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اقتصادي��ون :تقلي��ل التب��ادل التج��اري س�لاح
اقتصادي اليقاف القصف االيراني والتركي
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
دعا عدد من خبراء االقتصاد
ال� � ��ى اس � �ت � �خ� ��دام ال� �س�ل�اح
االقتصادي،كورقة ضغط على
ايران وتركيا اليقاف القصف
على القرى الكردية ،فيما دعا
البعض االخر الى حل الموضوع
بالطرق الدبلوماسية.
وشدد عدد من خبراء االقتصاد
في احاديث (للوكالة االخبارية
لالنباء) على ضرورة استخدام السالح اإلقتصادي ضدهم
من خالل غلق الحدود معهم وتخفيف التبادل التجاري
لكي يكون ورقة ضغط والتراجع عن موقفهم المعادي
للعراق.

تقارير :شركات الطاقة الكبرى تواجه معضلة في العراق
بغداد  /متابعة المدى االقتصادي
�أظه ��رت م�س ��ودة نهائية لعقد ب�ي�ن احلكومة العراقي ��ة و�شركة �شل �أن
العديد من �شركات الطاقة العاملية الكربى قد ت�ضطر للتخلي عن معظم
الغاز الناجت من احلق ��ول النفطية ال�ضخمة يف جنوب العراق ل�صالح
م�شروع ملعاجلة وت�صدير الغاز تقوده �أكرب �شركة يف �أوروبا.
ووقع ��ت �شركات نفطي ��ة عمالقة من بينها روي ��ال دات�ش �شل وبي.بي
واك�س ��ون الت ��ي مقره ��ا الواليات املتح ��دة وم�ؤ�س�سة النف ��ط الوطنية
ال�صيني ��ة �/سي.ان.بي�.س ��ي /واين ��ي االيطالي ��ة عق ��ود خدم ��ة فنية
لتطوي ��ر ثالثة حق ��ول نفطية يف جن ��وب الع ��راق يف .2010 -2009
لك ��ن العقود النفطية لتطوير حق ��ول الزبري والرميلة واملرحلة االوىل
م ��ن غرب القرنة وهي حقول واقعة ق ��رب الب�صرة تلزم هذه ال�شركات
الكربى بالتخلي عن الغاز الذي ال ت�ستخدمه يف اعادة احلقن �أو توليد
الكهرباء ل�صالح �شركة غاز اجلنوب احلكومية العراقية.
ومبوجب اتفاق الغاز الذي تبلغ قيمته  17مليار دوالر والذي مل تقره
احلكوم ��ة العراقي ��ة حتى االن تعهدت بغداد بعمل م ��ا يلزم ل�ضمان �أن
مت ��د هذه احلق ��ول �شركة غاز الب�ص ��رة وهي امل�ش ��روع امل�شرتك الذي
تقوده �ش ��ل بكل احتياجاتها من الغاز اخل ��ام و�سوائل الغاز الطبيعي

مبا يف ذل ��ك احتياجات مرف� ��أ لت�صدير �سوائل الغ ��از الطبيعي .وجاء
يف العق ��د :حت�صل �شركة غاز اجلنوب على كل الغاز اخلام الناجت من
احلقول املخ�ص�ص ��ة با�ستثناء الغاز امل�ستعمل لكن مبا يف ذلك �سوائل
الغ ��از الطبيع ��ي ويك ��ون عن ��د وم ��ن بداي ��ة العملي ��ات خم�ص�صا فقط
للم�شروع.
وجاء يف خطاب ت�أكيد من وزارة النفط مرفق بالعقد :ت�ضمن الوزارة
�أن تنفذ �شركة نفط اجلنوب التزامها بامداد واتاحة كل الكميات املتفق
عليها والكميات املزمعة من الغاز اخلام ل�شركة غاز الب�صرة مبا يف ذلك
اتاح ��ة كميات العجز ح�سب احلاجة .ومبوج ��ب بنود العقود النفطية
متتل ��ك �شرك ��ة غاز اجلنوب كل الغ ��از الذي ال ي�ستخ ��دم يف ا�ستخراج
النف ��ط �أو توليد الكهرباء يف حق ��ول النفط .والنه من املتوقع �أن يقفز
االنتاج م ��ن هذه احلقول النفطية وهي من �أكرب احلقول غري املطورة
يف الع ��امل خالل ال�سنوات الع�ش ��ر املقبلة مع �سعي العراق لرفع طاقته
االنتاجي ��ة اىل  12ملي ��ون برمي ��ل يوميا ف ��ان من املرج ��ح �أن يتجاوز
انتاج الغاز احتياجات البالد يف امل�ستقبل القريب.
وقد تقرتح ال�شركات النفطية الكربى االخرى بدائل ال�ستخدام بع�ض
هذا الغاز .ومن املعتقد �أن بع�ض هذه ال�شركات تدر�س اقامة م�شروعات
للغاز خا�صة بها .لكن خطاب الت�أكيد ال�صادر عن وزارة النفط واملرفق

بالعق ��د ذكر �أن احلكومة �ست�ضمن وفاء �شرك ��ة غاز اجلنوب بالتزامها
يف عق ��د التوري ��د وت�ضم ��ن �أال متنعها �أطراف �أخرى م ��ن ذلك وهو ما
ي�شمل عدم ال�سماح الي كيان اخر بفعل �شيء من�صو�ص عليه.
وال تذك ��ر م�سودة العقد كميات الغاز اخلام ال ��ذي �ست�سلمه �شركة غاز
اجلنوب للم�شروع امل�شرتك الذي تقوده �شل وت�شارك فيه ميت�سوبي�شي
الياباني ��ة بح�صة �أقلي ��ة و�ستجري مراجعتها وفق ��ا لالنتاج من حقول
النف ��ط .لك ��ن االط ��راف املوقع ��ة تتوق ��ع �أن تبل ��غ كميات الغ ��از اخلام
املخ�ص�ص ��ة مل�شروع �شركة غاز الب�صرة عن ��د م�ستواها امل�ستقر 2000
ملي ��ون ق ��دم مكعبة يومي ��ا من الغاز عل ��ى االقل .وه ��ذا امل�شروع جزء
حيوي من خطة العراق الكربى لتعزيز الكهرباء وال�صناعة املحلية.
ويق ��ول العق ��د ان �شركة غاز اجلن ��وب �ستكون ملزم ��ة قانونا بتوريد
 85باملئ ��ة على االقل م ��ن الكميات املتف ��ق عليها بينم ��ا �ستكون �شركة
غ ��از الب�ص ��رة ملزمة بت�سلم ودفع ثم ��ن  90باملئة من تل ��ك الكميات �أو
دف ��ع الثمن حت ��ى وان مل تت�سلمها .و�شريطة تلبي ��ة احتياجات العراق
املتوا�ضع ��ة م ��ن الغاز ف ��ان العقد مينح �شرك ��ة غاز الب�ص ��رة حق بناء
وت�شغي ��ل مرف�أ للغاز الطبيعي امل�س ��ال بطاقة �أربعة ماليني طن �سنويا
كم ��ا مينحه ��ا احل ��ق يف بناء وت�شغي ��ل من�ش� ��أة �أخرى لت�صدي ��ر الغاز
الطبيعي امل�سال بعد ذلك ب�شرط احل�صول على موافقة احلكومة.

ودع ��ا اخلبري الإقت�ص ��ادي عبد احل�س ��ن ال�ش ��مري
اىل �ض ��رورة �أ�ستخ ��دام ال�س�ل�اح الإقت�ص ��ادي
�ض ��د الإعت ��داءات الإيراني ��ة من خالل غل ��ق املنافذ
احلدودي ��ة وتخفيف التبادل التجاري معهم كورقة
�ضغط للحد من هذه الإعتداءات.
وق ��ال ال�شم ��ري يف ت�صري ��ح ملرا�س ��ل (الوكال ��ة
الأخباري ��ة للإنب ��اء)� :أن اجلان ��ب الإقت�ص ��ادي هو
اجلانب امله ��م يف العملي ��ات ال�سيا�سي ��ة يف العامل
من خالل �أ�ستخدامه ك�سالح لندافع به عن �أرا�ضينا
و�أ�سرتج ��اع حقوقنا ،م�ش�ي�ر�آ اىل �أن دول اجلوار
تقوم ب�أعت ��داءات م�ستمرة على الع ��راق منها قطع
املي ��اه وق�ص ��ف احل ��دود العراقي ��ة والدخ ��ول اىل
الأرا�ضي ب�ل�ا "حمرمات"،ف�ضال ع ��ن �إن�شاء ميناء
مب ��ارك م ��ن قبل الكوي ��ت كلها هذه جت ��اوزات غري
�شرعية على العراق و�شعبه.
و�ش ��دد عل ��ى �ض ��رورة التعام ��ل باملث ��ل م ��ع �إيران
والكويت فيج ��ب غلق املنافذ احلدودي ��ة مع �إيران
ولو مل ��دة �أ�سب ��وع واحد ف�أنن ��ا �سوف ن ��رى �إيران
�سرتك ��ع اىل الع ��راق وتدف ��ع املي ��اه ل� �ـ ( )45رافد ًا
�أ�ضاف� � ًة اىل نه ��ر ال ��كارون ،وكذلك تركي ��ا يجب �أن
ي�ستعمل معها ال�سالح الإقت�صادي لأن تركيا ت�صدر
للع ��راق حوايل ()9مليار دوالر �سنوي�آ وهذا املبلغ
ي�شغ ��ل لهم �أيدي عاملة كبرية مم ��ا يجعلهم ب�إتخاذ
موق ��ف مغاير مع الع ��راق ،و�أي�ض ًا م ��ع الكويت �أن
يت ��م غلق احل ��دود معها وهذا يعت�ب�ر مطلب �شعبي
من �أجل ال�ضغط عليها والغاء ميناء مبارك ،م�شري�آ
اىل وج ��ود بلدان كثرية يكونون بدالء لهذه الدول
يف التب ��ادل التج ��اري كالهن ��د وال�ص�ي�ن وم�ص ��ر
وغريها.
م ��ن جهته حذر اخلب�ي�ر الإقت�ص ��ادي �سعيد النايف
يف ت�صريح ��ه ملرا�سل(الوكال ��ة الأخبارية للإنباء)
م ��ن �أ�ستخ ��دام الإقت�صاد كورقة �ضغ ��ط على �إيران
وتركي ��ا ،م�ش�ي�ر�آ اىل �أن العراق هو ال ��ذي يت�ضرر
يف هذه احلالة لأنه معتمد وب�شكل كبري على هذين
البلدين يف جتارته كالكهرباء واملواد وال�سلع وهم

لي�س ��وا بحاجة اليه نظر ًا لوج ��ود تبادالت جتارية
مع جميع دول العامل.
ودعا اىل �ضرورة �إيج ��اد �سيا�سة متوازنة وعالقة
ح�س ��ن جوار م ��ا ب�ي�ن دول املنطقة كله ��ا وب�صورة
عام ��ة ،فعملية مقاطعة الب�ضائ ��ع هذا �شيء ال ي�ؤثر
عليهم.
و�أعرب النايف عن ا�سفه ب�أن التاريخ يعيد نف�سه من
خالل ال�صراع ��ات العثمانية والفار�سية وتفكريهم
بال�سيطرة على املنطقة ،مطالب ًا احلكومة بالرتكيز
عل ��ى الق�ضاي ��ا الإقت�صادي ��ة وتارك�ي�ن امل�ش ��اكل
ال�سيا�سية.
فيم ��ا دع ��ا اخلبري الإقت�ص ��ادي غ ��ازي الكناين اىل
ا�ستخ ��دام ال�س�ل�اح االقت�صادي ورق ��ة �ضغط على
ايران اليقاف الق�صف ،م�شدد َا على �ضرورة اغالق
املنافذ احلدودي ��ة معهم،ملعرفة "قيمة" االقت�صادية

للعراق.
وق ��ال الكناين(للوكال ��ة االخباري ��ة لالنباء)�أ�صبح
م ��ن ال�ض ��رورة �أن يك ��ون الع ��راق اك�ث�ر قوت� � َا من
خ�ل�ال �أثبات ل ��دول اجل ��وار ،قوته بغل ��ق احلدود
وتخفي ��ف التبادل التجاري مع ��ه ،و�أقرتح الكناين
عل ��ى احلكوم ��ة �أن تزيد التب ��ادل التجاري مع دول
تتمتع ب�أقت�ص ��اد م�ستقر ،ك ��ون االقت�صاد االيراين
غري م�ستقرر وقد يت�ضرر العراق منه.
ه ��ذا وكان الكن ��اين قد دع ��ا احلكوم ��ة اىل التدخل
ال�سري ��ع لإنق ��اذ نه ��ر الون ��د لتعر�ض ��ه للقط ��ع م ��ن
قبل ال�سلط ��ات الأيراني ��ة ،مبين�آ �أنها ح ��رب دولية
�أقت�صادية �ضد العراق.
وقال الكناين يف ت�صريح �سابق (الوكالة الأخبارية
للأنب ��اء) :يج ��ب �أن تتدخ ��ل احلكوم ��ة العراقي ��ة
وب�أ�س ��رع وقت للإعت ��داءات الإيراني ��ة و�إنقاذ نهر

الوند ،م�ش�ي�ر�آ اىل �أنها حرب دولية �إقت�صادية �ضد
الع ��راق ،ولأن هذا الإعتداء لي� ��س املرة الأوىل من
قبل الإيرانيني.
وذك ��ر �أن الإيراني�ي�ن �سب ��ق و�أن �أعت ��دوا على نهر
ال ��كارون و�أحتالله ��م للأب ��ار النفطي ��ة العراقي ��ة
وتلوث الأرا�ضي العراقية بالأمالح ومبياه البزل،
م�ؤكد�آ عل ��ى �أن احلكومة لن حترك �ساكن �ضد هذه
الإنتهاكات.
و�أف ��اد اخلبري الإقت�صادي عل ��ى احلكومة �أن تتخذ
�إج ��راءات �صارم ��ة بح ��ق الإيراني�ي�ن و�أن تتعامل
معهم باملثل �ضد م�صاحلهم الأقت�صادية والتجارية
مثلما عملت �أوربا �ضد ال�صني.
ه ��ذا وتوا�ص ��ل اي ��ران وتركي ��ا ا�ستهدافه ��ا للقرى
الكردي ��ة ،فيم ��ا ت�سب ��ب الق�ص ��ف االي ��راين مبقتل
وجرح الع�شرات وتهجري املئات من العوائل.
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المياه والصراع العراقي مع دول الجوار
علي عبد الكريم الجابري
المعهد العراقي لإلصالح االقتصادي
يق ��ع العراق جغرافي� � ًا و�سيا�سي ًا وح�ضري� � ًا يف نقطة
االحتكاك املكاين والزماين بني ثالث ح�ضارات كربى
ه ��ي العربية والفار�سي ��ة والرتكية ،كم ��ا يقع العراق
�سيا�سي� � ًا وجغرافيا على حدود منطقة انق�سمت خالل
الق ��رن الع�شري ��ن من الناحي ��ة ال�سيا�سية ب�ي�ن الوالء
للغرب والعداء له.
وتختلف حرب  2003عن حرب  1991كون الواليات
املتح ��دة �شن ��ت هذه احل ��رب ال لتدع ��م واقع� � ًا راهن ًا،
و�إمن ��ا لتغريه ولتوجهه ر�سال ��ة �إىل املنطقة تفيد بها
�أنه ��ا تري ��د �إن ت�ستخ ��دم التغيري يف الع ��راق لإحداث
تغيري يف املنطقة وذلك عرب فر�ض الدميقراطية وكان
ه ��ذا وا�ضحا خالل ه ��ذا الع ��ام بت�ساق ��ط احلكومات
ورياح التغيري.
ففي ظل الظروف الداخلية التي حتيط بالعراق وعدم
التقدم يف جميع مفا�ص ��ل احلياة ال�سيا�سية والأمنية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية ،تتزاي ��د �أي�ضا ال�ضغوط
اخلارجي ��ة ومنها التدخل الرتك ��ي والق�صف امل�ستمر
عل ��ى الق ��رى احلدودي ��ة يف �إقلي ��م كرد�ست ��ان و�أي�ضا
م�سالة املياه ومنع دخولها �إىل نهر دجلة والفرات.
و�أي�ض ��ا الق�ص ��ف الإي ��راين حل ��دود �إقلي ��م كرد�ستان
ومن ��ع دخ ��ول املي ��اه �إىل الأرا�ض ��ي العراقي ��ة يف
ال�شمال واجلنوب بالرغ ��م من وجود هناك اتفاقيات
ومعاه ��دات وجل ��ان م ��ع الدولت�ي�ن ح ��ول املي ��اه
امل�شرتكة.
�إذ مل تكت ��ف �إي ��ران بقط ��ع مي ��اه الأنهار الت ��ي ت�صب

يف الأرا�ض ��ي العراقية م ��ن �أرا�ضيه ��ا فراحت تلوث
م ��ا تبقى من مياه اجلن ��وب وبخا�صة �شط العرب يف
الب�صرة الذي بات كارثة بيئية م�ؤكدة واقعية.
و�أي�ض ��ا بالن�سب ��ة �إىل الكويت وميناء مب ��ارك وما له
م ��ن �إ�ض ��رار اقت�صادي ��ة على الع ��راق ال ��ذي يريد �إن
ينه� ��ض ويح�س ��ن البنى التحتي ��ة املته�شم ��ة ،كما �إن
الكوي ��ت تن�ش ��ر كتائبها على احل ��دود بذريعة هجوم
املتظاهرين العراقيني على احلدود الكويتية.
ممك ��ن �إن نقف عند نقط ��ة مهمة وندقق ب�شكل متمعن
مل ��اذا اختارت هذه الدول للت�أث�ي�ر على العراق م�سالة
املي ��اه؟ وه ��ل هذه خط ��ط متف ��ق عليها م ��ن قبل هذه
ال ��دول �أم �أنه ��ا جمرد و�سيل ��ة �ضغط عل ��ى احلكومة

املن�شغلة باحلراك ال�سيا�سي الداخلي واخلالفات يف
م ��ا بينهم؟ وم ��ا هو موقف الوالي ��ات املتحدة من هذا
التهديد الذي مي�س �سيادة العراق الدميقراطي؟
�إن دول اجل ��وار حت ��اول �إن تنتق ��م من الع ��راق كبلد
و�شعب على خلفية �إرث املا�ضي البغي�ض ،وما �شهده
م ��ن تغيري ،وقد اتبعت يف ذل ��ك و�سائل وطرق �شتى،
متثل ��ت ب�إرب ��اك الو�ض ��ع الأمن ��ي ،وحماول ��ة �إف�شال
العملي ��ة ال�سيا�سية عن طريق دع ��م بع�ض اجلماعات
املتطرفة الت ��ي ال ت�ؤمن بامل�شروع ال�سيا�سي اجلديد،
ومل تكت ��ف بذلك ف�أخذت تعمل عل ��ى �إيذائه اقت�صاديا
ً عندم ��ا جعلت م ��ن ورقة املياه واملوان ��ئ �أداة �ضغط
وابت ��زاز يف تعامله ��ا مع ه ��ذا البلد ،ولك ��ن باملقابل

علين ��ا �إن ال نحمل كل تبعات ما ح�صل جلرياننا ،فلو
مل يجد ه� ��ؤالء اجلريان �أر�ضا ً رخ ��وة ملا ا�ستطاعوا
القيام بكل ه ��ذا العبث ،وتتمثل هذه الرخاوة بغياب
املوق ��ف ال�سيا�س ��ي املوح ��د واملتفق علي ��ه وطني ًا يف
تعاملنا مع دول اجلوار الإقليمي ،فقد ت�شتت مواقف
الأط ��راف ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن من يربر له ��ذه التدخالت
ويلتم� ��س لها الذرائع وبني م ��ن يعار�ض ذلك لدوافع
�سيا�سية تكتيكية .لذا مل تكن ردود الأفعال بامل�ستوى
املطل ��وب الذي يتما�شى م ��ع خطورة هذه التدخالت
واال�ستفزازات.
فعل ��ى احلكوم ��ة العراقي ��ة والأط ��راف ال�سيا�سي ��ة
الفاعل ��ة �أن تدرك م�س�ؤوليتها يف تعاملها مع حميطها
الإقليمي ،وعدم التفريط ب�أمن و�سيادة العراق حتت
�أي م�ب�رر كان ،و�أن تع ��ي ب� ��أن م ��ا متلكه م ��ن �شرعية
د�ستورية وقانونية ت�ؤهلها للعمل بندية مع حكومات
ه ��ذه البلدان على اعتبار �أنه ��ا احلكومة الوحيدة يف
املنطقة التي انبثقت من رح ��م العملية الدميقراطية،
كم ��ا عليه ��ا �إن توح ��د �صفوفها يف تقيي ��م عالقتها مع
دول اجل ��وار ،وبالت ��ايل اتخاذ املواق ��ف والقرارات
املوحدة جت ��اه الطرف الآخر .فق ��د �شاهدنا و�سمعنا
حالة م ��ن التذبذب بل والتناق�ض �أحيانا ً يف املواقف
بني �أطراف حكومية و�سيا�سية يف تقييمها للعالقات
م ��ع ه ��ذا الط ��رف �أو ذاك ،وهذا ما ظه ��ر ب�شكل جلي
يف تقيي ��م العالقة مع دولة الكويت على خلفية �إن�شاء
ميناء مب ��ارك الكبري و�أي�ضا تركيا و�إيران ،وبطبيعة
احل ��ال �إن ع ��دم االن�سج ��ام ب�ي�ن �إط ��راف احلكوم ��ة
واجله ��ات ال�سيا�سية �سوف يلقي بظالله على موقف
العراق الر�سمي.

مين��اء الف��او الكبير وسياس��ة االنفت��اح االقتصادي
محمد صادق جراد
يف بلد مثل العراق ت�شكل املوان ��ئ �أهمية اقت�صادية كبرية باعتبارها
مناف ��ذ لت�صدي ��ر النف ��ط �إ�ضاف ��ة اىل ت�أثرياتها املبا�شرة عل ��ى التجارة
اخلارجية وما تعود به م ��ن �إيرادات اقت�صادية كبرية تدعم االقت�صاد
الوطن ��ي وت�ساه ��م يف تنويع الدخ ��ل و�إنهاء التف ��رد النفطي كم�صدر
وحيد لهذا الدخل.
وميكنن ��ا الق ��ول ب ��ان املوان ��ئ تلع ��ب دورا �إ�سرتاتيجي ��ا يف ازده ��ار
التجارة اخلارجية من خالل عملها على تقدمي خدمات مينائية متكاملة
وبكف ��اءة عالية .لذلك عل ��ى الدولة ان تعمل عل ��ى تطوير هذه املوانئ
لتواك ��ب التط ��ورات العاملية يف جم ��ال النقل البحري و�إع ��ادة تهيئة
البنية التحتية وا�ستيعاب التغيريات التقنية والتكنولوجية احلديثة
يف جم ��ال ال�صناع ��ة البحري ��ة وذلك م ��ن اجل الو�ص ��ول اىل م�ستوى
ع ��ال من تقدمي هذه املوانئ للخدم ��ات املينائية للعمالء لدخول جمال
املناف�س ��ة م ��ع املوانئ الأخرى يف املنطقة من خ�ل�ال تطوير الأداء يف
كافة املجاالت الإدارية والفنية والت�شغيلية لتتنا�سب مع رغبة العراق
و�سيا�سة االنفتاح االقت�صادي التي ينتهجها يف ال�سنوات الأخرية.
ويف خ�ض ��م هذه الأج ��واء التناف�سية ت�أتي حماول ��ة الكويت يف بناء
مين ��اء مب ��ارك ردا على نية العراق بناء مين ��اء الفاو الذي مت اقرتاحه
والتخطيط له قبل �أكرث من عام على ميناء مبارك اال انه ت�أخر لأ�سباب
فني ��ة منح ��ت الفر�ص ��ة للكوي ��ت لت�ش ��رع يف بن ��اء مينائه ��ا يف م ��كان
ي�ض ��ر بامل�صال ��ح العراقية ما ي�ساهم يف ت�ضييق املم ��ر املائي العراقي
الوحيد.
ومن اجلدير بالذكر �إن ميناء مبارك و�إن�شاءه يف هذا املكان والتوقيت
ال يعد �ضمن الو�ضع التناف�سي ال�صحيح وامل�شروع بني البلدين �سيما
م ��ع معرفة اجلميع عدم حاجة الكوي ��ت امللحة لهذا امل�شروع المتالكها

م�ساح ��ة �ساحلية تزيد عل ��ى  500كم وموان ��ئ تخ�ص�صية وا�سعة يف
ال�شعيب ��ة ,والأحم ��دي ,والدوح ��ة ,وال�شوي ��خ ,والقليع ��ة ,وعنده ��ا
جمموع ��ة كبرية م ��ن املرافئ واملرا�سي العميقة ,وه ��ي لي�ست بحاجة
له ��ذا امل�شروع اجلديد ولك ��ن يبدو ان هن ��اك �إرادات خليجية او رمبا
دولية لت�ضييق املنفذ البحري الوحيد لل�ضغط على احلكومة العراقية
وعرقل ��ة النه�ض ��ة االقت�صادية الت ��ي يحتاجها الع ��راق والتي تتوقف
ب�صورة كب�ي�رة على املنافذ البحرية باعتبار العراق بلد م�صدر للنفط
وي�سعى خالل الف�ت�رة القادمة اىل زيادة �صادراته النفطية لت�صل اىل
م ��ا يقارب  12مليون برمي ��ل يوميا وهذا بالت�أكي ��د يحتاج اىل منافذ
بحرية عمالقة ت�ستطيع ا�ستيعاب ال�سفن الكبرية والناقالت العمالقة
لتتنا�سب مع هذه الأرقام الكبرية.
�إ�ضاف ��ة اىل حاج ��ة الع ��راق �إىل زي ��ادة اال�ست�ي�راد والت�صدي ��ر لتلبية
حاج ��ات املواط ��ن الأ�سا�سي ��ة الت ��ي ت�ص ��ل اىل مالي�ي�ن الأطن ��ان م ��ن
الب�ضائ ��ع والتي تتطل ��ب تو�سيع املوان ��ئ وتطويره ��ا ملواكبة زيادة
الطل ��ب على الب�ضائع الأ�سا�سية الت ��ي تتطلبها حاجة العراق ومرحلة
البناء التي يتطلع �إليها.
ولذل ��ك �أ�صب ��ح م ��ن ال�ض ��روري �إيج ��اد احلل ��ول مل�سالة مين ��اء مبارك
وتداعي ��ات بنائه يف امل ��كان احلايل وت�أثرياته عل ��ى املوانئ العراقية
�إ�ضافة اىل �ضرورة تفعيل م�شروع ميناء الفاو الكبري �شمايل اخلليج
يف مدين ��ة الب�صرة ليكون م ��ن اهم منافذ الع ��راق لت�صدير وا�سترياد
الب�ضائع يف مهمة تعد �إ�سرتاتيجية وحيوية بالن�سبة للعراق ولبع�ض
الدول التي �ستنقل الب�ضائع عرب العراق كرتكيا و�سوريا ودول �أخرى
غربي ��ة �ست�ستعمل ه ��ذا امليناء وموانئ عراقية �أخ ��رى لنقل ب�ضائعها
ع�ب�ر القناة اجلافة والتي متر ع�ب�ر الأرا�ضي العراقي ��ة ك�أق�صر معرب
ب ��ري يربط بني دول البحر املتو�س ��ط مع دول �آ�سيا لتكون هذه القناة
بديال عن الطرق البحرية التي متر عرب قناة ال�سوي�س والتي ت�ستهلك

الوق ��ت والأموال �إ�ضاف ��ة اىل خطورة الأو�ضاع حي ��ث تتعر�ض �سفن
ال�شح ��ن الأجنبي ��ة والعربية الت ��ي متر عرب البحار ملخاط ��ر القر�صنة
الت ��ي تنته ��ي مب�ص ��ادرة ال�سف ��ن وطلب الفدي ��ة .من اجل ذل ��ك ي�سعى
العراق اليوم لال�ستفادة من موقعة الربي والبحري �إ�ضافة اىل ممره
اجل ��وي ليك ��ون اق�صر معرب لهذه الب�ضائع وح�س ��ب اخلرباء فان هذا
الأمر �سيدر على العراق �أرباح هائلة ال ميكن توقعها �أو �إح�صا�ؤها.
والي ��وم يرى البع�ض بان هذه اخلارط ��ة االقت�صادية التي يخطط لها
الع ��راق وجدت من يقف بوجهها ويحاول عرقلتها للإ�ضرار مب�صلحة
الع ��راق االقت�صادي ��ة لإ�ضعاف ��ه اقت�صاديا و�إبقاء الواق ��ع االقت�صادي
املرتدي.
وجت ��در الإ�شارة �إىل �أن 'م�شروع ميناء الفاو هو الآن حتت الت�صميم
واحلكوم ��ة عازم ��ة على �أن يكون ه ��ذا امليناء ا�ستثماري ��ا و�أن يكون
لأغرا� ��ض الت�صدي ��ر وا�ستقب ��ال الب�ضائ ��ع  ,ه ��ذا وتعت ��زم ال�شركات
الأجنبي ��ة ومنه ��ا �شرك ��ة تركي ��ة الدخ ��ول يف مفاو�ضات م ��ع وزارة
النق ��ل العراقية لال�ستثمار يف بن ��اء ميناء الفاو الكبري �شمال اخلليج
يف مدين ��ة الب�ص ��رة .وقال مدير �شركة 'كيه ا�� �س' الرتكية يف الب�صرة
�إن ال�شرك ��ة تخطط للتناف�س عل ��ى بناء ميناء الف ��او الكبري مبحفظة
ا�ستثمارية دولية .و�أ�ض ��اف �أن '�إ�سرتاتيجية موقع امليناء وتخطيط
الع ��راق لإن�ش ��اء موان ��ئ جاف ��ة م�ؤ�شرات جاذب ��ة يف منطق ��ة واعدة
بالتنمي ��ة ومن املراكز التي �ستحتل املرتبة الأوىل باالقت�صاد العاملي
خالل الـ� 10أعوام القادمة'.
م ��ن هنا ن ��درك �أهمية متابع ��ة بناء مين ��اء الفاو الكب�ي�ر و�إنهاء فرتة
الت�أخ�ي�ر الغ�ي�ر م�ب�ررة لن�ساه ��م يف الإ�س ��راع يف مرحل ��ة النهو�ض
االقت�ص ��ادي ال ��ذي الب ��د له من عق ��د االتفاقي ��ات مع ال ��دول املجاورة
والت ��ي يج ��ب ان تت�ضمن اح�ت�رام م�صال ��ح الآخرين وف ��ق القوانني
الدولية..

صناع��ة وتج��ارة الس��يارات ...خـالف��ات
وخســــائـــر
ثامر الهيمص
مما ي�ؤ�سف له جدا" هو �ضعف التعاون والتن�سيق
بني الوزارات حيث يعتقد اغلبهم �أن جناح الآخر ال
يعنيه مطلقا" ،كما �أن التن�سيق والتكامل يعتربان
تدخ�ل�ا" يف �إقطاعيت ��ه� ،إذا ي� ��ؤذي اىل توحي ��د
الأن�شط ��ة املتقارب ��ة فيخ�س ��ر احدهم ��ا موقعه ��ا �أو
جزءا من نفوذه.
فمثال" مل نالح ��ظ �أي تن�سيق يف ت�سويق منتجات
الزي ��وت النباتي ��ة م ��ن قب ��ل وزارة التج ��ارة رغ ��م
اال�ستع ��داد الكام ��ل لل�شرك ��ة بتجهي ��ز البطاق ��ة
التمويني ��ة بالزي ��ت علما" ب� ��أن مثل ه ��ذا التن�سيق
والت�سويق ي�شج ��ع ال�صناعة والزراعة على توفري
املواد الأولية والثانوية لهذه ال�صناعة.
واملي ��دان الث ��اين ملث ��ل ه ��ذه اخلالف ��ات (مو�ضوع
بحثنا) هو غياب التن�سيق والت�سويق بني ال�شركة
العامة ل�صناعة ال�سيارات وال�شركة العامة لتجارة
ال�سي ��ارات واملكائ ��ن .فقد اعلن ��ت الأوىل بارتفاع
مبيعاتها اىل اكرث من  %70مقارنة بالعام املا�ضي.
فالذي ي�سمع �أن �صناعة ال�سيارات تقدمت بنتاجها
ومبيعاته ��ا �أكثري من �أي �شرك ��ة عاملية بال�سيارات،
مم ��ا يدع ��و اىل الفخر .ولك ��ن احلقيق ��ة �أنها كانت
مبيع ��ات ولي�س عن جتمي ��ع �أو ت�صنيع ،مما يعني
�أن اجلان ��ب التجاري لهذه ال�شرك ��ة هو ال�سائد يف
ن�شاطها بن�سبة ال تقل عن  .%95وهناك من ي�س�أل
ع ��ن ه ��ذه الزدواجية يف القط ��اع الع ��ام �أن ت�سوق
�شركت�ي�ن نف� ��س امل�ستوى يف نف�س الوق ��ت رغم �أن
هناك �شركة واح ��دة متخ�ص�صة لتجارة ال�سيارات
واملكائ ��ن و�صيانتها وبيع �أدواتها ،اما من الناحية
القانوني ��ة ال نعل ��م م ��دى �صالحية ال�شرك ��ة العامة
ل�صناعة ال�سي ��ارات با�سترياد وت�سويق ال�سيارات
�أ�س ��وة بال�شرك ��ة العامة لتجارة ال�سي ��ارات .علما"
�أن ه ��ذه ال�شرك ��ة حكومي ��ة عريقة عمره ��ا حوايل
ن�ص ��ف قرن .فمث�ل�ا" �سوقت ه ��ذه ال�شركة يف �سنة
 2008فق ��ط (� 7816سي ��ارة �صال ��ون و 922
با� ��ص و  1896الندكروزو بي ��ك اب و  231لوري
و�شاحن ��ة  790موا�صف ��ات
خا�ص ��ة �أي مب ��ا جمموع ��ه
� 11655سي ��ارة) ومبيعاته ��ا
م ��ن املكائ ��ن بانواعه ��ا مب ��ا
قيمت ��ه ( 100256ملي ��ار
دينار واالدوات االحتياطية
 312344ملي ��ون دين ��ار).
ولديها ثماين ور�ش �صيانة
خلدم ��ات م ��ا بع ��د البي ��ع
بالإ�ضاف ��ة اىل خم ��ازن
الأدوات االحتياطي ��ة
وفروعها يف املحافظات.
امل ت�ستط ��ع هذه ال�شركة
العريق ��ة التجاري ��ة �أن
ت�س ��وق ال�سي ��ارات
املجمع ��ة �أو امل�صانع ��ة
يف معامل الإ�سكندرية؟
�أدواته ��ا
وكذل ��ك
االحتياطي ��ة وخدم ��ات ما
بعد البيع ث ��م ماذا تخ�سر ال�شرك ��ة العامة ل�صناعة

ال�سي ��ارات لو اتفق ��ت مع ال�شرك ��ة امل�سوقة (�شركة
العام ��ة لتجارة ال�سي ��ارات واملكائ ��ن) يف ت�سويق
انتاجه ��ا �س ��وى ان كان �صال ��ون �أو �ساحب ��ات �أو
�شاحن ��ات �أو با�ص ��ات وت�أخ ��ذ ربحه ��ا كام�ل�ا" من
ال�شرك ��ة امل�سوقة .وهذا �سي ��اق عاملي فمثال" تقوم
�شركة �سومي توما بت�سويق �سيارات تيوتا و�شركة
تويومنكة بت�سويق �سيارات مي�سان ديزيل وهكذا
يقوم ال ��وكالء احل�صريون يف ال ��دول امل�ستوردة.
فلماذا حتر� ��ص �صناع ��ة ال�سي ��ارات العراقية على
املتاج ��رة رغ ��م وج ��ود �شرك ��ة م�سوق ��ة معروفة؟.
فه ��ذا احلر�ص ال�شك �سيكون عل ��ى ح�ساب اجلانب
التكنولوج ��ي وت�صب ��ح متاجرته ��م جم ��رد عملي ��ة
هروب م ��ن الكم ��ارك ك�صناعة وطني ��ة وهي لي�س
كذلك كما نعمل.
ث ��م ان ه ��ذه االزدواجي ��ة ال تخ�ض ��ع اىل �ضوابط
فني ��ة �أو بيئي ��ة �أو اقت�صادي ��ة ما دام ��ت ال�شركتان
تتناف�س ��ان لتحقيق �أكرب عدد ممك ��ن من اال�سترياد
مما ي�ؤثر على مهنية ال�شركة امل�سوقة.
لذل ��ك ب�إم ��كان �صناع ��ة ال�سي ��ارات �أن تتخل�ص من
ن�شاط املتاجرة و م�شاكل ال�صيانة ولوحات املرور
وت�سقيط املوديالت القدمي ��ة وتعمل باخت�صا�صها
ال�صناع ��ي فق ��ط فه ��و �أج ��دى اقت�صادي ��ا" وال داع
بالت ��ذرع بك�ث�رة العاملني ما دام ��ت ت�ستويف �أقيام
منتجاته ��ا م ��ن ال�شرك ��ة امل�سوق ��ة �س ��وى �أن كانت
هذه ال�سيارات جممعة باحلد االدنى �أو م�صنعة �أو
�أدواتها االحتياطية.
يف اخلتام ن�أم ��ل من وزارتي ال�صناع ��ة والتجارة
و�ض ��ع الأمور يف ن�صابه ��ا بحيث تنت ��ج ال�صناعة
ال�سي ��ارات بع ��د �أن تتكامل مع ال�صناع ��ات املغذية
(البطاري ��ات والإطارات وبع� ��ض الكهربائيات يف
القطاع الع ��ام) وبقية ال�صناعات البال�ستيكية يف
القطاع اخلا� ��ص .كل ذلك يف �ضوء خطة ت�سويقية
تعدها ال�شركة امل�سوقة من خالل خربتها يف ال�سوق
وحاجة دوائر الدولة .لتتكامل الدورة االقت�صادية
متكاملة وغري معتمدة على اال�سترياد الع�شوائي.
جب الغيبة عن نف�سه".
"ورحم الله امر�أً ّ
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ينظر المواطن العراقي صوب دول الخليج والنهضة
العمرانية التي وصلت إليها هذه الدول ويتساءل دائما
عن أسباب تأخر العراق وتقدم هذه الدول في الملف
االقتصادي ونجاحها في توفير بنية تحتية مثالية
أسهمت في وصولها الى مرحلة االزدهار االقتصادي
وتوفير أسباب العيش الرغيد لمواطنيها.
يشترك العراق مع دول الخليج كونه بلدا نفطيا غنيا
فضال عن وجود إمكانات ومميزات أخرى يمتلكها
العراق كاألنهار والتربة الصالحة للزراعة والموقع
الجغرافي والكثافة السكانية التي تمنحه موارد
بشرية هائلة وكفاءات علمية وأيدي عاملة .إال
أن سوء إدارة الملف االقتصادي والظروف التي
مر بها العراق والممارسات التي قام بها النظام
الشمولي السابق أدت إلى إدخال البلد في حروب دمرت
االقتصاد العراقي وأخرجته من الوضع التنافسي مع
الدول األخرى ليتراجع كثيرا إلى الوراء ويبتعد عن
مسيرة التقدم التي شهدتها هذه الدول في ظل
االستقرار السياسي واالجتماعي الذي شهدته لعقود
طويلة كان اهتمام الحكومات فيها منصب على
النهوض في الملف االقتصادي ولذلك اتسعت الهوة
وكبر البون بين العراق وبين هذه الدول.

إياد مهدي عباس

ارتفاع األسعار والحاجة للرقابة
ميعاد الطائي
من خ�ل�ال متابعة حرك ��ة الأ�س ��واق العراقية خالل
الف�ت�رة املا�ضي ��ة خا�صة يف �شهر رم�ض ��ان الف�ضيل
و�أي ��ام عي ��د الفطر املب ��ارك ندرك بان هن ��اك الكثري
م ��ن الظواه ��ر ال�سلبي ��ة الت ��ي ظهرت وعان ��ى منها
املوطن ��ون و�أهمه ��ا ارتف ��اع ا�سع ��ار الب�ضائع غري
امل�ب�رر يف ظ ��ل احلاج ��ة املا�س ��ة للعائل ��ة العراقية
للتب�ضع لهذه املنا�سبة.
حي ��ث كان م ��ن ال�سه ��ل مالحظ ��ة غي ��اب الرقاب ��ة
احلكومي ��ة عن البع�ض من �ضع ��اف النفو�س الذين
يروج ��ون وي�ساهم ��ون يف ارتفاع الأ�سع ��ار �سيما
امل ��واد الغذائي ��ة والب�ضائع الأ�سا�سي ��ة التي يزداد
الطل ��ب عليه ��ا دائما يف مث ��ل هذه الف�ت�رة لي�صبح
املواط ��ن فري�س ��ة �سهلة جل�شع البع� ��ض من التجار
اجل�شع�ي�ن ممن ي�ستغل ��ون غياب املراقب ��ة وزيادة
الطلب على الب�ضائع.
وم ��ن اجلدير بالذك ��ر ان متطلبات احلي ��اة للعائلة
العراقية تت�ضاعف وتزداد مع تزامن �شهر رم�ضان
والعي ��د و بداية العام الدرا�سي اجلديد الأمر الذي
يتطلب نفق ��ات عالية رمبا ال تتنا�س ��ب مع �إمكانات

بع� ��ض العائ�ل�ات العراقي ��ة م ��ا يول ��د �ضغوط ��ات
اقت�صادي ��ة كبرية على رب الأ�س ��رة �سيما العائالت
ذات الدخ ��ل املح ��دود ولذل ��ك جند �ض ��رورة تدخل
اجله ��ات الر�سمي ��ة مبراقب ��ة ال�س ��وق وظواه ��ره
ال�سلبي ��ة والتي �أخ ��ذت تتزاي ��د و�أ�صبحت بحاجة
اىل موقف حازم.
والب ��د م ��ن الإ�ش ��ارة هن ��ا اىل ان ال ��دول املتقدم ��ة
ق ��د و�ضع ��ت القوان�ي�ن والت�شريع ��ات التي حتمي
امل�ستهل ��ك م ��ن االنتهاكات التي ق ��د يتعر�ض لها من
قب ��ل التج ��ار واملوزع�ي�ن وت�ساع ��ده يف احل�صول
عل ��ى حقوق ��ه كمواط ��ن م�ستهل ��ك للب�ضائ ��ع ومنها
�ضم ��ان ا�ستق ��رار الأ�سع ��ار يف ظ ��ل الظ ��روف
الطبيعية وتوف�ي�ر الب�ضائع ذات املوا�صفات عالية
اجل ��ودة وحق ال�ضمان ال�صح ��ي واحلق باملطالبة
بالتعوي�ض ��ات يف حال ��ة ا�ستهالك ب�ضاع ��ة م�ضرة
وغ�ي�ر جيدة وو�ض ��ع القوان�ي�ن الت ��ي ت�ساعد على
�ضب ��ط ال�س ��وق وفر� ��ض �أ�س�س التعام ��ل ال�صحيح
عل ��ى التجار ح�س ��ب �أخالقيات النظ ��م االقت�صادية
الت ��ي تعمل على ر�س ��م �سيا�سة ال�س ��وق يف الدولة
احلديثة.
وال يخف ��ى على اح ��د ان العراق انطل ��ق يف تنظيم
ه ��ذه املعايري وب ��د�أ امل�سرية من نقط ��ة الت�صريحة

الكمركي ��ة والتي ت�ضمن و�ص ��ول الب�ضائع اجليدة
اىل الع ��راق والتخل� ��ص م ��ن �سيا�س ��ة الإغ ��راق
ال�سلع ��ي الت ��ي كان يعاين منه ��ا ال�س ��وق العراقي
والب�ضائ ��ع ال�سيئ ��ة التي كانت تنه ��ال عليه من كل
حدب و�صوب.
اال �إن هذا ال يعد كافيا فان حركة الأ�سواق حتتاج اىل
رقابة حكومية م�ستمرة لع ��دم ال�سماح للمتحكمني
بهذه الأ�سواق م ��ن رفع الأ�سعار والتحكم بال�سوق
كيفما ي�شاءون والب ��د من ان تكون هناك �إجراءات
رادع ��ة له�ؤالء من خالل ت�شكي ��ل اللجان التفتي�شية
املخت�ص ��ة �سيم ��ا يف املنا�سب ��ات املذك ��رة ك�شه ��ر
رم�ضان والأعياد وبداية العام الدرا�سي.
ولو بحثنا عن �أ�سب ��اب ارتفاع الأ�سعار لوجدنا ان
هن ��اك �أ�سبابا عديدة غ�ي�ر م�سالة العر�ض والطلب.
ومنه ��ا غياب ال�سرتاتيجي ��ة الوا�ضحة واملدرو�سة
لال�ست�ي�راد اخلارج ��ي و�أ�سب ��اب �أخ ��رى تتعل ��ق
بالتجار حيث يعزو التجار ال�صغار �أ�سباب ذلك اىل
رف ��ع ال�سعر من قبل جتار اجلمل ��ة الذين يتذرعون
بدوره ��م بالإجراءات الروتيني ��ة التي يواجهونها
يف املنافذ احلدودية بع ��د تنفيذ قانون الت�صريحة
الكمركية ال ��ذي يخ�ضع الب�ضائع للفح�ص وحتديد
املنا�ش ��ئ اجلي ��دة فق ��ط  ,حي ��ث يدعي التج ��ار بان

الإج ��راءات اجلدي ��دة تكلفه ��م م ��ا ي�ساه ��م برف ��ع
الأ�سعار على املواد امل�ستوردة.
ورمب ��ا هن ��اك ذرائ ��ع �أخ ��رى ت�ساه ��م يف ارتف ��اع
الأ�سع ��ار يف الأ�س ��واق العراقية لذلك ن ��رى �أهمية
توف�ي�ر املراقب ��ة املتخ�ص�ص ��ة للأ�س ��واق م ��ن قب ��ل
جل ��ان تفتي�شي ��ة واتخ ��اذ اخلط ��وات الكفيل ��ة
ب�ضب ��ط ال�س ��وق ومنه ��ا و�ض ��ع الت�سع�ي�رة للمواد
ال�ضروري ��ة و�إعالن ه ��ذه الت�سع�ي�رة يف ال�صحف
و�إل ��زام �أ�صح ��اب املح�ل�ات بو�ضعه ��ا يف حمالتهم
وااللت ��زام به ��ا .وجتدر الإ�ش ��ارة هن ��ا �إىل �إن هذه
اللج ��ان التفتي�شية يجب ان تق ��وم مبهمات حيوية
ج ��دا مينحها القان ��ون �صالحيات القي ��ام بها حيث
تتوىل جلان التفتي�ش �إ�ضاف ��ة اىل مراقبة الأ�سعار
مهم ��ة االط�ل�اع عل ��ى موا�صف ��ات ال�سل ��ع ومراقبة
م ��دى توافر ال�شروط اخلزنية يف املخازن و�أماكن
العر� ��ض � ,إثن ��اء ال ��دوام الر�سمي او بع ��ده وعلى
املجهز واملعلن �إبداء التعاون التام يف هذا ال�ش�أن.
وتبلي ��غ اجلهات املخت�صة ع ��ن ال�سلع التالفة وغري
امل�ستوفي ��ة ل�ش ��روط ال�سالم ��ة ال�صحي ��ة ومتابعة
�إجراءاته ��ا بالتن�سي ��ق م ��ع ال ��وزارات املخت�ص ��ة
لنتمكن من حماية امل�ستهل ��ك العراقي من الظواهر
ال�سلبية يف الأ�سواق العراقية..

وم ��ن اجل النهو� ��ض بالواقع االقت�ص ��ادي العراق ��ي ت�سعى احلكومة
اىل ج ��ذب اال�ستثمار الأجنبي اىل البل ��د لي�ساهم يف ت�سريع م�شاريع
االعمار والبنية التحتية اال ان هذه امل�ساعي تالقي معوقات وم�شاكل
ت�ؤث ��ر �سلبا على جناح امل�ش ��روع اال�ستثماري الذي يحتاج الكثري من
االهتمام والت�شريعات والقوانني امل�ساندة.
وم ��ن اج ��ل االطالع عل ��ى التجرب ��ة اخلليجي ��ة يف جم ��ال اال�ستثمار
واملحف ��زات التي وفرتها هذه ال ��دول للم�ستثم ��ر �سن�ستعر�ض بع�ض
مقومات جذب اال�ستثمار يف دولة قطر كنموذج من �ضمن هذه الدول
حي ��ث متتلك دولة قط ��ر (ح�سب امل�صادر القطري ��ة) جمموعة متكاملة
م ��ن مقومات ج ��ذب اال�ستثم ��ار الأجنبي ،وم ��ن �أبرز ه ��ذه املقومات
اال�ستق ��رار ال�سيا�سي واالجتماعي ،وتوفر جمل ��ة من عوامل الإنتاج
الت ��ي تق ��دم مزايا ن�سبي ��ة لل�صناع ��ات ذات اال�ستهالك الكب�ي�ر للطاقة
حيث يتوفر لدى قطر �أكرب حقل منفرد للغاز غري امل�صاحب يف العامل
مم ��ا ميثل ثق�ل�ا اقت�صادي ��ا للدولة بالإ�ضاف ��ة �إىل موقعه ��ا اجلغرايف
املتواجد يف مركز منطق ��ة اخلليج والتكوين اجلغرايف للدولة ك�شبه
جزي ��رة ممت ��دة عرب مياه اخلليج مم ��ا ي�ضيف لها مي ��زة وجود منافذ
بحري ��ة و�سواحل ممتدة عرب مياه اخلليج الأمر الذي يزيد من فر�ص
الدول ��ة لأن ت�صبح مركزا جيدا للقيام بالأعم ��ال اال�ستثمارية� ،إ�ضافة
�إىل �أن قط ��ر تتب ��ع �سيا�س ��ة االقت�ص ��اد احل ��ر وتق ��وم ب�س ��ن القوانني
والت�شريعات وتقوم بتحديثها لإر�ساء ودعم هذا التوجه االقت�صادي
املفتوح على كافة دول العامل ولي�ست هناك �أية �أعباء جمركية �أو قيود
عل ��ى القي ��ام بالأعم ��ال �أو �إجراء املعام�ل�ات والتحوي�ل�ات املالية �إىل
اخلارج ف�ضال عن �أن الدولة قامت ب�سن بع�ض القوانني والت�شريعات
لتوف�ي�ر احلواف ��ز والت�سهيالت التي م ��ن �ش�أنها رفع مع ��دالت ربحية
امل�شروع ��ات التي تقام فيها .وق ��د حظيت البني ��ة الأ�سا�سية من طرق
ومراف ��ق وموان ��ئ وو�سائ ��ل ات�ص ��ال بن�صي ��ب واف ��ر م ��ن �أولوي ��ات
الدول ��ة يف �إطار �سيا�ستها لتحقيق عملية التنويع االقت�صادي وجذب
اال�ستثمارات الأجنبية للم�شاركة بدور فعال يف عملية تنويع م�صادر
الدخ ��ل القوم ��ي .وت�سمح قط ��ر با�ست�ي�راد العمالة الالزم ��ة لت�شغيل
امل�شروع ��ات من �أي من دول الع ��امل ،كما �أن معدالت الت�ضخم يف قطر
منخف�ض ��ة بلغت ( )%0.1يف ع ��ام  .2003ويرخ�ص قانون اال�ستثمار
الأجنبي لوزارة االقت�صاد والتجارة �أن ت�سمح للم�ستثمرين الأجانب
باال�ستثم ��ار يف جمي ��ع قطاعات االقت�صاد الوطن ��ي ب�شرط� :أن يكون
لديهم �شريك قطري �أو �أكرث ال تقل م�ساهمتهم عن  %51من ر�أ�س املال،
و�أن تكون ال�شرك ��ة قد �أ�س�ست على وجه �صحيح ،وفقا لأحكام قانون
ال�شركات التجارية .و يج ��وز بقرار من الوزير ال�سماح للم�ستثمرين
الأجانب بتجاوز ن�سب ��ة م�ساهماتهم من  %49وحتى  %100من ر�أ�س
امل ��ال للم�ش ��روع يف جماالت الزراع ��ة وال�صناعة وال�صح ��ة والتعليم
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جــذب االستثمار فــي الخليــج..
قطــــر إنموذجا
وال�سياح ��ة وتنمية وا�ستغالل املوارد الطبيعية �أو الطاقة والتعدين،
ب�ش ��رط �أن تتما�ش ��ى م ��ع خط ��ة التنمي ��ة يف الدولة وعل ��ى �أن يراعى
تف�ضي ��ل امل�شروعات التي ت�ستخدم منتج ��ات وخامات حملية ت�ساعد
عل ��ى زي ��ادة القيم ��ة امل�ضاف ��ة ،وامل�شروع ��ات التي حتق ��ق اال�ستغالل
الأمث ��ل للمواد اخلام املتاحة حمليا ،وال�صناعات الت�صديرية �أو التي
تق ��دم منتجا جدي ��دا� ،أو ت�ستخ ��دم تقنية حديثة ،وكذل ��ك امل�شروعات
الت ��ي تعمل على توط�ي�ن �صناع ��ات ذات �شهرة عاملي ��ة ،وامل�شروعات
الت ��ي تهتم بالك ��وادر الوطنية .و�أج ��از القانون القط ��ري ،ومبوجب
مر�س ��وم �أم�ي�ري ،ا�ستثم ��ار الأ�شخا�ص غري القطري�ي�ن لأموالهم دون
�شري ��ك قطري يف جمال ال�صناع ��ة �أو الزراع ��ة �أو التعدين �أو القوى
املحرك ��ة �أو ال�سياح ��ة �أو مق ��اوالت الأعم ��ال ،ب�ش ��رط �أن يك ��ون ذل ��ك
لأغرا�ض التنمية االقت�صادية� ،أو لتي�سري �أداء خدمة عامة �أو لتحقيق
منفعة عامة ،كما �أجاز القانون بذات الأداة للأ�شخا�ص غري القطريني
ا�ست�ي�راد املواد الالزم ��ة لهذه امل�شروعات الت ��ي ال يوجد لها مثيل يف
الأ�س ��واق املحلية .وتلت ��زم قطر بعدم فر� ��ض �أية قي ��ود �إ�ضافية على
ا�ستثم ��ار ر�أ�س املال الأجنبي يف قطر يف امل�ستقبل ،بحيث ت�ؤثر على
املناف�سة املتكافئة لر�ؤو�س الأموال الأجنبية ،مع ر�أ�س املال القطري.
بيد �أن ��ه يحظر على الأجانب اال�ستثمار يف جماالت البنوك و�شركات

الت�أم�ي�ن وكذلك يف جم ��االت ال ��وكاالت التجارية و�ش ��راء العقارات.
وق ��د و�صلت اال�ستثمارات خالل ال�سنوات الأخرية يف قطاعي النفط
والغ ��از ح ��وايل ( )26بليون دوالر ،وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أن بليون
دوالر من هذه اال�ستثمارات �أجنبية .جدير بالذكر �أن دولة قطر ع�ضو
يف منظم ��ة التج ��ارة العاملية ،وقد قامت با�ست�ضاف ��ة وتنظيم امل�ؤمتر
الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية يف الدوحة يف عام .2001
م ��ن �أهم االمتي ��ازات العامة - :حرية دخول ر�أ� ��س املال وخروجه من
و�إىل الب�ل�اد - .حرية حتويل الأرباح والأ�ص ��ول متى رغب امل�ستثمر
يف ذل ��ك - .حري ��ة التحويل للعم�ل�ات الأجنبية وثب ��ات �سعر ال�صرف
تقريبا - .حرية االقت�صاد القطري.
ومن الإعف ��اءات العامة -1 :للم�ستثمر الأجنبي �أن ي�ستورد مل�شروعه
اال�ستثماري ما يحتاج �إليه يف �إن�شاء امل�شروع �أو ت�شغيله �أو التو�سع
في ��ه� -2 .إعفاء ر�أ� ��س املال الأجنبي امل�ستثمر م ��ن �ضريبة الدخل ملدة
ال تزي ��د ع ��ن ع�شرة �سنوات من تاري ��خ ت�شغيل امل�ش ��روع ا�ستثماريا.
� -3إعفاء جمركيا لواردات امل�شروع من �آالت ومعدات الزمة لإن�شائه.
� -4إعفاء جمركيا للم�شروع ال�صناعي على وارداته من املواد الأولية
والن�ص ��ف م�صنع ��ة الالزم ��ة للإنت ��اج والت ��ي ال تتواف ��ر يف الأ�سواق
املحلية.
م ��ن احلواف ��ز املطروح ��ة -1 :تهيئ ��ة الفر� ��ص اال�ستثماري ��ة و�إعداد
الدرا�س ��ات الأولي ��ة للم�شروع ��ات ال�صناعي ��ة� -2 .إع ��داد درا�س ��ات
اجل ��دوى االقت�صادي ��ة والتقني ��ة و�إب ��داء امل�ش ��ورة الفني ��ة للقط ��اع
اخلا�ص الراغب يف اال�ستثمار -3 .فتح املواقع املالئمة لال�ستثمارات
ال�صناعية يف الأرا�ضي املخ�ص�صة لذلك يف املنطقة ال�صناعية ب�إيجار
مالئم ولف�ت�رات طويلة -4 .م�ساعدة امل�شروعات ال�صناعية املرخ�صة
للح�ص ��ول على قرو�ض من بنك التنمية ال�صناعية وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخ ��رى -5 .تق ��دمي امل�ساع ��دة للم�ستثمرين بناء عل ��ى اطالعهم على
املعلوم ��ات البيانات والدرا�سات املتوافرة حول امل�شروعات املختارة
لال�ستثم ��ار -6 .تزويد امل�شروع بالطاق ��ة الكهربائية والبرتول واملاء
والغاز الطبيعي ب�سعر تناف�سي.
االمتي ��ازات الأخ ��رى -1 :وجود منطق ��ة �صناعية مكتمل ��ة اخلدمات
للأغرا� ��ض ال�صناعية -2 .متوي ��ل امل�شروعات ال�صناعي ��ة املتو�سطة
وال�صغرية من قبل بنك قطر للتنمية ال�صناعية ب�سعر فائدة ت�شجيعي
ولف�ت�رة �سم ��اح مالئمة ل�س ��داد الأق�س ��اط -3 .نظم و�إج ��راءات مرنه
جللب العمالة ال�صناعي ��ة وغريها -4 .وجود قوانني عمل مرنه تكفل
حقوق كافة الأطراف املعينة باال�ستثمار والعمال -5 .خدمات �صحية
بر�س ��وم مالئم ��ة -6 .ت�شريعات و�إج ��راءات مرنه لت�سجي ��ل املن�ش�آت
التجاري ��ة وال�صناعية� -7 .سهولة االت�ص ��ال بامل�س�ؤولني احلكوميني
والر�سمي�ي�ن حل ��ل الإ�شكاليات التي تعرت� ��ض اال�ستثمارات -8 .ف�ض
النزاع ��ات اال�ستثماري ��ة ع ��ن طري ��ق التحكي ��م التج ��اري �أو اللجوء
للمحاك ��م العدلي ��ة �أو ال�شرعي ��ة بالدولة وف ��ق االخت�صا�ص -9 .نظام
ق�ضائي م�ستقل مبوجب القانون
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م ��ا ه ��ي المصارف اإلس�ل�امية؟ و كي ��ف تعمل بل كي ��ف عملت خالل
الس ��نوات الماضية ،وه ��ل بإمكانها أن تلعب دورًا ف ��ي عملية التنمية
المنتظرة كما يدعي القائمون عليها أم هي مصارف كغيرها ال يميزها
سوى التسمية ،وبعض الشكليات والحيل الشرعية التي تؤطر عملها،
ويبقى السؤال األهم عن مدى ميل الجمهور المستهلكين إلى التعامل
مع هذه المصارف.
هذه التساؤالت نوقشت في التحقيق التالي:
تحقيق  /ليث محمد رضا

المصـــارف اإلسـالميـــة...
بيـ��ن الش��ــريـعـــة واالس��ــتثـمـار!
مصرفيون إسالميون:

قال املدي ��ر املفو�ض للم�ص ��رف الوطني الإ�سالمي
الدكت ��ور �ص ��ادق ال�شم ��ري� :إن مفه ��وم التموي ��ل
الإ�سالم ��ي يعطي االموال �إىل من يتجر بها ب�إحدى
�صي ��غ التموي ��ل لتحقي ��ق الرب ��ح احل�ل�ال الذي هو
املح ��رك الأ�سا�س حلرك ��ة االنتاج والنم ��و القت�صاد
البل ��د ومنفع ��ة الف ��رد واملجتمع وتنمي ��ة القطاعات
(االقت�صادي ��ة واالجتماعية) لتعزيز القيم الرتبوية
واالجتماعي ��ة واالن�سانية كما يق ��وم بربط �أهداف
التنمي ��ة االقت�صادي ��ة بالتنمي ��ة االجتماعي ��ة ع ��ن
طري ��ق توجي ��ه املدخرات اىل املج ��االت التي تخدم
االن�سان بالدرجة اال�سا�س وحتقيق عدالة التوزيع
وتقلي� ��ص الفجوة بني الغن ��ي والفقري فتقتل ال�شح
والبخل ل ��دى الغني وتقتل احل�س ��د والعداوة لدى
الفقري،لذل ��ك �سي� ��ؤدي �إىل ارتف ��اع مع ��دالت العائد
الت ��ي حتققه ��ا ال�صريف ��ة الإ�سالمي ��ة اذا قورن ��ت
بال�صريفة التقليدية.
وق ��ال ال�شم ��ري� :إن ال�صريف ��ة الإ�سالمي ��ة تق ��وم
عل ��ى ا�ستحقاق الأرب ��اح وفق قاع ��دة ال ُغنم بالغرم
�أي رب ��ح وخ�س ��ارة وقد يك ��ون التعام ��ل موجب ًا �أو
�سالب ًا وال يحدد م�سبق� � ًا �أي تطبيق �أحكام ال�شريعة
اال�سالمية.
وا�ضاف ال�شمري :القر�ض يف ال�صريفة اال�سالمية
يقطع ��ه املقر�ض من ماله وهو قرب ��ة يتقرب بها اىل
الل ��ه على قاعدة قوله تعاىل" :و�أقر�ضوا الله قر�ض ًا
ح�سن ًا" كم ��ا �أن العقود جائزة �شرع ًا على اعتبار �أن
امل ��ال ال يلد امل ��ال و�إمنا يلد العمل فه ��ذا مباله وهذا
بجه ��ده وخربته ،على اعتب ��ار �أن النقد لي�س �سلعة
و�إمنا ه ��و معيار تقوم ب ��ه الأ�شياء وم ��ن �ش�أن هذا
املعي ��ار (املقيا�س) �أن يكون ثابت ًا و�أن الفائدة تلغي
هذه احلكمة وتعترب مف�سدة حيث نرى النقد يرتفع
وينخف�ض تبع ًا ل�سعر الفائ ��دة وبذلك ف�سد املقيا�س
(املعي ��ار) الذي تقوم ب ��ه ال�سلع (جت ��ارة بالنقود)،
تك ��ون م�س�ؤول ��ة عن �س�ي�ر امل�شروع املم ��ول بنف�س
درجة العميل امل�ستثمر.

وتاب ��ع ال�شم ��ري� :أن االحتف ��اظ بالنق ��ود يف الفقه
الإ�سالمي ي�شكل تكلفة ينبغي �أن يدفع عليها امل�سلم
زكاة  %2.5لذا ينبغي تقليب هذه االموال با�ستمرار
لك ��ي ال ت�أكله ��ا ال ��زكاة� ،أن ملكية الوديع ��ة للمودع
جتعله يتحمل خماطر �إيداعها حيث �أن يد امل�صرف
ي ��د امانة ولي�ست يد �ضمان ��ة اال اذا ثبت ق�صور من
قبل امل�صرف او خالف �شروط العقد �أو ما قيده رب
امل ��ال عندها يعترب متعدي ًا وتنقلب يده من يد امانة
اىل ي ��د �ضمان ��ة على امل ��ال مبعنى حت ��ول املال من
م�ضارب ��ة اىل دين يف ذمته ،كم ��ا التظهر يف جانب
املطلوب ��ات �أي ودائ ��ع لأج ��ل قرو� ��ض و�إمنا تظهر
ودائع اال�ستثمار ويقوم امل�صرف با�ستثمارها وفق ًا
لعقد امل�ضارب ��ة ال�شرعية على �أ�سا� ��س امل�شاركة يف
الرب ��ح واخل�س ��ارة (قاعدة ال ُغنم وال ُغ ��رم) ،واالهم
م ��ن ذل ��ك �أن امل�ص ��ارف اال�سالمية تخ�ض ��ع للرقابة
ال�شرعية.
م ��ن جانبه ،مدير املفو�ض مل�صرف �إيالف الإ�سالمي
عبا� ��س قا�سم ق ��ال :امل�ص ��ارف الإ�سالمي ��ة العراقية
تعم ��ل حالي ًا من دون قان ��ون ينظم عملنا واملوجود
هو قانون امل�صارف الذي و�ضعه برمير عام 2004
وهو يخ�ص امل�صارف التجارية والقطاعية.
و�أ�ض ��اف قا�سم :بع ��د اجتماعات ع ��دة �شكلت جلنة
ت�ضمن ��ت �أع�ض ��اء ميثل ��ون امل�ص ��ارف الإ�سالمي ��ة
كاف ��ة لكتاب ��ة مق�ت�رح قان ��ون امل�ص ��ارف الإ�سالمية
وطبيع ��ة عملها حيث انها تختل ��ف متام ًا عن طبيعة
عم ��ل امل�ص ��ارف اال�ستثماري ��ة والتجارية من حيث
مديات تطبي ��ق ال�شريعة الإ�سالمي ��ة يف التعامالت
امل�صرفي ��ة ك ��ون معظ ��م التعام�ل�ات امل�صرفي ��ة يف
امل�ص ��ارف اال�ستثماري ��ة ه ��ي تعام�ل�ات خمالف ��ة
لل�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة كونه ��ا تعتم ��د عل ��ى الفائ ��دة
املح ��ددة بوقت وهذا خمالف لل�شريع ��ة الإ�سالمية،
بينم ��ا امل�ص ��ارف الإ�سالمية تعم ��ل ب�أ�ساليب �أخرى
كالإج ��ارة والإ�ست�صن ��اع وامل�شارك ��ة واملرابح ��ة
وه ��ي تعام�ل�ات م�صرفي ��ة �إ�سالمية ،فعندم ��ا يريد
العمي ��ل �شراء �سيارة ال نعطي ��ه قر�ض ًا مالي ًا كما هو

احل ��ال يف امل�صارف اال�ستثمارية ب ��ل نقوم ب�شراء
تل ��ك ال�سي ��ارة ونبيعها له ب�صيغ ��ة الإق�ساط وهكذا
نك ��ون قد جتاوزنا امل�شكلة ال�شرعية وهذا ما يعرف
باملرابحة.
و�أك ��د قا�س ��م �أن كل م�ص ��رف �أ�سالم ��ي في ��ه هيئ ��ة
�شرعي ��ة �إ�سالمية ت�ضم علماء دين من املذاهب كافة
لوجود بع�ض احلاالت التي تتطلب ا�ستفتاء الهيئة
ال�شرعية واخذ الفت ��وى منها ،الفت ًا اىل عدم وجود
ثقاف ��ة امل�ص ��ارف الإ�سالمي ��ة يف الع ��راق بينما يف
دول اخللي ��ج الأم ��ر خمتلف ونحت ��اج اىل ان نن�شر
تلك الثقافة.
وطال ��ب قا�سم ب�إ�صدار قان ��ون امل�صارف الإ�سالمية
�سعي� � ًا ملزاولة الأعمال كافة مب ��ا فيها اال�ستثمارات
العقاري ��ة وال�صناعية التي لي�س من حق امل�صارف
التجاري ��ة ممار�ستها ،فمن ح ��ق امل�صرف الإ�سالمي
�أن يدخ ��ل مب�ش ��روع ا�ستثماري لكن ه ��ذا لي�س من
ح ��ق امل�ص ��رف التج ��اري ،واال�ستثمار ه ��و �أ�سا�س
عم ��ل امل�ص ��ارف الإ�سالمية ل ��ذا ف�أن �أف ��ق امل�صارف
الإ�سالمي ��ة �أو�سع م ��ن امل�صارف التجاري ��ة ،م�ؤكد ًا
ان دور امل�ص ��ارف الإ�سالمي ��ة يف عملي ��ة التنمي ��ة
ه ��و اكرب بكثري م ��ن امل�ص ��ارف التجاري ��ة وطبيعة
امل�ص ��ارف الإ�سالمي ��ة ت�ؤهله ��ا للدخ ��ول بق ��وة يف
العملية اال�ستثمارية لكن هذا الدور متوقف ب�سبب
ت�أخر ا�صدار قانون امل�صارف الإ�سالمية.

رأي الشريعة اإلسالمية

�أردن ��ا معرف ��ة ر�أي ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة فتحدثن ��ا
لأ�ستاذ احلوزة العلمية يف النجف الأ�شرف ال�شيخ
فرحان ال�ساعدي الذي قال :ال توجد حلول حقيقية
لالزمات االقت�صادية وال �أق�صد ال توجد �شرعية الن
كلم ��ة حالل وح ��رام تقدم ح ًال �شرعي� � ًا لكنها ال تقدم
ح ًال اقت�صادي ًا فلو �أ�صدرنا �أوامر ب�أن البنوك حرام
ويج ��ب ان تغلق �ستك ��ون لدينا �أزم ��ة عاملية كربى
يف التعام�ل�ات لكن باملقابل الإف ��راط يف املعامالت
الربوي ��ة ب ��ل كل الرب ��ا �أدى �إىل جمموع ��ة ك ��وارث
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ع�ب�ر الع�صور احلديث ��ة كان ابرزها ما �شهده العامل
�سنة  1929والذي عرف بالك�ساد العاملي الكبري يف
�أعق ��اب احل ��رب العاملي ��ة الثانية وق ��د ا�ستفادت من
ذل ��ك الواليات املتحدة الأمريكي ��ة يف ما �أطلق عليه
الرئي� ��س الأمريكي �آن ��ذاك مبخ ��ازن الدميقراطية،
لك ��ن يف الوقت ال ��ذي عا�صرن ��ا كان ��ت الأزمة اكرب
للبن ��وك االمريكية والت ��ي ادت اىل ته ��اوي ا�سعار
الب�ت�رول من  150دوالرا اىل  30ومل يتعاف العامل
اىل م�ؤخ ��ر ًا وما لبث ان رجع وهذا كله ب�سبب الربا
لكن احللول هي �أخالقية دينية ولي�ست اقت�صادية.
و�أ�ض ��اف �أل�ساع ��دي :البن ��وك الإ�سالمي ��ة تق ��دم
حلول وتق ��ول �أن ب�إمكانها الدخ ��ول يف م�ضاربات
�شرعية للنهو�ض مب�ست ��وى الأداء االقت�صادي لكن
م ��ن ال�صع ��ب �أن نق ��ول �أن عم ��ل ه ��ذه البن ��وك تقع
حتت طائل ��ة ال�شريع ��ة  %100ومن ال�صع ��ب �أي�ض ًا
�أن جن ��ري خل ��ف النا�س ونق ��ول له ��م ت�صرفوا هنا
وال تت�ص ��رف هن ��اك لأن احلياة �ست�صب ��ح ثقيلة فال
يج ��ب �إن نحمله ��م حرام� � ًا فنق ��ول دع النا� ��س على
غفلتها وهذا ال يعني ان نرتكهم دون معرفة احلالل
واحل ��رام لكن " ي ��ا �أيها الذين �آمن ��وا ال ت�س�ألوا عن
�أ�شي ��اء �إن تب ��د لك ��م ت�سو�ؤك ��م" من نعم ��ل بالهيكل
الع ��ام للإ�سالم الذي يف�ضي ب�أن الربا حرام وانتهى
االم ��ر وال نغو� ��ص بالتفا�صيل ،لذل ��ك طاملا ان هذه
البن ��وك تطلق على نف�سه ��ا ت�سميات �شرعية مبعنى
�أنها ال تعم ��ل بالربا فيفرت�ض النظر لها على كونها
�صحيح ��ة وهذا هو احلل امل�ؤقت الب�سيط و�إىل ف�أن
الأزمة �أكرب و�أ�ضخم.
وب�ش� ��أن �أقدام امل�صرف ب�إط�ل�اق ت�سمية الهدية على
الفائ ��دة �أك ��د �أل�ساعدي� :أن تغي�ي�ر الت�سمية ال يغري
�شيئ ًا ،لكن ثمة حيل �شرعية مقبولة فالله عندما اراد
ان يعف ��و عن ايوب من �ض ��رب زوجته "وخذ بيدك
�ضغث ��ا فا�ض ��رب ب ��ه وال حتن ��ث" ،فيق ��ال �أن احليل
ال�شرعية واجبة �أخالقي ًا الن احلياة بدونها ت�صبح
�صعبة لكن البد من �ضوابط ولي�س كل ان�سان يحتال
�شرع� � ًا وامنا ينفذ قيم �شرعي ��ة ،كال�سفر خارج البلد

يف رم�ضان لتجاوز امل�سافة ال�شرعية ثم العودة من
اجل االفطار فهذه حيلة �شرعية جائزة.
وب�ي�ن ال�ساع ��دي :ان مو�ض ��وع احليل ��ة ال�شرعي ��ة
ينبغ ��ي �أن يك ��ون مدون ��ا ومعروفا لك ��ي ال يح�صل
حتاي ��ل على الن�صو� ��ص ويف مو�ض ��وع التعامالت
النقدي ��ة �أي�ض� � ًا توج ��د بع� ��ض الأبواب لك ��ن يجب
�أن تك ��ون الهدي ��ة بنية املهدي ولي� ��س حتديد ن�سبة
واعتبارها هدية اما اذا اعطيت ل�شخ�ص الف دوالر
وقل ��ت له اعطن ��ي فوقها ما ت�شاء فحت ��ى لو �ضاعف
املبلغ ف� ��أن ذلك حال ًال اما اذا حددت ل ��ه مقدار فائدة
مهما كانت قليلة ومقرتنة بالوقت ف�أنها ربا والهدية
ال تخ�ضع ل�شروط وا�شك ان يقدم م�صرف على منح
املتعاملني معه حرية حتديد الفائدة.
وقال ال�ساعدي� :إن ال�سيد حممد باقر ال�صدر طرح
حلول كان ��ت بناءة يف حينها لكنن ��ا بحاجة حللول
جدي ��دة بعد ان ظهرت ر�ؤو�س االم ��وال وال�شركات
ال�ضخمة.
واو�ض ��ح ال�ساع ��دي :ان احل ��ل الأف�ض ��ل الآن ه ��و

اللج ��وء �إىل الأ�سه ��م لأنه ��ا عب ��ارة ع ��ن �ش ��ركات
تتحم ��ل الربح واخل�س ��ارة دون �شروط �أو مواقيت
وتعامالت اال�سهم لدينا يف العراق حمدودة ب�سبب
غياب امل�شاريع االقت�صادية ال�ضخمة ،حل م�شكالتنا
االقت�صادية يكمن يف اال�سهم ولي�س يف االيداع الن
االيداع الب ��د �أن يقع �ضمن حدود الرب ��ا �أما الأ�سهم
فهي لي�ست كذلك.
ولف ��ت ال�ساع ��دي �إىل امكانية تعام ��ل م�صريف غري
رب ��وي النن ��ا يف العراق ت�ض ��ع النا� ��س اموالها يف
امل�ص ��ارف لي�س به ��دف م�ضاعفتها ب ��ل بهدفني هما
احلفاظ عليها واله ��دف الثاين ان بع�ض التعامالت
تتطلب ان يكون لنا ر�صيد ًا م�صريف.

البنك المركزي

وقال نائب حمافظ البنك املركزي العراقي الدكتور
مظه ��ر حممد �صالح :ان قان ��ون " "94ل�سنة 2004
يتح ��دث عن �صريفة جتارية غ�ي�ر ربوية وهي غري
ا�ستثمار ،والعائق الأ�سا�سي ان امل�صارف اال�سالمية
املجازة تخ�ضع للوائح الرقابية ذات العالقة
بال�صريفة التقليدية ولذلك حدود ممار�سة
ال�صريف ��ة اال�ستثمارية عل ��ى نطاق وا�سع
ه ��و مقي ��د بالقان ��ون الناف ��ذ والتعليمات

وعندم ��ا اراد البن ��ك املركزي ا�ص ��دار الئحة رقابية
تنظم عم ��ل امل�صارف اال�سالمي ��ة كان اعرتا�ض من
جمل� ��س �ش ��ورى الدولة بع ��دم وجود قان ��ون ينظم
عمل ال�صريفة الإ�سالمية وملا ال يوجد �سند قانوين
ف�ل�ا ميكن �إ�ص ��دار هذه الالئحة م ��ن التعليمات لكن
التط ��ور االيجابي الذي ح ��دث ان قان ��ون املوازنة
� 2011أ�ش ��ار �إىل امكانية فتح نافذت�ي�ن �إ�سالميتني
حكوميتني وت�أ�سي�س م�صرف ا�سالمي حكومي.
وا�ض ��اف �صالح :لك ��ون قانون املوازن ��ة االحتادية
ه ��و ال�سن ��د القان ��وين اق ��ر جمل� ��س �إدارة البن ��ك
املرك ��زي م�ؤخ ��ر ًا جملة م ��ن التعليم ��ات التي تنظم
عمل امل�صارف الإ�سالمية وهي بالواقع ار�شادات.
وتاب ��ع �صال ��ح :هناك م�ش ��روع متكام ��ل للم�صارف
الإ�سالمية واالن يف جمل�س �شورى الدولة.
وب�ي�ن �صال ��ح :امل�ص ��ارف الإ�سالمية يبل ��غ ن�شاطها
ي�شكل  %20من جممل الن�شاط الأهلي و�إذا ما �أ�س�س
م�صرف �أ�سالمي حكوم ��ي قد ي�شكل ن�سبة  %40من
الن�شاط امل�صريف وهذا يحتاج لعدة �سنوات.
الن امل�صارف فيها م�شاكل يف ال�سيولة وهي �ضمانة
لأموال املودعني واملتع ��ارف عاملي ًا �أن تبقى  %5يف
امل�صرف و  %10يف البنك املركزي.

مصرف حكومي إسالمي

و�أق ��رت احلكوم ��ة ت�أ�سي� ��س �أول م�ص ��رف حكومي
يوفر خدمات التمويل الإ�سالمي يف البالد بر�أ�سمال
ي�ص ��ل �إىل  250مليار دينار ،مب ��ا يعادل نحو 214
مليون دوالر.
وبح�س ��ب "خدمة معلوم ��ات امل�صرفية الإ�سالمية"
(اي.اف.اي.ا�س) ف�أن امل�صرف اال�سالمي العراقي
اجلديد �سيعمل حتت �إ�شراف البنك املركزي العراقي
و�سريتب ��ط �إداري� � ًا ب ��وزارة املالي ��ة ،و�إن امل�صرف
الإ�سالمي "�سيعمل على ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال
الكب�ي�رة و�سي�سه ��م يف عملي ��ة ال�صريف ��ة الداخلية
والتعامل مع امل�صارف احلكومية واخلا�صة".
واعت�ب�ر ع ��دد م ��ن اخل�ب�راء �أن ه ��ذا الق ��رار ميث ��ل
ابتعاد ًا عن نه ��ج �سابق �إذ كانت اللجنة االقت�صادية
يف جمل�س النواب �أعلن ��ت �أن امل�صارف الإ�سالمية
العاملة حالي� � ًا يف العراق وعدده ��ا ت�سعة م�صارف
خا�ص ��ة ال ت�سه ��م يف رف ��ع م�ست ��وى التنمي ��ة
االقت�صادية.
وذك ��ر البي ��ان� :أن امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة يف العراق
البالغ عدده ��ا  36م�صرف ًا ال متتلك �أدوات النهو�ض
بالواق ��ع النق ��دي واالقت�صادي لأ�سب ��اب عدة �أهمها
غي ��اب قان ��ون خا� ��ص ينظ ��م �أعمالها وع ��دم ت�أمني
الدعم املطلوب من الدولة.
و�أ�شار البيان :اىل �أن م�صرف الرافدين الذي يعترب
�أهم م�ص ��رف حكومي يف الب�ل�اد ال يقبل احلواالت
م ��ن امل�ص ��ارف اخلا�ص ��ة وم ��ن �ضمنه ��ا امل�ص ��ارف
اال�سالمي ��ة ،وقال �إن وزارة امل ��ال متنع التعامل مع
امل�صارف اخلا�صة ومنها الإ�سالمية.
ونقل البيان عن املدي ��ر التنفيذي لرابطة امل�صارف
العراقي ��ة اخلا�ص ��ة فائ ��ق نا�ص ��ر ح�س�ي�ن قول ��ه �إن
امل�ص ��ارف احلكومي ��ة العراقي ��ة "ال يج ��وز له ��ا
التعام ��ل وف ��ق النظ ��ام امل�ص ��ريف اال�سالم ��ي لأن
موازنات امل�ص ��ارف الإ�سالمية وح�ساباتها تختلف
ع ��ن موازن ��ات وح�ساب ��ات امل�ص ��ارف التجاري ��ة
التقليدية".
ً
وكان البن ��ك املرك ��زي العراق ��ي �أعل ��ن �أخ�ي�را �أن ��ه
�سيمنح عدد ًا من رخ�ص ت�أ�سي�س امل�صارف اخلا�صة
م�ؤكد ًا �أن ازديادها �سيعزز الو�ضع االقت�صادي.
وق ��ال البي ��ان �إن جمموع ر�ؤو�س �أم ��وال امل�صارف
اخلا�ص ��ة يف الع ��راق يبل ��غ نحو  2.7ملي ��ار دوالر
بعدم ��ا رفع معظمها ر�أ�سمال ��ه اىل  100مليار دينار
بنهاية �شهر يونيو/حزيران على �أن ي�صل اىل 250
مليار بنهاية .2012

جمهور متدين

وقال ��ت املواطنة نور احمد� :أمي ��ل �إىل التعامل مع
امل�ص ��ارف اال�سالمي ��ة اكرث م ��ن غريه ��ا لأنها تعمل
وفق ال�ضوابط ال�شرعية.
و�أ�ضاف ��ت احمد :ان جمرد ت�سمية اال�سالمي عندما
يحملها امل�صرف متنح اطمئنان ًا للجمهور.
فيما قال التاجر جالل عدنان� :إن امل�صرف الإ�سالمي
ال يختلف عن امل�ص ��رف العادي يف �شيء ولكن فهو
يح�صل على الربح والفائدة يف كافة تعامالته ولكن
ب�صياغات التفافية غريبة وغري مقنعة.
بينم ��ا اك ��د التاج ��ر مال ��ك �أي ��اد :ان التعام ��ل م ��ع
امل�صارف اال�سالمية ق ��د يكون اكرث اطمئنانا اذا ما
حتمل امل�صرف جزءا من اخل�سارة.
من جانب ��ه ،قال املواطن �سرمد زي ��اد :نحن جمتمع
متع ��دد وبالتايل ف� ��إن فر�ض الأن�س ��اق الدينية على
التعام�ل�ات االقت�صادية امر غري �صحيح فتعامالتنا
يج ��ب ان تخ�ض ��ع للقانون وال �ش ��يء غريه.م�شري ًا
على �إىل مو�ضوع االلتزام بال�شريعة اال�سالمية يف
تعامالت امل�صارف اال�سالمية.
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انتاب ��ت جوالت التراخيص الثالث الس ��ابقة التي أبرمتها وزارة النفط
ردود أفعال متباينة ما جعلها موضع ش ��ك في إمكانية رفع القدرات
اإلنتاجية والتصديرية.
(الم ��دى االقتصادي) حاورت الخبير النفط ��ي حمزة الجواهري حول
هذه الجوالت واإلس ��تراتيجية المعتمدة م ��ن قبل وزارة النفط عبر
الحوار التالي:
حاورته  /صابرين علي

خبير نفطي لـ (المدى االقتصادي):

إدارة العق��ود النفطي��ة مازال��ت
قاصرة دون مستوى الطموح
*ه ��ل حقق ��ت التراخيص النفطي ��ة التي أبرمته ��ا وزارة
النفط جدوى اقتصادية ،وكيف؟
من الوا�ضح جد ًُا ان العراق يعي�ش على ايراد النفط
فعن ��د احلديث عن  %95لتموي ��ل امليزانية من النفط
االم ��ر الذي ي ��دل على ان ج ��والت الرتاخي�ص ترفع
منها وباقل تقدير  6ماليني دوالر وتعد هذه جدوى
اقت�صادي ��ة عالي ��ة ج ��د ًا حتق ��ق منها ولكن ل ��و كانت
�إدارته ��ا اف�ض ��ل حيث هن ��اك �إدارتان له ��ذه العملية،
االوىل منه ��ا ادارة ال�ش ��ركات العاملي ��ة ومنه ��ا بب ��ي
�شي ��ل وموب ��ل وغريها وتعد ه ��ذه ال�ش ��ركات تنتج
ح ��وايل  %70م ��ن النف ��ط يف الع ��امل والت ��ي تتمتع
بنج ��اح يف االعمال التي تق ��وم بها او حتقيق هدف
معني بتطوير احلق ��ول النفطية ومابالك يف تطوير
احلق ��ول العراقية والتي التوجد فيها حتديات تذكر
تق ��ف كعائ ��ق ،اما عم ��ل هذه ال�ش ��ركات ف ��ان م�س�ألة
التطوي ��ر من قبل ال�ش ��ركات �سهل ��ة وم�ضمونة ،اما
االدارة االخ ��رى املق�ص ��ود به ��ا ادارة وزارة النف ��ط
له ��ذه العق ��ود او تنفيذه ��ا حي ��ث انه ��ا منح ��ت اىل
�ش ��ركات وه ��ي تق ��وم بالتزاماته ��ا وتنفي ��ذ العقود

واالعم ��ال وعل ��ى ح�سب م ��ا مت التعاقد معه ��ا وهنا
يربز جانب اخر يتعلق بفهم البنود املوجودة داخل
العقود،واالمر االخر االحتياجات املطلوبة وحاجة
هذه ال�ش ��ركات اىل بنى حتتية مالئم ��ة التي تتمكن
م ��ن العمل حت ��ت ظلها وه ��ذه االمور الت ��ي تعد من
م�س�ؤولية ال ��وزارة وبالتزامن مع عمليات التطوير
الت ��ي جتري بداخل احلق ��ول ويف احلقيقة ان الذي
حدث يف الوقت احلا�ض ��ر قبل املوعد املحدد والذي
يبل ��غ اجله ث�ل�اث �سنوات م ��ن بدء التنفي ��ذ ارتفعت
الطاق ��ة االنتاجية  %10االمر ال ��ذي ادى اىل ارتفاع
انتاجي ��ة احلق ��ول مبدة وجي ��زة مثل حق ��ل الرميلة
وال ��ذي يعد من احلقول ن�صف املطورة التي تتمتع
ب�إمكانات ترفع االنتاجية فيها اىل  % 10او اكرث من
ذل ��ك من خالل البنى التحتية فيه ��ا املوجودة والتي
تتمتع بها من عازالت وحمطات معاجلة النفط والغاز
و�أبار حمف ��ورة حيث تكون جملة من العوامل التي
ت�سهل من العمل بها االمر الذي ادى اىل رفع االنتاج
هذه وهذا ينطبق على حقل جمنون والزبري وغرب
القرن ��ة فهي حقول �سوبر عمالقة ومن اكرب احلقول

الع�ش ��ر املوج ��ودة يف الع ��امل والت ��ايل ا�ستطاع ��ت
ال�ش ��ركات ان تنتج قبل املوع ��د االمر الذي يدل على
ان ال ��وزارة وج ��دت نف�سه ��ا امام واق ��ع مرير حيث
ان البن ��ى التحتي ��ة لنق ��ل النفط وخزن ��ه وبيعه من
خالل املنافذ البحرية غ�ي�ر كافية ال�ستيعاب الزيادة
اجلدي ��دة والقادمة الن الوزارة هي� ��أت نف�سها خالل
مدة ث�ل�اث �سنوات من بدء عملي ��ات التطوير للقيام
بااللتزامات البيئية التي تقع على عاتقها فمن خالل
ه ��ذا اجلان ��ب حققت جناح ��ات ،اما اجلان ��ب االخر
فهي بحاجة اىل اخت�صا�صيني فهم بحاجة ايل تهيئة
بن ��ى حتتية او�س ��ع الت ��ي ت�ستوعب ه ��ذه الزيادات
االم ��ر الذي ادى اىل تلك� ��ؤ ال�شركات يف عملها وهي
بحاجة اىل اع ��ادة النظر يف الربامج التي تقوم بها
يف عملي ��ات التطوير واىل حد االن ا�شكاليات بينها
وبني ال ��وزارة حول هذا املو�ض ��وع ولكن بالنتيجة
االمر ال يعني ان اجلوى االقت�صادية مل حتقق ويف
نهاي ��ة عمليات التطوير قد يتحق ��ق النجاح بالكامل
فيم ��ا اذا نفذت التزاماتها من ناحي ��ة البنى التحتية
ومتكن ��ت م ��ن تنفيذ عق ��ود النف ��ط من خ�ل�ال �إدارة
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مبدعة و�صحيحة.
*ه ��ل عق ��ود الخدم ��ة ضمن ج ��والت التراخي ��ص تمتلك
المعايير العالمية في التعاقدات النفطية؟
هناك مناذج اقت�صادية كبرية ومعروفة عاملي ًا للتعاقد
وهذه كان هدفه ��ا التعاقد معنا وهذه النماذج ميكن
ا�ضاف ��ة لها �شيئا جديدا وهو م ��ا �سمي لدينا بعقود
اخلدم ��ة وهي باحلقيق ��ة عقود خدم ��ة ولكن طويلة
االمد واعتربت من قب ��ل االقت�صاديني يف العامل من
اف�ضل العق ��ود وانت�صارا كبريا للع ��راق وهي كذلك
لأنه ��ا ال ت�سم ��ح لل�ش ��ركات ان تكون �شري ��كا ح�سب
الد�ست ��ور وامل ��ادة ( )111التي ال ت�سم ��ح بهذا االمر
وهي تطلب اجرا و�سوف حتمل خماطر ت�شغيل هذه
االموال و�صرفه ��ا يف هذه العمليات فهي تنقذنا من
م�س�أل ��ة غاية يف اخلطورة اذا ما قمنا بها فان اعطاء
املربرات من ال ��دوالرات اىل ا�شخا�ص م�شكوك بهم
وب�إعمالهم فهي بحاجة اىل االمانة يف العمل بها ف�أن
ه ��ذه العقود ميكن من خاللها جتاوز هذه اخلطورة

املحتمل ��ة ،فالع ��راق يع ��اين م ��ن وجود ف�س ��اد مايل
و�إداري كب�ي�ر جد ًا متكنت هذه ال�شركات من جتاوز
ه ��ذه امل�س�ألة ومن املفرو� ��ض ان تربى اجيال تتمكن
م ��ن القي ��ام بهذه العملي ��ة يف امل�ستقب ��ل وهي تعمل
ب�أنظم ��ة عم ��ل متطورة جد ًا و�أف�ض ��ل ما موجود يف
العامل بالن�سب ��ة ل�صناعات النفطي ��ة و�سيكون لدينا
�أجي ��ال قد ترب ��وا على عملي ��ات التطوي ��ر وبالتايل
ميك ��ن اال�ستغناء عن عمل هذه ال�شركات او احلاجة
اىل �أجنبي يقوم بهذه العمليات.
وان هذه العقود ن�صت على جلب �أرقى التكنولوجيا
الت ��ي ق ��د تكون غ�ي�ر منا�سبة لن ��ا وهذا االم ��ر الذي
يخل ��ق اخطاء يف املراح ��ل االوىل من العمل واالمر
الذي فع ًال حدث من خالل انزال امل�ضخات الغاط�سة
الكهربائي ��ة يف مكام ��ن ال يت ��م �إنزالها النه ��ا �سببت
�أ�ض ��رارا يف ه ��ذه املكام ��ن النفطي ��ة الت ��ي ادت اىل
ح ��دوث �ضغ ��ط يف االبار وحت ��رر الغاز م ��ن النفط
ال ��ذي بق ��ي يف الطبق ��ات ال�صخري ��ة وبالتايل ادى
اىل خ ��روج الغاز احلر وكان من املفرت�ض ان يكون
الغ ��از ذائب ��ا يف النف ��ط االم ��ر ال ��ذي ادى اىل حرق
جمي ��ع امل�ضخات التي مت انزالها اىل االبار فنحن ال
نتوقع ان هذه ال�شركات غ�ي�ر معر�ضة للخط�أ وعلى
هذا يج ��ب ان تكون التكنولوجي ��ا احلديثة منا�سبة
وان يتم التدرب على ا�ستعمالها وان ت�ضمن العقود
النفطي ��ة عل ��ى ن�سب ��ة ا�ستخال� ��ص النه ��ا حتت ��وي
عل ��ى خزين م ��ن الكميات الكب�ي�رة وخ�صو�ص� � ًا اذا
ا�ستخدمنا ا�سالي ��ب متطورة لال�ستخال�ص قد ت�صل
اىل  % 50وه ��ذه االمور التي تعد من ال�شروط التي
مت التعاق ��د عليها وعلى ال�ش ��ركات ان تقوم بها فهي
�ش ��روط مت تلوثه ��ا م ��ن قب ��ل البع�ض اعالمي� � ًا التي
تق ��ول بان الع ��راق ل ��ه التزام ��ات دولي ��ة ويف حال
هب ��وط الإنتاج ب�ش ��كل او باخر فان ه ��ذه ال�شركات
ال ت�أخ ��ذ اج ��ور خدم ��ة او ع ��دم فر�ض انت ��اج متفق
علي ��ه فهي تتبع �أوامر ال ��وزارة التي اتت من خالل
االلتزامات الدولية.
*ف ��ي ظل عدم وج ��ود قان ��ون النفط والغ ��از هل تحقق
عق ��ود الخدم ��ة بعدها القانون ��ي السليم،الس ��يما أن هناك
انتقادات كثيرة؟
�إن ه ��ذه االنتقادات تعد كالرج ��م بالغيب فان كل من
انتقده ��ا طلبنا منه الدليل على ه ��ذه الكالم �أنا بعيد
عن كل البعد عن الدولة او ال�شركات ،فالق�ضية انني
ل ��دي خربة وا�سع ��ة يف هذه املج ��ال واطلب من كل
�شخ� ��ص ينتقد هذه العقود الت�أك ��د من امل�صدر الذي
تعرف به على املعلوم ��ة فكل املنتقدين مل ي�أتوا ب�أي
�ش ��ي ء يدل عل ��ى انتقاداتهم فانا اعتربه ��ا �شخ�صي ًا
مرحل ��ة ت�أريخي ��ة عاملي ��ة اف�ض ��ل ماميك ��ن حتقيق ��ه
للع ��راق ام ��ا م�س�أل ��ة البع ��د القان ��وين ال�سلي ��م فهي
مطالبات م ��ن جمل�س النواب فان ��ه يعتقد ان وجود
االتفاقي ��ات الدولية يج ��ب ان ترجع وي�صادق عليها
جمل�س الن ��واب واحلقيقة هي ال تعد من االتفاقيات
الدولي ��ة فهي عقود م ��ع �شركات �أجنبي ��ة ولي�س من
ال�ض ��رورة تتم امل�صادقة عليه ��ا من قبله وهي ت�شبه
عقود اال�ستثمار لبناء جممع �سكني او عملية اخرى
تخ� ��ص ه ��ذا االمر فه ��ي باملح�صل ��ة النهائي ��ة ال تتم
املوافقة عليها من قبله وكل الوزارات االخرى تقوم
به ��ذه العق ��ود وهي الترج ��ع اليه فيها،ام ��ا من جهة
جمل�س النواب فانه يطالب بان تكون له يد فيها وان
يوف ��ر الغط ��اء القانوين لها وهو لي� ��س له اعرتا�ض
عليها حيث انه لو مت ادخال مثل هكذا عقود الميكن
ان تفك ��ر بعملي ��ات تطوي ��ر وبعد �سن ��وات عدة يف
الوقت الذي نح ��ن بحاجة اىل ا�ستثمار هذه الرثوة

املوج ��ودة لدين ��ا وم ��ن اخلط� ��أ ان يق ��وم بت�سيي�س
املل ��ف النفط ��ي م ��ن قبل ��ه فالقان ��ون يق ��وم بتفكي ��ك
القوانني احلالي ��ة ويخ�صخ�ص النفط حتت الأر�ض
وخ�صو�ص ًا �إذا ما مت �إقراره.
* كي ��ف تقيم ��ون إس ��تراتيجية وزارة النف ��ط ف ��ي مجال
االستكشاف واإلنتاج والتوزيع؟
هناك اعرتا�ضات كثرية عل ��ى �إدارة العقود النفطية
بالإ�ضاف ��ة اىل ال�سيا�س ��ات الإ�سرتاتيجي ��ة وخط ��ة
خم�سي ��ة طويل ��ة االم ��د لل ��وزارة فه ��ي يف الوق ��ت
احل ��ايل رجع ��ت اىل ا�سوبه ��ا الق ��دمي يف التعتي ��م
ومن ال�صع ��ب جد ًا ان ندخل وزارة النفط بظل هذه
العتمي ��ة وال�سيا�سة التي تنتهجها يف هذه املجاالت
وال ميكن للنف ��ط ان ت�سري اموره يف ظل الكوالي�س
ويج ��ب ان تك ��ون وا�ضح ��ة الن ��ه مو�ض ��وع يخ�ص
ملكي ��ة النا�س جميع ًا وخ�صو�ص ًا اذا كانوا ي�سريون
على خط �صحيح فال داع للخوف والعمل يف اجلهر
فالأخط ��اء املوجودة ترتكز يف االدارة وحتتاج اىل
ت�صحي ��ح الت ��ي تت�سبب ب�أ�ض ��رار كب�ي�رة للعراق و
فق ��دان الع�شرات من ملي ��ارات الدوالرات وهدر يف
الطاق ��ات املوج ��ودة وخ�صو�ص� � ًا ان اغلب اخلرباء
املوجودين يعمل ��ون يف اخلارج ومت رجعوهم اليه
مل ي�ستطيعوا ان يحققون جناحات وال يوجد تعميم
من قبل الوزارة ان يعطوهم ال�شيء املنا�سب لهم يف
ح�ي�ن جند االمريكي او االجنب ��ي ي�أخذ �ضعفه ،فيما
لو متت مراجعة اخلربات جند العراقي ميتلك خربة
خم�سني عاما فهم يتقا�ضون  2400دوالر يف ال�شهر
باال�ضاف ��ة اىل املميزات االخ ��رى التي يتمتعون بها
الت ��ي تتعل ��ق مب�سائ ��ل الت�أم�ي�ن يف ح�ي�ن يتقا�ضى
اخلبري الذي ميتلك اخل�ب�رة والكفاءة  2000دوالر
االمر ال ��ذي يجعل اخلربات تلج�أ للعمل يف اخلارج
بدال م ��ن العمل يف بلدهم يف الوق ��ت الذي جند فيه
ان �شرك ��ة البرتوجاينة مل تقب ��ل بوجود عاملني من
العراقيني واغلبهم من الباك�ستان والهنود باال�ضافة
اىل و�ض ��ع ا�شخا� ��ص غ�ي�ر منا�سب�ي�ن يف العمل يف
جم ��االت النف ��ط والطاقة وه ��م ال ميلك ��ون اخلربة
يف ه ��ذا املجال ولذلك هم ال يقيمون االخت�صا�صيني
احلقيقيني.
*كيف تقيمون منظومة المصافي النفطية في العراق وهل
من سبيل لرفع إنتاج وتحسين المشتقات النفطية؟
�إن امل�صايف النفطي ��ة يف العراق احدث م�صفى فيها

مت بن ��ا�ؤه قب ��ل �أربعني �سنة اما امل�ص ��ايف ال�صغرية
االخرى الت ��ي تنتج ع�شرين برمي�ل�ا يوم ًا ت�ستخدم
يف ح ��االت احلروب وح ��ركات اجليو�ش التي توفر
الوقود لل�سيارات الع�سكرية والتي ال ميكن اعتبارها
م�صايف يف كل حال من االحوال وهناك حماولة من
قب ��ل الوزارة ببن ��اء اربعة م�صاف متط ��ورة وتنتج
م�شتق ��ات ومنتجات التي ت�صل اىل  70او % 80هذا
ما جنده يف امل�صايف العاملية.
ان امل�ص ��ايف احلالي ��ة تنت ��ج  % 45ون�سب ��ة  55يت ��م
هدره ��ا وبيعها بقيم ��ة  15دوالر يف ح�ي�ن يجب ان
تك ��ون قيمته اك�ث�ر م ��ن  100دوالر او ي�ستخدم يف
انتاج الكهرباء او اجل� ��ص او اال�سمنت االمر الذي
ي� ��ؤدي اىل ا�ستهالك كميات كبرية ج ��د ًا حيث ت�صل
ن�سب ��ة  350الف برميل يومي ًا نفط ا�سود يتم هدره،
الذي ت�ص ��ل قيمته اىل حدود ثالث ��ة ماليني ون�صف
ال ��دوالر ته ��در يومي� � ًا وان م ��ن املفرو� ��ض ان تعمل
ال ��وزارة م ��ن اول يوم عمل ��ت به على جل ��ب اجهزة
التك�س�ي�ر احل ��راري للنف ��ط الثقي ��ل ويحول ��ه اىل
نف ��ط خفيف وبالت ��ايل تتم �إع ��ادة تكريره وحتويله
اىل م�شتق ��ات اخ ��رى باال�ضاف ��ة اىل قيامه ��ا ا�ضافة
اىل وح ��دات انتاج زيوت الت�شحي ��م املكائن النواع
امل�شتق ��ات البرتوكمياوي ��ة الت ��ي ت�ساع ��د يف عملية
ال�صناع ��ة هذه جملة من االمور التي كان من ان تتم
�إ�ضافته ��ا والتي نعاين منها حالي� � ًا والتي ميكن من
خاللها �إنقاذ ثالث ��ة ون�صف املليون دوالر يومي ًا من
التي يت ��م هدرها التي ميكن تعوي� ��ض قيمتها خالل
فرتة  6ا�شهر.

 10ماليين برميل يوميًا بضوء ما اعلن عنه سابقًا ماالذي
يؤثر في سوق النفط العالمي؟
حت ��ى لو مت اي�صال الن�سب ��ة اىل  15برميال فالعراق
ال ينت ��ج �س ��وى ح�صت ��ه يف الأوب ��ك بالإ�ضاف ��ة اىل
الكمي ��ات الت ��ي ي�ستهلكه ��ا يف امل�ص ��ايف ان الطاق ��ة
االنتاجية الفائ�ضة ميكن اال�ستفادة منها يف االنتاج
وتلبي ��ة االحتياجات منها واالمر ال ��ذي يخلق حالة
من االطمئن ��ان وبالتايل عدم ارتف ��اع ا�سعار النفط
فان �ص ��رف النق ��ود يف عملية انتاج ه ��ذه الرباميل
ف� ��أن الكلف ��ة ت�ص ��ل اىل خم�س�ي�ن ملي ��ارا حت ��ى يتم
الو�ص ��ول اىل ه ��ذا امل�ستوى فيج ��ب ان يتم االنفاق
عل ��ى م�سائ ��ل تت ��م اال�ستف ��ادة منه ��ا فان ه ��ذا االمر
عل ��ى ايجابي ��ات تخ�ص اطمئن ��ان امل�ستهل ��ك او يف
حال ��ة توقف انت ��اج الدول املنتجة للنف ��ط او اوقات
احلروب التي ت�ستدع ��ي الزيادة يف االنتاج ويجب
معرف ��ة الكميات التي يتم طرحه ��ا ومعرفة ان انتاج
 10ماليني برميل ممكنة ف�أن معظم الدرا�سات كانت
مت�شائمة وخ�صو�ص ًا يف الفرتات الأخرية التي دلت
به ��ا الدرا�س ��ات ان مع ��دالت النم ��و اقل االم ��ر الذي
يتطل ��ب طاقة اقل ،فال يوج ��د احد يتكهن قبل خم�س
�سن ��وات او �س ��ت كم ه ��ي حاجة ال�س ��وق اىل النفط
العراق ��ي ونحن يجب ان نكون يف حالة حيادية بني
الت�شائم والتف ��ا�ؤل بهذا اخل�صو� ��ص وو�ضع تقييم
علم ��ي حلاج ��ة ال�س ��وق ان ��ذاك ون�ضي ��ف  10او20
 %كطاق ��ة فائ�ضة وتوقي ��ف عملي ��ات التطوير بهذه
احلدود التي ميكن جتاوز الأموال التي يتم انفاقها
على هذا ال�ش�أن بال جدوى.

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

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

عندما يت ��م التحدث عن هذا املو�ض ��وع هو احلديث
عن ق ��درة ال�شركات عل ��ى تطوير الطاق ��ة الإنتاجية
وزيادتها الن ال�شركات العراقية غري قادرة على هذا
وتع ��د ال�شركات التي مت التعاق ��د معها من ال�شركات
العاملية اما لو كان امل�ص ��رح نف�سه يقوم بهذه العمل
فال ميكن حتقي ��ق مايدعون به بان العراق �سي�صبح
الالعب الأكرب يف جمال ال�صناعة النفطية يف الوقت
لو مت ابقاء ه�ؤالء امل�صرحني يف الوزارة �سوف تتم
�إعاقة م�س�ألة بلوغ العراق لهذه امل�س�ألة.
*فيم ��ا إذا حقق العراق مس ��توى انت ��اج يقترب من حاجز

ان القط ��اع اخلا� ��ص ل ��ه دور يف كل مرحل ��ة
م ��ن مراح ��ل االنت ��اج فه ��و ل ��ه دور اال�ستك�ش ��اف
واال�ستخ ��راج والبنى التحتية امل�صايف والتوزيع
ف� ��أن وزارة النف ��ط اىل حد االن لي� ��س لديها تطور
والرغب ��ة يف كيفي ��ة دعم القط ��اع اخلا�ص وتقدمي
اخلدام ��ات لل�صناعة النفطي ��ة وقد قمت بتلخي�ص
دور القط ��اع اخلا� ��ص يف ال�صناع ��ات النفطية من
خالل واقع مو�ضوعي يف دول اخلليج وعلى مدى
عمل ��ي معهم ملدة  25عاما يف العمل معهم وزيادة
االنتاج خالل م ��ا يتمتع به العراق من كميات اكرب
وطاق ��ات ب�شري ��ة �أكرث ويتوقع ت�شغي ��ل  600الف
عراقي ومل يو�ضع هذا املو�ضوع مو�ضع الدرا�سة
يف هذا التطوير.
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مصـادر إيـرادات المصـارف األهليــة العراقيــة
لسنة 2010
محمد صالح الشماع
�إن م�صادر �إيرادات �أن�شطة �أي م�صرف معروفة
وحم ��دودة وه ��ي مبوب ��ة يف النظ ��ام املحا�سب ��ي
املوحد للم�صارف و�شركات الت�أمني .ولكن يختلف
�أو يتميز م�صرف ما عن غريه يف امل�صدر الرئي�س
لإيرادات ��ه ال ��ذي ي�شكل �أعلى ن�سب ��ة له من جمموع
�إيرادات ��ه ويك�ش ��ف النق ��اب عن الن�ش ��اط امل�صريف
الأو�س ��ع �أي ذي الإي ��راد الأك�ب�ر ال ��ذي ميار�س ��ه
امل�صرف .فم�صارفنا ال ت ��وزع �أن�شطتها بالت�ساوي
على جمي ��ع ماهو متاح لها ،و�إمن ��ا تركز عادة على
ن�ش ��اط واحد له ح�صة الأ�سد �أو �أن�شطة قليلة العدد
جد ًا حتظى باهتمام �إداراتها دون غريها .ولغر�ض
التع ��رف عل ��ى الأن�شط ��ة املف�ضلة ل ��كل م�صرف فقد
�أجرينا حتلي�ل ً�ا لإيرادات ثمانية م�صارف ت�صدرت
اجلميع يف جم ��ال حتقيق الإي ��رادات خالل ال�سنة
� ،2010ست ��ة منها م�صارف كب�ي�رة احلجم ،وغاب
عن التحليل من امل�صارف الكبرية كل من (ال�سالم)
و (كرد�ست ��ان) لعدم ظه ��ور ح�ساباتهم ��ا اخلتامية
املدقق ��ة لع ��ام  2010رغ ��م م ��رور ن�ص ��ف �سنة على
تاريخه ��ا ،وها نحن نقر�أ يف جملة �إحتاد امل�صارف
�أن �أحد امل�ص ��ارف القطرية عقد االجتماع ال�سنوي
لهيئت ��ه العامة ي ��وم  30كانون الث ��اين � ،2011أي
�أن ح�سابات ��ه اخلتامي ��ة املدققة لع ��ام  2010كانت
متوفرة يف بداي ��ة الن�صف الثاين من ال�شهر الأول
لل�سن ��ة التالي ��ة �إن مل يك ��ن قبلها،ف�شت ��ان م ��ا بيننا
وبين ��ه� ،إذ �إن م�صارفن ��ا التي �أنفق ��ت املليارات من
الدنان�ي�ر ال�ستخ ��دام نظ ��ام م�ص ��ريف حما�سب ��ي
الك�ت�روين متط ��ور ،تعج ��ز ع ��ن عق ��د اجتماع ��ات
الهيئ ��ات العامة ل�شركاته ��ا يف وقت مبكر كما يفعل
النا� ��س يف الع ��امل ،يف الوق ��ت ال ��ذي ج ��رى �إعداد
امليزانية العامة واحل�ساب ��ات اخلتامية تلقائي ًا يف
نهاي ��ة ال�سنة �أو يف اليوم الأول م ��ن ال�سنة التالية
ليتناولها مراقب احل�ساب ��ات ويعد تقريره ب�ش�أنها
خ�ل�ال �أ�سابيع ومب ��ا ال يتجاوز الثالث�ي�ن يوم ًا من
ت�أري ��خ �إجنازه ��ا ح�سبم ��ا ه ��و مطل ��وب مبوج ��ب
قانون ال�شركات ،يف ح�ي�ن متكنت م�صارف �أخرى
مل ت�ستخ ��دم الأنظم ��ة اجلدي ��دة املتط ��ورة بع ��د
م ��ن عق ��د اجتماعاته ��ا قبل غريه ��ا .و�أح ��دث مثال
لذل ��ك بخ�صو� ��ص ح�ساب ��ات ع ��ام ( 2010م�صرف
املن�صور لال�ستثمار) ال ��ذي �أجنز مراقب ح�ساباته
مهمت ��ه ي ��وم  25كان ��ون الث ��اين  ،2011مم ��ا يدل
عل ��ى �شطارة مدير احل�سابات الذي �أعد احل�سابات
اخلتامية واهتمام كل م ��ن الإدارة التنفيذية العليا
لعق ��د اجتم ��اع الهيئ ��ة العامة ل�شرك ��ة امل�صرف يف
وق ��ت مبكر لي�صبح �أول �شركة م�ساهمة يف العراق
�أو م�صرف �أعد ح�ساباته ال�سنوية لعام  2010قبل
غ�ي�ره ،والأ�سبق يف عق ��د االجتماع املذك ��ور .هذا
وق ��د حل حمل امل�صرفني الغائب�ي�ن كل من (�إيالف)
و(الإحتاد) تبع ًا ملقدار �إيراداته.
و ال ينبغ ��ي �أن ننظ ��ر �إىل الإي ��رادات لوحدها ،لذا
احتوى التحلي ��ل بنود امل�صروف ��ات �أي�ض ًا ،وبذلك
تظه ��ر املفارق ��ات .ف�أك�ب�ر امل�ص ��ارف �إي ��راد ًا ال ��ذي
ه ��و (ال�شمال) لي� ��س �أكرثها ربح ًا (ال ��ذي هو بيت
الق�صي ��د) لأن �أرب ��اح (املتح ��د) الأق ��ل من ��ه �إي ��راد ًا
�أعلى م ��ن �أرباحه .وكذا (ال�سالم) ،الذي مل ت�شرتك

اجلمي ��ع يف ن�سب ��ة (�إجمايل الإي ��رادات  /جمموع
امليزاني ��ة العام ��ة) البالغ ��ة  % 16.6ل�صغ ��ر حجمه
تلته ��ا بفارق كبري ن�سب ��ة كل من (املتح ��د )%10.5
و (�إي�ل�اف � )%9.8أم ��ا الأوط� ��أ فهي ن�سب ��ة (بغداد
(االئتم ��ان  .)%3.5ميك ��ن
 )%4.5ون�سب ��ة
القول �أن معظم ب ��ل �إن جميع الإيرادات ناجمة عن
ممار�سة الأن�شط ��ة امل�صرفية [ :االئتمان النقدي –

�إيرادات ��ه يف التحلي ��ل كما �أ�سلفن ��ا� ،إيراداته عالية
لك ��ن ربحه �شحي ��ح ،و�أي�ض� � ًا (كرد�ست ��ان) الذي مل
تتنا�س ��ب �إيرادات ��ه الكبرية م ��ع �أرباح ��ه التي هي
�أوط� ��أ م ��ن �أرب ��اح م�ص ��رف �آخ ��ر �أق ��ل �إي ��راد ًا منه
كم�صرف (�إيالف) مث ًال.
 -1اقت�ص ��ر حتليل الأرباح عل ��ى امل�صارف الأهلية
الثماني ��ة الأك�ب�ر حتقيق� � ًا للإي ��رادات خ�ل�ال العام
 ،2010فج ��اءت يف مقدمته ��ا �إي ��رادات (ال�شم ��ال
 67.3مليار دينار) و�إي ��رادات (املتحد 54.7مليار
دين ��ار) ،ويف امل�ؤخ ��رة �إي ��رادات (الإحت ��اد 17.5
مليار دين ��ار) قبلها �إي ��رادات (�إي�ل�اف  19.4مليار
دينار).
� -2إجمايل الإي ��رادات  /جمموع امليزانية العامة:
مل تتنا�سب �إيرادات امل�صارف مع حجمها (جمموع
امليزاني ��ة العامة)عن ��د بع�ضه ��ا ،ف�إي ��رادات �أك�ب�ر
امل�ص ��ارف حجم� � ًا وهو (بغ ��داد) ج ��اءت يف املركز
الثالث بعد �إي ��رادات (ال�شمال واملتحد) اللذين هما
�أ�صغ ��ر من ��ه حجم ًا ،كم ��ا �إن (الب�ل�اد) الأكرب حجم ًا
من كل م ��ن (املتحد والأو�سط) حق ��ق �إيرادات �أقل
بكثري من �إيرادات الأول .هذا وقد ت�صدر(الإحتاد)

بيع و�شراء العمالت الأجنبية – �إ�صدار احلواالت
– فت ��ح الإعتمادات امل�ستندية – �إ�صدار خطابات
ال�ضمان – عمليات م�صرفية متنوعة – م�صروفات
م�س�ت�ردة ] الت ��ي ه ��ي املك ��ون الأ�سا� ��س حل�س ��اب
[�إيرادات العمليات امل�صرفية ] م�ضاف ًا �إليها ن�شاط [
اال�ستثمارات] الذي عزف عنه اجلميع عدا م�صرف
(االئتمان) الوحيد بينهم الذي بقي مهتم ًا بعمليات
اال�ستثم ��ارات الت ��ي �سجل ��ت �إيراداته ��ا ال�شحيحة
ع ��ادة ن�ص ��ف جمم ��وع �إيرادات ��ه ،لذلك وق ��ع مركز
�إيرادات ��ه يف م�ؤخ ��رة مراك ��ز �إي ��رادات �أقرانه من
امل�ص ��ارف الكبرية احلجم .وقد لعب ��ت [ الإيرادات
التحويلي ��ة ] و [ الإي ��رادات الأخرى ] دور ًا ال ب�أ�س
به يف زي ��ادة �إجمايل �إيرادات كل م ��ن (البالد) يف
الدرج ��ة الأوىل و (بغداد – الإحت ��اد) بعده ،ولأن
ه ��ذه الإي ��رادات ثانوي ��ة �أو هام�شية ،ف� ��إن حتقيق
هذه امل�صارف الثالث له ��ا مببالغ �ضخمة ي�ستدعي
الإف�ص ��اح و�إزال ��ة الغمو�ض عنه ��ا كونها حالة غري
طبيعي ��ة �أو تقليدية ،فكيف ح�صل ��وا على �إيرادات
كب�ي�رة من تعام�ل�ات ب�سيط ��ة؟ وعل ��ى اخل�صو�ص
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م�ص ��رف (بغداد) الذي بلغت عن ��ده هذه الإيرادات
الثانوية ما يزيد على  9.5مليار دينار.
 -3الأرب ��اح املتحققة � /إجم ��ايل الإيرادات :ت�شتد
املفارق ��ات عندم ��ا ُنق ��ارن �أو ُنن�س ��ب الأرب ��اح �إىل
الإي ��رادات لدخ ��ول عن�ص ��ر [ امل�صروف ��ات ]
الفعال يف عملية املقارنة .فم�صرف (ال�شمال) �أكرب
اجلميع من حيث الإي ��رادات �أرباحه �أقل من �أرباح
(املتح ��د) الأ�صغ ��ر من ��ه من حي ��ث الإي ��رادات ،كما
�أ�سلفن ��ا يف املقدم ��ة ،بل �إن (�إي�ل�اف) الذي جمموع
�إيرادات ��ه �أوط� ��أ بكث�ي�ر م ��ن �إي ��رادات (الأو�س ��ط)
�أرباحه �أعلى بكثري .مل ��اذا؟ ال �أعلم ،فمهمتي عر�ض
الوقائ ��ع كما هي �أي احلقائ ��ق تبع ًا للبيانات املالية
املن�ش ��ورة م ��ن قب ��ل �إدارات امل�ص ��ارف ،واحت ��اج
ملعرف ��ة الأ�سباب معلوم ��ات �إ�ضافي ��ة �أو تف�صيلية،
مل تن�ش ��ر ،ت�ؤمن التعم ��ق يف التحلي ��ل والو�صول
�إىل �أو اكت�ش ��اف م ��ا هو خمف ��ي فيت�سنى يل معرفة
ال�سب ��ب .وم ��ن الناحي ��ة الأخرى جن ��د �أن (البالد)
الذي �إيراداته �أكرب من �إيرادات (االئتمان – �إيالف
– الإحتاد) �أرباحه هي الأوط�أ ،بل هو �أقل جميع
امل�ص ��ارف املقارن ��ة ربح ًا ،وعلى الرغ ��م من �ضعف
�إي ��رادات (الإحت ��اد) �إال �أن �أرب ��اح (البالد) حوايل
ن�ص ��ف �أرباح (الإحتاد) .وتعال ��وا ن�شاهد (�إيالف)
ال ��ذي �إيرادات ��ه القليلة يف املركز قب ��ل الأخري لكن
�أرباح ��ه – م ��ا �ش ��اء الل ��ه – يف املرك ��ز الراب ��ع �أي
�أعلى م ��ن �أرباح (البالد  -االحتاد  -االئتمان) بل
و�أعل ��ى من �أرب ��اح (الأو�سط) كما ذكرن ��ا .هذا و�إن
�أعلى ن�سبة للأرب ��اح املتحققة � /إجمايل الإيرادات
�سجله ��ا بالطب ��ع (�إي�ل�اف  )%74.9ومع ��ه (املتح ��د
 )%73.5تلتهما بفارق كبري ن�سبة (الإحتاد %50.1
 االئتم ��ان  - %46.2املتح ��د  .)%45و�أوط�أ ن�سبةه ��ي مل�صرف (الب�ل�اد  )%14.4الأمر الذي يدل على
الإ�سراف يف م�صروفات ��ه قيا�س ًا ب�إجمايل �إيراداته
ومقارنة ب�أقرانه.
 -4الأرباح املتحققة� :أكرب الأرباح حققها (املتحد
 40.2ملي ��ار دين ��ار) تلتها �أرب ��اح (ال�شمال 29.9
مليار دينار – بغ ��داد  16.2مليار دينار – �إيالف
 14.5ملي ��ار دينار – الأو�س ��ط  10مليار دينار –
االئتم ��ان  9.7ملي ��ار دينار – الإحت ��اد  8.8مليار
دينار – البالد  4.6مليار دينار) .وامللفت للأنظار
عدم تنا�س ��ب حجم امل�صرف �أو جمم ��وع �إيراداته
م ��ع �أرباحه املتحققة ،حيث متيزت ثالثة م�صارف
با�ستحواذه ��ا عل ��ى ن�سب ��ة عالية لأرباحه ��ا قيا�س ًا
بحجمه ��ا �أو ب�إجم ��ايل �إيراداته ��ا ه ��ي (�إيالف
– املتح ��د – الإحت ��اد) .ف�أرب ��اح �أك�ب�ر امل�صارف
حجم ًا (بغداد) �أوط�أ من �أرباح الأ�صغر منه حجم ًا
(ال�شمال – املتحد).
� -5إجم ��ايل امل�صروف ��ات � /إجم ��ايل الإي ��رادات:
م ��ن املتوق ��ع �أن ينف ��ق َم ��نْ �إيرادات ��ه ه ��ي الأعلى
م�صروف ��ات �أك�ب�ر م ��ن م�صروف ��ات غ�ي�ره ،وهذا
ماح�ص ��ل فع�ل ً�ا ،ف�أك�ب�ر امل�صروف ��ات �سجله ��ا
(ال�شم ��ال) �أكرب اجلميع م ��ن حيث الإيرادات ،لكن
م ��ن تاله يف امل�صروفات (الب�ل�اد) وهو يف املركز
اخلام�س من حيث جمموع الإيرادات ،لذلك جاءت
�أرباح ��ه املتحقق ��ة يف م�ؤخ ��رة اجلمي ��ع ل�ضخامة
م�صروفات ��ه قيا�س ًا ب�إيرادات ��ه .وبالعك�س جند �أن
(املتح ��د) الثاين من حيث احلج ��م م�صروفاته يف

املرك ��ز اخلام� ��س الأم ��ر الذي ي ��دل عل ��ى �شحتها.
وكالع ��ادة ُيلفت (�إيالف) الأنظ ��ار �إليه كونه �أوط�أ
اجلميع م ��ن حيث امل�صروفات ،فه ��ي حوايل ُثمن
م�صروف ��ات ال�شمال الذي �أرباح ��ه حوايل �ضعف
�أرب ��اح (�إي�ل�اف) .هذا وق ��د ُ�سجلت �أعل ��ى ن�سبة لـ
(�إجمايل امل�صروفات � /إجم ��ايل الإيرادات) التي
ت�ؤ�ش ��ر حال ��ة �ضعف ال�سيط ��رة عل ��ى امل�صروفات
م ��ن قبل (الب�ل�اد  )% 85.6تلتها بفارق كبري ن�سبة
الأو�سط  - % 69.4بغداد  - %61.1ال�شمال 55.5
 - %االئتم ��ان  - % 53.8الإحتاد  )%49.9و�أف�ضل
الن�س ��ب ما �سجله كل م ��ن (�إيالف  %25.1واملتحد
.)%26.5
 -6امل�صروف ��ات الإدارية � /إجم ��ايل امل�صروفات:
ت�صاع ��دت ح�ص ��ة [ امل�صروف ��ات الإداري ��ة ] م ��ن
[ �إجم ��ايل امل�صروف ��ات ] يف م�ص ��رف (االئتم ��ان
 - %59.2بغ ��داد  - %56.8الأو�س ��ط - %45.3
�إي�ل�اف  )%44.5يف ح�ي�ن �أن �أف�ض ��ل الن�س ��ب م ��ا
�سجله كل م ��ن (الإحتاد  - %16.6ال�شمال %19.9
 املتحد  - %22.7البالد .)%22.8 -7الأرب ��اح املتحقق ��ة � /إجم ��ايل امل�صروف ��ات:
متي ��زت ثالث ��ة م�ص ��ارف ع ��ن �أقرانه ��ا ب�أرباحه ��ا
املتحقق ��ة التي هي �أكرب من �إجم ��ايل م�صروفاتها
الأمر الذي يدل على وفرة الإيرادات مع االقت�صاد
يف النفق ��ات� ،أوله ��ا (�إيالف) الذي بلغ ��ت �أرباحه
ثالث ��ة �أ�ضع ��اف م�صروفات ��ه ،و(املتح ��د) ال ��ذي
ماثل ��ه ،ثم (الإحتاد) الذي رب ��ت �أرباحه قلي ًال على
م�صروفات ��ه .والن�سب الت ��ي ال ب�أ�س بها (االئتمان
 - %85.9ال�شمال  )%80.2وجاءت ن�سبة (البالد)
مرتاجعة للغاية فهي بحدود .%16.8
� -8إن م�ص ��ادر �إيرادات امل�صارف التجارية عندنا
حمدودة ،فهي ناجمة عن تعاطي الإئتمان النقدي
واال�ستثم ��ارات واالئتم ��ان التعه ��دي واخلدمات
امل�صرفية� ،شكلت ثماين فقرات للإيرادات الواردة
يف ج ��دول حتليل الأرب ��اح .امل�صرف الر�صني هو
ال ��ذي ي�ستن ��د يف �إيرادات ��ه عل ��ى قاع ��دة متين ��ة
متنوع ��ة من امل ��وارد ال �أن يقت�صر عل ��ى عدد قليل
منه ��ا الأمر ال ��ذي ي�ؤ�شر �إىل حمدودي ��ة �أو �ضعف
قابليات �إدارته و�ضيق �أفق تفكريها املهني مما قد
يعر�ض امل�صرف �إىل خماطر خا�صة �إذا جل�أت �إىل
منح ائتمانات دون احل�صول على �ضمانات �أكيدة
وكافي ��ة ومنه ��ا ن�ش ��اط �إ�صدار خطاب ��ات ال�ضمان
الذي هو �أخطر الإئتمانات امل�صرفية.
--9الك�ش ��ف �أدناه ه ��و بيت الق�صي ��د ،فهو يحدد
امل�ص ��در الرئي� ��س لإيرادات كل م�ص ��رف وامل�صدر
التايل ل ��ه ،وبالتايل معرفة الن�ش ��اط الذي ح�صل
من ��ه امل�ص ��رف عل ��ى ن�سب ��ة عالي ��ة م ��ن �إيرادات ��ه
والن�شاط الذي تاله .عندها �سنجد ثالثة م�صارف
م ��ن �أ�ص ��ل ثماني ��ة ترك ��زت �إيراداته ��ا يف ن�ش ��اط
[االئتم ��ان النق ��دي] ال ��ذي مل يل ��ق اهتمام ��ا خالل
ال�سن ��ة ال�سابق ��ة  ،2009وم�صرف�ي�ن م ��ن ن�شاط [
خطابات ال�ضمان ] ،وم�صرف ًا واحد ًا لكل من ن�شاط
[ احل ��واالت] و [ الإ�ستثم ��ارات] و [ بي ��ع و�شراء
العمالت الأجنبية] ،ومل يلعب ن�شاط [الإعتمادات
امل�ستندي ��ة] دور ًا م�ؤثر ًا ،لكن [ عموالت و�إيرادات
م�صرفي ��ة �أخ ��رى ] الناجم ��ة ع ��ن الن�ش ��اط التايل
مل�ص ��رف (بغ ��داد) ال ي ��زال م�صدرها غام�ض� � ًا لأن
املفرت� ��ض �أن تك ��ون مبالغ هكذا �إي ��رادات ب�سيطة
كما �أ�سلفنا .ويعود (�إيالف) �إىل لفت الأنظار �إليه
مرة �أخرى برتكيزه ال�شديد على ن�شاط [ خطابات
ال�ضم ��ان ]ال ��ذي فاق ��ت �إيرادات ��ه ثلث ��ي �إجم ��ايل
الإي ��رادات م�صر ًا عل ��ى عناده وثبات ��ه على نهجه

الذي �سبق �أن �إتبعه يف ال�سنة ال�سابقة الأمر الذي
يدع ��و �إىل القل ��ق �إذا كانت مبالغ ه ��ذه اخلطابات
غ�ي�ر م�ضمونة �ضمان ًا �أكي ��د ًا وكافي ًا .ومن الن�سب
العالية ما�سجلته �إيرادات خطابات �ضمان (البالد
 )%50.9و�إيرادات الإ�ستثم ��ار مل�صرف (الإئتمان
 )%49ثم �إيرادات الت�سليفات والقرو�ض مل�صرف
(بغ ��داد  .)%45.1وعلى ذكر �إي ��رادات اال�ستثمار
فل ��م يهت ��م بن�ش ��اط [ اال�ستثمارات] جدي� � ًا �سوى
(االئتم ��ان) و (بغ ��داد) وكما �أ�سلفن ��ا جاءت ن�سبة
�إيراداته ��ا عالي ��ة عن ��د (االئتمان) ال ��ذي مل يكتف
بذل ��ك فن�شاطه الت ��ايل هو [ بيع و�ش ��راء العمالت
الأجنبية] ف� ��إذا توغلنا قلي ًال نكت�ش ��ف �إن الن�شاط
بعد الت ��ايل هو للحواالت واملق�ص ��ود به بالدرجة
الأوىل ن�ش ��اط [ احل ��واالت اخلارجي ��ة ] ،ل ��ذا
نح ��ن �أم ��ام م�ص ��رف متخ�ص� ��ص بالإ�ستثم ��ارات
والتعام�ل�ات اخلارجي ��ة �أو الأجنبي ��ة ،وعلينا �أن
ال ن�ستغ ��رب �إذا عرفن ��ا ب� ��أن مدي ��ره املفو� ��ض هو
امل�صريف ال�ضلي ��ع ب�أمور اال�ستثمارات اخلارجية
وبيع و�شراء العمالت الأجنبية منذ نعومة �أظفاره
امل�صرفية� .صحي ��ح �إن جمل�س �إدارة امل�صرف هو
ال ��ذي يقرر �سيا�سة امل�صرف ،ولأن املدير املفو�ض

وحلجم ��ه الكبري �أي�ض� � ًا توا�ضعت ن�سب ��ة الأرباح
املتحققة �إلي ��ه ،وب�سبب م�صروفاته العالية جاءت
ن�سب ��ة الأرب ��اح املتحقق ��ة �إليها غري عالي ��ة وكذلك
عندم ��ا ن�سب ��ت الأرب ��اح �إىل �إجم ��ايل الإي ��رادات
العالية جد ًا .هذا وقد تركزت �إيراداته على ن�شاط
[االئتمان النقدي] �أو ًال ون�شاط [احلواالت] ثاني ًا.

ثانيًا :المصرف المتحد

 عل ��ى الرغ ��م من كون ��ه �أكرب امل�ص ��ارف املقارنةحتقيق� � ًا للأرب ��اح ب�سب ��ب قل ��ة م�صروفات ��ه �إال �أنه
الثاين يف [ �إجمايل الإي ��رادات] ،وكان املفرو�ض
فيه �أن يحاف ��ظ على الأولوية يف معظم الفعاليات
الأخ ��رى �إال �أن وج ��ود م�ص ��رف �آخ ��ر �أ�صغر منه
حجم ًا بكثري حرم ��ه منها ،فهو بعده �أي يف املركز
الث ��اين يف ن�سب الأرب ��اح �إىل امل�صروفات �أو �إىل
الإيرادات �أو �إىل جمموع امليزانية ،ويف [�إجمايل
امل�صروفات� /إىل �إجم ��ايل الإيرادات] و [�إجمايل
الإي ��رادات /جمم ��وع امليزاني ��ة] ولعزوف ��ه ع ��ن
[الإ�ستثمارات] فقد �سجل ن�سبة واطئة لإيراداتها.
وق ��د ترك ��زت �إيرادات ��ه م ��ن ن�شاط ��ي [االئتم ��ان
النقدي] و[خطابات ال�ضمان].

بالأرباح املتحقق ��ة ويف ن�سبة �إجمايل امل�صروفات
�إىل �إجم ��ايل الإي ��رادات .وقد ترك ��زت �إيراداته من
ن�شاطي [احلواالت] و[االئتمان النقدي].

خامسًا :مصرف البالد اإلسالمي

 ه ��و يف املرك ��ز اخلام� ��س م ��ن حي ��ث �إجم ��ايلالإيرادات ويف املركز الثالث من حيث احلجم ،لكنه
مل يك ��ن موفق ًا كونه �أقل اجلمي ��ع ربح ًا الذي مبلغه
يف املرك ��ز الأخ�ي�ر ،ولدي ��ه �أرب ��ع ن�س ��ب يف املركز
الأخري �أي�ض� � ًا ل�ضخامة م�صروفات ��ه وقلة �أرباحه،
و�أف�ض ��ل م ��ا في ��ه ن�سب ��ة امل�صروف ��ات الإدارية �إىل
�إجمايل امل�صروف ��ات فهي يف املركز الرابع ون�سبة
�إيرادات العمليات امل�صرفية �إىل �إجمايل الإيرادات
التي هي يف املرك ��ز اخلام�س .تركزت �إيراداته يف
ن�ش ��اط [خطابات ال�ضم ��ان] بالدرجة الأوىل ثم يف
ن�شاط [بيع و�شراء العمالت الأجنبية].

سادسًا :مصرف االئتمان

 �أف�ض ��ل ما فيه �إي ��رادات اال�ستثم ��ار فهي خارقةقيا�س ًا لإيرادات ا�ستثمار �أي من امل�صارف الأخرى
ع ��دا م�صرف واحد ت�ل�اه ،ومقدار كل م ��ن �إجمايل
م�صروفات ��ه و�أرباح ��ه مرتاج ��ع مقارن ��ة مبعظ ��م
امل�ص ��ارف الأخرى لذا انح ��درت ن�سبها �إىل حجمه
�إىل مراك ��ز �أوط� ��أ وكذا ن�سب ��ة �إي ��رادات العمليات
امل�صرفي ��ة �إىل �إجمايل الإيرادات الهتمامه ال�شديد
باال�ستثم ��ارات دون الأن�شط ��ة الأخ ��رى ون�سب ��ة
امل�صروف ��ات الإدارية �إىل �إجمايل امل�صروفات فهي
يف املرك ��ز الأخري �أي�ض ًا .ترك ��زت �إيراداته بالطبع
يف ن�ش ��اط [اال�ستثمارات] تاله ن�شاط [بيع و�شراء
العمالت الأجنبية].

سابعًا :مصرف إيالف اإلسالمي

�أحد �أع�ضاء املجل�س ،فما يبدو هو �أن كفاءة املدير
املفو�ض و�شدة ثقة �أع�ضاء املجل�س ب�أهليته �أثرت
عل ��ى قرارات ��ه ووجهت �أن�شط ��ة امل�ص ��رف �إىل ما
�أ�شرنا �إليه.

الخالصــــة
 م ��ن املمك ��ن تلخي�ص تقيي ��م و�ضعي ��ة �إيراداتوم�صروف ��ات كل م�ص ��رف ل�سن ��ة  2010م ��ن
امل�ص ��ارف الثماني ��ة املقارنة وماحققه م ��ن �أرباح
ح�سبم ��ا �أظهرته املقارنة املطروح ��ة يف اجلدول،
وذلك على الوجه الآتي:

أوال :مصرف الشمال
ً

 هو �أكرب امل�صارف املقارنة من حيث الإيراداتعلى الرغم من عدم كونه �أكربها من حيث احلجم،
لكن ��ه يف املرك ��ز الثاين م ��ن حيث الأرب ��اح لكون
م�صروفات ��ه �أ�ضخ ��م امل�صروف ��ات عل ��ى الإط�ل�اق
وبف ��ارق كبري عن َمنْ ت�ل�اه ،ولكرب حجمه �سجلت
�إيرادات ��ه ن�سب ��ة متو�سط ��ة ملجم ��وع ميزانيت ��ه،

ثالثًا :مصرف بغداد

 كون ��ه �أك�ب�ر امل�ص ��ارف املقارنة حجم� � ًا مل ي�شفعل ��ه ليح�ص ��ل �أولوي ��ة �أخ ��رى ،فه ��و يف �إجم ��ايل
الإي ��رادات يف املرك ��ز الثال ��ث وك ��ذا يف مق ��دار
الأرب ��اح املتحقق ��ة .و�أف�ض ��ل مركز له بع ��د احلجم
ه ��و الث ��اين يف [�إي ��رادات اال�ستثم ��ار] ال�ستمراره
عل ��ى ممار�سة ن�شاط [الإ�ستثم ��ارات] بدرجة جيدة
قيا�س� � ًا بامل�ص ��ارف الأخرى ،وقد ترك ��زت �إيراداته
يف [االئتمان النقدي] ويف �أن�شطة م�صرفية ثانوية
�أخرى ثانوية مل يف�صح عن ماهيتها.

رابعًا :مصرف الشرق األوسط

 ه ��ذا امل�صرف لي�ست له �أولوية يف هذه املقارنة،وامل�ص ��ارف الثالث ��ة الت ��ي �سبقت ��ه ه ��ي الأوىل يف
الإي ��رادات والأوىل يف الأرب ��اح والأوىل يف
احلج ��م .و�أف�ض ��ل مراك ��زه الراب ��ع يف [�إجم ��ايل
الإي ��رادات] ون�سبة [�إيرادات العمليات امل�صرفية
�/أجمايل الإي ��رادات] ون�سبة[�إيرادات اال�ستثمار/
�إجم ��ايل الإي ��رادات] ،وجمي ��ع ن�سب ��ه الأخرى هي
دون الو�س ��ط �أو مرتاجع ��ة تل ��ك الن�س ��ب املتعلق ��ة

 عل ��ى الرغ ��م م ��ن �صغ ��ر حجم ��ه وقل ��ة�إيراداته وم�صروفاته �أحرز الأولوية يف
خم�س فقرات مما مل يتمكن �أي م�صرف
�آخ ��ر مقارن من جمارات ��ه مما يجدر به
�أن ي�سم ��ى م�ص ��رف (الأوائ ��ل) ولي�س
م�ص ��رف (�إي�ل�اف) .ف�أف�ض ��ل واحد من
امل�ص ��ارف الأخرى له ث�ل�اث �أولويات،
و�أربع ��ة م�ص ��ارف ل ��كل منه ��ا �أولوي ��ة
واح ��دة ال غ�ي�ر ،وثالثة م�ص ��ارف بدون
�أي ��ة �أولوية .تركزت �إيرادات ��ه يف ن�شاط [خطابات
ال�ضم ��ان] ب�شكل مبالغ فيه بحيث �أن ن�شاطه التايل
ال ��ذي هو [الإعتم ��ادات امل�ستندية ]بلغ ��ت �إيراداته
 %12.6من جمموع الإيرادات.

ثامنًا :مصرف اإلتحاد العراقي

 هذا م�صرف �آخر متوا�ضع رفع قامته وتطاول معكبار امل�صارف وح�صل عل ��ى ثالث �أولوبات عندما
ن�س ��ب كل من �إجمايل الإيرادات والأرباح املتحققة
�إىل جمم ��وع امليزاني ��ة �أي حجم امل�ص ��رف ون�سبة
م�صروفاته الإداري ��ة �إىل �إجمايل امل�صروفات .يف
ح�ي�ن هو �أق ��ل اجلميع يف �إجم ��ايل الإيرادات ويف
املرك ��ز قبل الأخري يف الأرباح املتحققة ويف املركز
الأخ�ي�ر �أي�ض� � ًا يف جمم ��وع امليزاني ��ة ويف املرك ��ز
ال�ساد�س لن�س ��ب �إيرادات العملي ��ات امل�صرفية �إىل
�إجم ��ايل الإي ��رادات .ول ��ه �أرب ��ع ن�س ��ب يف املرك ��ز
الثال ��ث ،وه ��ذا عم ��ل جي ��د ،و�إجم ��ايل م�صروفاته
ب�سيط فهو يف املركز الث ��اين .تركزت �إيراداته يف
ن�شاط [بيع و�شراء العمالت الأجنبية] ويف ن�شاط
[االئتمان النقدي].

14

ترجمة

العدد ()2239ال�سنة التا�سعة -الثالثاء
(� )6أيلول 2011

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

ونتيج ��ة لقي ��ام ه ��ذهِ امل�ص ��ارف باقتطاع ن�سبة كب�ي�رة من �صايف
�أرباحه ��ا وهذا ما انعك�س �سلب ًا على اهم �أرباحها املتحققة وبالنتيجة
اىل تراج ��ع حجم االرباح املوزعة على امل�ساهمني كما تراجعت اي�ض ًا
القيمة ال�سوقية ال�سعار اال�سهم لهذهِ امل�صارف بن�سب متفاوتة �إ�ضافة
اىل انعكا�ساته ��ا ال�سلبي ��ة يف تعزيز قيمة حق ��وق امل�ساهمني والقيمة
الدفرتي ��ة لأ�سه ��م ه ��ذهِ امل�ص ��ارف وبالتايل مالءته ��ا املالي ��ة .بعد ان
اعت ��ادت ه ��ذهِ امل�صارف اقتط ��اع ن�سبة كب�ي�رة من ارباحه ��ا ال�صافية
وحتويلها اىل احتياطاتها املختلفة بعد توزيع ن�سبة من هذهِ االرباح
عل ��ى امل�ساهمني وذل ��ك لتطوير وتو�سيع ان�شطته ��ا امل�صرفية بد ًال من
اللجوء اىل اال�ستدانة او االقرتا�ض.
ـ وبالنظر لتعرث معظ ��م امل�صارف يف ا�سرتداد القرو�ض التي منحتها
مم ��ا جع ��ل املخاط ��ر االئتماني ��ة  Credit Riskان ترتف ��ع لديه ��ا
باعتبارها تنتج عن ع ��دم مقدرة الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته
املتف ��ق عليها عن ��د ا�ستحقاق العق ��د  ,لذلك ف�إن ه ��ذهِ الديون �أ�صبحت
قرو�ض ��ا غ�ي�ر منتجة مم ��ا �أث ��رت �سلب� � ًا على �سيول ��ة ه ��ذهِ امل�صارف
ومواردها املالية وجدارتها االئتمانية و�سمعتها .وبالتايل مل ت�ستطع
�أن تق ��وم بتق ��دمي متويالت جديدة ت�ساهم يف تطوي ��ر وبناء وتعزيز
النمو االقت�صادي لبلدانها� ،سيما �إذا علمنا ب�أن معظم امل�صارف تعمل
بودائع اجلمهور لغر�ض تعظيم ثروة املالكني والتي تكون ا�ستحقاقها
ع ��ادة ق�صرية الأجل او متو�سطة الأجل ،وباملقابل ف�أنها توظف ن�سبة
مهم ��ة م ��ن الودائع يف متوي�ل�ات وقرو�ض تق ��دم اىل امل�ستثمرين يف
خمتل ��ف القطاع ��ات االقت�صادية تكون ع ��ادة ا�ستحقاقاته ��ا متو�سطة
الأجل او طويلة الأجل...
م ��ع العل ��م �أن اله ��دف اال�سا� ��س الدارة امل�صرف ه ��و تنمية وتطوير
القطاع ��ات االقت�صادي ��ة املختلف ��ة �إ�ضاف ��ة اىل ه ��دف تعظي ��م القيم ��ة
ال�سوقي ��ة لال�سهم او تعظيم ث ��روة املالك لذلك ف�أنه كلما زادت العوائد
زادت املخاط ��ر وعلى ه ��ذا اال�سا�س فقد ن ��رى ان ق�سما م ��ن الإدارات
امل�صرفي ��ة تتب ��ع �سيا�س ��ة متحفظة والبع� ��ض يتبع �سيا�س ��ة هجومية
مغامرة والبع�ض منها يتبع �سيا�سة معتدلة يف �إدارة ا�ستثماراتها �أي
يف �إدارة املوجودات.
اال�ستثمار ولي�س االدخار
�أن مفهوم اال�ستثمار مبعناه يختلف عن مفهوم االدخار
 االدخ ��ار فه ��و جمرد حفظ للأموال التي ال يت ��م �إنفاقها �أي خزن اوحف ��ظ هذهِ الأم ��وال �أو جزء من امل ��ال املتاح حا�ض ��ر ًا لأغرا�ض �إنفاق
م�ستقبلي  ,كما يرتبط االدخار باالحتفاظ بجزء من الدخل للم�ستقبل
حي ��ث يرتب ��ط االدخ ��ار ب�إي ��داع الأم ��وال بامل�ص ��ارف يف ح�ساب ��ات
االدخ ��ار او احل�ساب ��ات اجلاري ��ة ويك ��ون االدخار مكم�ل�ا لال�ستثمار
كم ��ا اال�ستثم ��ار مكمل لالدخار وبوج ��ود كل من الدخ ��ل واال�ستهالك
تت�ش ��كل تنمية اقت�صادية ومن ث ��م ا�ستمرار الن�ش ��اط االقت�صادي من
هذا ميكن القول ب�أن االدخار هو ظاهرة اقت�صادية يف جمتمعات على
م�ست ��وى الأفراد واملجتمع وهو فائ� ��ض الدخل عن اال�ستهالك �أي هو
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ه ��ذهِ امل�ؤ�س�س ��ات وال�شركات من خالل زيادة �سع ��ر ال�سهم يف ال�سوق
اىل احل ��د االق�صى عن طريق ح�سن املبادلة بني العائد واملخاطرة مما
يعني حتقيق ميزة تناف�سية.
ـ ومن خ�ل�ال امل�صفوفة الربحية – ال�سيولة �أع�ل�اه يتبني �أن الربحية
�ضرورة وركن ا�سا�س وه ��دف ا�سمى للم�صرف مبا يجعله قادر ًا على
اال�ستمرار والبقاء الن اخل�سارة امل�ستمرة �ست�ؤدي اىل تال�شي حقوق
امل�ساهم�ي�ن وبدء التهديد حلقوق الدائنني وهو �أمر غري مقبول منهم،
و�سي� ��ؤدي ب�أ�صح ��اب الودائ ��ع اىل �أن يتوقفوا عن م ��د امل�صرف ب�أية
ودائ ��ع جديدة والعمل على تقلي�ص ودائعهم القدمية حيث امكن لذلك
ولغر� ��ض قيام امل�صرف بتحقيق عوائد عالية عليه ان ي�ستثمر امواله
يف ا�ستثم ��ارات ذات عوائ ��د مرتفعة االمر ال ��ذي يتعار�ض ب�شكل عام
مع هدف ال�سيولة.

السمات األساسية للمصارف

الدكتور
صادق راشد الشمري
خبير مالي ومصرفي

الفرق بني الدخل وينفق على �سلع اال�ستهالك واخلدمات اال�ستهالكية
وبالنتيجة فان الأموال املدخرة موجهة اىل اال�ستثمار.
 �أم ��ا اال�ستثم ��ار فيق�ص ��د ب ��ه توظي ��ف امل�ص ��رف جل ��زء م ��ن �أموالهاخلا�صة او الأموال املودعة لديه يف �شراء الأوراق املالية (كال�سندات
واال�سه ��م )...لغر�ض حتقي ��ق �أرباح ،و�أي�ض ًا للحف ��اظ على درجة من
ال�سيول ��ة والتي تتمتع بها الأوراق املالي ��ة ولإمكان حتويلها اىل نقد
 ,وهن ��اك �آخ ��رون قال ��وا ] �إن ��ه الإنفاق عل ��ى الإ�ضاف ��ات اجلديدة اىل
ال�سلع اجلدي ��دة ب�أنواعها كاملواد الأولي ��ة واملكائن والآالت واملعامل
ودور ال�سكن وغريها � ,أي و�ضع الأموال يف �صورة موجودات مالية
او عقاري ��ة لزيادة قيمته ��ا امل�ستقبلية [,ليفهم من هذا ب� ��إن اال�ستثمار
يت�ضم ��ن حتم ��ل املزيد م ��ن املخاط ��ر والت ��ي تختلف درجته ��ا ح�سب
الأمناط املختلفة لال�ستثمار على �أمل حتقيق املزيد من العوائد .
فعندم ��ا تقوم امل�صارف او ال�ش ��ركات او الأفراد بعملي ��ات اال�ستثمار
عليه ��ا ان تختار هيكل حمفظتها اال�ستثماري ��ة �أي كيفية توزيعها بني
ا�ستثمارات ق�صرية االجل (موجودات متداولة) او ا�ستثمارات طويلة
االج ��ل (موج ��ودات ثابتة) وهو م ��ا ميكن قيا�سه بن�سب ��ة املوجودات
املتداول ��ة اىل املوج ��ودات الثابت ��ة  ,فكلم ��ا كان ��ت ن�سب ��ة املوجودات
املتداول ��ة اىل املوجودات الثابت ��ة كبرية �أي �أن معظ ��م اال�ستثمارات
ق�ص�ي�رة االجل فهذا يعن ��ي ان ال�شرك ��ة �سيكون لديه ��ا فائ�ض �سيولة
(ع ��ايل) وباملقابل ف� ��أن االرب ��اح املتحققة �ستكون حم ��دودة لكون ان
اال�ستثم ��ار يف املوج ��ودات الق�ص�ي�رة (كالنقد والودائ ��ع امل�صرفية ,
واحل�ساب ��ات املدينة واملخ ��زون والأوراق املالية ق�صرية االجل) �أنها
حتق ��ق عوائد منخف�ضة لكن باملقاب ��ل ان �سيولتها �أمينة و�سليمة � ,أما
اال�ستثم ��ار يف موجودات ثابتة ف�أنها حتقق عوائد مرتفعة ولكن على
ح�ساب ال�سيولة حيث يكون من ال�صعوبة مبكان حتويلها اىل �سيولة
ب�سرعة.
�أن احلال ��ة الأخ ��رى عندم ��ا يتم اختي ��ار الو�سيلة الثابت ��ة �أي تكون
ن�سب ��ة املوج ��ودات املتداولة اىل املوج ��ودات الثابتة �صغ�ي�رة �أي �أن
معظ ��م اال�ستثم ��ار هو ا�ستثم ��ار طويل الأم ��د فعندها تك ��ون االرباح
مرتفعة لكن ب�سيولة منخف�ضة.
يفه ��م م ��ن ذلك �أن هناك عالق ��ة طردية بني العوائ ��د واملخاطر فكلما
زادت العوائد ارتفعت املخاطر  ,لذلك فعندما تقوم امل�صارف ب�صياغة
�إ�سرتاتيجيتها لتحقيق عوائد �أكرب بدرجة خماطر �أقل وهذا ال يتحقق
اال من خالل فاعلية القرارات املالية �سواء �أكانت (قرارات ا�ستثمار او
قرارات متويل) وبالتايل تعظيم القيمة ال�سوقية للم�صرف ولتحقيق
ذل ��ك البد من حتقي ��ق املواءمة ب�ي�ن ال�سيول ��ة والربحي ��ة ،حيث على
الإدارة ان توف ��ر �سيول ��ة كافية ومالئمة للم�ص ��رف ملقابلة االلتزامات
املالي ��ة الت ��ي عل ��ى امل�ص ��رف دفعه ��ا يف مواعيده ��ا حت ��ى ال يتعر�ض
امل�ص ��رف اىل حالة ع�سر مايل �سوا ًء كان فني� � ًا �أي عدم قدرة امل�صرف
عل ��ى �سداد التزاماته خالل مدة حمددة ،وه ��ذا يحدث عندما ال يتوفر
ل ��دى امل�صرف نقد جاه ��ز يكفي لتغطية التزاماته خ�ل�ال فرتة معينة،

�أنظ ��ر املثلث ال ��ذي ميثل ال�سم ��ات الأ�سا�سي ��ة للم�صرف عل ��ى ر�أ�سها
حتقي ��ق ربحية عالي ��ة ليتمكن من البقاء والنم ��و Survival and
Growth

او ع�س ��ر مايل (حقيقي) ويحدث عند ع ��دم مقدرة امل�صرف على �سداد
التزامات ��ه حتى ل ��و �أعطي الوقت ال ��كايف وذلك الن القيم ��ة ال�سوقية
بجميع موجودات امل�صرف ال تكف ��ي ل�سداد التزاماته وهو �أخطر من
الع�سر الفني.
ـ ولك ��ي تتجن ��ب امل�ص ��ارف خماطر ال�سيول ��ة والتي هي ع ��دم القدرة
على احل�صول على الأم ��وال وقت احلاجة �إليها  ,وتتمكن من حتقيق
�أرب ��اح وبعيدة عن املخاطر ينبغي عليه ��ا الأخذ مب�صفوفة الربحية -
ال�سيولة
وم ��ن هذا املنطلق ولكي تتمك ��ن امل�صارف من جتنب خماطر الإفال�س
وبالت ��ايل خماطر ال�سيولة عليها ان تتبن ��ى نظام حوكمة ر�شيد وذلك
عل ��ى اعتب ��ار احلوكم ��ة هي ذل ��ك النظ ��ام الذي يت ��م من خالل ��ه �إدارة
وتنظي ��م ومراقب ��ة امل�ؤ�س�سات ل�ضم ��ان ح�سن �سري القط ��اع امل�صريف
باعتبار احلوكمة ت�ش ��كل عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف �سري العمل ب�شكل �سليم
و�آمن للم�ص ��رف وجتنبه من املخاطر �أي تق ��وم بالعمل على التوفيق
ب�ي�ن ا�ستحقاقات القرو� ��ض وا�ستحقاق ��ات الودائع� ،سيم ��ا اذا علمنا
ب� ��أن احتفاظ امل�ص ��رف ب�سيولة عالية او موارد مالي ��ة معطلة او غري
م�ستثم ��رة وال جتلب اية عوائد وبالنتيج ��ة ف�أنها ال ت�ساهم يف تنمية
وتن�شي ��ط وتطوي ��ر القطاع ��ات االقت�صادية واال�ستهالكي ��ة املختلفة،
لذل ��ك ميك ��ن احلك ��م عل ��ى كفاي ��ة ادارة امل�صرف وفق� � ًا لتحدي ��د كمية
ال�سيول ��ة الواج ��ب االحتف ��اظ بها خ�ل�ال اي فرتة زمني ��ة ،ان حتقيق
ربحي ��ة امل�ص ��رف من خ�ل�ال ت�شغي ��ل موجوداته بكف ��اءة عالي ��ة � ,أما
ال�سيول ��ة  Liquidityفتتحقق من خ�ل�ال الكفاءة يف �إدارة عنا�صر
ر�أ� ��س املال العام ��ل ويف قدرة امل�ص ��رف يف احل�صول عل ��ى التمويل
الق�ص�ي�ر االجل والطويل االجل ،فال�سيول ��ة �ضرورية لوفاء امل�صرف
بالتزاماته وتفادي م�شكالت خماطر الإفال�س والت�صفية ان مل تتوافر
ال�سيول ��ة ولو لفرتة ق�صرية ويف نف�س الوقت ف�أن زيادة ال�سيولة عن
احلاج ��ة ف�أنه قد ي� ��ؤدي بالنتيجة اىل تدين االرباح من جراء احتفاظ
امل�ص ��رف مب ��وارد مالية معطلة او غ�ي�ر م�ستثمرة ب� ��أن احلوكمة هي
نظام يدير كيان امل�ؤ�س�سات وكيفية ال�سيطرة عليها مبعنى �آخر يعني
الرتويج وااللت ��زام مببد�أ ال�شفافية وامل�س�ؤولي ��ة من خالل معلومات
كافية وبيانات مالئمة عن جمي ��ع الأن�شطة والإجراءات وال�سيا�سات
الإ�سرتاتيجي ��ة دون تعر�ض م�صال ��ح امل�ؤ�س�سة الإ�سرتاتيجية للخطر
 ,وان تك ��ون من�سجمة و�أك�ث�ر انفتاح ًا مع اجلميع وكذلك مع �أ�صحاب
امل�صالح اخلارجيني كما ينبغي االف�صاح عن معظم املعلومات ب�أعمال
امل�ؤ�س�س ��ة عل ��ى �سبيل املث ��ال (االف�صاح ع ��ن نطاق التطبي ��ق وهيكل
ر�أ� ��س املال وكفاية ر�أ� ��س املال واملخاطر التي تتعر� ��ض لها امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات  ,حي ��ث ان الغر�ض الأ�سا�سي للحوكمة هو بناء وتقوية
امل�ساءلة وامل�صداقية وال�شفافية و�سالمة البيانات واملعلومات بهدف
حماي ��ة امل�ساهمني او حمل ��ة اال�سهم والعامل�ي�ن واملجهزين والزبائن
وكذلك املراقبني  ,كل ذلك من �أجل زيادة القيمة ال�سوقية لرثوة مالكي

وعلي ��ه ف� ��أن حتقي ��ق اله ��دف الأ�سا�سي للم�صرف ه ��و زيادة قيمته
ال�سوقي ��ة احلالية وهذا يتطلب املالئمة بني هديف ال�سيولة والربحية
االم ��ر الذي ي�ضيف بعد ًا جدي ��د ًا اىل وظائف االدارة املثلى واحلكيمة
وحوكم ��ة للم�ص ��رف وه ��و التوفيق بني هذي ��ن الهدف�ي�ن املتعار�ضني
خا�ص ��ة ان ا�سب ��اب التناق� ��ض بني ال�سيول ��ة والربحية تع ��ود اىل ان
حتقي ��ق احدهم ��ا �سيكون عل ��ى ح�س ��اب الت�ضحية ب�شيء م ��ن االخر
انظ ��ر م�صفوف ��ة ـ الربحية وال�سيول ��ة ،فزيادة ال�سيول ��ة تعني زيادة
املوج ��ودات الت ��ي ال حتق ��ق عائ ��دا عالي ��ا مثلم ��ا تطرقنا الي ��ه �سابقا
وه ��ذا ما يتعار�ض م ��ع هدف الربحي ��ة وهدف زي ��ادة القيمة احلالية
للم�ص ��رف ،كما ان الزي ��ادة يف الربحية تتطلب املزي ��د من اال�ستثمار
يف املوج ��ودات الأقل �سيولة وهذا نف�سه يتعار�ض مع هدف ال�سيولة
ويعر� ��ض امل�ص ��رف ملخاطر اكرب ـ حي ��ث �إن املالكني يري ��دون ارباح ًا
� ,أم ��ا املودع ��ون ف�أنه ��م يرغب ��ون بان يج ��دوا ودائعه ��م و (ال�سيولة)
متوفرة �أمامهم دائم ًا  ,لذا ميكن القول ب�أن ال�سيولة والربحية هدفان
متالزمان لكنهما متعار�ضان.
لذل ��ك ف� ��أن تع�ث�ر املدينني ع ��ن ت�سدي ��د القرو�ض وفوائده ��ا او عدم
التواف ��ق ما ب�ي�ن التواري ��خ املتوقع ��ة لت�سدي ��د القرو� ��ض وفوائدها
والوقت الفعلي للت�سديد مما يجعل هناك خل ًال يف ال�سيولة والربحية،
حيث �ستعر�ض �سيولة امل�صرف اىل ندرة كما تت�آكل �أرباحه �أي�ض ًا.
ـ و�سيتعر�ض امل�صرف اي�ض ًا اىل ان يبيع جزءا من ا�ستثماراته يف وقت
غري منا�سب ت�أمين ًا لل�سيولة وهذا ما ي�سبب خ�سائر ا�ستثماراته ،وقد
يلج� ��أ البع�ض من امل�صارف اىل دفع فوائ ��د مرتفعة ال�ستقطاب ودائع
جدي ��دة لتعزيز �سيولته ،وعند ارتف ��اع الفوائد املدفوعة على الودائع
فهذا بالنتيجة �سي�ؤدي اىل ارتفاع تكلفة الإقرا�ض وانخفا�ض هام�ش
الربح.
ـ وم ��ن هذا املنطلق نرى ب�أن تخوف �إدارات بع�ض امل�صارف من تعرث
الديون وا�ستمرار تراجع املوجودات ادى اىل قيامها ب�أتباع �سيا�سات
ائتماني ��ة متحفظة ومغاالة يف الإجراءات مم ��ا خلف اثار ًا �سلبية يف
اداء هذهِ امل�صارف واداء االقت�صاد.
ال�ش ��ك ان ارتف ��اع الدي ��ون املتع�ث�رة يح ��رم قطاع ��ات االقت�صاد من
�سيول ��ة جدي ��دة نتيجة النخفا�ض موارد امل�ص ��رف وي�ؤدي يف احيان
كث�ي�رة اىل مناف�سة امل�صارف بع�ضها م ��ع البع�ض االخر على اجتذاب

الودائ ��ع ودف ��ع فوائد عالي ��ة ،وهذا بال�ض ��رورة �سي� ��ؤدي �إىل ارتفاع
تكلفة الإقرا�ض اي�ض ًا.
ـ وق ��د لوح ��ظ يف بع�ض الدول ان هناك فارقا كب�ي�را بني �سعر الفائدة
املدفوعة على ال ��دوالر و�سعر الفائدة املدفوعة عل ��ى الودائع بالعملة
املحلي ��ة على رغ ��م ارتباط العم�ل�ات يف ق�سم م ��ن هذهِ ال ��دول ب�سعر
�صرف الدوالر.
ـ وعندم ��ا تق ��وم امل�ص ��ارف بتغطي ��ة خ�سائ ��ر الدي ��ون املتع�ث�رة م ��ن
احتياطياتها �ست�ؤدي بال�ضرورة اىل انخفا�ض قيمة حقوق م�ساهميها،
وبالت ��ايل مالءته ��ا املالي ��ة ،كم ��ا ان التخ ��وف على ج ��ودة موجودات
امل�ص ��ارف ا�صبح يف مق ��دم معايري اتخاذ الق ��رارات اال�ستثمارية يف
ا�سهم امل�صارف من قب ��ل خمتلف �شرائح امل�ستثمرين ،وهكذا و�ضعت
البن ��وك املركزية معاي�ي�ر واليات متنوعة للت�أكد م ��ن جودة القرو�ض
الت ��ي تقدمها امل�ص ��ارف بهدف تق ��ومي ا�سعارها العادل ��ة ا�ستنادا اىل
القيمة احلقيقية ملوجوداتها.
و�أن وج ��ود جه ��از م�صريف �سليم و�آمن ومعاف ��ى  ,ينبغي �أن تتوفر
في ��ه اجراءات �سليمة وفاعلة من خالل رقابة م�صرفية فاعلة وحوكمة
ر�شي ��دة وذلك لغر�ض املحافظة على بيئة اقت�صادية قوية وقادرة على
الوقوف جتاه �أية �أزمة تتعر�ض لها و�أخرها �أزمة الرهن العقاري.
ولكون الرقابة امل�صرفية ما هي اال جمموعة من االجراءات والقواعد
واال�سالي ��ب الت ��ي ت�ستخدمها البن ��وك املركزية للحف ��اظ على �سالمة
املراك ��ز املالي ��ة للم�ص ��ارف لتتمكن م ��ن امل�ساهمة يف تنمي ��ة وتطوير
القطاع ��ات االقت�صادية واملحافظة على حقوق املودعني وامل�ستثمرين
ومقدرة الدولة والثقة بادائها  ,وحتى توجد م�صارف قادرة على لعب
دور حي ��وي و�أ�سا�س يف عملية ت�سوية املدفوعات وتوزيع املدخرات
وعل ��ى ه ��ذا اال�سا�س ينبغي ان تك ��ون هناك رقاب ��ة �سليمة اىل جانب
توف ��ر �سيا�س ��ة اقت�صادية �شامل ��ة وفاعلة ت�سهم يف ت�أم�ي�ن اال�ستقرار
امل ��ايل له ��ذهِ البلدان حي ��ث مل تعد الرقاب ��ة امل�صرفي ��ة واحلوكمة هي
جم ��رد ال�سيط ��رة على املخاطر املختلف ��ة التي تواجهه ��ا امل�صارف بل
اجته ��ت نح ��و تنمي ��ة وتطوي ��ر الو�سائ ��ل ال�ضروري ��ة لتخفي�ض تلك
املخاطر والت�أكد من �أن امل�صارف تعمل بطريقة �سليمة.
وعل ��ى هذا اال�سا�س ف�أن العمل امل�صريف يرتبط باملخاطرة طبيعي ًا ,
وتعد املخاطرة االئتمانية وما ينتج عنها من ديون متعرثة �أهم جانب
يحيط بن�شاط االئتمان امل�صريف و�أن القرو�ض املتعرثة برزت ب�شكل
�أ�سا�س من خالل العديد من العوامل التي متثلت ب�ضعف اجراءات منح
االئتمان وحتليل اجل ��دارة االئتمانية من خالل (� , )6Csأن عنا�صر
اجل ��دارة االئتمانية للمقر�ض�ي�ن للتعرف على م ��دى قدرتهم ورغبتهم
يف ال�س ��داد  ,حي ��ث ان االخ�ل�ال بها ي�ؤدي بال�ض ��رورة اىل �ضعف يف
عملي ��ات ال�سداد وتراكم القرو�ض املتع�ث�رة علم ًا ان ال�شواهد واالدلة
الكثرية التي �أفرزتها االزمات املالية منذ عام  1901وحلد �أزمة الرهن
العقاري  2008ت�ؤكد ان مو�ض ��وع القرو�ض املتعرثة واالخالل بهذهِ
ال�ضواب ��ط كان �سبب ًا رئي�س ًا يف امل�ساعدة على ن�شوء هذهِ االزمات من
خ�ل�ال عدم قيام ه ��ذهِ امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالي ��ة باتخاذ �إجراءات
�سليم ��ة تتالءم مع �أو�ض ��اع امل�صارف وخ�صو�ص� � ًا مو�ضوع ت�صنيف
االئتم ��ان واملخ�ص�ص ��ات الت ��ي يت ��م االحتفاظ به ��ا ملواجه ��ة مع�ضلة
القرو�ض املتعرثة كما ان هذهِ املخ�ص�صات ال تغطي قيم هذهِ القرو�ض
وبن ��اء على ذلك ف�أن جلنة بازل للرقاب ��ة امل�صرفية عندما و�ضعت هذهِ
املب ��ادئ يف بداية �أنطالقها عام  1988ورك ��زت على خماطر االئتمان
 Credit Riskب�أنه ينبغي على امل�شرفني امل�صرفيني ب�أن ي�ضعوا
ح ��د ًا �أدنى من املتطلب ��ات الآمنة واملالءة لكفاية ر�أ� ��س املال باعتباره
�أح ��د ال�ضوابط املهمة واحليوية للرقاب ��ة امل�صرفية جلميع امل�صارف
و�أن يت ��م حتديد ر�أ�س املال مع الق ��درة على امت�صا�ص اخل�سارة التي
تتعر� ��ض له ��ا امل�صارف واعت�ب�رت �أن ر�أ�س املال املمتل ��ك عن�صر �أمان
ه ��ام يف العم ��ل امل�صريف باعتب ��اره م�صدر �إيراد دائ ��م حلملة الأ�سهم
وم�ص ��در متويل للم�ص ��رف وي�سه ��م يف حتمل املخاط ��ر وامت�صا�ص
اخل�سائر ويوفر قاعدة للنمو امل�ستقبلي كما ي�شكل �أي�ض ًا �سبب ًا رئي�س ًا
لت�أك ��د حمل ��ة الأ�سهم من ان امل�ص ��رف تتم �إداراته ب�ش ��كل �سليم وامن
وبناء عليه ف�أن توفري احلد االدنى ملعدالت كفاية ر�أ�س املال �ضرورية
خلف�ض خماطر وخ�سائر املودعني واملقرت�ضني وامل�ساهمني االخرين
يف امل�صرف ولتحقيق اال�ستقرار يف ال�صناعة امل�صرفية لذلك يتطلب
من ال�سلطة النقدية ان ت�شجع امل�صارف على العمل مب�ستوى ر�أ�سمال
يفوق احل ��د االدنى ( )%12،%8ويف حالة م ��ا �أنخف�ض م�ستوى ر�أ�س
امل ��ال ع ��ن احلد االدن ��ى املفرو�ض ف�أن ��ه يرتتب على البن ��وك املركزية
الت�أكد م ��ن ان امل�صرف ميتلك خططا واقعي ��ة لإعادة احلد االدنى اىل
طبيعته يف الوقت املحدد.
كم ��ا ان جلن ��ة ب ��ازل الزمت البن ��وك ب�ضرورة توفر �ش ��روط م�سبقة
ل�ضم ��ان عملي ��ة رقاب ��ة م�صرفي ��ة فعال ��ة ،وان يك ��ون لنظ ��ام ا�شراف
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م�ص ��ريف فع ��ال م�س�ؤولي ��ات و�أه ��داف وا�ضحة ل ��كل هيئ ��ة او وكالة
ت�ش�ت�رك يف اال�شراف على امل�ؤ�س�سات امل�صرفية ،كما ينبغي ان متتلك
ه ��ذهِ الهيئ ��ة ا�ستقاللية تنفيذية وم ��وارد مالئمة وكافي ��ة ،اىل جانب
وج ��ود اطار قانوين منا�س ��ب لال�شراف امل�صريف مب ��ا يف ذلك احكام
تت�ص ��ل بتفوي� ��ض امل�ؤ�س�س ��ات امل�صرفي ��ة وا�شرافها امل�ستم ��ر ،ف�ض ًال
ع ��ن �سلطات للت�أكد م ��ن التقيد بالقوانني وكذل ��ك االهتمامات املتعلقة
بالأم ��ان وال�سالم ��ة و�أخ�ي�را ولي�س اخ ��ر ًا توفري احلماي ��ة القانونية
للم�شرف�ي�ن ويج ��ب و�ض ��ع ترتيبات لتب ��ادل املعلومات ب�ي�ن امل�شرفني
وحماية �سرية لهذهِ املعلومات.
وحت ��ى تتمكن امل�صارف من تطبيق �سيا�سة �سليمة وكفوءة للحد من
ه ��ذهِ املخاطر وزيادة حوكمة حمفظته ��ا االقرا�ضية ،ولكي تتمكن من
اداء ممار�سات فعال ��ة يف احلوكمة وهي ا�سا�سية لتحقيق واملحافظة
عل ��ى ثق ��ة اجلمهور يف النظام امل�صريف حي ��ث انها ت�ساهم يف جتنب
امل�ص ��ارف م ��ن ح ��االت اخل�سائ ��ر وتبعده ��ا ع ��ن التعر� ��ض للمخاطر
املختلف ��ة وعدم تعر�ضها اىل ازمة �سيول ��ة وبالتايل تكون قادرة على
تعظيم مقدرة امل�صرف على اجراء تقييم دقيق و�سليم لهذهِ املخاطر من
خالل حتديدها وقيا�سها ومتابعتها ومراقبتها للحد من خطر تعر�ض
امل�ص ��رف لها يتطلب تواف ��ر مناخ مالئم الدارة املخاط ��ر وكذلك هناك
اج ��راءات �سليمة ملن ��ح االئتمان واحلفاظ على عملي ��ة ادارة وقيا�س
ورقاب ��ة منا�سبة لالئتمان وتوفر �ضوابط كافية ملخاطر االئتمان وان
يكون هن ��اك دور حيوي وهام للمراقبني (البنوك املركزية) يف تقييم
املخاطر ومن هذهِ الإجراءات.
ويتم اال�ستنتاج من كل ذلك �أنه ينبغي العمل على
 -1حماولة تطوير نظم الرقابة با�ستخدام نظام CAMELS
(كفاية ر�أ�س املال ،املوجودات وجودتها ،ادارة ناجحة ،عوائد منا�سبة
وقدرة امل�صرف على تعظيمها وزيادتها� ،سيولة كافية ،ال�سيطرة على
تقلب ��ات ا�سعار الفائ ��دة �أي توفر النظم احل�سا�س ��ة اخلا�صة مبخاطر
ال�سوق)
 -2قي ��ام امل�ص ��ارف ب�إن�ش ��اء قاعدة بيان ��ات م�شرتكة ع ��ن زبائنها يف
خمتل ��ف �أنح ��اء البلد من �أجل ت�سهيل عملية تقيي ��م مالءة الزبائن من
قبل وكاالت التقييم.
� -3ض ��رورة اعتماد امل�صارف على نظ ��ام للإنذار املبكر عن �أية حالة
�سلبي ��ة م ��ن ناحي ��ة الزبائن املتعرثي ��ن يف الت�سدي ��د و�إع ��داد تقارير
تف�صيلي ��ة لإب�ل�اغ �إدارة امل�ص ��رف �أول ب�أول وع ��دم الت�أخر يف تزويد
هذهِ املعلوم ��ات و�ضرورة �إلزامها على تطبيق مب ��ادئ �إدارة املخاطر
االئتمانية.
 -4العم ��ل على حتديث وتطوير الأنظمة الداخلية للم�صارف لتتمكن
من درا�س ��ة املراكز املالية للزبائن طالبي القرو�ض ومتابعة �أن�شطتهم
ملعرف ��ة �أن القر�ض املمنوح ي�ستعم ��ل يف الأغرا�ض املمنوح من �أجلها
القر�ض.
 -5تتبن ��ى امل�ص ��ارف �إ�سرتاتيجيات خا�صة لتجن ��ب منح االئتمان �أو
�إقرا�ض الزبائن ذوي املخاطر العالي ��ة وااللتزام باللوائح الإر�شادية
ال�ص ��ادرة ع ��ن البنك املرك ��زي واالعتماد عل ��ى املعاي�ي�ر ال�صادرة عن
اتفاقية بازل .2
 -6قي ��ام امل�ص ��ارف بتخ�صي� ��ص ر�أ� ��س م ��ال ح�س ��ب مق ��دار ونوعية
املخاط ��ر الت ��ي تواجهها واالحتف ��اظ بن�س ��ب املخ�ص�ص ��ات املطلوبة
واخلا�صة بت�صني ��ف الديون (وح�سب اللوائ ��ح الإر�شادية ال�صادرة
عن البنوك املركزية).
 -7يتوج ��ب عل ��ى امل�ص ��ارف ان ت�ستخ ��دم �سيا�س ��ة �صارم ��ة مبتابعة
�إج ��راءات الت�سديد م ��ع الزبائ ��ن املت�أخرين عن الت�سدي ��د واملماطلني
وعدم الت�ساهل معهم مهما كانت الظروف وذلك با�ستخدام االجراءات
القانونية.
� -8أن توف ��ر للم�ص ��رف بيئة منا�سبة وذلك من خ�ل�ال �إيجاد جمموعة
م ��ن القوانني والت�شريعات متكن البنوك املركزية من ممار�سة دورها
الرقاب ��ي ب�شكل حيوي وه ��ام كما ت�ساعدها عل ��ى تطبيق مبادئ بازل
وكذل ��ك اال�س ��راع بت�شريع قان ��ون للم�ص ��ارف الإ�سالمي ��ة يتالءم مع
�أن�شطته ��ا كما تتميز باحلوار املفتوح ب�ش�أن التعرث لهذهِ القرو�ض مع
احت�ساب تكالي ��ف حت�صيلها و�أدارتها �أي �أتب ��اع الأ�س�س ال�سليمة يف
العمل امل�صريف واالبتعاد عن امل�ضاربات واملغامرات.
 -9ت�شدي ��د مراقبة البنوك املركزية من خالل اعتمادها على �سيا�سات
اكرث حزم ًا و�صرامة يف م ��ا يت�صل ب�إدارة ال�سيولة والربحية و�إدارة
خماط ��ر االئتم ��ان و�إدارة كفاية ر�أ� ��س املال واالبتعاد ع ��ن املغامرات
واملقام ��رة وبي ��ع الدي ��ون و�ض ��رورة زي ��ادة الك ��وادر امل�صرفية لدى
البن ��وك املركزي ��ة وتطويرهم من خالل برام ��ج تدريبية ليتمكنوا من
القيام بالرقابة على �أن�شطة امل�صارف املختلفة.
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الـمـــرصــد االقتصـادي

بحيرة الرزازة من منتجع الى مستنقع مالح !
متابعة  /المدى االقتصادي
يتفاج�أ كثريون من قا�صدي بحرية الرزازة ( 15كم غرب مدينة
كربالء التي تبعد نحو مئة كم جنوب بغداد)� ،أنها ت�صبح يف كل
مرة اقل جذبا لهم ب�سبب حتولها �إىل ما ي�شبه امل�ستنقع امللوث
بالأو�ساخ ،املحا�صر بالطحالب والأحرا�ش والأ�سماك والأحياء
البحرية امليتة .لكن اخلطر الأكرب الذي يداهم البحرية الزرقاء
�إ�ضافة اىل ذل��ك كله ،امللوحة ونق�ص امل�ي��اه ،اللذين يهددان
بجفاف هذه امل�ستنقع املائي الكبري يف امل�ستقبل.
وع �ل��ى رغ��م ان ال�ب�ح�يرة وت�خ��وم�ه��ا ظ�ل��ت ل �ف�ترة ط��وي�ل��ة من
الزمن �أ�شبه باملكان اخلا�ص للأجندة الع�سكرية حني انت�شرت
م�ع���س�ك��رات ت��دري��ب اجل�ي����ش ال �ع��راق��ي ال���س��اب��ق م�ن��ذ نهاية
ال�سبعينيات اال ان النا�س مل يكفوا عن زيارتها لال�ستجمام،
والتمتع بجمال طبيعتها.

مستنقع مالح:

ومنذ العام  ،2003مل تعد الرزازة مكانا م�أهوال بعدما حتولت
�إىل م�ستنقع مالح ومقربة للحيوانات والأ�سماك امليتة.
ويعزي رحيم املالكي من �ساكني املنطقة ،تهديدات اجلفاف �إىل
قلة مياه نهر الفرات التي تغذي البحرية ،ذلك ان النهر نف�سه
يعاين من انخفا�ض منا�سيب مياهه.
و�إ�ضافة �إىل نهر الفرات ت�ستمد البحرية مياهها من بحرية
احلبانية واملياه اجلوفية ،ومياه الإمطار.
وما يزيد من ن�سب التلوث يف الرزازة هو تلوث م�صادر مياهها،
ال�سيما نهر الفرات الذي يغذيها والذي ي�صل حجم التلوث فيه
اىل نحو  1200جزء يف املليون بح�سب م�صادر عراقية عام
.2010
وت �ت ��أل��ف ال �ب �ح�يرة م��ن م�ستنقعني ه�م��ا،ب�ح��ر امل �ل��ح ،و�أب ��و
دب�س،ومتتد على طول  70كم جنوبا وبعر�ض  40كم.

ملوثات البيئة

وينظر �أبو �أمري �أحد �ساكني املنطقة بح�سرة اىل تلك الأيام
املا�ضية وه��و ي�صطحبنا معه يف زورق ميخر عباب املياه
حيث ي�شري ب�أ�صبعه اىل

ا�سماك ميتة تطفو هنا وهناك.
ويف الأيام اخلوايل اجتذبت البحرية هواة الطيور وال�سياح
وحم�ب��ي الطبيعة ل��زي��ارت�ه��ا ،وك��ان ال���زوار و��س�ك��ان املنطقة
يطوفون يف قوارب �صغرية اىل اعماق البحرية.
ويدعونا ابو �أمري اىل عدم اال�ستغراب حني ن�صادف يف جولتنا
حيوانات ميتة غري بحرية مثل الكالب ،فالبحرية ا�صبحت
مرتعا لكل ملوثات البيئة ،وعلى رمال ال�شاطئ �صارت النباتات
البحرية م�صدا لأكيا�س النايلون وخملفات يرميها مرتادو
البحرية.

مشكلة بيولوجية خطيرة

وي�شري اخلبري البيئي من جامعة كربالء احمد عبيد اىل ان
اكرث انهار العراق وال�سيما بحرياته �شبه املغلقة تعاين من
م�شكلة بيولوجية خطرية نتيجة تعفن الطحالب والأحياء
امليتة .وي�شري اىل ان ع��دم (ك��ري) الأنهر والبحريات لإزالة
الغرين املرت�سب،ما �أدى اىل ت�أقلم الطحالب وتكاثرها ،وميكن
تلم�س تعفن كبري يف قاع البحرية خ�صو�صا يف �أ�شهر ال�صيف
عندما تنح�سر مياه البحرية مئات الأمتار فتنبعث منها روائح
كريهة وهذا ي�سبب نق�صا يف كمية الأوك�سجني الالزمة لتنف�س
الأ�سماك.
وت�ق��ع ع�ين ال�ن��اظ��ر ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن ال �ع �ب��وات البال�ستيكية
والزجاجية تنت�شر ح��ول ال�شاطئ م�شوهة منظر ال�شاطئ
اجلميل.
وي�ؤكد عبيد ان البحرية ال ينقذها غري اال�ستثمار ال�سياحي،
حيث �أن م�شاريع الدولة وان �شملتها لكنها �ستكون وقتية ال
تتمتع بالدميومة كما حدث يف جتارب ال�سنوات ال�سابقة.
ويدعو عبيد القطاع اخلا�ص اىل اال�ستثمار فيها عن طريق بناء
�أماكن الرتفيه واال�ستجمام وتنمية تربية الأ�سماك فيها حيث
ميكن ان تكون البحرية م�صدرا لتعزيز املخزون ال�سمكي يف
العراق.

تغذيتها من جديد بالمياه

وي�شري عبيد اىل ان اخلطوة الأوىل يف �إحياء البحرية ،هو يف
تغذيتها من جديد باملياه احللوة لتقليل ن�سبة امللوحة كخطوة
�أوىل يف تعوي�ض فر�ص احلياة البحرية فيها عن طريق ادخال
�أن���واع ج��دي��دة م��ن الأ�سماك
ال� � �ب� � �ح � ��ري � ��ة
تتحملامللوحة
العالية.
وع �ل��ى رغ ��م ان
ال�سلطات املائية
ت� ��� �ض���خ ال� �ي� �ه ��ا
املياه بني الفينة
والأخ� ��رى اال ان
هذه لي�ست كافية،
ب� ��� �س� �ب ��ب ن �� �س �ب��ة
امل �ل��وح��ة الكبرية،
وال��ت��ب��خ��ر الكبري
ب�سبب كرب م�ساحتها
املائية التي تتعر�ض
�إىل �أ�شعة �شم�س قوية
طيلة �أيام ال�سنة.
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اقتصاديات

قدرة العراق التصديرية
 عباس الغالبي
مل ت�شهد ال�صادرات النفطية العراقية تطور ًا ملمو�س ًا بعد اب��رام عقود جوالت
الرتاخي�ص ال�ث�لاث م��ع ع��دد م��ن ال�شركات العاملية ،حيث مل تتجاوز القدرة
الت�صديرية حاجز املليونني والن�صف برميل يومي ًا ،وهو تطور طفيف ن�سبي
اليرقى اىل توقعات وت�صريحات وزارة النفط وال�سيما وزيرها ال�سابق ح�سني
ال�شهر�ستاين.
ويبدو ان م�سارات التنفيذ يف هذه العقود مازالت بطيئة ت�سري �سري ال�سلحفاة
تنتابها كثري من العراقيل منها لوج�ستية واخ��رى النعرف ماهيتها ،ف��أن االمر
يتطلب من وزارة النفط او ال�شركات ذاتها ان تبدي كثري ًا من ال�شفافية واالف�صاح
�سعي ًا لتو�ضيح احلقائق التي تعد معوقات عمل امام هذه ال�شركات للو�صول اىل
امل�ستويات التي اعلنت عنها �سابق ًا والتي مازالت بعيدة عنها.
ولكن وزارة النفط ت�صر على ان هذه العقود املربمة �ضمن جوالت الرتاخي�ص
الثالث هي ناجحة وحققت املزيد من االيرادات ف�ض ًال عن تطوير املكامن النفطية
وهي ادعاءات بعيدة عن الواقع يف ظل عملية الت�أخري يف ا�صدار قانون النفط
والغاز الذي مازالت م�سوداته حمكومة وم�سورة بامل�صالح ال�سيا�سية البعيدة عن
امل�صالح االقت�صادية الوطنية ،حيث
ي�ج��ري التعامل م��ع مو�ضوعة النفط
والغاز من قبل الطبقة ال�سيا�سية على
انها مغامن لها ولي�س لعموم ال�شعب
ال� �ع ��راق ��ي ،ح �ي��ث ان � �ص��وت الطبقة
أن ها التأخير لقانون النفط
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ي�ع�ل��و حل �� �س��اب امل�صالح
والغاز ألقى بظالله على العقود
ال�ضيقة ،فيما يخنق ��ص��وت ال�شعب
النفطية ومدى قانونيتها
�صاحب ه��ذه ال�ث�روة ومالكها  ,والبد
م��ن اال�� �ش ��ارة اىل ان م �� �س��ودة قانون
وأثير جدل واعتراض عليها،
النفط والغاز كتبت ثالث مرات وعدلت
ما أثر ذلك على امكانية
اكرث من مرة و�شكلت جلان وا�ضيفت
تطوير القدرتين االنتاجية
فقرات وحذفت اخ��رى ونوق�شت اكرث
من مرة يف جمل�س ال��وزراء ومل ترحل
والتصديرية والتي تؤثر أيضًا
اىل جمل�س ال�ن��واب حلد االن بدعوى
بدورها على النمو االقتصادي
ع ��دم االت �ي��ان مب �� �س��ودة ت�لائ��م �أذواق
اجل�م�ي��ع وت��ر��ض��ي ط�م��وح��ات اجلميع
وهي م�س�ألة خالفية رحلت من الدورة
الربملانية ال�سابقة النها خالفية عقيمة
و�صعبة والنعرف �أين تكمن �صعوبتها
و�أي��ن مفرتقات الطرقات على الرغم من مراقبتنا حليثيات املو�ضوع عن كثب
واطالعنا على امل�سودات كلها� ،إال اننا مل جند م�سوغ ًا لهذا اخلالف واجلدل العقيم
الن التو�صيف الرئي�سي للقانون ان النفط والغاز ملك لل�شعب العراقي بجميع
مكوناته و�أطيافه من دون متييز باجلن�س �أو العرق �أو الدين.
ومن هنا ف�أن ها الت�أخري لقانون النفط والغاز �ألقى بظالله على العقود النفطية
ومدى قانونيتها و�أثري جدل واعرتا�ض عليها ،ما �أثر ذلك على امكانية تطوير
القدرتني االنتاجية والت�صديرية والتي ت�ؤثر �أي�ض ًا بدورها على النمو االقت�صادي
الذي مازال يعاين من وحدانية االعتماد على النفط كم�صدر رئي�سي للتمويل.
والبد من اال�شارة اىل ان القدرة الت�صديرية للعراق اي�ض ًا ترتبط باحل�ص�ص املقررة
يف منظمة �أوبك ومايتبع ذلك من ت�أثري على تعامالت اال�سواق وم�ستويات اال�سعار
التي يعول عليها يف ادام��ة زخم امل�شاريع اال�سرتاتيجية التي اعلنت احلكومة
والتي نوهت بنيتها االق��دام على تنفيذها بعد توفري الغطاء امل��ايل لها ،وكذلك
مايرتبط بعقود الدفع باالجل التي متول جمتمعة من العائدات املالية املتحققة من
ال�صادرات النفطية وهي جدلية تكاد تكون متالزمة وم�ؤثرة يف م�سارات التنمية
واالعمار ،مايتطلب جهد ًا حكومي ًا لرفع ال�صادرات ب�شكل تدريجي لكن لي�س على
غرار مايجري حالي ًا من تقدم طفيف اليوازي احلملة االعالمية احلكومية التي
ب�شرت بنجاح عقودها النفطية قبل اكرث من عام ون�صف من االن.
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