�ستثمارات
ام���وال الغ�ي�ر حي���ث يك���ون امل�ص���رف م�ضارب ًا عن
طري���ق هذه االلية لق���اء ن�سبة من ن���اجت اال�ستثمار
عل���ى ا�سا�س عق���د امل�ضاربة وي�ستح���ق تلك الن�سبة
يف ح���ال حتقق الربح فق���ط و�إذا حتققت اخل�سارة
ف�أن امل�صرف يخ�سر جهده ووقته ويتحمل رب املال
اخل�س���ارة املالية كما قد يق���وم امل�صرف با�ستخدام
ه���ذه الآلي���ة من خ�ل�ال اج���ر مقط���وع او ن�سبة من
امل���ال امل�ستثمر وذلك على �أ�سا�س عقد الوكالة ب�أجر
وي�ستحق هذا الأجر ب�أداء العمل �سواء حتقق ربح
ام مل يتحقق.
كم���ا وتوجد وظيفة ا�ستثمار الأم���وال وعن طريق
ه���ذه الآلي���ة يق���وم امل�ص���رف اال�سالم���ي بتوظيف
االم���وال املتاحة له من م�ص���ادر ذاتية مع ح�سابات
اال�ستثمار الت���ي تلقاها ب�صفته م�ضارب ًا با�ستخدام
عقود خمتلفة او عن طريق ت�أ�سي�س من�شئات تابعة
للقي���ام ب�أوجه ن�شاط خمتلفة �أو عن طريق اال�سهام
يف من�شئ���ات قائمة وعند حتقق ارب���اح او خ�سارة
نتيج���ة هذه اال�ستثم���ارات فعندها يق���وم امل�صرف
بتوزيع ذلك عل���ى م�صادر االم���وال امل�ستثمرة بعد

ا�ستقط���اع الن�سبة املخ�ص�صة له من الربح يف حال
حتقق���ه وذلك ب�صفته م�ضارب��� ًا وح�سب االتفاق مع
ا�صح���اب ح�ساب���ات اال�ستثم���ار م���ع العل���م �أن هذه
احل�ساب���ات تنق�سم اىل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
التي يق���وم ا�صحابها ب�أعطاء احل���ق للم�صرف يف
ا�ستثم���ار تلك االموال وف���ق ما ي���راه منا�سبا دون
تقيي���د ا�صحاب احل�سابات للم�ص���رف با�ستثمارها
بانف�سه���م او يف م�ش���روع مع�ي�ن او لغر����ض م���ا،
وثمة ما تع���رف بح�سابات اال�ستثم���ار املقيدة وان
ه���ذه االدارة التي يقي���د ا�صحابها امل�صرف ببع�ض

ال�شروط ك�أن ي�ستثمر يف م�شروع معني �أو لغر�ض
معني او ان ال يخلطها ب�أمواله او عدم البيع باالجل
او ب���دون كفيل او رهن او ا�ش�ت�راط البيع بربح ال
يقل عن ن�سبة حمددة مقدم ًا او ان ي�شرتط ا�صحاب
تل���ك احل�سابات على امل�صرف ان ي�ستثمرها بنف�سه
عن طريق م�ضاربة مع الغري.
اما الوظيفة الرابعة فتتمثل يف اخلدمات امل�صرفية
اذ يق���وم امل�ص���رف اال�سالمي بتقدميه���ا مقابل اجر
حم���دد كاحل���واالت وال�صك���وك وف���ق االعتم���ادات
وا�صدار خطابات ال�ضمان واخلدمات اال�ست�شارية

وخدمات ال�ص���راف االيل من خالل اال�ستف�سار عن
الر�صي���د او طباع���ة ك�ش���ف احل�س���اب او التحويل
م���ن احل�س���اب اجل���اري اىل التوف�ي�ر او بالعك����س
او ا�ص���دار بطاق���ات خا�ص���ة للت�س���وق عل���ى �شبكة
االنرتنت بكل امان وغريها من اخلدمات االخرى.
وتع���د اخلدم���ات االجتماعي���ة الوظيف���ة اخلام�سة
للم�ص���ارف اال�سالمية فهند�سة ال�صريفة اال�سالمية
تق�ض���ي ب����أن يق���وم امل�ص���رف بتق���دمي خدم���ات
اجتماعي���ة كث�ي�رة م���ن خ�ل�ال االقرا����ض او م���ن
�صندوق القر�ض او من �صندوق الزكاة وال�صدقات
ليقوم بتنمية الطاقات الب�شرية وخدمة البيئة وكل
ما ينبثق عن مفهوم اعمار االر�ض من خالل ايجاد
فر����ص عمل ل�شرائ���ح وا�سعة وكب�ي�رة من املجتمع
وتدريب���ه واك�سابهم مه���ارات فنية عالي���ة ودعمهم
مالي��� ًا الخراجهم من دائرة البطال���ة ليكونوا افراد ًا
منتجني يف املجتمع.
والوظيفي���ة ال�ساد�س���ة فه���ي االجت���ار املبا�ش���ر
واال�ستثم���ار املبا�ش���ر يف امل�ص���ارف اال�سالمي���ة اذ
تت�س���ع �صيغة امل�صرف لالجتار املبا�شر ك�أحد �صيغ
توظيف االموال �سواء يف البيوع العادية او بيوع
املرابح���ة ،ويقوم امل�ص���رف بذلك من خ�ل�ال بدائل
متنوعة من االدارة املخت�ص���ة بالتمويل واالئتمان
او ع���ن طري���ق ادارة جتارية م�ستقل���ة داخل هيكل
امل�ص���رف او ع���ن طري���ق �شرك���ة جتاري���ة تابعة او
ع���ن طريق التعاون مع التج���ار ،وميكن للم�صارف
اال�سالمي���ة ان تق���وم بت�أ�سي����س م�شروعات جديدة
او ت�ش���ارك يف اخرى قائمة� ،أي ان تقوم امل�صارف
اال�سالمي���ة ببي���ع م���ا �سب���ق ان ا�شرتته م���ن ال�سلع
بثمن���ه اال�صل���ي مع زيادة الربح علي���ه ويعترب هذا
ال�شكل من قبيل االجتار املبا�شر.
وتتمثل الوظيفة ال�سابعة ب�ضمان الأموال ف�أموال
احل�ساب���ات اجلارية وما ي�أخذ حكمها م�ضمونة من
جان���ب امل�صرف ،واالم���وال امل�شاركة يف ح�سابات
اال�ستثم���ار يف النتائ���ج الفعلي���ة للعملي���ات وم���ن
ث���م ي���رد عليه���ا احتم���االت النق�ص���ان يف االرب���اح
املتوقع���ة ،وك���ذا احتماالت النق����ص يف قيمة ا�صل
امل���ال ،وتن�ش���ئ امل�صارف اال�سالمي���ة نظم ًا حلماية
ام���وال الودائ���ع ووقايته���ا م���ن خماط���ر اخل�سارة
على �أ�س�س تعاوني���ة تكافلية ،واذا كان النق�ص يف
االرباح او يف ا�ص���ل االموال ناجتا عن تق�صري او
اهمال او خمالفة لل�ش���روط املتفق عليها من جانب
ادارة امل�ص���رف امل�ض���ارب ف����أن امل�ص���رف يتحمل
وحده عبء النق�ص واثاره وتلزمه بذلك ال�سلطات
النقدية.
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عقودنا واقتصادنا السياسي
ثامر الهيمص

في قراءة سريعة لعناوين رئيسة في
الصحافة مثال" (عقبات جديدة أمام
تشكيل مجلس السياسات) وكذلك
(المالية تؤجل التعريفة الكمركية
حتى العام المقبل) ناهيك عن تفاصيل
الشركات الوهمية في الكهرباء والعقود
مع شركة ( )B Pبنرش ليترليوم،وهروب
سجناء ومشكلة الزيت المستورد...الخ.
أقل ما يقال أن المشاكل واإلشكاليات
أعاله تلعب في ساحة واحدة هو ملعب
المصالح االقتصادية المدعومة سياسيا".

لذل���ك يع���رف االقت�ص���اد ال�سيا�س���ي (ب�أن���ه درا�س���ة
لن�ش���اط الإن�س���ان يف املجتم���ع بق���در مال���ه عالق���ة
بح�صول���ه عل���ى الأم���وال واخلدم���ات) ومب���ا �أن
الن�ش���اط  %95من���ه ر�سميا" لذلك يك���ون الإن�سان
العراق���ي �سيا�سيا اقت�صادي���ا يف ن�شاطه �سواء كان
م�س�ؤوال" �أو مواطنا عاديا بامتياز �شاء ام �أبى.
وامل�شاكل والإ�شكاالت �أعاله يف �ضوء هذه العالقة
ه���ي عملية خلل وع���دم االلتزام بالعق���ود والعهود
واليمني الد�ستورية.
من م�شكل���ة جمل����س ال�سيا�سات و�ص���وال" للبطاقة
التموينية مرورا" بعقود النفط والكهرباء وجميع
لعقود الناعمة واخل�شنة.
ومب���ا �أن العق���د �شريع���ة املتعاقدين �أي ل���ه �شروط
بق���اء وانتهاء جزائية وقانونية م���ن خالل �أركانه.
تك���ون امل�شكل���ة يف درج���ة االلت���زام ب�ي�ن االطراف
املتعاق���دة �أما جهال" �أو ف�س���ادا" �أو كليهما والعياذ
بالل���ه .وبذل���ك ت�صبح امل�س�ألة لي�س���ت جمرد عقود
فا�شلة يتابعها الق�ضاء بل �أنها تعك�س بنية �سيا�سية
جاه���زة وبا�ستم���رار لتفريخ عقود مماثل���ة و�أكرث
تط���ورا" �أو تراجع���ا" وعواقبه���ا تنعك�س مبا�شرة
على ال�سمعة الدولية للعراق وهو مرتبط باخلارج
االقليم���ي �أو ال���دويل �أكرث من �أي دول���ة يف العامل
�سيا�سيا" واقت�صاديا" وثقافيا".
لذلك فامل�شهد ال�سيا�سي االقت�صادي يكون حاله من
خالل النماذج اعاله ح�سبما يلي :ـ

أوال") تأجيل التعريفة الكمركية

املق���رر كان ان متار�س التعريفة الكمركية اعتبارا"
م���ن اذار املا�ضي والت�أجي���ل االن اىل العام القادم.
اال يعن���ي ه���ذا �أن الق���رار اخلط�ي�ر ج���دا" عل���ى
املواط���ن والدولة مل يدر����س من قب���ل �أي �أكادميي
حقيق���ي �أو �صاح���ب خربة مع���روف .ث���م �أن متخذ
الق���رار كان جم���رد �صاحب توقيع ب���دون خربة �أو
ثقاف���ة اكادميية وبدون م�ست�شاري���ن حقيقيني� .أما
تداعياته ف�أوال" فقدان الثقة من قبل اطراف العالقة
دولي���ا" واقليما" وحمليا" وما يرتتب على ذلك من
احتياطات يتخذونه���ا واجر�أت ميار�سونها خا�صة
بالعراق .ندف���ع ثمنه���ا االن ويف امل�ستقبل القريب
يف اال�ستثم���ار ،كم���ا �أن الق���رار لي����س ع�شوائي���ا"
�أي�ض���ا" وهذا غري معق���ول بل ب���كل ب�ساطة يعك�س
ال�صراع ال�سيا�سي وامل�صالح التي متتد من اتفاقية
�أربيل اىل ال�شهادات املزورة.

ثانيا") عقود النفط والكهرباء

ح�سبم���ا اف���اد م�س����ؤول كب�ي�ر ج���دا"� .أن العقد مع
 BPالنفطي���ة يجع���ل  % 40م���ن انتاج العراق
النفط���ي حتت �سيطرة هذه ال�شركة .و�أنها متنفذة
ج���دا" يف بريطانيا كم���ا �أن هذا العقد �سري اىل �أن
اعلنت عنه �صحيفة بريطانية.
وام���ا م�شكلة عق���ود الكهرباء االخرية م���ع ال�شركة
الكندي���ة واالملانية ف�أنه���ا متثل  %10من امليزانية
اال�ستثمارية .وهي ح�سبم���ا يقال ك�شف م�ستورها
(جواد ها�شم وزير التخطيط اال�سبق)
�أي�ض���ا" وب���كل ثق���ة يعل���ق ه���ذا االمر عل���ى طبيعة

ال�صراع على ال�سلطة كما جت�سد يف م�شكلة جمل�س
ال�سيا�س���ات .حي���ث االط���راف الفاعل���ة ب�ي�ن منف���ذ
ومت�صيد لالخطاء للم�صالح ال�سيا�سية فقط.

ثالثا") مساومات المستعصيات

كما ح�صل ويح�صل يف منا�سبات كثرية على �صيغة
(ال�سك���وت مقابل ثم���ن) من�صب���ا كان �أم امتيازا �أو
خط���را عل���ى ركاب ال�سفينة كما جتل���ى يف الأبنية
املدر�سية �أو �أجهزة الك�شف من املتفجرات.
وم���ا يرافقه���ا عل���ى م�ستع�صي���ات مل حت�سمه���ا
امل�ساوم���ات حل���د االن (م�شكلة ال���وزارات االمنية)
(م�شكل���ة امل���ادة ( )140االح�ص���اء ال�س���كاين)
(املتن���ازع عليها) (جمل�س اخلدمة) (واخلروج من
البند ال�سابع).
فان عقوده���ا الزالت م�ؤجلة يقت���ات عليها الطرفني
وي�ستثمرها امل�ستفيدون من مقاويل ال�سيا�سة.
ولك���ن اثره���ا االقت�صادي بال���غ اخلطورة حيث
�أن الدول وامل�ستثمرين من امل�ؤكد �أنهم اليتعاملون
ب�ش���كل تقلي���دي وقان���وين ب���ل ي�ستخدم���ون ذات
االدوات التي ن�ستعملها م���ع بع�ضنا ولعلها �سبب"
ا�سا�س���ي" يف اخلل���ل الذي ي�شوب عق���ود عقدت �أو
�ستعق���د بحيث يك���ون التعامل احيان���ا" �سريا" �أو
قبول التعاقد ال�شفوي واملواعيد غري املوثقة.
رابعا") ميناء مبارك ونهر الوند :ـ تخ�ضع �أي�ضا"
�أقام���ة ميناء مب���ارك اىل املناكف���ات ال�سيا�سية وما
ح�ص���ل م���ن ثغ���رة بينه���ا بحي���ث جتا�س���رت علينا
جارتن���ا ا�ضافة لثغرتن���ا االقت�صادي���ة ب�أننا اهملنا

ميناء الفاو واحلو�ض اجل���اف فالتق�صري �سيا�سي
واقت�ص���ادي بامتي���از ل�شل���ل االرادة الوطنية .فقد
اعلن وكيل وزارة اخلارجية الكويتية عزم الكويت
على امل�ضي قدما" يف م�شروع ميناء مبارك.
فنح���ن مل ن�ص���ل اىل نتيج���ة رغ���م جه���ود وزارة
اخلارجي���ة ورغ���م عالقتن���ا االمريكي���ة وااليرانية
ومل يت�ضامن معن���ا باقي اجلريان يف وقفة حق �أو
ا�ستحق���اق على االقل مراع���اة لتجارتهم املتعاظمة
معن���ا اذ يب���دو �أن ميناء مب���ارك يخدمه���م �أكرث من
مين���اء الف���او واحلو�ض اجلاف وه���ذه م�س�ألة فيها
نظر .ولكن اين العقود واملعاهدات الدولية وملاذا
ال نحتك���م له���ا بع���د ا�ستنف���اد املح���اوالت البائ�سة.
�س���واء يف مو�ض���وع مب���ارك �أو نه���ر الون���د ال���ذي
ب���ات اغالقه وفتحه مرتبطا مبا�ش���رة باملد واجلزر
ال�سيا�سي مع االمريكان �أو مع �سا�ستنا رغم العالقة
بني املجتمعني العراقي واالي���راين واملفرو�ض �أن
ت�سم���و عن���د اجلار الأك�ب�ر اىل م�ست���وى اعلى من
ميكافيليات ال�سيا�سة.

خامسا") الزيت الفاسد والفاسدون

البع����ض يراه���ا م�شكل���ة تاج���ر ت�أخ���ر يف التوريد
واالخ���ر يراه���ا �أن بريوقراط���ي التج���ارة تركوها
يف املخ���ازن حت���ى فق���دت ال�صالحية .ه���ل امل�شكلة
يف العق���ود �أم يف املتقاعدي���ن .فالعقود لها �شروط
جزائية وحتكيم يف ح���االت معينة ونوع التحكيم
(دويل �أو حمل���ي) .ث���م �أنه كما معل���وم لدينا معمل
للزيوت النباتي���ة مل تراجعه وزارة التجارة لكونه
(غاني���ة احل���ي) وال ت���زال رغ���م �أن���ه حت���ى التعاقد

مع���ه بدون مناق�صات ام���ر ممكن ح�سب
القانون كما �أنه بعي���د جدا" عن الف�ساد
الن���ه جهة حكومي���ة (ياب�س) واخلالف
معه لي�س م�شكلة خارجية.
اال يعك����س م�صالح حتميه���ا ال�سيا�سة
وهذا العقد املنحرف امل يكن م�ضرا"
باالنت���اج الوطني العراقي ومعززا"
للبطال���ة املقنع���ة يف معاملن���ا حيث
هن���اك �إمكاني���ات ال ب�أ����س به���ا� .إذ
ميكن بع���د ا�ستنفاذه���ا التعاقد مع
غريه���م .ه���ذه النم���اذج االربع���ة
يف النف���ط والكهرب���اء والتج���ارة
وم�شكلة نهر الوند وميناء مبارك هي يف احلقيقة
لي�ست م�شكالت قانونية وفنية بقدر ماهي م�شكالت
�سيا�سي���ة بامتياز فاقت�صادنا ال�سيا�سي يتج�سد يف
هذه احل���االت التي هي من���اذج اقت�صادي���ة االبعاد
و�سيا�سية باال�سا�س من حيث املن�ش�أ.
فجميعها ب���د�أت من ال�سلطة التنفيذية والت�شريعية
ب�ش���كل وب�أخ���ر م���ع مراقب���ة حم���دودة ج���دا" م���ن
ال�سلط���ة الق�ضائي���ة والرقاب���ة التقليدي���ة (النزاهة
وهيئ���ة الرقابة املالية) والق�ضاء كان والزال ادا�ؤه
لي�س مب�ستوى الإحداث �أجماال".
�أذن امل�س�أل���ة لي�س���ت اختالف برامج ب�ي�ن العراقية
ودولة القانون ،حيث املفرو�ض لي�س هناك اختالف
يف ظ���ل ال�شراك���ة والتوافق� .إذ بل���غ اخلالف �أكرث
م���ن لو كانت هن���اك معار�ضة �أ�صولي���ة يف الربملان
واملت�شاركني ال يجمعهم �سوى قا�سم م�شرتك واحد
ووحي���د هو وحدة نظام االمتي���ازات .الذي �أي�ضا"

مو�ضوعا" �سيا�سيا" وي�ش���كل عبئا" ماليا" كبريا"
واي�ض���ا" ميث���ل خل�ل�ا" يف التعاق���د ب�ي�ن االطراف
امل�ستفي���دة والد�ست���ور الذي ين�ص عل���ى م�ساوات
العراقيني يف احلقوق.
وال���ذي �أ�صبح عبئا" ي���زداد ثقال" مع تقادم اال�شهر
وال�سن�ي�ن حي���ث �سي�صب���ح ال���وزراء املر�شق���ون
متقاعدي���ن بخدم���ة �سن���ة وال���وزراء ال�سابق���ون
م�ست�شاري���ن وهكذا يتنا�سل ه���ذا العقد بني الدولة
وا�صحاب االمتيازات يف املح�صلة النهائية العقود
جميعا" �أ�صبح امر االلتزام بها وباطارتها جمعيا"
مهددا" حقيقيا" للعقد و الن�سيج االجتماعيني.
ال يفوتن���ا يف اخلتــام �أن االخت�ل�اف واملدارات مع
اجلريان واحللفاء حلد االن مل ي�أخذ بعدا" وطنيا"
حقيقيا" من (نهر الوند اىل  )B Pمرورا" مبيناء

مب���ارك اذ هذه ال���دول وال�شركات ت�أخ���ذ م�صاحلها
ك���دول و�شركات ف���وق االعتبار الدين���ي والطائفي
وارتفع���ت ب�صراعها مع االخرين مبوجب امل�صالح
ولي�س املبادئ �س���واء كانت امريكا �أو بريطانيا �أو
الكوي���ت �أو ايران ونرج���و من �سا�ستن���ا �أن يكفوا
عن املراوح���ة وال�صمت والت�ساب���ق ونغلق ثغرتنا
ال�سيا�سي���ة التي يطل منها الع���دو �أو ال�صديق على
غ�سيلنا ويكون لدينا قوتنا الع�سكرية واالقت�صادية
واننا ل�سنا جمرد م�ساملني مادام جرياننا وحلفا�ؤنا
لي�سوا كذل���ك يف ال�سيا�سة واالقت�صاد والثقافة هل
امل�شكلة يف عقودنا �أم يف عقولنا؟
ام يف وطينتنا و�سوء النية؟
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االستثمار األجنبي

ترجمة 15

في البصرة

بعض المشاكل
يواجه
َ

ترجمة :المدى االقتصادي
كانت الب�صرة دائما مركزا للإعمال الرئي�سة يف العراق،
و هي املنفذ الوحي���د اىل اخلليج العربي�،إ�ضافة اىل كونها
حتت���وي عل���ى الن�سبة االكرب م���ن نفط الب�ل�اد و احتياطيها
م���ن الغاز .اما الي���وم فانها ت�ستقطب اك�ث�ر بقليل من ثلث
اال�ستثم���ارات يف الب�ل�اد .امل�شكل���ة هي ان الكث�ي�ر من هذه
ال�صفقات مل تثمر �شيئا ب�سبب غلق احلكومة و االفتقار اىل
التن�سيق و القدرة امل�صرفية املحدودة و الف�ساد.
يف �شب���اط  2011ن�ش���رت �شرك���ة " واجه���ة دني���ا " تقريرا
بان اال�ستثمارات اخلا�ص���ة (الأهلية) يف العراق ت�ضاعفت
يف  .2010و يف الع���ام املا�ض���ي تعه���دت � 156شركة مببلغ
 42,668ملي���ار دوالر للع���راق ،اي بزي���ادة  % 48,7ع���ن

مبل���غ  28,7مليار دوالر لعام  .2009اب���رز القطاعات التي
و�ضع���ت فيها ال�شركات الأجنبي���ة �أموالها كانت العقارات،
النقل ،الكهرباء ،ال�صناعة ،و النفط و الغاز .ح�صلت بغداد
عل���ى  % 39,8من هذه اال�ستثم���ارات ،تليها الب�صرة بقيمة
 14,702ملي���ار دوالر او  % 34,5من جممل اال�ستثمارات.
يف ماي�س  2011اعلنت جلنة ا�ستثمارات الب�صرة ا�ستثمارا
بقيمة  174مليون دوالر يف املحافظة .هذه التقارير تغطي
فقط االموال املوعودة و لي�س الفعلية .ان م�شكلة االعالنات
الكث�ي�رة عن اال�ستثم���ارات يف الب�صرة و يف العراق ب�شكل
ع���ام ه���ي انها تف�ش���ل يف حتقيقه���ا فعليا و ذلك يع���ود لعدة
�أ�سب���اب .ففي حزي���ران  2011مث�ل�ا ،قالت جلن���ة ا�ستثمار
الب�ص���رة �أنها وافقت على  40م�شروع تطوير منذ ت�أ�سي�سها
يف  ،2008اال ان اك�ث�ر م���ن ن�صفها مل يت���م تنفيذها ابدا .و
ذكرت اللجنة �أن احدى امل�شاكل الرئي�سة هي ان ال�شركات ال
أرا�ض خم�ص�صة لال�ستثمار فيها.
تتمكن من احل�صول على � ٍ
يف الب�ص���رة ،متتل���ك وزارة النفط معظ���م الأرا�ضي ب�سبب
اخلزين الكبري للنفط و الغاز يف املحافظة .كما ان القانون
العراقي مينع ال�ش���ركات االجنبية من امتالك الأرا�ضي يف
معظ���م احلاالت .لقد حاولت احلكوم���ة تغيري هذا الت�شريع
اال انه���ا ف�شل���ت يف ذل���ك .يف ت 2006 /2م���رر الربمل���ان
م�ش���روع قانون ي�سمح للم�ستثمرين با�ستئجار االر�ض ملدة
 50عام��� ًا ،و تب���ع ذلك تعدي�ل�ا على قان���ون اال�ستثمار ل�سنة
 2006ال���ذي ي�سم���ح لل�ش���ركات الأجنبية بامت�ل�اك االر�ض
م���ن اجل م�شاريع اال�سكان .يف ك� 2010 1صدر امر م�شابه
ي�سم���ح للم�ستثمري���ن بامتالك االر�ض من اج���ل اال�سكان و

ت�أجريه���ا لأنواع اخرى م���ن اال�ستثم���ارات .اال ان اي ًا منها
مل ينفع ب�سبب وجود قوانني اخرى تقيد ا�ستخدام االر�ض
من قب���ل امل�ستثمرين .كما ان احلكوم���ة تفتقر اىل ترتيبات
منا�سب���ة ب�ش�أن النزاع حول االر�ض ،وتفتقر اي�ضا اىل كادر
متدرب لتنفيذ القوانني اجلديدة .م�شكلة اخرى مع اجلهات
احلكومي���ة هي انها بطيئة جدا يف ا�صدار ت�أ�شرية الدخول
للعم���ال االجانب .حيث ق���ال مهند�س ا�ست�ش���اري يعمل يف
املحافظ���ة بان الق�ضي���ة االخرى هي االفتق���ار اىل التن�سيق
ب�ي�ن احلكومت�ي�ن املحلي���ة و املركزي���ة .يف ني�س���ان 2011
وقع���ت وزارة الكهرباء �صفقة بقيم���ة  204,4مليون دوالر
م���ع �شركة املكننة و اال�ست�ي�راد و الت�صدير ال�صينية ،لبناء
م�صنع للطاقة الكهربائية بقدرة  500ميكاواط يف الب�صرة
خ�ل�ال � 19شهرا ،و قد اعلن ذل���ك يف املحافظة اال ان رئي�س
جلن���ة الكهرب���اء يف جمل����س املحافظة اكت�ش���ف ان بغداد مل
توق���ع ال�صفق���ة النهائية ب���دون ذكر الأ�سب���اب ،لذلك مل تبد�أ
ال�شركة بعملها .و مثلم���ا يحدث يف بقية �أجزاء البالد ،فان
الف�س���اد هو العائق الرئي�س .املئ���ات من �شركات الإن�شاءات
ظه���رت يف الب�صرة منذ �سقوط النظام عام  ،2003و ادعت
غرفة جتارة الب�صرة بان هناك الف �شركة �إن�شاءات م�سجلة
يف املحافظ���ة .امل�شكل���ة ه���ي ان معظ���م هذه ال�ش���ركات هي
�شركات وهمي���ة مرتبطة بال�سيا�سيني مما ي�ؤذي اال�ستثمار
لأن ه���ذه ال�شركات ينظ���ر اليها امل�ستثم���رون االجانب على
�ش���ركات و�ساطة (تعاقد فرعي) تقوم باجن���از العمل اال ان
معظمه���ا هي بب�ساطة �شركات ل�سرق���ة الأموال� .أخريا ،فان
القط���اع امل�صريف يف العراق حمدد ب�ش���كل كبري .يف متوز
 2011ا�شتك���ت وزارة الكهرب���اء ب���ان امل�ؤ�س�س���ات املالي���ة
يف الب�ل�اد تفتق���ر اىل املدخ���رات الالزم���ة الت���ي ت�ستخدمها
ال�ش���ركات االجنبي���ة .الق�ضاي���ا االخ���رى ت�شم���ل معظ���م
التعام�ل�ات يج���ب ان جت���ري نقدا ،و االفتق���ار اىل االعمال
امل�صرفي���ة االلكرتوني���ة و ع���دم وج���ود تداخ���ل م�صريف و
مدفوع���ات دولي���ة .كل ذلك يعني ان ال�ش���ركات ال تتمكن من
احل�ص���ول على التمويل الذي حتتاج���ه و ال ميكنها حتويل
امواله���ا ب�سهول���ة .كل ه���ذه امل�ش���اكل جمتمع���ة تف�سر ف�شل
العديد من ال�صفق���ات يف الب�صرة .فاحلكومة و القوانني ال
م�ست�شر ،و م�صارف البالد ال ميكنها
تق���دم الدعم ،و الف�ساد
ٍ
توفري متطلبات الأجانب.
البن���ك العاملي ي�ضع الع���راق كواحد من الدول االقل ودا مع
ال�شركات االجنبية يف العامل ،و الب�صرة هي مثال حي على
ذل���ك ،فالكثري من ال�شركات تهتم يف اال�ستثمار هناك اال ان
الكث�ي�ر منها يف�شل يف اجناز اهداف���ه ب�سبب وجود عوائق
كثرية تعيق اكمال ال�صفقات.
املواطن العراقي هو الذي يعاين من ذلك لأن البالد بحاجة
ما�س���ة للتطوي���ر ،فاقد عان���ت من ثالثني عام���ا من احلروب
و العقوب���ات و احلرب االهلية .و بالنتيج���ة تهدمت البنية
التحتي���ة ،و ازدادت ن�سب���ة البطالة خا�صة ب�ي�ن ال�شباب .و
ه���ذا هو ال�سب���ب يف حاجة الب�صرة و بقي���ة مناطق العراق
اىل االموال االجنبية .و حت���ى تغري احلكومة ممار�ساتها،
ف���ان الكثري من ال�شركات و م���ن العراقيني ي�شعرون بخيبة
ام���ل كب�ي�رة لأن االتفاقي���ات �ست�ستم���ر بالف�ش���ل يف جل���ب
االعمال و حت�سني اخلدمات.

عن :أفكار عن العراق

انخفاض صادرات النفط في تموز مع ارتفاع
األسعار العالمية
ترجمة  /عبد الخالق علي
خ�ضع���ت �صناع���ة النف���ط العراقي���ة اىل توجه���ات خمتلف���ة يف
مت���وز  .2011فم���ن جان���ب ،انخف�ض���ت �صادرات النف���ط ب�شكل
كبري باملقارنة مع اال�شهر ال�سابقة ،و من جانب �آخر عادت ا�سعار
النفط العاملية اىل االرتفاع ثانية مما وفرت ارباحا كبرية للبالد.
فف���ي مت���وز � ،2011صدر العراق مع���دل  2,164مليون برميل
من البرتول يف الي���وم الواحد و هو اقل من معدل �شهر حزيران
الذي بلغت �صادراته  2,75مليون برميل .كما ان متوز كان املرة
الرابع���ة ال���ذي ينخف�ض فيه مع���دل ال�ص���ادرات اىل اقل من 2,2
ملي���ون برميل .القت احلكومة الل���وم يف ذلك على ارتفاع حرارة
ال�صي���ف التي منعت بيع النفط للخ���ارج و خ�ص�صته لال�ستهالك
املحل���ي لتموين م�صان���ع الطاقة .حاليا يعاين الع���راق من درجة
ح���رارة تبلغ ح���وايل  50درجة مئوي���ة و ان الكثري م���ن مرافقه
الكهربائية تعمل بوقود الديزل .يف نف�س الوقت ،ارتفعت ا�سعار
النف���ط العاملية فا�ستفاد العراق م���ن ذلك .يف متوز مت بيع برميل
النف���ط اخلام العراقي ب�سعر  108,80دوالر ،اي اعلى من �سعر
ال�شهر ال�سابق ال���ذي بلغ  105,16دوالر و م�ساوي ل�سعر �شهر
ماي�س .منذ �شهر �آذار و العراق يبيع نفطه ب�أكرث من  100دوالر
للربميل الواح���د ب�سبب اال�ضطرابات يف الع���امل العربي خا�صة
يف ليبي���ا الت���ي قل�صت �إنتاجه���ا ب�شكل كبري و ب�سب���ب تخمينات
ال�س���وق املت�صاعدة .نتيجة لذلك ،ك�سب العراق  7,3مليار دوالر

يف �شه���ر متوز باملقارنة م���ع  7,173مليار دوالر يف حزيران.
و �شه���د �شه���ر ماي�س اعل���ى ن�سبة ارباح يف الب�ل�اد و هي 7,45
ملي���ار دوالر .و بهذا فقد ا�ستف���اد العراق كثريا من ال�صراعات و
االحتجاجات التي حدثت يف باقي بلدان العامل العربي.
رغ���م هذه التقلبات ق�ص�ي�رة االجل ،فان ا�ستع���داد العراق للنمو
حم���دود حالي���ا .الزي���ادة احلالي���ة يف االنت���اج تع���ود اىل جهود
�ش���ركات النفط العاملية التي وقعت عق���ودا مع وزارة النفط عام
 .2009مع ذلك فقد و�صلت البنية التحتية للنفط العراقي اىل
نهايته���ا ،و مل يعد هناك جمال للمزيد م���ن التو�سع �إذ �إن �أنابيب
النف���ط ال ميك���ن ان حتتم���ل املزيد م���ن الطاقة .و ق���د مت ت�سليط
ال�ضوء على هذا املو�ضوع يف تقرير معهد باكر لل�سيا�سة العامة
يف جامعة راي�س يف تك�سا�س ،و الذي ذكر ان العراق على املدى
القري���ب و املتو�س���ط �سيع���اين من م�ش���اكل رفع الإنت���اج ب�سبب
حمدودي���ة البنية التحتية .كم���ا �إن وزارة النفط ال متتلك خططا
لإكم���ال �أي من خططها لتو�سي���ع �أنابيب النفط حت���ى نهاية هذا
العام على اقل تقدير.
طاملا تبق���ى �أ�سعار النفط العاملية مرتفعة ،ف���ان العراق ميكن �أن
يحقق �أعلى االرباح لهذا العام.

عن  /أفكار عن العراق
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الـمـــرصــد االقتصـادي

إدارة المصــــــــارف
Banks Manegment
كتاب يعرض لدور المصارف في التنمية
عرض  /ليث محمد رضا
�صدر للباحث االقت�صادي امل�صريف الدكتور �صادق ال�شمري
ك��ت��اب م��ن القطع الكبري ب��ع��ن��وان "�إدارة امل�����ص��ارف الواقع
والتطبيقات العملية" والذي يطل على ماهية الإدارة امل�صرفية
ودور امل�صارف يف التنمية.
وي�ضم الكتاب �ستة ف�صول تو�سعت بني دفتيه يتناول الف�صل
الأول �أهمية وطبيعة امل�صارف التجارية التي عوجلت من
خالل خم�سة مباحث ،بني الأول منها �أنواع امل�ؤ�س�سات املالية
ًودورها يف االقت�صاد الوطني ،بينما حتدث الثاين عن طبيعة
امل�����ص��ارف ون�ش�أتها وتخ�ص�صها ذاك���ر ًا ان امل�����ص��ارف تلعب
دور ًا رئي�سي ًا وحيوي ًا وحا�سم ًا يف توفري االموال واخلدمات
امل�صرفية ملتطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،باال�ضافة
اىل دوره��ا يف توفري ال�سيولة النقدية لالفراد وامل�ؤ�س�سات
ون�شاطات االعمال باختالف �أنواعها ويندر �أن جند م�صرف ًا
ال يتعامل ب��الأم��وال والأ���ص��ول وال�سندات وحت��دث املبحث
الثالث عن وظائف امل�صارف التجارية احلديثة يف ال�صناعات
امل�صرفية واملنتجات التي ينبغي �أن يقدمها امل�صرف يف ظل
املناف�سة ال�شديدة يف البيئة امل�صرفية ودخ���ول ال��ع��امل �إىل
الكوننة لذلك ف�أن �أن�شطة و�أعمال امل�صارف التجارية ات�سعت
وا�صبحت تلعب دور ًا هام ًا وحيوي ًا ولي�ست مكان ًا لتجميع
الأموال و�إقرا�ضها ،ويتحدث املبحث الرابع عن �أ�شكال االئتمان
والعنا�صر اال�سا�سية ل�سيا�سة
الإق���را����ض وه��ي عبارة
ع�����ن وث���ي���ق���ة ت��و���ض��ح
ال�����ت�����زام�����ات امل���ق���ر����ض
وح���ق���وق���ه م����ن ج���وان���ب
كثرية منها الفائدة وعدد
االق�ساط وفرتة الت�سديد،
ويطالعنا املبحث اخلام�س
بواقع االن�شطة امل�صرفية
يف ال�سيا�سة االقرا�ضية
واالئتمانية (احلالية) التي
تقدمها امل�صارف جميع ًا مبا
فيها العراقية.
�أم���ا الف�صل ال��ث��اين فيتناول
النظام امل�صريف يف العراق
وي��ت��ح��دث م��ب��ح��ث��ه الأول عن
ن�شوء وتطور النظام امل�صريف
يف ال���ع���راق���ي ول���ي���د ال���ظ���روف
البيئية املحيطة به والتي طبعته
بطابع معني �أنعك�س ب�شكل كبري
ع��ل��ى واق���ع م�ؤ�س�ساته وطبيعة
�أن�شطته وعملياته ودرجة كفاءته

يف �أداء �أدواره الأ�سا�سية املهمة ،وتناول الثاين مكونات النظام
ال�صريف العراقي البنوك املركزية – االهداف والوظائف ،كما
ورد يف املبحث الثالث الو�سائل التي ي�ستخدمها البنك املركزي
من �أجل الت�أثري يف ال�سيا�سة النقدية ،اما املبحث الرابع فيتناول
مو�ضوعة غ�سيل االموال كظاهرة عاملية تهدد النمو االقت�صادي
والتنمية امل�ستدامة للبلدان باعتبارها من اجلرائم االقت�صادية
التي تعترب اكرث خطورة ملا لها من ت�أثريات �سلبية �سيما يف
الدورة االقت�صادية لأي بلد.
ويعالج الف�صل الثالث مو�ضوعة ر�أ�س املال امل�صريف وت�ضمن
حتديد ومعرفة مفهوم ر�أ�س املال و�أهميته بالن�سبة للم�صرف
و�أنواعه واال�سرتاتيجيات التي تقوم عليها زيادة ر�أ�س املال
واه��م املبادئ الأ�سا�سية التي من خاللها ميكن قيا�س كفاءة
ر�أ�س املال يف امل�صارف وح�سب متطلبات جلنة بازل للرقابة
امل�صرفية.
�أم��ا الف�صل الرابع فيطالعنا بهيكل النظام امل�صريف وتنظيم
امل�����ص��رف م��ت��ن��او ًال امل�����ص��ارف ك��ح��ل��ق��ة م���ن ح��ل��ق��ات التطور
االقت�صادي وامل��ايل الي بلد وانعكا�س ًا لأنظمته االقت�صادية
واملالية باعتبارها عماد االقت�صاد وحموره وال تتقدم الدول او
تتطور بدون نظام م�صريف معافى وذلك ملا يوفره هذا النظام
من �إمكانات من خ�لال �أن�شطته وعملياته لكون عملية بناء
اقت�صاد �أي بلد مهما كان نوعه ف�أن امل�صارف حتتل فيه �أهمية
جوهرية باعتبارها اكرب امل�ؤ�س�سات
املالية يف ذل��ك االقت�صاد وت�شكل
حموره.
�أما الف�صل اخلام�س فيتحدث عن
�إدارة الودائع امل�صرفية وطبيعة
تلك الودائع و�أنواعها ويتحدث
املبحث الأول عن طبيعة ومفهوم
ال���ودائ���ع امل�صرفية،ويخت�ص
املبحث الثاين ب�أ�شكال الودائع
وال���ث���ال���ث ب��اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
اال�سا�سية يف ج��ذب الودائع
وال����راب����ع ب�����س��ل��وك ال���ودائ���ع
واخل��ام�����س بخلق او توليد
الودائع.
وي��ت��ن��اول الف�صل ال�ساد�س
�إدارة ال�سيولة امل�صرفية
مفهوم ًا ودور ًا و�أهميتها
للم�صارف فمن املتعارف
عليه ان ال�����س��ي��ول��ة �صفة
طبيعية تك�سبها امل���واد
املختلفة بدرجات متفاوتة
وكلما كانت امل��ادة اقرب
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اقتصاديات

ميناء مبارك ..ودور البرلمان
 عباس الغالبي
مل يطل علينا الربملان مبوقف ر�سمي حلد اللحظة �سوى ت�صريحات �إعالمية لعدد
من النواب و�سط تناق�ض املوقف بني وزارتي اخلارجية والنقل ،و�صمت حكومي
�أف�ضى بعد �شد وجذب ونداءات �سيا�سية واجتماعية و�إعالمية اىل ت�شكيل جلنة
وزارية برئا�سة كبري م�ست�شاري رئي�س الوزراء ثامر الغ�ضبان لزيارة موقع �إن�شاء
ميناء مبارك واالط�لاع موقعي ًا ومبعاينة جلنة فنية ترافق الغ�ضبان وحتديد
مديات ت�أثري هذا امليناء على حركة املالحة العراقية.
والذي يعنينا الآن هو موقف جمل�س النواب الذي مل يرقى اىل م�ستوى الأزمة
التي قد تنجم عن ا�ستمرار اجلانب الكويتي يف �إن�شاء هذا امليناء الذي مل يكن
من ال�ضرورات االقت�صادية املهمة للكويت التي متتلك �أكرث من منفذ بحري يلبي
حاجتها التجارية واالقت�صادية ،حيث ان هذا املوقف الربملاين م�شتت ًا �ضائع ًا
بني املناكفات واخلالفات ال�سيا�سية ،فلم يتبلور موقف ًا جماعي ًا ي�سوده الوازع
الوطني ،بل هنالك ت�صريحات وحملة توقيعات لأك�ثر من  70نائب ًا ،يف وقت
يفرت�ض ان يحدد الربملان جل�سة او جل�سات عدة ملناق�شات م�ستفي�ضة لواحد من
�أه��م املو�ضوعات االقت�صادية ب��د ًال من
ا�ستغراق وقت طويل مبناق�شة ق�ضايا
غري ذات �أهمية.
جمل�س النواب بجميع كتله ونوابه البد
ان ي�ضطلع بدور مهم يف حث احلكومة
ان ميناء الفاو الكبير المعطل
بل ال�ضغط عليها ل�سلك جميع ال�سبل
بسبب تكاسل الحكومة
الفنية وال��ت��ح��اوري��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة مع
اجلانب الكويتي والإ�سراع يف اتخاذ
والبرلمان على حد سواء الن
مثل هذه الإجراءات ،كما ان الأمر ذاته
العملية تضامنية من مسؤولية
ينطبق على جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية
الجميع ،وال يمكن لنا في هذا
يف املجل�س لالت�صال ال�سريع مبجل�س
الأم��ة الكويتي �أو ًال ،ومن ثم االت�صال
المجال ان نفصل مسؤولية
بامل�ؤ�س�سات الربملانية العربية والدولية
الحكومة ونلقي بتبعات تأخير
لت�شكيل جهات �ضاغطة على اجلانب
انشاء ميناء الفاو الكبير على
الكويتي لثنيه عن �إن�شاء ميناء مبارك.
والبد لنا ان نذكر باالتفاقيات البحرية
البرلمان والعكس هو الصحيح
واملالحية الدولية التي تعتمد �ضوابط
وحم��ددات ومعايري للدول املت�شاطئة
وامل��ت��ج��اورة وامل�����ش�ترك��ة يف املمرات
البحرية والنهرية وكذلك جدلية �إن�شاء
املوانئ على هذه املمرات التي يفرت�ض
ان تكون الفائدة م�شرتكة ولي�ست جلهة او لدولة على ح�ساب �أخرى.
ً
كل هذه الأم��ور وغريها من املمكن ان يتبناها جمل�س النواب جمتمعا ،النه ال
خالف على ق�ضية تهدد اقت�صاد البلد يف وقت مير العراق مبخا�ضات التحول
واالعمار و�إعادة البنى التحتية للقطاعات االقت�صادية واخلدمية كافة ،حيث ان
ميناء الفاو الكبري املعطل ب�سبب تكا�سل احلكومة والربملان على حد �سواء الن
العملية ت�ضامنية من م�س�ؤولية اجلميع ،وال ميكن لنا يف هذا املجال ان نف�صل
م�س�ؤولية احلكومة ونلقي بتبعات ت�أخري ان�شاء ميناء الفاو الكبري على الربملان
والعك�س هو ال�صحيح ،فبقدر ما يحتاج الأمر اىل �إرادة وطنية تنفيذية ممثلة
باحلكومة يتطلب الأم��ر يف الوقت ذات��ه تخ�صي�صات مالية يفرت�ض ان يعمل
الربملان عن طريق املوازنات اال�ستثمارية او املوازنات التكميلية او الفائ�ض
املتحقق من العائدات النفطية او �أية جهة قانونية تعطي املجال للجهات التنفيذية
ان تبا�شر ب�إن�شاء ميناء الفاو الكبري الذي لو بو�شر العمل به على وفق التحديدات
الزمنية ال�سابقة ملا �أقدمت الكويت على �إن�شاء ميناء مبارك الن هنالك تعار�ض ًا فني ًا
بح�سب ر�أي اخلرباء �إزاء وجود امليناءين اال يف ترتيبات حمددة ال ت�ؤثر على
�إمكانية �إن�شاء هذين امليناءين يف ال�شواطئ العراقية والكويتية على حد �سواء.
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