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محمود البرزنجي
رئيس التحرير



  يمكن تلخيص األغراض التي تم أنشاء البنك الدولي من أجلها كاآلتي :
١ ) األسهام في أعمار وتنمية اقتصاديات األعضاء من خالل تسهيل أسـتثمار رؤس األموال في 
األغراض االنتاجية للدول التي عانت من الحرب وتشجيع وتطوير الموارد والوسـائل األنتاجية 

في الدول األقل تطورا .  ً
٢ ) تشـجيع األسـتثمار األجنبــي الخاص من خالل الضمانات أو المســاھمة في القــروض التي 
يوفرھا القـطاع  الخاص ٬ وتوفير تمويل من خالل رأس مال البــنك أو مصادر أخرى بشــروط 

معقولة في حال عدم توفراستثمارات خاصة .                        
۳ ) دعم النمو الطويل األجل المتوازن للتجارة الدولية والمحـــــــافظة على التوازن في موازين 
المدفوعات من خالل تشــــــجيع األســــــتثمارات الدولية لتطوير الموارد األنتاجية لألعضاء ٬ 

ممايسهم في زيادة األنتاجية  والمستوى المعيشي وأوضاع العمالة .    
 ٤ ) تنظيم القروض التي يوفرھا أو يضمنها ٬ بالعالقة مع القروض الدولية من مصادر أخرى ٬ 

بشكل  يعطي أولوية للمشاريع األكثر فائدة والحاحا ٬ صغيرة كانت أم كبيرة . ً
   

١۹٤٤  تم أنشاء البنك الدولي في عام (  ) بناء على اتفاقيات بـريتون وودز وكان الهدف االولي 
ھو المساھمة في أعادة أعمار أوروبا الغربية بعد الدمار الذي لحق بها جراء الحرب . 

ً وفي الخمسينيات ٬ وبعد أن قطعت الدول االوربية شوطا كبيرا في عملية االعمار وتزايد حـاجة ً
دول العالم الثالث الى تمويل مشـاريع تنموية بــهدف تطوير وتنمية اقــتصادياتها ومطالبــة ھذه 
الدول للدول الغنية بتحمل مسؤلية أكبر تجاه أقـتصاديات دول العالم الثالث ٬ تحـول أھتمام البـنك 
الدولي الى ھذه الدول والى تمويل العملية التنموية فيها من خالل أنشاء مؤسسـة لمجموعة البـنك 

الدولي ٬ وھي المؤسسة الدولية للتنمية والتي تهدف الى توفيرقروض ميسرة للدول األكبر فقرا. ً

 تجدر األشارة اوال بـأن مجموعة البـنك الدولي تتألف من خمس مؤسسـات متخصصة تعمل كل ً
منها في مجال معين من العملية التنموية ٬ وھذه المؤسسات ھي : 

  ١ ) البنك الدولي .
  ٢ ) المؤسسة الدولية للتنمية .

  ۳ ) المؤسسة الدولية للتمويل .
  ٤ ) المركز الدولي لتسوية منازعات األستثمار .

  ٥ ) الوكالة الدولية لضمان األستثمار 

١۸٤  البـنك الدولي ھو مؤسسـة مملوكة من قبـل الدول األعضاء البـالغ عددھم (  ) دولة ويعمل 
فيها نحـو عشـرة األف موظف ٬ أكثر من نصفهم من القـارة األمريكية . ويعنى البـنك يدعم كافة 

دول األعضاء من خالل أعطاء ھذه الدول قــروضا وضمانات قـــروض وتقـــديم األستشـــارة ً
والمعونة الفنية وبـرامج تخفيف عبـئ الدين العام ومكافحـة الفقـر وغيرھا . وبـالتالي فأن البــنك 
الدولي يقدم خدماته للجهات الرسمية لألعضاء وليس للقـطاع الخاص . ويجدر بـالذكر ان البـنك 

ال يمنح قـروضا للدول ذات الدخل المرتفع ٬ والمصدرالرئيســي لألموال التي يقــرضها البــنك ً
للدول األعضاء ھي القروض التي يحصل عليها البنك من االسواق العالمية وعن طريق أصدار 
أدوات مالية وسندات تتمتع بـأعلى تصنيف ائتماني في العالم كونها تشـترى من قبـل الحـكومات 

والمصارف المركزية .
أما القـروض الميسـرة التي تقـدمها المؤسسـة الدولية للتنمية للدول األكثر فقــرا فيتم تمويلها من ً

خالل ھبات من الدول المانحة . 

/ April2015نيسان/ 
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علي طارق مصطاف
 المدير التنفيذي

 رابطة المصارف الخاصة في العراق

شهدت االشهر األخيرة تطورات كبيرة في العراق على 
المســتوى االقــتصادي بــصورة عامة وعلى القــطاع 
المصرفي بصورة خاصة٬ حيث كان التوجه الحـكومي 
لدعم القطاع الخاص بقرارات تؤدي نتائجها الى زيادة 
تأثيره في االقتصاد العراقـي وان يأخذ دوره الحقيقـي. 
عملت رابـطة المصارف وما زالت تعمل بشـكل قــريب 
ومتواصل مع الجهات الحـــكومية ذات العالقـــة لخلق 
بـــــــــــيئة افضل للعمل المصرفي الخاص يضمن نمو 
وتطور القـــــطاع وان يكون للمصارف الخاصة مكانة 

متميزة في صلب عملية التنمية االقتصادية. 

إن رضى األعضاء

 وتنفيذ ما يطمحون إليه

هو في قمة مهام الرابطة

ان مراجعة الذات من أھم الخـطوات واألدوات التـي 
تضمن استمرار العمل باالتجاه الصحـيح والتأكد من 
ثبات مهمة ورسالة المؤسسـة٬ وان رضى األعضاء 
وتنفيذ ما يطمحـون إليه ھو في قــمة مهام الرابــطة٬ 
وألننا نؤمن بـان العمل ابــلغ واصدق من الكالم٬ لذا 
فلنراجع ما وعدت بــه رابــطة المصارف اعضائها 
في نهاية العام الماضي٬ ولندرج بشــــــكل مختصر 
بـعض التوصيات التي خرج بـها المؤتمر المصرفي 
العراقي الثاني والنجاحـات التي تحققـت على طريق 

تحويلها إلى واقع ملموس.
لقـد طالبـت الرابــطة في أولى توصياتها بــأن تكون 
المصارف الخاصة شــريكا حقيقــيا٬ فاعال وحــيويا 
وان يسـاھم في عملية صناعه القـرار وابــداء الرأي 
في األمور أالقتصاديه والمالية٬ ولقد استجاب البـنك 
المركزي العراقي لهذا وأعلن في مطلع شـهر شبـاط 
"الموافقــة على تعيين ممثل عن المصارف الخاصة 
في مجلس إدارة البنك المركزي"ليشـكل ھذا القـرار 
خطوة كبـيرة الى االمام في سبـيل تحقــيق الشــراكة 
المرجوة بـين القـطاع الخاص والقـطاع الحــكومي٬ 
ولم يحسم بالطبع امرالمرشـح الى اآلن بشـكل نهائي 
لما لهذا المنصب من شروط محدده تمنع المسـاھمين 
في المصارف او العاملين بها من الترشح إضافة الى 
امتالك المرشح مزايا معينة وخبـرة كبـيرة في مجال 

الصيرفة. 

وفي محـــور اخر طالبـــت الرابــــطة بــــأن تعامل 
المصارف الخاصة بــــنفس المعايير المســـــتخدمة 
بـــالتعامل مع المصارف الحـــكومية٬ والزام دوائر 
الدولة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبـــــل 

وقـــد القـــى ھذا المطلب قبـــوال كبــــيرا من جميع 
االطراف الن مثل ھذه الخطوة تمثل البوابة الرئيسية 
لتعزيز الثقة بالمصارف الخاصة حيث اوصى البنك 

المركزي العراقي الحكومة في بيانه المذكور بقبـول  
مؤسســــــات الدولة للصكوك الصادرة من قبـــــــل 
المصارف الخاصة وكذلك اســـــــــــتالم الضرائب 
والرســـوم لصالح الحـــكومة ومن ثم اصدرت لجنة 
٢٠١٥/٢/۳الشـؤون االقـتصادية بــتاريخ  على اثر 
اجتماعها مع ممثلي رابـطة المصارف قــرارا بــان 
تقـوم وزارة المالية بـألزام دوائر الدولة كافة بقبــول 
الصكوك المصدقــــة من المصارف الخاصة ٬ ومن 
دون سقـف زمني محــدد لها٬ وما تبــعه من موافقــة 
مجلس الوزراء على مقـترح البــنك المركزي. وفي 
نفس االطار قـررت لجنة الشـؤون االقـتصادية بـأن 
تقــوم وزارة المالية بالتنســيق مع البـــنك المركزي 
العراقي ورابطة المصارف لوضع ضوابـط واليات 
واضحــــــــة ومحــــــــدد أليداع رواتب الموظفين 
والمتقــاعدين في المصارف الخاصة وبـــما يضمن 
حقـــوق المودعين٬ ومن المؤكد ان ھكذا مشــــروع 
وطني تساھم فيه المصارف الخاصة سيعطي ثقـــــة 

المصـــارف الخاصـــة وادارة صــــرف رواتــــب 
الموظفين ودراســـــة امكانية اســــــتالم المصارف 
للضرائب والرسـوم الحـكومية وتقـييدھا لحسابــات 

الجهات المعنية لديها. 

العمل أبلغ خطاب ... العمل أبلغ خطاب ... 
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 يبقى الجزء الهام

 في متابعة هذه القرارات وتطبيقها 

ملقى على عاتق رابطة المصارف

كبيرة للجمهور ويزيد حـجم التعامالت والودائع بـما 
يضمن زياده نمو ھذا القـــــطاع الهام والحــــــيوي. 
ولنتــطرق الـــى موضـــوع زيـــادة الودائـــع فـــي 
المصارف٬ وكيفية ان يكون للتشـــريعات دور ھاما 
في تنشـيط الودائع وبـالتالي زياده امكانية المصرف 
على خدمة شريحـــــة اكبــــــر من الجمهور٬ كانت 
التوصيه الى الحــكومة باالســراع بتشــريع قــانون 
ضمان الودائع وعلى غراره اكد البــــــنك المركزي 
العراقـي ولجنة الشـؤون االقــتصادية على ضرورة 
االسراع بأقرار ھذا القانون الهام ونحن واثقـون بـأن 

ھذا القانون سيرى النور قريبا.

اشارت التوصيات الى ضرورة تفعيل دور المحكمة 
المالية والتي تعتبر الجهه المختصة بالنظر بـاالمور 
المتعلقـة بـعمل المصارف وھي إحـدى  المنطلقـات 
األساسـية والهامة والتي تمس ھذا القـطاع بــصورة 
عامة٬ ولم تكتفي الرابـطة بـالتاكيد على ھذه النقــطة 
في توصياتها وانما تمت مراســــلة رئاســــة مجلس 
النواب ورئاسة المحكمة االتحادية ولجنة النزاھة في 
البرلمان العراقي بهذا الخصوص. وقد قـررت لجنة 
الشـــــؤون االقـــــتصادية واكدت على "تفعيل دور 
المحــــكمة المالية حســـــب ما ينص عليه قـــــانون 

المصارف وعدم اللجوء الى المحاكم االخرى". 
واخيرا اود ان اشــير الى مطالبــة الرابــطة بــأيجاد 
اليات لزيادة السـيولة لدى المصارف باالسـتفادة من 
االحـتياطي القــانوني على سبــيل المثال٬ وان زيادة 
السـيولة لدى المصارف سـتؤدي بـالنتيجة الى زيادة 
نشاطها٬ حيث اشارت لجنة الشؤون االقـتصادية في 
قــراراتها بقـــيام البـــنك المركزي دراســـة امكانية 
االســـتفادة من االحــــتياطي القــــانوني للمصارف 
الخاصة بمنح قروض استثمارية من االحتياطــــــي  

ان ھذه القــرارات الحــكومية ما ھي اال دليل واضح 
على نيه الحكومة بان تدعم القـطاع الخاص بـصورة 
عامة والقــــطاع المصرفي بــــصورة خاصة٬وھو 
ضمن بــرنامجها وتوجهاتها الجديدة لما يشــكله ھذا 
القطاع الحـيوي من أھمية في نمو االقـتصاد الوطني 
وتنميـة مـوارد الدولـة خصوصـا فـي ظل انخفـاض 
اسعار النفط. وھنا يبرز التساؤل حول أفضل السبـل 
لتطبيق ھذه القـرارات على ارض الواقـع في الوقـت 

القريب.
 ان تعاون وتظافر جهود كافة الجهات ســوف يؤدي 
بـالتأكيد إلى تفعيل ھذه القـرارات بــما يخدم الجميع٬ 
ويبقــــى الجزء الهام في متابــــعة ھذه القـــــرارات 
وتطبيقـــها ملقــــى على عاتق رابــــطة المصارف 
بأعتبارھا الراعي والمدافع الحقيقـي عن المصارف 
في العراق٬ ونحــــــن اليوم في تواصل دائم مع كافة 
األطراف وبشـكل مســتمر لمتابــعة كافة التوصيات 
ونأمل أن يتم تطبـيق غالبـيتها في القـريب العاجــــل 

ان شاء هللا ... 
بالتعاون مع أعضاء الرابـطة سـنصل وبـعزم إلى ما 
تم التخطيط له قـال هللا عز وجل في كتابــه الكريــــم 

َّ َّ ََ َّ َ َ َ ُّب ََ َّن هللا ُيــــــــــح ِ(( فإذا عزمت فتوكل عـــــلى هللا إ ِ َ َ ََ ِ ِ
ِّ َِالُمتوكلين)).. َ َ

 وبإشــرافه ٬ بـــل وذھب  بالقـــرارات الى خيارات 
اخرى لزيادة السـيولة حـيث اشـارت القــرارات الى 
المصارف الحكومية الرافدين والرشيد بـأيداع جزء 
من اموالهما لدى المصارف الخاصة مقابـــــل فوائد 
ميســرة٬ وقــد اســتجاب البــنك المركزي العراقــي 
لمسألة تعزيز السـيولة ونحـن اليوم على تواصل مع 
المركزي بشأن تفعيل بعض المقترحات لدعم سيولة 

المصارف. 
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أِعلن البنك المركزي العراقي في وقت سابق إيقاف العمل بـمزاد البـنك 
واعتماد الجهاز المصرفي كجهة مسؤولة عن الحواالت الخارجية.

 وقال محافظ البـنك المركزيالدكتورعلي العالق” تم االنتهاء من وضع 
صيغة جديدة ومغادرة الطرق القـديمة التي اقـترنت بــظروف معينة ال 
يمكن أن تبقـى حــاكمة على البــنك المركزي الذي لديه وظائف ومهام 

ً ونشاطات كبيرة ومهمة لالقتصاد الوطني٬ مبـينا أنه ليس صحيحـا أن ً
ّيبقى المركزي منشغال ببيع العملة وكأنه صراف يومي”.ً

لعل ما جاء في القـــرارات االخيرة  للبـــنك المركزي العراقـــي والتي 
ســيكون لها االثر االيجابــي كما يراه الكثير من الخبـــراء والمختصين 
بالشأن االقتصادي٬  الهدف منها استقرار سعر صرف الدينار العراقـي 

مقابل العملة األجنبية من خالل االستخدام الصحيح  لموارد النقد .
وفي الوقــت الذي يرى فيه خبـــراء إقـــتصاديون ان إجراءات البـــنك 
المركزي بإيقاف العمل بمزاد العملة خطوة في االتجاه الصحـيح ٬ يرى 
آخرون ان ايقـاف المزاد سـينعكس سلبــا على العملة العراقــية ٬داعين 
البنك المركزي الى ضخ كميات كبيرة من الدوالر للسيطرة على سـعره 
وخلق توازن في السـوق٬ كما انها خطوة جيدة للســيطرة على التالعب 
الكبير الذي حصل في العملة الصعبـة وسرقـة مبـالغ كبـيرة من الدوالر 
وتهريبـها الى الخارج ٬ وإن ھذه العملية ستسـهم في بقـاء الدوالر داخل 

البلد وعدم تهريبه الى الخارج.

المصارف العراقـية بـاتت تواجه ھذه المشـاكل بسبــب تقــليص البــنك 
المركزي لمبــــيعاته من الدوالر ٬ لذا عليها اتخاذ اجراءات الطوارىء 

الخاصة بالمصرف في حال وجود نقص بالسيولة النقدية  . 
 إن إرتفاع سـعر الدوالر مقابـل الدينار العراقـي جاء نتيجة قـلة عرض 

الدوالر في الســـوق ونتيجة إلجراءات البـــنك بايقــــاف ضخ العملة ٬  
ومعالجة ھذا االرتفاع تأتي عن طريق ضخ كميات كبـــــــــيرة منه في 

السوق المحلي .
 ان الهدف األساسي لهذا القرار ھو حصر العملة الصعبة من قبل البـنك 

المركزي٬ خاصة بعد انخفاض سعر الدينار خالل األيام الماضية.

كلنا امل بـأن ھذه القـرارات ســتكون بوابــة الخروج من االزمة ٬ وفتح 
آفاق جديدة لبناءإقتصاد بأسس وقواعد متينة ..



محمد عبد الحميد موسى
سكرتير التحرير

/ April2015نيسان/ 






شـــــارك الســــــيد رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور حـيدر العبـادي في جلسـة النقــاش 
التفاعلية لقـــادة االقــــتصاد العالميين التي 
عقــدت على ھامش المنتدى االقـــتصادي 
العالمي في مدينة دافوس في سويســـــــرا 

والتي حملت عنوان (معالجة التطرف).
وقدم الدكتور حيدر العبادي خالل الجلسة٬ 
شرحــــــا وافيا عن التطرف وخطره على 
العالم٬ واشار الى ان االرھاب بـات خطرا 
يهدد العالـم أجمـع ويهـدد المواطنيـن٬ وان 
االحداث االخيرة في عدد من الدول٬ تثبـت 

صحة كالمنا.

وتطرق الســـيد رئيس مجلس الوزراء في 
كلمته الى الوضع االقـــتصادي العراقـــي 
وتاثره بـــانخفاض اســــعار النفط عالميا. 
حـيث قـال في كلمة له: باعتبــاري رئيســا 
للوزراء٬ أتبــــــع ســــــتراتيجية االعتماد 
المتبـادل٬ فبـدال من ھيمنة الدولة بســيطرة 
الحـكومة على االقــتصاد وھيمنة حــكومة 
بــغداد على الحــكومات المحــلية٬ ســوف 
يدخل القــــــــــــطاعان العام والخاص مع 
الحكومة المركزية وحكومات المحافظات 
في شـــراكة٬ رغم جميع التحــــديات التي 
تواجهنا٬ ال يزال العراق يمتلك قـــــــــوى 
عظيمة لبناء مستقبله٬ فأُسسـنا االقـتصادية 
رصينة٬ باعتبـــــارنا نمتلك ثاني أكبــــــر 
احـــتياطي نفطي في العالم٬ ولدينا شـــعب 

مثقـف٬ وكان نمو بـلدنا سـريعا قبـل قــدوم ً
داعش٬ وبــــمجرد التغلب على مشــــاكلنا 
األمنية الحــالية٬ ســوف نســتغل إمكاناتنا 

كشريك في األعمال واالستثمار بالكامل.
وذكر الســـــــيد رئيس الوزراء في كلمته: 
بــينما تحــارب حـــكومتنا االرھاب٬ فهي 
تناضل ايضا الستقـرار مجتمعنا من خالل 
تنويع االقتصاد والحـد من مركزية القـرار 
وتقـليص النفقـات العامة ومكافحـة الفســاد 
وتشجيع االستثمار االجنبي واستعادة البنى 
التحــــتية. وفي ظل اعتمادنا على عائدات 
% من الميزانية  ۸٥النفط التي تشــــــــكل 
وھبوط اسعار النفط٬ كان ينبغي لحـكومتنا 
ان تعيد النظر بشـــــأن سياســـــتها المالية 

وخططها االقتصادية.

ثانيا: ينبغي علينا ان نبحث عن صناعات بديلة لتنمية االقـتصاد والتجارة٬ وخلق فرص العمل 
وزيادة االيرادات٬ فلقد كنا سابقا احد اكثر االقتصادات تنوعا في منظمة االوبك وسنعمل على 
بــــــناء اقــــــتصاد متنوع مرة اخرى٬ لذلك فاننا نقــــــوم باالســــــتثمار في مجال الزراعة 

والبتروكيمياويات والصناعات االخرى.
۳٠ثالثا: كان على حكومتنا ان تكون اكثر كفاءة٬ لذا حـاولنا تخفيض الميزانية بقـيمة  تريليون 

٢٦دينار (مايقارب  مليار دوالر) من خالل تقليص النفقات واالصالحات االقتصادية.

على سبـيل المثال في شـهر كانون االول ووافق مجلس الوزراء على تخفيض رواتبـه بنسبــة 
. %٥٠

۳٫۹وبــوجود  مليون موظف حــكومي٬ وأكثر من ٢ مليون متقــاعد٬ سنحــتاج الى مزيد من 
التخفيض. لهذا السبب نعكف على مراجعة نظام التقـاعد ليفي بـأعالة المتقـاعد ويكون مناسبـاً 

للحكومة في الوقت ذاته. 
رابعا: نحـن نحـارب االحـتيال والفسـاد ليس فقـط في المؤسسـات العسـكرية وانما في الجانب 
المدني من الحكومة ايضا٬ فعندما يضحي مقاتلونا الشجعان بحياتهم٬ فان اقل ما يجب فعله ھو 

مالحقة ھؤالء الذين استغلوا المال العام على نحو غير قانوني.

خامسا: نحن نعمل على تقليل مركزية الحكومة لتمكين السلطات المحـلية من اتخاذ القـرارات 
المتعلقة بتقديم الخدمات حيث يكون المواطنون ومسؤولوھم في تلك المناطق على دراية اكبر 

بما ينبغي فعله وكيفية انجازه.
من خالل تقـليص الحـكومة وترشيقـها وتقـويتها٬ فأننا نشـجع النمو االقــتصادي واالســتثمار 

االجنبي وخلق فرص العمل. 

بدخول اكثر من نصف مليون خريج ثانوية وجامعة الى سوق العمل كل سـنة٬ وبـوجود واقـع 
% بـين الشبـاب ٬ يتوجب علينا  % بين عدد السـكان االجمالي٬ و ١۸بطالة يصل الى نسبة  ١١
تنمية االقتصاد وخلق فرص العمل. ويعني ذلك تشجيع االستثمار االجنبي والمحـلي وتوسـيع 
وخلق مشاريع عمل كبيرة وصغيرة وضمان دعم الحـكومة للقـطاع الخاص بـدال من اعاقـته. 
نحـن ننتقـل االن من نظام تسـيطر عليه الحـكومة الى اقـتصاد مختلط اكثر نشـاطا٬ كما نقــوم 
بخصخصة قطاعات اساسية٬ ونستكشف شراكات بـين القـطاعين العام والخاص٬ وندخل في 

مشاريع مشتركة مع الشركات الدولية. تقوم االن شركات النفط الكبـرى والشـركات المصنعة ّ
والمصارف باالستثمار في العراق وتوسـيع عملها في بـلدنا. وبـالرغم من الوضع االمني فان 
الناتج االجمالي المحلي ينمو٬ وانتاجنا يزداد وتجارتنا الدولية تتوسع وستستمر بالتحسن بينما 

يتم تطبيع العالقات مع جميع دول الجوار.

اوال: كـان علينـا ان نجـد مصــادر جديــدة 
لاليرادات المالية وبــــــــــــضمنها فرض 
الضرائـب٬ كمـا نؤكـد علـى ضــرورة ان 
يقـــوم المســـتهلك بــــدفع اجور الخدمات 
الرئيسية مثل الكهرباء والماء والطرق من 

خالل الوزارات المعنية.

اخبار المصارف

7

د. حيدر العبادي
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في المؤتمر الذي عقــده محــافظ البـــنك المركزي وكالة الدكتورعلي 
العالق والذي اكد فيه على جملة من القضايا المتعلقة بنافذة بيع الدوالر 

جاء فيها : 
ان البـنك المركزي مارس خالل اكثر من عشــر ســنوات عملية بــيع 
الدوالر من خالل  نافذة البنك المركزي بيع نقدي  الدوالر وكذلك وقـد 
يلجا الى ھذا األسـلوب عادة في البـنوك المركزية العالمية لخلق حــالة 
من التوازن من العرض والطلب في الدوالر ولكن ما حـــــــــصل في 
العراق ان ھذه النافذة بقــــيت في لفتره طويلة من الســــنين وادت ھذه 

العملية الى الكثير من االنتقــادات من جهات متعددة وكنت قــد نبــهت   
٢٠٠۹منذ عام  الى خطورة التعامل بهذه الطريقـة  وانها تنطوي على 
الكثير من الممارســات التي تضر باالقـــتصاد الوطني تبـــعد البـــنك 
المركزي والمصارف عن دورھا األساســي وتحــول الدوالر  من ان 
يقوم بتغطية التعامالت الخارجية الى المضاربة وجني األرباح السهلة 
واصبـــح ينطوي على الكثير من العمليات المشبــــوھة مما يعكس ان 
ھنالك خلل معين وان ھناك سـوء اسـتخدام لهذه األموال وان اإلســاس 
الذي يعتمد في النظرة الى ان النافذ ھي من تحــــدد أســــعار الصرف 
والنظرة الحالية تختلف عن فلسفه نافذة بـيع الدوالر او ما يسـمى مزاد 
الدوالر الن قـوه أي عمله في أي بــلد تعتمد بشــكل مباشــر على قــوة 
االقتصاد في ذلك البلد وتنوع مصادر الدخل واالستثمار وبـعد دراسـة 
مســتفيضه من كل الجوانب ولم نقــم بــعمليه تغيير التعليمات اال بــعد 
مناقشـات مع المختصين والمعنيين وأصحــاب المصارف وشــركات 

التحويل وغيرھم من الخبراء .

ان التعليمات الجديدة للبـنك المركزي لم يعد كنافذة يومية٬على العكس 
ممن روجوا الى ان البنك المركزي توقف عن بيع العملة ٬وھنا ( أوكد 
اننا مازلنا نعمل ببــيع الدوالر لكن تغير األســلوب و الطريقـــة لبـــيع 

العملة)  الن البـــــنك المركزي من مهامه ان يوفر العملة األجنبـــــية  
للتجارة الخارجية  والنشــــاطات المشــــروعة األخرى .. ان العملية 
الجديدة تقــوم على أســس مختلفة تماما ھو ان البــنك المركزي يقـــوم 
بـتغذيه حسابــات المصارف في الخارج بــالدوالر وتقــوم المصارف 
بتقديم المبـالغ بـالدينار العراقـي في الداخل وتقـوم المصارف مباشـرة 
بـأجراء عمليه التحـويل الى الخارج وتقـدم  طلب تغذية لهذا الحســاب 
كشف بالمبالغ التي تم تحـويله مع التفاصيل ويقـوم المركزي بالتدقـيق 
عليها  وھنا تم االتفاق مع الحـكومة ووزارة المالية بــالذات بــان كافة 
الطلبـات بــالدوالر لتغطيه االســتيرادات من الخارج التي يتقــدم بــها 
التجارة يجب ان تدفع الضرائب مثل ضريبــــــة الدخل  والرســــــوم 
الكمركية مباشرة مع التحـويل وتستحـصل كتأمينات ويتم تسـويتها مع 
الضرائب ھذا القرار سيبعد المضاربـين بـالدوالر ألنه سـيكون مكلف 
بالنسبـة لهم وبـالتالي وبــهذه العملية قــد ابــتعدت المصارف والبــنك 
المركزي عن إشـكاليات ھذا االمر مسـالة التهرب الضريبـي وغيرھا 
كونها ليســت من اختصاص المصارف اما بالنسبــة الى بــيع الدوالر 
أوكد للمرة الثانية نحن لم نتوقف وانما ھنالك سقـف محـدد على أسـاس 
ما يحـتاجه السـوق من نقـد  وما يتعلق بالمســافرين واألشــخاص وال 
يكون ھناك أي قـيود والقـيد الوحــيد ھو التأكد من ان مصدر المال ھو 
مصدر صحيح وعند اجراء مسح اولي لحاجه البلد من العملة األجنبية 



منظمات المجتمع المدني وكانت ناجحة بـل ان بـعض البـلدان 
تعتمد علن تطوير اقــــــــــــــتصادھا الداخلي عن طريق ھذه 

المشاريع. .
اننا نتابــع عن كثب أوضاع المصارف ونوكد ونطمأن الجميع  
ان قـــطاع المصارف فيه مستقبـــل مشــــجع على العكس من 
المبــالغات بشـــان عمل ھذه المصارف وان ھنالك مصا رف 
تحــت الوصاية وانا اوكد انه ال يوجد ســوى مصرف واحـــد 
تحـت الوصاية ھو مصرف االقـتصاد وستحــل ھذه المشــكلة 
قريبا وسترفع عنه الوصاية ومصرف الوركاء قـد رفعت عنه 
الوصاية وان البــنك المركزي يدرس اقــراض ھذا المصرف 
من اجل النهوض به وممارسـه نشـاطه بشـكل طبـيعي وھناك 
قــانون قــيد االنتهاء وھو قــانون ضمان الودائع وھو مهم جدا  
وھو للتأكيد على رصانة المصارف العراقـية وتوسـيع رقــعه 
الثقة بينهم وبين المواطن كون القطاع المصارفي يعتمد بشكل 

كبير على مسألة الثقة بين المواطن والمصرف.. 

 الدولية  ونحــــاول إيجاد جمله من اإلجراءات التي تســــاعد 
المصارف في تطوير أنظمتها وتنميه أرباحـــها من خالل فتح 
سقـــف االعتمادات المســـتندية وان ھناك تنســـيق مع وزاره 

المالية على قبــــول المصارف الخاصة للودائع  الحــــكومية  
وقبـــــــــــول الصكوك التي تصدرھا المصارف الخاصة في 
مؤسســات الدولة وھناك جانب مهم وھو ان البـــنك المركزي 
يعكف على مشروع مهم جدا وھو منعطف في تنميه االقـتصاد 
من خالل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وھناك تنسيق 
عالي مع المصارف لوضع خطط  لــهذا المشروع ٬ وھنـــاك 
نماذج كثيرة لهذا المشروع من خـــــالل المصارف وبعـــض

/ April2015نيسان/ 

اخبار المصارف

 القـطاع دور مهم في الســوق العراقــية واننـا مســؤولون عن 
تنشيطـــــــه وتحفيزھوان تقوم باعمالهـا على اساس المعاييـر

اونقوم بـتغطيتها عن طريق المصارف بـوضع حـصه محـددة لمكاتب 
الصيرفة وســــيتم تطوير ھذه االلية من خالل دراســــة  السلبـــــيات 
وااليجابيات اننا من جانب انه من مسؤوليتنا على المصارف ولما لهذا

د. علي العالق 
محافظ البنك المركزي العراقي
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يعد القــطاع الخاص الشــريان الذي 
يغذي العملية االقـتصادية في البـالد 
وبـغيه بـيان الرؤية المستقبــلية لدى 
القــــطاعين الحـــــكومي والخاص 
احــــتضنت بــــغداد محــــفال دوليا 
اقــــتصاديا ضم  رجال االعمال في 
العـراق وعـرب وأجانـب مـع ھيئـه 
االستثمار ورئاسة الوزراء بـرعاية 
اللجنة االقــــتصادية في البــــرلمان 
وبحـث الحـاضرون المشــاكل التي 
تعرقل عمل القـطاع الخاص وسبـل 
االرتقـاء بـه من خالل إيجاد ارضيه 
خصبـــــــه يمكن من خاللها تطوير 
الواقــع االقــتصادي ولعل ابــرز ما 
طرح في ھذا المؤتمر ھو قــــــانون 
االســــتثمار والروتين الذي يصيب 
اغلب مؤسسات الدولة بالشلل اذ بين 
الجميـع مـن خــالل الكلمــات التــي 
القــيت في المؤتمر على اســـتطاعة 
القــــــــطاع الخاص من توفير اكثر 
% فرصــة عمــل مــن  ٠ــ٦مـــــن 
مجموع اجمالي العاطلين عن العمل 

وبـالتالي تخفيف النفقـات الحـكومية  
اذ شـــهد المؤتمر وعلى مدى يومين 
متتالين اقباال منقطع النظير من قبـل 
قادة القـطاعات الخاص - المصرفي 
-التجـاري -الصناعــي -الزراعــي 
محــــليا ودوليا وبــــعد النقاشــــات 

المستفيضة ..

١- اعتماد التوصيات والمقترحــات 
التي تم تقـديمها من قبـل المشـاركين 
كــأوراق عمــل وتكليــف الجهــات 
التشريعية والتنفيذية لمتابـعة تنفيذھا 
وتذليل الصعوبات والمعوقـات التي 

تواجه االستثمار.
٢-  تشــــكيل لجنة عليا من المؤتمر 

تضم في عضويتها ممثلين عن:
 أ- اللجان النيابــــية المتخصصة في 

مجلس النواب
 ب- الهيئة الوطنية لالستثمار

 ج- الجهات التنفيذية ذات العالقة
  د- القطاع الخاص

وتعمل ھذه اللجنة كخلية ازمة وذلك لمتابــعة كافة التوصيات والمقترحــات التي خرج بـــها المؤتمر 
ومتابعة تنفيذ القوانين والتعليمات النافذة و الزام الجهات ذات العالقة بذلك والعمل على تذليل العقبات 

التي تواجه تطبيق قانون االستثمار. 
وتعقـد اللجنة اجتماعات شـهرية مع اللجنة االقـتصادية في مجلس الوزراء لشــؤون القــطاع الخاص 

لتقييم اداء سير عملية االستثمار واالقتصاد.
۳- العمل على عقد مؤتمر نصف سنوي لمتابعة متطلبات الواقع االستثماري واالقتصادي .




/ April2015نيسان/ 

نبيل النجار

وخرج المؤتمر بـعدد من التوصيات 
تلخصت في النقاط التالية:

كتب : نبيل النجار
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 عقــدت لجنة الشــؤون االقــتصادية جلســـتها 
٢٠١٥/۳/٢٤التاسعة بـتاريخ  برئاسـة د.روز 
نوري شــاويس رئيس اللجنة ٬ وحــضرھا كل 
مــن وزراء (الماليـــة ٬ النفـــط ٬ التخطيـــط ٬ 
التجــارة ٬ الصناعــة والمعــادن ٬ الزراعــة) 
ومحـــــافظ البـــــنك المركزي والمستشـــــار 
االقــــتصادي لرئيس الوزراء ومعاون االمين 
العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القـانونية 
لمكتب رئيس الوزراء ورئيس ھيئة االسـتثمار 
الوطنية كما وتمت اســــتضافة الســـــيد وزير 
الدفاع وعدد من الخبــراء المختصين واتخذت 
اللجنة العديد من القــرارات والتوصيات ومنها 

ما يأتي :

١- التوصية بقـــــيام وزارة المالية بــــــتوفير 
التخصيصات الماليـة الالزمـة لـوزارة الدفـاع 
من اجل التصدي للعمليات االرھابــية وإلدامة 

زخم المعركة وتوفير المســـــــــــــــــتلزمات  
الضرورية لها .

٢- الموافقـــة على قــــيام الوزارات والمحــــافظات والدوائر الغير 
مرتبطة بـوزارة بقبـول الصكوك المصدقـة الصادرة من المصارف 
االھلية فيما يخص التأمينات والرســـــوم الكمركية والضرائب وأي 
رســــوم اخرى وذلك دعما لعمل المصارف االھلية الخاصة وزيادة 

مساحتها في التنمية االقتصادية وبناء الثقة بينها وبين المواطن . 
۳- قـيام االمانة العامة لمجلس الوزراء بـتعميم قـرار لجنة الشــؤون 
) في  والخاص بحـــزمة من  ٢٠١٥/٢/٤االقــتصادية المرقـــم ( ٦٤
االصالحــات المالية للمصارف االھلية الخاصة للعمل بموجبــه من 
قبـل الوزارات والمحــافظات والجهات غير المرتبــطة بــوزارة مع 

متابعة تنفيذه مع تلك الجهات دعما للقطاع المصرفي الخاص .ً
٤- الموافقـة على تكليف ھيئة المستشــارين بــاعداد قــانون المجلس 

االعلى لالعمار 

 ( ۳٠ فائض منتجاتها بـما ال يتعارض مع قـرار مجلس الحـكم رقــم (
٢٠٠۳لسنة  .

٦- اإلعمام إلى الوزارات والجهات غير المرتبـــــــطة بـــــــوزارة 
والمحـافظات بالتنسـيق مع وزارة الصناعة والمعادن لإلســتفادة من 

المواد الراكدة لدى شركات تلك الوزارة .
۷- التوصية الى مجلس الوزراء ان تكون اللجنة االقــــــتصادية ھي 
) من قـــانون الموازنة والتي تنص على  ١٦اللجنة المعنية بـــالمادة (
(التوسـع في فتح بــاب االســتثمار الخاص والمشــاركة مع القــطاع 
الخاص من قبــــل الوزارات والجهات غير المرتبــــطة بـــــوزارة 
والمحافظات بحدود اختصاصها وتشكل لهذا الغرض لجنة عليا على 
أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات خاصة بــها واالســـتثناءات ذات 

القوانين).




نظمت رابــطة المصارف الخاصة في العراق لقـــاءا تشـــاوريا مع 
شركة ارنست اند يونك بمشـاركة االسـتاذ عالء عبـد الغني - معاون 
مدير عام مديرية الرقابــة على المصارف  واالســتاذ محـــمد جواد 
عضو مجلس النواب العراقــــي وحــــضر اللقـــــاء عدد من ممثلي 

المصارف والمتخصصين في مجال الصيرفة .
وقـد بحـث الحـاضرين سبـل االرتقـاء بالقـطاع المصرفي العراقــي 
وشخصوا بعض المعوقات التي مـــــن شـأن ازالتها والتأثير ايجابـياً 

على مناخ العمل المصرفي .

وقـد اتفق الحـاضرون على اعداد ندوة موســعة لمناقشــة المواضيع 
التي تم طرحها خالل ھذا اللقاء ومنها ضرورة تقييم المصارف على 
اسـس تمنحـها  الفرصة في المنافسـة الصحــية وكذلك الدفع بــاتجاه 
استخدام المعايير الدولية كوسيلة الظهار البـيانات المالية للمصارف 
خصوصا وللقــطاعات الخاصة والحــكومية االخرى عموما وكذلك 
التأكيد على اعاة ھيكلية او خصخصة المصارف الحـــكومية اضافة 

الى غيرھا من النقاط المهمه . / April2015نيسان/ 

٥- ان لجنة الشؤون االقتصادية تدعم وتشجع عمليات التصديـــــــر  

 ويمكن للشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن تصديـــر 
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لقاءات

اجتمع السيد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور 
علي محســن العالق بــممثلي المصارف االجنبـــية 
والعربــية االعضاء في رابــطة المصارف الخاصة 
في العراق بــناءا على الطلب الذي قــدمته الرابــطة 
للسـيد المحـافظ  للتباحـث حــول االمور التي تخص 

المصارف االجنبية وتسهيل عملها في العراق.
 حـيث تم عقـد االجتماع في  بــناية البــنك المركزي 

. ٢٠١٥/۳/٤العراقي ببغداد  بتاريخ

وتحــدث الســيد المحــافظ عن ان البـــنك المركزي 
العراقـــي كان وما زال يأمل ان تشــــكل المصارف 
االجنبية العاملة في العراق اضافة نوعية الى السوق 
ويجب ان تكون مصدر قــــــوة وان ھناك رغبــــــة 
واصرار من البـنك المركزي لنقـدم ما نســتطيع الى 
المصارف االجنبـية لتقـدم بــدورھا افضل الخدمات 

الن الفرص عديده في العراق والمستقبل واعد.
 وان المصـارف التـي عملـت فـي ھـذه الفتـرة غيــر 
المستقـرة ستسـتطيع ان تأخذ دورا مهما وكبــيرا في 

المرحلة القادمة.

دار النقـاش في بـداية االجتماع حـول مســألة ايقــاف العمل بــتعزيز 
االرصده بالعملة االجنبية (دوالر/دوالر) بشكل مفاجئ. 

وان ھذه المسألة قد اضرت بالمصارف االجنبية واضافة الى ذلك ان 
لهذه المصارف تحـــــويالت في الفترة السابقـــــة لم يتم تصفيتها مع 
االدارات العامة لهذه المصارف خارج العراق ٬ حـيث عقـب الســيد 
المحــافظ على ھذه المســالة ان البـــنك المركزي في ھذه المرحـــلة 
وبشكل عام ال يشـجع على ان يتداول السـوق المحـلي بـالدوالر٬ وان 
بقـاء ھذه الحــالة يؤدي الى ضغط على العملة االجنبــية واســتمرار 
ارتفاع اســـعار الدوالر. ومن ناحـــية اخرى فأن البــــنك المركزي 
وحسب االليات الجديدة سـيغطي كل االحـتياجات الخاصة بالتحـويل 
ولكن بـالية مختلفة. كما اكد السـيد المحـافظ ان البـنك المركزي على 
اســتعداد ألعطاء مهلة زمنية كافية للمصارف وتعزيز الدوالر لديها 

في حساباتها في الخارج لتسوية كافة الحواالت السابقة.

وفي محــور اخر تحــدث الحــاضرون عن التعليمات الجديدة لمزاد 
العملة االجنبية وبـخصوص الغاء التعلميات السابقـة٬ حـيث اشـاروا 

الى ضرورة توضيح بـعض المســائل وعلى سبــيل المثال ھل يجب  
تقـــديم المخالصات الكمركية وبـــراءة الذمة والضريبــــة والوثائق 
االخرى٬ اشار السيد المحافظ في ھذا الصدد انه ليس على المصرف 
تقديم ھذه الوثائق في المستقبل والمتطلب الوحيد في ھذه المرحـلة ان 
التاجر عندما يقـدم الطلب الى المصرف يجب عليه تسـديد الضريبـه 
الى المصرف وحسـب قـوائم سـيتم تزويدكم بـها من قبـلنا وســتكون 
قــوائم مختصرة وســهلة االســتخدام لتســهل العمل على المصارف 
ويكون ھذا المبلغ المستحصل كتأمينات تحول فيما بعد الى الكمارك.

اما بالنسبة لمسـألة زيادة رأس المال على المصارف االجنبـية والتي 
تم االشارة اليها من قبل الحاضرين٬ ذكر السيد المحافظ ان المركزي 
يعيد النظر االن بـهذا الموضوع وسـيكون تحـديد رأس المال حسـب 

نشاط المصرف ان كان مراسال فقط او يمارس نشاطات اخرى.
 وسـيأخذ بــنظر االعتبــار رأس المال للمصرف االم وحســب ما تم 

اقتراحه من الحاضرين.
ايضا تم التطرق الى مســـألة الغرامات التي على المصارف دفعها ) 
١٠ نقـــــاط مضافا ٢% مصاريف ادارية( في حـــــال تقـــــدير ان 
المخالصات الكمركية غير صحيحة او ان ھناك مستندات غير كاملة 
بالرغم من ان المصارف غير معنية بتدقـيق صحـة المخالصات وان 

الجهة التي قدمت المستندات ھي التي يجب ان تغرم.
 اشار السيد المحافظ الى ان ھذا الملف قـد اخذ حـيزا كبـيرا من وقـت 
وجهد المصارف والبــنك المركزي وانه ملف معقــد يســعى البــنك 
المركزي العراقي الى اغالقه٬ حيث ان ھذه االلية المقترحـة االخيرة 
ان يسـدد المصرف الفرق بـين سـعر السـوق في ذلك الوقـت وســعر 
١٠البنك المركزي العراقي والذي سيكون اقل من  نقـاط٬ مما سيقـلل 
من قـيمة المبـالغ٬ ايضا سيقـوم البـنك المركزي بتقسـيط ھذه المبـالغ 
على المصارف٬ وان ھذه االلية ھي االفضل كما يـرى مجلـس ادارة 

البنك المركزي لغلق الملفات في الفترة السابقة على المصارف.



 وال يســـــــأل المصرف عن فواتير وال تصاريح كمركية وال اجازة 
استيراد وال اي شيء اخر.

 وعلى المصرف تقـديم كشـف بالتحـويالت يشـار فيه الى الضريبــة 
التي اســتلمت. اي ان المصرف ينتهي دوره بــعد اخذ الضريبــة من 
الشخص الذي طلب عمليه التحـويل. ايضا ان البـنك المركزي يعمل 
على انشــاء قــاعده بــيانات قــوية بــين البــنك المركزي العراقـــي 

والمصارف الخاصة والكمارك لتسهيل ھذه العملية.

/ April2015نيسان/ 

د. علي العالق 
محافظ البنك المركزي العراقي
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اما بالنسبــــة لتعامالت الدوائر الحـــــكومية مع المصارف الخاصة 
والمصارف االجنبــية٬ فقــد اشــار الســيد المحـــافظ الى ان البـــنك 
المركزي العراقي قد استجاب لتوصيات رابـطة المصارف الخاصة 
في العراق بـــخصوص التعامالت بـــين المؤسســــات الحــــكومية 
والمصارف الخاصة وان البنك المركزي العراقي سيجتمع قريبا مع 
السـيد وزير المالية وسيقـوم بتقـديم مؤشـرات المصارف الى الســيد 
وزير المالية ونضع بــــــــــعض المعايير الخاصة لنعطيهم نوع من 
الطمئنينة والدفع بـــــأتجاه ارجاع التعامالت مع المصارف الخاصة 

ومن ضمنها المصارف االجنبية لزيادة الثقة بهذا القطاع الهام.

والصيرفة واالئتمان بــــضرورة تزويدھم بنســــخ من المخالصات 
الكمركية فيما يخص قــوائم مزاد العملة االجنبــية للســـنتين ٢٠١۳  
٢٠١٤ ولمدة عشـــرة أيام عمل. اشارالســـيد المحــــافظ بمتابــــعة 
الموضوع مع المديرية المعنية بذلك حـيث قـدمت رابـطة المصارف 
الخاصة في العراق مسبقــا كتابــا رســـما يطلب من المركزي تمديد 

الفترة لتسليم القوائم.

ايضا اتفق الحاضرون مع السيد محافظ البـنك المركزي العراقـي ان 
تكون التبــــليغات ايضا عن طريق رابــــطة المصارف الخاصة في 
العراق خصوصا التي تحــدد االجابــة عليها بـــمدة معينه وستقـــوم 
الرابطة بأيصال ھذه التبليغات الى المصارف بصورة سريعة٬ حيث 
ان بــــعض الكتب الرســــمية تســــتغرق مدة لحــــين وصولها الى 

المصارف.
وفي نهاية اللقاء شكر الحـاضرون السـيد محـافظ المركزي على ھذا 
االجتماع الهام واشار السيد المحافظ ان التعاون سيستمر في المرحلة 

القادمة دعما للقطاع المصرفي الخاص.

/ April2015نيسان/ 

لقاءات

وبـخصوص موضوع عدم احقـية تملك فروع المصار ف االجنبــية 
للعقــارات او الســيارات وان ھذه الفروع تســتطيع التملك في اقــليم 
كردسـتان فقـط٬ اشـار الســيد المحــافظ ان المركزي يعمل على ھذا 
المطلب وعلى اقــل تقــدير ان يملك مقـــر الفرع الن من متطلبـــات 

استقرار اي مصرف ان يملك بنايته على اقل تقدير.
كما تطرق الحاضرون الى كتاب صادر من المديرية العامة لمراقبة 

Central Bank Of Iraq
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- تكهن وزير النفط العراقـي الدكتورعادل 
عبد المهدي بأن اسعارالنفط الخام قد تصل 
٢٠١٥الي  دوالرا للبرميل بـنهاية عام   ۷٠
وقـلل من شـأن تأثير الصراع الناشـيء في 

اليمن على االسعار.
وأدى االنهيار في اسعار النفط العالمية الي 
ھبوط حـاد في ايرادات الحـكومة العراقـية 
مما دفع البــلد العضو بــمنظمة اوبــك الي 
اعادة التفاوض على عقــوده مع شـــركات 
النفط العالمية بـينما يواجه حـملة عسـكرية 
بـاھظة التكلفة ضد متشــددي تنظيم الدولة 

االسالمية.
وقـال عبـد المهدي في مقابــلة مع رويترز  
إن أســـــعار النفط وصلت في يناير كانون 
الثاني الي "القـــــــاع وال يمكن ان تواصل 
االنخفاض الي أقـــــل من ذلك... ھي االن 
ترتفع ببـــطء لكن بــــإطراد. ســــتواصل 
۷٠الصعود وربــــــــما تصل الي  دوالرا 

بنهاية العام."
وارتفعت اسعار عقـود خام القـياس الدولي 
٥۹مزيج بـرنت يوم الخميس الي اكثر من  
دوالرا للبــرميل بــعد ان نفذت الســعودية 
وحـــلفاؤھا العرب الخليجيون ضربــــات 
جويـة فـي اليمـن ممـا أثـار مخــاوف مــن 
مواجهة أوســـع في المنطقـــة قــــد تعطل 

امدادات الخام العالمية.

لكن عبـــــد المهدي اشــــــار الى ان تأثير 
الصراع في اليمن على اســــــــــعار النفط 
ســيكون قـــصير االجل قـــائال "بالطبـــع 
المســائل السياســـية مثل االزمة في اليمن 
يمكن ان تعطي بـــــــــــعض الدفع لالتجاه 
الصعودي لالســـعار لكنه ســـيكون تأثيرا 

مؤقتا."
ويعني ھبوط اسعار النفط العالمية أن بغداد 
تدفع االن للشـركات مستحقـات مالية اكبـر 
بكثير من نمط عقود تقاسم االنتاج المطبـق 
في منتجين اخرين وتســـــــــعى الي اعادة 

التفاوض على شروط عقودھا.

/ April2015نيسان/ 

نقال عن رويترزً

د. عادل عبد المهدي 
وزير النفط

وتعمل شركات دولية في حقول النفط الجنوبية في العراق بمقـتضى عقـود خدمات تقـوم 
حاليا على اسـاس رسـم ثابـت بـالدوالر للكميات االضافية المنتجة وھي صيغة أدت الي 

تضخم فواتير بغداد في نفس الوقت الذي تنهار فيه ايراداتها النفطية.
وقـال عبـد المهدي إنه التقــى مع مســؤولين من شــركة رويال داتش شــل يوم الخميس 
لمناقشة تعديل عقدھا بما يحقق مصلحـة الجانبـين ٬ لكنه أكد انه لم يتم التوصل الي اتفاق 

مع توتال أو أي شركة عالمية اخرى.

واضاف قائال "ما زلنا في مرحلة التفاوض. لم يتم توقـيع أي شـيء حـتى االن مع اي من 
شركات النفط الكبرى."

وقال عبد المهدي ان اي مراجعة للعقود لن يترتب عليها تغييرات مهمة في االتفاقـات او 
ھيكلها وان مستوى مسـتهدفا قـدره ۹ ماليين بـرميل يوميا النتاج النفط العراقـي بحـلول 

٢٠٢٠عام  يبقى قائما.
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٤٢ـدعت فعاليات الـدورة الـ للمؤتمـر 
العام التحـاد غرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبــالد العربــية٬ الى تفعيل 
دور القـطاع الخاص في االقــتصادات 
العربــــية لتحقـــــيق التنمية والتكامل 
االقــــتصادي العربــــي٬ وتفعيل دور 
الصناديق التنموية العربــية في تمويل 
مشــاريع ھذا القـــطاع٬ وإلى التصدي 
لتحــدي البــطالة المتفاقـــمة في العالم 
العربـي والتزام خيار السـوق العربـية 
المشــــتركة المتفاعلة مع االقــــتصاد 
العالمي٬ وإصدار قــرار قــمة عربــي 
بــــمنح األفضلية للمنتج العربــــي في 

المشتريات الحكومية.

وكانت ھذه الفعاليات  قـد عقـدت على مدى يومين في المقـر الدائم 
التحاد الغرف العربية - مبنى عدنان القـصار لالقـتصاد العربـي٬ 
بعنوان "مستقبل االقتصاد العربي والتحوالت اإلقليمية والدولية"٬ 
والتي نظمها اتحــاد الغرف٬ بـــالتعاون مع كل من اتحـــاد غرف 
التجارة والصناعة والزراعة في لبــــــنان٬ ومصرف لبـــــــنان٬ 
والمؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبـنان "إيدال"٬ وبـدعم 

.( cccمن مجموعة "فرنسبنك" وشركة اتحاد المقاولين (

وأصدر المؤتمرون توصيات دعوا فيها إلى "تفعيل دور القـــطاع 
الخاص في االقــــتصادات العربــــية لتحقـــــيق التنمية والتكامل 
االقـتصادي العربـي٬ باعتبـاره المصدر الحقيقـي لتعزيز القــدرة 
على النمو الفعلي والشــامل والمســتدام والقــادر على خلق فرص 
العمل الجديدة"٬ وطالبـــوا بــــ"تعزيز دور القــــطاع الخاص في 
عمليات اإلنماء وإعادة البـناء واإلعمار في الحـاضر والمستقبــل 
وفي إحــياء االقــتصادات العربــية التي تمر بــأوضاع صعبـــة٬ 
ارتكازا على الشراكة بين القطاعين العام والخاص٬ والتشـريعات 
التي تسـهل توجيه االسـتثمار إلى البـنى التحــتية٬ وإلى األولويات 
المتصلة ببــــناء الوحــــدات الســــكنية الســـــريعة٬ والمدارس٬ 
والمستشـــفيات الميدانية٬ وإدماج المهجرين في عمليات البـــناء٬ 
ودعم المجتمعات التي ھجروا اليها بــتخفيف األعبــاء التي بــاتت 
تفوق قـــدرة الدول المســـتضيفة". ودعوا إلى "التصدي لتحـــدي 
البـطالة المتفاقـمة في العالم العربـي من خالل الحـلول المبــتكرة٬ 
وتوفير فرص التوظيف٬ وربط رواد األعمال بمصادر التمويل٬ 

وتقـديم المسـاعدات التقـنية لهم٬ وبـناء قــدراتهم وتنميتها لتواكب 
متطلبـــات األســـواق". وأكدوا "التزام خيار الســـوق العربــــية 
المشتركة المتفاعلة مع االقـتصاد العالمي٬ حـيث ال مكان في عالم 
االقتصاد الحديث لالقتصادات المنغلقة٬ والعمل جديا على معالجة 
العقبـات التي تواجه منطقـة التجارة الحـرة العربـية الكبـرى عبـر 
اتخاذ ما يلزم لتقـليص مدة العبـور على المنافذ الجمركية٬ وخفض 
تكاليف أجور الشحن والنقل٬ وإقرار اتفاقية عربية لتسهيل سـمات 
الدخول للمعنيين بـالتجارة العربـية البـينية بــين الدول العربــية". 
ودعوا إلى "االسـتثمار في ترقـية الصناعات التحــويلية العربــية 
لتعزيز القـــيم المضافة٬ والى "االســـتثمار في الطاقـــة المتجددة 
بأنواعها كافة٬ بشـراكة وتنسـيق بـين القـطاعين العام والخاص"٬ 
وشــددوا على "تفعيل دور الصناديق التنموية العربـــية في تمويل 
مشـــاريع القــــطاع الخاص. ودعوة المصارف العربــــية لتنمية 
وتطوير دورھا في توفير التمويل المناســـــــب٬ وبــــــــاألخص 
للمؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة. وكذلك دعوة الحــــكومات 
العربـــية إلى إقـــامة ھيئات عامة مســــؤولة عن توفير ضمانات 
االئتمان للقروض الممنوحة للمشروعات بعد وضع إطار قـانوني 
وتنظيمي داعم إلنشــائها". ودعوا إلى "تعزيز ثقــافة المســؤولية 
االجتماعية٬ وتكريســـها لتصبــــح في صميم عمل المؤسســــات 
الخاصة٬ ومسـلكا دائما في نشـاطاتها"٬ مع "تأكيد الدور الرئيسـي 
الذي تقوم به الغرف العربـية األجنبـية المشـتركة ودعم نشـاطاتها 

للتعريف باالقتصادات العربية والفرص االستثمارية فيها".

/ April2015نيسان/ 

مؤتمرات
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الدعوة لإلسراع في إقرار الموازنة االتحادية 

تعظيم ايرادات الدولة في القـطاعات غير النفطية (الضريبــية 
منها والســــــلعية والجمركية) مع التركيز على انتاج منتجات 
متنوعة يدخل فيها النفط كعنصر أساسـي فيها سـواء في مجال 
الصناعات البـــــــتروكيمياوية او في مجال المنتجات الغذائية 
كانت اھم توصيات ندوة كلية بــــــغداد للعلوم االقــــــتصادية 

الجامعة.
الندوة التي ادارھا د. صادق راشد الشمري قدمت حلوال لجملة 
التحـديات التي تواجه االقـتصاد العراقـي وحـثت على تحـفيز 
القـــــــطاع المصرفي في تمويل المشــــــــروعات الصغيرة 
والمتوسـطة الرتبـاط ھذا النشـاط بــخطط تنشــيط االقــتصاد 
والقـــضاء على البـــطالة بـــاالضافة الى تشـــديد الدعوة الى 
ضرورة ترشـــيد االنفاق التشـــغيلي واالســــتثماري مع عدم 
المســاس بــرواتب ومخصصات الجيش والحشـــد الشعبـــي 
لغرض ادامة المعركة ضد االرھاب وكذلك عدم المســـــــاس 

برواتب والمداخيل المالية للشرائح ذات الدخل المحدود .

وتناولت الندوة التي نظمت بـالتعاون مع جمعية االقــتصاديين 
العراقية بحـث واقـع االقـتصاد العراقـي والموازنة االتحـادية 

٢٠١٥لعام  والتداعيات الناشـــئة عن انخفاض أســـعار النفط  
المترتبـة على االنفاق المالي وتنفيذ خطط التنمية االقــتصادية 

والتنمية المستدامة .
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مستشـــار رئيس الوزراء د. وليد الحـــلي قـــال " على ھامش الندوة: ان 
العراق يملك خيارات عديدة لمواجهـة االزمـة٬ الفتـا الـى ان اغلـب دول 
العالم تاثرت في انخفاض اسـعار النفط وخفضت موازنتها العامة بسبـب 

انخفاض اسعار النفط الخام عالميا.
واكد الحــلي : ان العراق يملك خيارات عديدة لمواجهة االزمة٬ الفتا الى 
ان اغلب دول العالم تاثرت في انخفاض اسـعار النفط وخفضت موازنتها 

العامة بسبب انخفاض اسعار النفط الخام عالميا.

د. وليد الحلي



في حين تسـاءلت الخبـيرة االقـتصادية د. اكرام عبـد العزيز عن 
الموازنة و آثارھا االقـتصادية واالجتماعية في ظل تزايد القــلق 
من التراجع الحـاد والخطير السـعار النفط في االسـواق العالمية 
واستمرار احـادية االقـتصاد العراقـي٬ مشـيرا الى اھمية التوجه 
لتاســـيس قـــاعدة لصناعة نفطية زراعية خدمية يمكن ان تكون 

رواسي لالمن االقتصادي. 

واقترحــت عبــد العزيز  اعادة جدولة الديون الدولية بـــالضغط 
على المجتمع الدولي لتاجيل تسـديدھا لسـنوات قـادمة مع البقــاء 
على فوائد متدنية ويسـيرة بسبـب ظرف البـلد الحـالي ومواجهته 
الرھاب دولي.فيما حـــدد االكاديمي الدكتور صادق الشــــمري 
العديد من مداخالته في الندوة أبــــــــعاد المخاطر التي تعترض 
مســيرة االقــتصاد العراقــي وأھمية توافر التخطيط والبــرامج 
العلمية التي تســــاعد على تجاوز األضرار التي تصيب البــــلد 
مؤكدا أھمية تظافر الجهود وتعبـئة الطاقـات بالشــكل الذي يوفر 
امكانية الخروج من االزمة الحالية باقل الخسائر الممكنة وأشـار 
ايضا إلى أن البــلد زاخر بــالثروات والطاقــات التي بـــاالمكان 
توظيفها على نحو أفضل لتحقيق أفضل النتائج بالنسبـة لتطلعات 
البلد.ھذا وناقشت الندوة مجموعة اوراق بحـثية أبـرزھا الورقـة 
التي قـــدمها الدكتور وليد الحـــلي حـــول الموازنة االتحــــادية 
وتخصيصاتها والبـــــــــــدائل المعتمدة على الصناعات النفطية 
والتطور العلمي التي لحق بها موخرا وكذلك ورقة أخرى قـدمها 
الدكتورعبدالحســــين الياســــري رئيس جمعية االقــــتصاديين 
العراقيين حول المشكالت التي تواجه اقـرار الموازنة االتحـادية 

.

األكاديمي الدكتور صادق الشــمري حـــدد في العديد من المداخالت 
التي شـهدتها الندوة أبـعاد المخاطر التي تعترض مســيرة االقــتصاد 
العراقـي وأھمية توافر التخطيط والبـرامج العلمية التي تســاعد على 
تجاوز األضرار التي تصيب البــلد مؤكدا على أھمية تضافر الجهود 
وتعبـــئة الطاقـــات بالشـــكل الذي يوفر إمكانية الخروج من االزمة 
الحالية بأقل الخسـائر الممكنة وأشـار ايضا أن البـلد زاخر بـالثروات 
والطاقات التي باإلمكان توظيفها على النحـو األفضل لتحقـيق أفضل 

النتائج بالنسبة لتطلعات شعبنا. 
وأوصت الندوة في الختام بـــــضرورة االتفاق على االســـــراع في 
تصديق الموازنة االتحـادية بأسـرع وقـت ممكن مع الدعوة الى دمج 
مفردات موازنة إقـليم كردســتان بــالموازنة العامة للدولة مع التأكيد 
على أھمية توفير قــاعدة بــيانات اقـــتصادية تعزز أمكانية الخروج 
بـنتائج ايجابـية بالنسبــة لتنفيذ بــرامج الموازنة على المدى القــريب 

والبعيد .
كمـا ركـزت التوصيـات علـى أھميـه تعظيــم إيــرادات الدولــة فــي 
القـطاعات غير النفطية (الضريبــية منها والســلعية والكمركية) مع 
التركيز على إنتاج منتجات متنوعة يدخل فيها النفط كعنصر أساسـي 
فيها ســــــواء في مجال الصناعات البـــــــتروكيمياوية او في مجال 
المنتجات الغذائية مع تحــــــــفيز القـــــــــطاع المصرفي في تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرتباط ھذا النشاط بخطط تنشيط 
االقـتصاد والقـضاء على البـطالة وبـاإلضافة الى تشــديد الدعوة الى 
ضرورة الترشـيد األنفاق التشـغيلي واالسـتثماري مع عدم المســاس 
برواتب الجيش ومخصصاته والحشد الشعبي لغرض إدامة المعركة 
ضد االرھاب وكذلك عدم المســـــاس بـــــرواتب والمداخيل المالية 

للشرائح ذات الدخل المحدود.
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د. صادق الشمري

واشار الى ان الموازنة ستعمل على دعم الصناعة والزراعة من 
اجل تفعيل القــــــطاعات االقـــــــتصادية في توجه لتعدد موارد 
الموازنة المالية٬  متوقعا ان اسعار النفط ال تستمر بالهبوط لفترة 
طويلة لتاثيرھا في كثير من اقـــتصاديات العالم وخفضت نموھا 

االقتصادي.
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بحـضور كبـير انعقـد في بـغداد مؤتمر اسـتراتيجية القـطاع الخاص 
الذي اعدته األمم المتحـدة وھيئة المستشـارين في رئاسـة الوزراء اذ 
يعد  المؤتمر الثاني للقــطاع الخاص في غضون شـــهر ويهدف الى 
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بـكل اشـكاله حـيث 
يعاني االقـــتصاد من تراكمات ومشـــاكل كبــــيرة وتأتي اھمية ھذا 
المؤتمر والندوات والحـــوارات انفتاح العراق على التطور العالمي 
وتعريف العالم بـخطط الحـكومة والقـطاع الخاص للنهوض بالواقـع 
االقتصادي وإعطاء صورة عن واقعية السوق العراقـي وما يتضمنه 
من فرص في مجاالت اقتصادية للقـطاع الخاص واالسـتثمار سـواء 
بالشـركات المحـلية او العربــية او العالمية٬ فضال عن كونها فرصة 
لتعريف العالم بــالخطط والسياســات والبـــرامج االقـــتصادية التي 
ينتهجها البــلد ويكمن الهدف في اقـــامة ھذه المؤتمرات ھو االطالع 

على التجارب العالمية االقتصادية .. 

نجاح المؤتمرات االقــــــتصادية يعتمد على عدة عوامل طبـــــــيعة 
المؤتمرات٬ ونوعية المواضيع التي تقـــــــــام من اجلها٬ واولويات 
المواضيع٬ ونوعيات الجهات المشــــــتركة في المؤتمرات من دول 
وشـركات ذات امكانيات مادية وفنية وســمعة في الجودة٬ وقــيمة ما 
يمكن عرضه من منتوجات متطورة ولعل للقــــطاع المصرفي دور 
في ھذا المؤتمر اذ اكدت السيد عدنان الجلبي المدير لمصرف اشـور 
ان نمو القطاع الخاص يمكن بتضافر الجهود بـين القـطاعين الخاص 
والعام وبدعم الحكومة العراقـية مع تغيير القـوانين المعرقـلة للعملية 
التنموية االقـتصادية ٬ فيما اعتبــر رئيس مجلس االعمال الوطني ان 
إطالق اســـتراتيجية القـــطاع الخاص بـــأنها تنفيذ واقـــعي وعملي 
للبرنامج الحـكومي الخاص بـاإلصالح االقـتصادي لرئيس الوزراء 

حـيدر العبـادي٬ مطالبـا الحـكومة بالمسـاواة بـين شــركات القــطاع ً
الخاص والشركات الحكومية.

 وأضاف.. إذا تم تفعيل ھذه االســــتراتيجية فإنها ســــتكون انعطافة ّ
كبــيرة في مســّيرة ھذا القــطاع الحـــيوي الذي يعاني من تحـــديات 
ومشــاكل كثيرة وكبــيرة تعيق عمله وبــالتالي فهي تمثل عقبــة امام 
تطور وتنمية ھذا القطاع المهم فيما ذھب اقتصاديــــــون ان المؤتمر 

 في إجراء حــصر للقـــطاع الخاص إلظهار األماكن التي توجد فيها 
الشركات بالعراق والخدمات والمنتجات التي يقدمها واألسـواق التي 
يخدمها وعدد العاملين في كل شـــــركة والمشــــــاكل التي تواجهها 

الشركات.

أما المحور الثاني فيشـمل تحسـين بـيئة األعمال التي تتمحـور حـول 
القـــوانين واألنظمة والتعليمات واإلجراءات المتقــــادمة التي تعيق 
تطوير القـــطاع الخاص اما المحـــور الثالث تنفيذ بــــرنامج تطوير 
الشــــركات الصغيرة والمتوســـــطة٬ من خالل توســـــيع المناطق 
الصناعية الحـالية وتحســين خدماتها وافتتاح مناطق صناعية جديدة 
لتتمكن الشــركات الصناعية والصغيرة من العمل والرابــع يتضمن 

تنفيذ أنشطة الركائز السابقة على أفضل وجه ..

 فيما أشـار المستشــار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محــمد 
صالح اال ان مبـادرة اسـتراتيجية تنشـيط القــطاع الخاص تهدف إلى 
إنهاء جميع المعوقـات التي حـالت خالل الســنوات الماضية دون أن 
يأخذ القـطاع الخاص دوره في التنمية القـطاع الخاص يشـكل حــاليا 
؟ من مجموع الناتج اإلجمالي المحـلي٬ وھي نسبـة متدنية  ١٫۸نسبـة 

جدا مقارنة بإمكانيات القطاع الخاص وانتشاره في والعراق
وبـــين صالح أن "االســـتراتيجية تتضمن توفير األجواء المناسبـــة 
الســتعادة القــطاع الخاص لدوره في التنمية المحــلية من خالل رفع 
؟ خالل  ســـــنوات  ١٠نسبــــته في مجموع الناتج المحــــلي إلى  ١۸

للوصول إلى النسبة المقررة وفقا لالستراتيجية.

 الذي انعقد اذا طبقت قراراته بشكل حقيقي سيسهم في تقـليل البـطالة 
وذلك بـاالعتماد على الشــركات والمصانع والمشــاريع الذي ينفذھا 
القطاع الخاص ولعل ابـرز النقـاط التي تركزت االسـتراتيجية اربـع 
محاور تحدث عنها رئيس الوزراء .. اولها تطوير القطاع الخـــاص 

 نبيل النجار...

رؤية مستقبلية

مؤتمرات
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- الحدس: 
قد نشعر أحـيانا كثيرة بـاننا على اسـتعداد للوثوق بشـخص ما مع أننا 
نقابـله ألول مرة ٬ ان ھذا الشـعور الداخلي يتولد من عدة عوامل منها 
االتصال المباشر الذي يولد انطباعا ايجابيا ينتج عن مالمح وجهه او 
نبـرة صوته او صراحـته ووضوحـه وصدقــه ومن ثم اھتمامه أثناء 
الحــديث وكل ھذه الصفات تمنحــك شــعورا بالثقـــة تجاھه وھذا ما 

يعرف بالحدس.
٢- التجارب السابقة :

ان التجارب السابقــة لنا التي مررنا بــها في ظروف متعددة تشـــكل 
مرجعية مهمة من حيث الحكم على الناس بالثقة من عدمها وتساعدنا 
بشكل مباشر او غير مباشر على اتخاذ القرار حول ثقـتنا بـمن حـولنا 
او مع من نتعامـل معهـم وھـذا ناتـج عـن تعميـم ھـذه التجـارب علـى 

اآلخرين  وھذا امر مقبول ولكن ليس بشكل مطلق .
۳-مبدأ مصداقية األفعال:

ھذا المبدأ ھو أساس بـناء الثقـة فالوفاء بـالعهود والصدق في األفعال 
وااللتزامات يوفر أدوات الثقــة كونه يحــمل صفة الواقـــعية ويكون 

تأثيره مباشرا ويستمر طويال ويجعلنا محل ثقة اآلخرين.
٤- التجارب الحالية:

قـد ال يكون لدينا تجارب سابقـة نبـني عليها حـكمنا بالثقــة من عدمها 
لذلك فإننا قد نلجأ إلى تكوين انطباعات حالية نكونها من معطيات كل 

حالة بذاتها.

ھنالك مفهومان أساسيان يرتكز عليهما بناء الثقة وھما:
١- درجة مصداقـية االفعال ومدى مطابقــة األقــوال لألفعال سابقــا 

وحاليا.
٢- درجة التفاھم بمعنى ان نسـتطيع اقـامة اتصال فعال مع أشـخاص 
معينين يتطلب وجود مشـتركات بـيننا وبــينهم اي قــواعد مشــتركة 

وأسس للتفاھم المتبادل والذي سوف يولد الثقة حتما.
نتائج انعدام الثقة :

ان اإلعمال الفردية والمنافسة مطلوبـة ولكن التركيز عليها قـد يؤدي 
الى خلق جو عمل غير مثالي للموظفين تنعدم فيه الثقـــــة ناھيك عن 
المخاوف التي تصيب الموظفين في ھذا الجو المشحـون ٬ قـد يحـدث 
ان تمنح ثقـــتك الى من ھو ليس أھال لها تتفاجأ بـــأنك تتحــــدث عن 
شـخص خذلك او عمل خالف ما اتفقــتما عليه اذ بــهذا المفهوم تكون 
منح الثقـة شبــه مخاطرة الوحــيد الذي يتحــمل مســؤوليتها أنت ٬ان 

انعدام الثقة سوف يؤدي الى :

١- انعدام االلتزام: ان االلتزام بـــهدف مشـــترك ھو اســــاس العمل 
الناجح وترتبط عملية الثقة بااللتزام فتزيد معه وتقل معه .

٢- انخفاض رضا العاملين: ھناك ارتبــاط قــوي بــين الثقــة ورضا 
العاملين وارتفاع الروح المعنوية وانخفاض اإلنتاجية فعندما تفقـــــد 
الثقة بين الموظف ومكان عمله يقل التزامه بالعمل فتنخفض إنتاجيته 
وربما يفكر بترك وظيفته بـينما الموظف الذي تزيد الثقـة بـينه وبـين 
زمالء عمله ســوف يشـــعر بـــانه جزء من الفريق ومن ثم يرفع من 

الروح المعنوية لديه ويتمسك بعمله ويبدع فيه.
۳- انعدام قـنوات االتصال الفتوحــة: اذا لم يثق الموظفون يبــعضهم 
والدائرة ال تثق بـموظفيها من حــيث تبــادل المعلومات واالفكار فان 
ھذه المعلومات واالفكار سوف تكون محصورة بيـــــن اشخـــــاص 

تقــف الثقــة بــالنفس وراء العديد من االنجازات الكبــيرة وھي نتاج 
التراكم المعرفي او الخبـرة المتراكمة  التي تمنح صاحبــها نوعا من 
القوة المرتكزة على العلم المسبـق بالقـدرات الذاتية وحـدودھا ٬ وفي 
الضد منها تقـف عدم الثقـة بـالنفس او اھتزازھا او الشـعور بالحـاجة 

الى رفع مستوى الثقة بالنفس . 
ھنالك العديد من اآلليات او المهارات الســلوكية والتي تســـاعد على 
رفع معدالت الثقـــة بـــالنفس كما ان االلتزام والثقــــة يعدان عاملين 
أساسيين لنجاح المنظمات بصفة عامة وھي الخيار الذي يمارسه كل 
شخص عند إيمانه بنفسه وقدراتها او عند إيمانه بشخص ما او شـيء 

ما وھي اول خطوات التواصل والدعاية لك ولمؤسستك.
ان انجاز األعمال عملية ترتكز على اتصاالت مفتوحــــــــة والتزام 
مشــاركة تامة وقــيادة جيدة ومرونة عالية لمواكبــة المتغيرات غير 
المحسوبــة٬ وكلما زادت ثقــة الموظفين ببــعضهم من جهة وبــينهم 
ورؤسائهم من جهة أخرى زادت القدرة على تحقيق األھداف وانجاز 

اإلعمال.
 وتبنى الثقة على أساس:
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البحوث والدراسات

تحويل المشكلة الى فرصة عمل: ليست المشاكل دائما حـاالت سلبـية 
الن بإمكاننا تحويل ھذه المشاكل الى فرص للعمل وكمثال فعند تقديم 
شكوى معينة من احـد الموظفين وعدم استجابـتنا لها يؤدي الى قـطع 
أواصر الثقـة بـيننا وبـين اآلخرين وعلى العكس من ذلك فان التعامل 
مع المشكلة بما تستحقه من اھتمام  الموظفين او حـتى الزبـائن بـذلك 
حسيا ومعنويا نكون قد حولنا المشـكلة الى فرصة للعمل وتاكيد الثقـة 
وسـوف يفضلون التعامل معك مستقبـال ألنك أصبحـت محـل ثقــتهم 

وھذا ما يعرف بتكرار تقديم الخدمة.

 
األستاذ طارق حسين علي
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كافعال يراھا الموظفون اثناء تادية اعمالهم فعندما يجد الموظفون ان 
الدائرة تتعامل معهم بعبارات صادقة وواقعية سـوف تزيد ثقـتهم بـها 
لذا على المدراء ان يتبـعوا ھذه الخطوات لتحقـيق شـعار (االفراد ھم 

اساس الدائرة) 

على المدراء الحرص على:
١- التعامل مع الموظفين معاملة جيدة واحترام 
٢- توفير التوجيه والتدريب الالزم للموظفين.

۳- تطبـيق سياسـة إدارية عادلة وواضحــة وفعالة تضمن للموظفين 
حقوقهم.

٤- انتهاج سياسـة البـاب المفتوح لكي نضمن التواصل الواقــعي مع 
الموظفين.

ھنالك ثالثة خطوات يجب اتخاذھا لتشجيع بناء الثقة:
١- اســـتطالع اآلراء: اســـتطلع اآلراء وضعها موضع التنفيذ وكن 
منفتحا لتقبـل أفكار الموظفين ووجهات النظر ومنصتا لردود أفعالهم 
ونـم االمـور التـي تعيـن علـى ھـذه الخــطوة االتصــال الفعــال مــع 
الموظفين بتزويدھم بمسـتجدات المعلومات والتطورات التي تحـدث 
في المؤسسـة سـواء كان ذلك بشـكل رســمي او غير رســمي وكذلك 
حـين يتعلق االمر بـالعمالء الذين يشـكلون حـجر األســاس في نجاح 
المؤسســات فيجب عليك كونك مديرا أو مســؤوال ان تكون مســتعدا 
على الدوام الستقبــال األفكار واآلراء التي يطرحــها العمالء حــول 
كيفية تحسـين الخدمات والمنتجات٬ وھذا يسـاعد في بــناء الثقــة مع 

موظفيك من جهة ومع عمالئك من جهة اخرى.

٢- نفذ التزاماتك : ھناك عالقـة قـوية بــين الثقــة وااللتزام فكلما زاد 
االلتزام زادت الثقة والعكس صحيح . فإذا شـعر موظفوك وعمالؤك 
بما تم االتفاق عليه من أعمال وعقود سوف تزيد ثقـتهم بـك ويهتمون 
بـما تطرحـه من أفكار وأراء . على المسـؤل ان يتصرف باألسـلوب 
نفســه الذي يطالب بـــه موظفيه باســـتخدامه مع العمالء فالمدير ھو 

القدوة لموظفيه فكما تكون يكون موظفيك.
۳- فرض ســلطتك على موظفيك بشــكل فعال: ان الثقــة والتفويض 
عمليتان متالزمتان فاذا لم تثق بموظفيك فلن تفوضهم وتقوم فكــــرة

معدودين لكي يتخذوا القرار وان تبادل المعلومات يشكل جزء رئيس 
من عملية االتصال فان لم تتبادل ھذه المعلومات بشكل جيد فان الجو 
يكون مملؤ بالشك والحـذر بـين الموظفين ومع الدائرة مما يؤدي الى 

اغالق قنوات االتصال .
٤- كلمات جوفاء وصور غير واقـعية: ان الكلمات والعبــارات التي 
تقـــــــــــال من المدراء الى الموظفين والتي تدل على اھتمام الدائرة 
بالموظفين تبقى جوفاء وخيالية ما لم تترجم علـــــــى ارض الواقـــع 

التفويض على اظهار ثقـة المدير بـموظفيه وبقــدراتهم وكفاءتهم مما 
يرفع الروح المعنوية للموظفين   ويزيد من رضاھم الوظيفي .وھـذا 
له بـالغ االثر على حسـن تعامل الموظفين مع العمالء مما يزيد ايضا 

من رضا العمالء.

تذكر ايها المدير ان التفويض مبـني على اسـاس منح الثقــة ال على 
التخلي عن الســــلطة ٬وان تفويضك للســــلطة اليعني انه تفويض 
المسـؤلية ٬ بــل انت المســؤل عن ھذا التفويض لذا عليك ان تكون 
مســتعدا لجميع االحــتماالت التي من ضمنها عدم نجاح الشـــخص 

الذي فوضته .
تعتبر عملية التفويض بحـد ذاتها بـرنامجا تدريبـيا للموظفين اذا تمت 
عملية التفويض بشكل فعال لذا على المدراء ان يتبعوا ھذه الخطوات 

لضمان نجاح التفويض: 
١- فوض السلطة بشكل تدريجي من األمور السهلة الى الصعبة 

٢-كن محددا لشرح المهام والسلطات التي تفوضها 
۳- استخدم اإلرشادات والمعلومات العكسية ( التقارير)

٤- ال يكون دورك مراقبا وتالحق الصغائر 
٥- افتح قلبك وعقلك لألسئلة واالستفسارات

٦- ال تفوض األمور ألنك ال تحبها 
۷- الهدف من التفويض مســـــاعدة الموظفين على تطوير مهاراتهم 

ليشكلوا قوة داعمة للمنظمة وتقدمها وازدھارھا .

ان عملية بناء الثقـة من األھمية بـمكان ألنها احـد ركائز االنجازات 
والتطور كما انها ليســـت عملية ممكنة بـــدون توفر أرضية علمية 
مبنية على معلومات مؤكدة ورصينة ومعرفة دقيقـة بـكل التفاصيل 
وخبرة كبيرة في مجال العمل واإلدارة وتكتسـب أھميتها من النتائج 
المهمة والتي تنعكس بشــكل ايجابـــي على األداء المثمر وترســـم 

صورة ايجابية لسمعة المؤسسة.

/ April2015نيسان/ 
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أقامت رابـطة المصارف الخاصة في العراق بـالتعاون مع 
١۷البنك المركزي العراقـي ندوة في بـغداد بـتاريخ بـغداد  
بخصوص الية احتساب الضرائب واالمانات  ٢٠١٥اذار  
الكمركية الجديدة وبحضور السيد احسـان الياسـري عضو 
مجلس ادارة البنك المركزي والسـيد سـلمان عيدان معاون 
مدير  عام مديرية رقابـــــة الصيرفة واالئتمان ومدير عام 
الهيئة العامة للكمارك اللواء حــكيم جاســـم والســـيد وكيل 
وزير التجارة وممثلين عن ھيئة الضريبـــــــة والســـــــيد 
المستشار االقتصادي في ھيئة مستشـاري رئاسـة الوزراء 
الدكتور عبد الحسين العنبكي والسيد عبـد الرزاق السـعدي 
رئيس ھيئة االوراق المالية والســـيد عادل عادل حســـون 
رئيس جمعية المحاسبين القانونيين وممثلين عن المصرف 
۳٠العراقــي للتجارة ومصرف الرشــيد وممثلي اكثر من  

مصرف خاص 
وقـال المدير العام لإلصدار في البـنك المركزي العراقـي٬ 
إحسـان الياسـري٬ إن "البـنك سـيعتمد آلية جديدة للسـيطرة 
على غسـيل األموال وبـيع الدوالر مقابـل االســتيرادات"٬ 

ً مشـيرا إلى أن "اآللية بســيطة جدا وتحقــق ھدفين٬ أولهما ً
نظام معلومات وطني٬ واآلخر ضمان  الحــــــصول على 

موارد للخزينة٬ ألن البــنك سيتقــاضى مقــدما الضريبـــة ً
والكمرك الخاص بالبـضائع المسـتوردة٬ مقابـل كل دوالر 

يبيعه للمصارف لالستيراد".

وأضاف السـيد الياسـري٬ أن ذلك "يتم عبـر آلية الكترونية في المصارف"٬ مبـيناً 
أن "النظام يقوم باحتساب قيمة الضريبـة والكمرك الواجب دفعهما عن كل نوعية 
بـضاعة تدخل العراق٬ ليسـتوفي المصرف كلفتها ويرسـلها إلى دائرتي الكمارك 

والضرائب"٬ متوقعا أن "يسهم ذلك النظام بتضاعف موارد الخزينة العراقية".ً

ندوات وورش عمل
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ندوات وورش عمل

مـن جهتـه لفـت مديـر الهيئـة العامـة 
للكمارك اللواء حــــكيم جاســـــم الى 
وجود تحــديات ســتواجه اعتماد ھذه 
االلية الضريبــة والكمركية الجديدة٬ 
منها غياب ما وصفه بالربــــــــــــط 
االلكتروني بـــين المنافذ الحـــدودية 
والمصـارف٬ اضافـة الــى الوضــع 
االمنـي المضـطرب فـي العديـد مــن 

المناطق العراقية. 

وقــال الســيد ناطق عبــد مدير قســم 
الحاسبة في ھيئة الضرائب العامة أن 
المصارف التي تحصل على الدوالر 
ھي التي سـتكون معنية باستحــصال 
الضريبـــة بــــموجب النظام الجديد٬ 
ً عادا أنه يحتاج إلى بنى تحـتية ضمانا ً
لتطبيقــــــه بــــــفاعلية. واضاف إن 
"الموضوع الذي تبــــــناه البـــــــنك 
المركزي العراقــي لحــماية الدوالر 
يؤمن الحـــصول على المستحقـــات 
الكمركية والضريبــــــية٬ بــــــرغم 
االشــــــــكاالت التي يتضمنها" وأن 
"النظام يتضمن الكثير من التفاصيـل 
واإلجراءات التقـــنية التي ترمي من 
بــــــــــــين أھداف أخرى إلى تعظيم 
االيــــرادات مــــن خــــالل جنــــي 

الضرائب".

ً الدكتور عبد الحسين العنبكي عضو ھيئة المستشارين في رئاسة الوزراء متحدثا
 والى جانبه السيد محمد السامرائي وكيل وزير التجارة 



25 / April2015نيسان/ 

 





بقلم / ماجد جواد االمير

في خطوة ايجابية ومتقـدمة  للمشـهد االقـتصادي 
العراقـي .. وحــماية الموال عراقــية كانت تهدر 
تحت غطاء سياسـة السـوق المفتوح ٬اقـر قـانون 
٢٠١٥الموازنة لعام   استحـــــصال الرســــــوم 
الكمركية والضريبــــة كخطوة متقــــدمة قبـــــل 
تخصيص المبــــالغ بـــــالدوالر للمســـــتوردين 
المتعامليـن مـع المصـارف الخاصـة مــع اطالق 
بـرنامج التعرفة الكمركية  وفق اليات تنظم عمل 
االستيرادات   من جانب ومن جانب اخر ضمان 

حصول الدولة على استحقاقاتها .

في الوقـت  الذي   قــرر البــنك المركزي تغطية 
احتياجات المستوردين بالدوالر من خالل تحويل 
المبالغ الى البنوك المراسلة للمصارف الخاصة ٬ 
وفي مبادرة مهنية  وادراكا منها الھمية البرنامج 
اعاله اقــــــامت رابـــــــطة المصارف الخاصة 
وباشـراف من فبـل االسـتاذ وديع الحـنظل رئيس 
الرابــطة ٬ ورشــة عمل لشـــرح اليات تنفيذ ذلك 
البـرنامج  في محـاضرة القـاھا السـيد ناطق عبـد 

عون  مدير تنفيذي الهيئة العامـــــــــة للضرائب   

 ممثال عن البنك المركزي ٬ نوقشت فيها االليات الخاصة بالضرائب والرسـوم الكمركية  
٢٠١٥وفق الفقرة  من قانون الموازنة العامة للدولة لعام   الخاصة باالستيرادات التي  ٥٠
تتم من خالل زبـــائن المصارف الخاصة لتجنب االشـــكالية الحــــاصلة ضمن منظومة 

المستندات المقدمة الى لجنة المزاد في البنك المركزي .

ندوات وورش عمل
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وكان جزء من الحوار مع المشاركين في الورشة 
من المتخصصين في الشــــــــان المصرفي  عن 
اجراءات تتعلق بتقــــــــــديم المصارف الخاصة 
١٥طلباتها الى البنك المركزي قبل  يوم للبت بـها 
٬ وطالب المصارف الخاصة بتوثيق طلبـاتها من 
خالل قاعدة بـيانات مرتبـطة بالبـنك المركزي  ٬ 

واشار بان الرسوم والضريبة تستحصل مباشـرة  
بنسبــة من القـــيمة المقـــدرة في الطلب وتخضع 
۳٦لضوابط الفقرة  من قانون الموازنة والخاصة 

بالتعريفة الكمركية .

 وفي مداخلة للمحــــاضر  اشـــــار الى ضرورة 
التعاون بـــــــــين وزارة التجارة ووزارة المالية 
وادارة البــنك المركزي وانشــاء قــاعدة بــيانات 
مشتركة ليكون العبأ  مشـترك لجميع الجهات من 
اجل تحقـيق تلك المنظومة االسـتيرادية بســهولة 
تخدم جميع االطراف ٬ علق على اثرھا احــــــــد 
المشــاركين حــول مســـالة اجازات االســـتيراد 
الخاصة باالدوية والمستلزمات الطبـية كونها من 

اختصاص وزارة الصحة  .

وفي توضيح للمحـاضر اشـار الى ان التســويات 
الحسابــية للمســتوردين ســـتتم من خالل المنافذ 
الكمركية ومايثبت من مبالغ مكلف بها المسـتورد 
وفق االليات الكمركية المعمول بـها  ٬ واكد بــان 
تلك اليات ستلحقـــها مرحـــلة متطورة من خالل 
عملية االعتمادات المستندية وھي خطوة متقـدمة 

في مجال االستيراد .
وفي جزء من المحاضرة اشار السـيد ناطق  بـان 
الجهة الكمركيـة جهـة منفـذة للتعريفـة الكمركيـة 
وعلـى وزارة التجــارة والماليــة والجهــات ذات 
العالقة دراسة موضوع التعريفة وضوابط اجازة 
االسـتيراد وفق منظور تجاري مالي ياخذ بــنظر 
االعتبـار اولويات االقــتصاد العراقــي وتحــديد 
التعريفة الكمركية وفق ھذا المفهوم حــفاظا على 
المال العام من جانب وتغطية احتياجات المواطن 

من جانب اخر ٬
وفي مداخالت عديدة شـــارك فيها مختصون في 
ھذا المجال اكدوا ضرورة التعاون المشترك بـين 
ادارات المصارف الخاصة و البنك المركزي من 
خالل انشــاء قــاعدة بـــيانات مشـــتركة لتجاوز 
التعامالت الورقــية التي تثقــل عمل المســـتورد 
والمواطن والمؤسسات الحكومية في ھذا الشان .

وفي مداخلة لمختصين في الشان االقتصادي بـان 
موضوع استحــصال الرســـوم والضرائب على 
استيراد التجار سـتنعكس حـتما على المواطن ذو 
الدخل المحدود بشـكل سلبـي من خالل نقـل العبـأ 
الضريبــــــي للمواطن ٬ لكنه اجراء البــــــد منه 

لموازنة السوق والميزان التجاري .

ندوات وورش عمل
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اطلقـت وزارة التخطيط مشـروع "تعزيز االسـتثمارات" الذي يهدف 
الى تحقــــــيق طفرة نوعية في معدالت النمو التي تراجعت بــــــفعل 

االحداث األمنية االخيرة مع السعي الى خلق آالف فرص العمل.

المتحــدث الرســمي باســم الوزارة عبــد الزھرة الهنداوي قــال : ان 
مشروع تعزيز االستثمارات الذي انجز بمنحة من الحكومة االيطالية 
وبدعم فني من المنظمة الدولية للتنمية الصناعية سـيعمل على تطوير 
المناطق الصناعية في البــلد بــهدف القــضاء على معدالت البـــطالة 
المرتفعة وتحقـــيق طفرة نوعية في معدالت النمو االقـــتصادي التي 
تراجعت بفعل دخول عصابات "داعش" الى البالد التي عطلت بعض 

المشاريع الحيوية.

انتشار ظاهرة التبضع بالبطاقات الذكية

نقال عن شبكة االعالم العراقي

واشار الهنداوي الى ان المشروع سـيطور المناطق الصناعية العاملة 
بالوقــت الحــاضر كونها متأخرة وتعمل بـــطرق تقـــليدية ال تواكب 
التطور الحاصل في الصناعات العالمية.واضاف ان التركيز سـيكون 
على تفعيل الصناعات التي تحتاجها السوق المحـلية بـصيغة تتماشـى 

مع سياسة االنفتاح االقتصادي الذي يطمح اليه البلد.

 يسعى الجهاز المصرفي في العراق والجهات ذات العالقـة الى الحـد من ّ
استخدام النقد ((

أتمتة عمليات التسـوية للصكوك والرواتب وتفعيل أنظمة التشـغيل اآللي 
للبطاقة االلكترونية بـغية الحـفاظ على المزيد من السـيولة في الحسابـات 

المصرفية من خالل نشر ثقافة التداول االلكتروني بين الجمهور.
  في وقـــت تتجه فيه المســـاعي الى اكمال عمليات التســــوية للصكوك 
والرواتب وتفعيل أنظمة التشغيل اآللي للبطاقة االلكترونية بـغية الحـفاظ 
على المزيد من السـيولة في الحسابـات المصرفية من خالل نشــر ثقــافة 

التداول االلكتروني بين الجمهور.
َّن ثقـافة التداول بالنقـد االلكتروني والبطاقــات الذكية  وبحسـب معنيين فإ
مازالت ضعيفة بسبب التركة االقتصادية الثقيلة الموروثة من السياسـات 
القــديمة التي عزلت العراق عن مواكبـــة التطور العالمي في التقـــنيات 
المصرفية االلكترونية الحـديثة ما جعل االنتقـال الى التداول االلكتروني 

يواجه صعوبة في فكرة قبوله من الجمهور.

نشر الوعي االلكتروني
وفي ھذا السـياق قـال نائب المدير المفوض في الشـركة العالمية للبطاقـة 
الذكية (كي كارد) ابـــراھيم عبـــد الهادي٬ ان ما يحــــتاجه الجمهور في 
المرحـلة الراھنة من قبـول التعامل بالبطاقـات الذكية والنقــد االلكتروني 
ھو نشر الوعي والتثقـيف في التداول بـمثل ھذه الوسـيلة الخاصة الجديدة 

المتعلقـــة بـــالمدفوعات.واكد اھمية ھذا التداول في التعامالت التجارية ّ
والتبضع من االسواق التي تتعامل بهذا النوع من النقد في تقـليل االعتماد 
على النقـد الكاش والحـد من حــجم الكتلة النقــدية الورقــية المتداولة الى 

ً جانب كون البطاقات الذكية أخف وزنا وأقل حجما عند حملها والتنقل بها ً
فضال عن انها تؤدي الغرض نفسه من الدفع.

CASH في البـالد في وقـت تتجه فيه المسـاعي الى (( 

التعامل النقدي
َّر بها البلد في السابـق في اواخر القـرن  َّن الـظروف التـي م َّيـن أ وب
الماضي رسخت فكرة التعامل بالنقد (كاش) في الوقـت الذي شـهد 
فيه العالم اطالق نوع جديد من نظم المدفوعات المصرفية المتمثلة 
ببطاقات التسوق وانتشارھا السريع في دول عدة بما يوازي عملية 
الدفع النقدي عند التبضع من المحال والتزود من محـطات الوقـود 

ودفع الفواتير واالجور وغيرھا من العمليات االخرى.
واشــار عبـــد الهادي الى ان ھناك وزارات ودوائر تشـــّجع على 
العمل بـــنظام المدفوعات ھذا حــــيث ان البطاقــــات الذكية التي 
تصدرھا الشـركة وتحـديدا في ما يتعلق بــدفع االجور والغرامات 
كوزارة الداخلية وعدد من دوائرھا كالمرور العامة والجنســـــية٬ 
مشـــيرا الى وجود تنســـيق مع دئرة الجوازات بـــهذا الخصوص 

لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.
ولفت الى اطالق تجربـة التبـضع االلكتروني في عدد من اســواق 
بغداد وعدد من المحافظات كالبصرة والناصرية و واسط والنجف 
وميســـــان الى جانب كون عدد من ھذه االســـــواق منافذ لتوزيع 
الرواتب للموظفين والمتقـاعدين وبقـية الفئات من حـامل البطاقــة 

الذكية.
واوضح ان عددا من المـواطنين يرغبــــون باســـتـخدام وســـيـلة 
الـدفـع ھـذه عنـد قــيـامهم بالتســوق مـن االســواق اال ان بـــعض 
المحال تفـتـقر الى االعالن عن امكـانية قـبولـها الـدفع بـالبـطاقات 

الـذكية ما يـلعب دورا في عـملـية التـرويج لـهذه العملية.

االخبار المحلية
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االخبار المحلية

SMSاطلق مصرف الرافدين٬ خدمة الرسـائل القـصيرة  لإلبــالغ 
عن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن طريق البطاقة الذكية.

مصرف الرافدين يطلق خدمة الرسائل 

القصيرة لإلبالغ عن صرف رواتب 

المتقاعدين



قـــال رئيس بـــعثة صندوق النقـــد الدولي ســـدر الفيتش الى العراق في نهاية 
مباحــثاته مع ممثلين عن الحــكومة" ان الســلطات العراقــية تعمل على اتخاذ 
خطوات استباقـية للتعامل مع الصدمة المزدوجة التي تتمثل في ھجمات تنظيم 
"داعش" وانهيار أسعار النفط والتي ألحقت ضررا بالغا باالقتصاد. وأدت ھذه 
٢٠١٥الجهود إلى ســـرعة الموافقـــة على مشـــروع الموازنة المعدل لعام ٬ 
اسـتنادا إلى التقـدم المشـجع نحـو عقـد اتفاق دائم بــين بــغداد وحــكومة إقــليم 

كردستان العراق بشأن صادرات النفط من إقليم الشمال.

الذهب العراقي يحافظ على سعره 

)ألف دينار للمثقال الواحد ١٩٣عند( 

الف دينار للمثقال الواحد . ١۹۳حافظ  الذھب العراقي  على سعره عند 
١۹۳٢۹٠ووصل سعــــــــر الذھب الى ( ) دينار عراقي فــــــي حين كــــــــــــان
ايضا من دون ان يطرأ اي تغيير على اسعاره . ١۹۳٢۹٠يوم  السبت  ٢٠١٥/۳/٢١

ويساوي المثقال الواحد خمسة غرامات من الذھب.

وذكر بيان للمصرف "انه وبالتنسيق مع الشـركة العالمية للبطاقـة الذكية٬ اتفق مع شـركة زين لالتصاالت على اتبـاع الية معينة في ابـالغ 
smsالمتقاعدين عن موعد صرف رواتبهم٬ وذلك عن طريق الرسائل القصيرة  .

واضاف ان "ھذه الخطوة تأتي في سياق تخفيف االعباء عن كاھل المتقاعدين".

واثنى رئيس بـعثة الصندوق على التعاون الذي ابــدته الحــكومة العراقــية وما أجرته معها من مناقشــات صريحــة ومثمرة تصب في خدمة 
االقتصاد العراقي. واضاف الفيتش ان الحرب ضد داعش لم تؤد إلى إيقاف التوسع في قـطاع النفط من كل األقـاليم المنتجة للنفط ٬ متوقـعا أن 
مليون بـرميل يوميا ھذا العام٬ مسـتفيدة من االتفاق مع حـكومة كردســتان.  ۳٬١ترتفع الصادرات من٢٬٥مليون بـرميل يوميا في ٢٠١٤ إلى 
ومع ذلك٬ فنظرا النخفاض النشاط االقتصادي في األقاليم المحتلة من تنظيم "داعش" وجمود اإلنفاق الحكومي٬ تشير التقـديرات إلى انكماش 
نمو إجمالي الناتج المحلي بأكثر من ٢ بالمئة في العام ٢٠١٤ من المتوقـع أن يعاود االرتفاع بـما يزيد قـليال على ١ بـالمئة ھذا العام. ويسـجل 
التضخم معدال منخفضا في األقاليم الخارجة عن سـيطرة "داعش"٬ حـيث بـلغ أقـل من ٢ بـالمئة في نهاية٬٢٠١٤ لكنه قـد يرتفع عقـب التنفيذ 

الجاري إلجراءات رفع الرسوم الجمركية. 
٢٠١٤وقـد تراجعت االحــتياطيات الدولية لدى البــنك المركزي من ۸۷ مليار دوالر في نهاية ٢٠١۳ إلى  مليار دوالر في نهاية  بسبــب  ٦٦
انخفاض اإليرادات النفطية وارتفاع مستوى الواردات. ويعكس مسـتوى االحـتياطيات الدولية في نهاية ٢٠١٤ رصيد صندوق تنمية العراق 
البالغ ٠٬۷ مليار دوالر والذي تم تحويله إلى البـنك المركزي في بـغداد في اذار الماضي. وعلى ذلك٬ انخفض مجموع األصول األجنبـية من 

٦٦  مليار دوالر إلى  مليار دوالر في سياق العام الماضي.۸٤٬۳
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خلص تقرير لصندوق النقد الدولي حـول آفاق االقـتصاد 
العالمي إلى أن انخفاض أســعار النفط يمثل "دفعة دعم" 
لالقـتصاد العالمي٬ لكنه ال يكفي لحـل المشـاكل الجذرية 

التي تؤدي إلى ضعف النمو
وفي مراجعة لتقـديراته ألداء االقـتصاد العالمي٬ خفض ّ

الصندوق نسبـة النمو المتوقـعة عن توقـعاته السابقـة في 
أكتوبـر الماضي٬ فيما يبـدو التبـاطؤ في النمو أقـل حــدة 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويقــــول التقــــرير: "سيســــتمد النمو العالمي دفعة من 
انخفاض أســعار النفط الذي يرجع في معظمه إلى زيادة 

المعروض. 
لكن ھناك بـعض العوامل السلبـية التي يتوقــع أن توازن 
ھذه الدفعة وتطغى عليها٬ مثل ضعف االســــــتثمار مع 
اسـتمرار التكيف مع التوقـعات المخفضة للنمو متوسـط 
األجل في كثير من االقـتصادات المتقــدمة واقــتصادات 

األسواق الصاعدة".
لكن تقــرير صندوق النقــد الدولي٬ الذي يعد أھم تقـــييم 
لألداء االقتصادي العالمي وتوقعاته بشكل ربـع سـنوي٬ 
يؤكد أن االختالالت الهيكلية في االقـتصادات الرئيســية 

ما زالت بحاجة لمعالجة.

 الهيكلية في االقتصادات الرئيسية ما زالت بحاجة لمعالجة.
ويقول التقرير: "كذلك يتيح انخفاض أسـعار النفط فرصة إلصالح دعم الطاقـة 

وضرائبها في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط. 
وينبــغي اســتخدام الموارد التي يوفرھا إلغاء دعم الطاقــة المعمم في البـــلدان 
المسـتوردة للنفط لزيادة التحـويالت الموجهة٬ وتخفيض عجز الموازنة حـيثما 

وجد٬ وزيادة البنية التحتية العامة إذا كانت الظروف مالئمة".
ورغم أن انخفاض أسـعار النفط يوفر فرصة لتحسـن النمو٬ إال أن التبـاطؤ كما 

يرى الصندوق يعود لعدة عوامل منها بشكل رئيسي:
- انخفاض النمو في الصين وانعكاساته على بلدان آسيا الصاعدة

- اشتداد ضعف اآلفاق االقتصادية في روسيا
- تخفيض توقعات النمو الممكن في البلدان المصدرة للسلع األولية

وفي تفصيل التوقـعات٬ يالحــظ أن نسبــة التبــاطؤ في النمو االقــتصادي التي 
يقــدرھا الصندوق أكبــر في البــلدان المصدرة للنفط والتي تعتمد على عائدات 

الطاقة كمصدر رئيسي للدخل.

شـهد النفط الخام األمريكي ارتفاعا اليوم للجلســة الثانية على ً
٤۷التوالي ليحـاول حـاليا اختراق مسـتوى المقــاومة  دوالر ً

للبــرميل٬ مســتغال ضعف مســتويات الدوالر في العمالت٬ ً
ولكن تصريحات وزير النفط السعودي علي النعيمي قد تقـلل 

من زخم االرتفاع.  
تداولت العقـود اآلجلة للنفط الخام األمريكي تســليم مايو/أيار 
٤٦٫۹٠وقت كتابة التقرير عند المستوى  دوالر للبرميل بـعد 
٤۷٫٢١أن ســجلت أعلى مســتوى خالل تداوالت اليوم عند  
٤٥٫۳۳دوالر للبـرميل واألدنى عند  دوالر للبـرميل بـعد أن 

٤٦٫٠۸افتتحت جلسة اليوم عند  دوالر للبرميل.  
يأتي ھذا بـــــعد أن ارتفعت أســـــعار النفط الخام يوم الجمعة 
٤۷٫٤٢الماضية لتســجل أعلى مســتوياتها في أسبــوع عند  
دوالر للبرميل ولكن السـعر راجع عند اإلغالق لينهي جلسـة 

٤٦٫٥۷الجمعة عند  دوالر للبرميل.  
اآلن أسعار النفط الخام تحاول أن تستمر في االرتفاع مستغلة 
الزخم الصاعد الحــالي في األســـواق على حســـاب الدوالر 
األمريكي الضعيف بسبب تغير سياسة البـنك الفدرالي بشـأن 
مستقبـل أســعار الفائدة٬ األمر الذي يدعم أســعار النفط الخام 

بسبب العالقة العكسية التي تربط النفط بالدوالر.  


 

وزير النفط السـعودي علي النعيمي أشــار خالل تصريحــاته األخيرة أن 
منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لن تتحمل وحدھا عبء دعم أسـعار 
النفط الخام٬ وأن القرار الذي اتخذته المنظمة في اجتماعها األخير بتثبيت 

سقــف اإلنتاج لم يكن سياســيا على اإلطالق بــل ھو حــفاظ على حــصة ً
المنظمة في السـوق في الوقـت الذي تزيد فيه الدول المنتجة الغير أعضاء 

لمستويات اإلنتاج.  
تصريحــــات النعيمي جاءت خالل مؤتمر للنفط والطاقــــة في العاصمة 
الســـــعودية الرياض٬ وأشـــــار النعيمي خاللها أن إنتاج النفط الخام من 

١٠المملكة الســـعودية قـــد ارتفع إلى  مليون دوالر بــــرميل يوميا وھي ً
مستويات شـهر يوليو/تموز الماضي والتي تبـعها انهيار في أسـعار النفط 

الخام ليفقد نصف قيمته تقريبا.  ً
٤۷أسـعار النفط الخام تحـاول حـاليا االرتفاع واختراق المســتوى  دوالر ً

للبــرميل٬ ولكن التصريحــات األخيرة من وزير النفط الســعودي تعكس 
توجه منظمة "األوبـك" خالل اجتماعها القـادم بـأنها ستتسـمر في الحـفاظ 
على حــــصتها السوقــــية٬ وأن الدول المنتجة الغير أعضاء في المنظمة 
عليهم أو يســاھموا في دعم األســعار وعدم تحــمل "أوبــك" المســـئولية 

منفردة.
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توقـــع صندوق النقـــد الدولي ارتفاع نسبـــة العجز في موازنة 
٢٠١٥ الى أكثر من نسبة الـ١٢ بالمئة التي أعلنتها الحـكومة٬ 
الى "مسـتويات أعلى بـكثير"٬ بسبــب انخفاض أســعار النفط٬ 
۳٫۳وضعف إمكانية التزام العراق بــــتصدير  ماليين بــــرميل 

يوميا٬ كما تفترض الموازنة٬ مقـترح تنفيذ إجراءات إصالحـية ً
صارمة تتضمن تقشــفا في المشــاريع االســتثمارية٬ وااللتزام ً

بتقـليل النفقـات٬ وإعادة النظر في الحـدود القــصوى لمبــيعات 
البـــنك المركزي من العملة٬ مشــــيرا الى انكماش النمو العام٬ ً

واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري. 

وقـــال الصندوق في بــــيان٬ صادر عن رئيس بــــعثة التفاوض مع 
الســلطات العراقــية (كارلو ســدرالفيتش)٬ عقــب جولة مفاوضات 
ضمت وزيري النفط والمالية العراقـيين٬ ومحـافظ البـنك المركزي٬ 
ومســــؤولين عراقــــيين في العاصمة األردنية عمان٬ والتي انتهت 
األسبــوع الماضي٬ وتلقــت (المدى بــرس) نســخة منه أن "موازنة 
٢٠١٥ (العراقــية) تفترض تحقــيق صادرات قـــدرھا ۳٫۳ ماليين 

ً ٥٦برميل يوميا بسعر  دوالرا للبـرميل٬ وبـناء عليه تتضمن زيادات ً
في الضرائب غير النفطية وتســـعى جاھدة الى احـــتواء اإلنفاق عن 
طريق إجراءات مثل تطبـيق اإلدخار اإلجبـاري على أجور موظفي 

الخدمة المدنية٬ ومع ذلك٬ فنظرا للهبـوط الكبــير في إيرادات النفط٬ ً
ً % تقريبـا من إجمالي الناتج ً ١٢فال تزال الموازنة تتوقع عجزا قدره 

المحلي". 
وأضاف "وفي ظل افتراضات أكثر تحـفظا لإليرادات النفطية٬ ومع ً

مراعاة المدفوعات المستحقـــــة لشـــــركات النفط الدولية٬ والتي ال 
تدرجها الموازنة٬ فإن االحتمال كبير بأن يصل العجز إلى مسـتويات 
أعلى بـكثير ولمعالجة ھذا االحـتمال السلبـي٬ تلتزم الحـكومة بــتنفيذ 
نفقـات أقـل من المدرجة في الموازنة عند الحـاجة بـتوخي الدقــة في 
إدارة النقـــدية وترشـــيد االســـتثمار الرأســـمالي وإرجاء بــــعض 

المشروعات االستثمارية". 
وشــدد الصندوق في بــيانه على أن "األمر يتطلب مزيدا من ضبــط ً

األوضاع المالية العامة عن طريق تدابـــير على جانبــــي اإليرادات 
٢٠١٥والنفقات الحتواء عجز موازنة  بما يتناسب مع قيود التمويل٬ 
وتخفيف الضغوط على النظام المصرفي المحـلي٬ وتقــليص الطلب 
المحـلي الحــتواء االنخفاض في االحــتياطيات الدولية٬ وينبــغي أن 
تكون تدابــير الضبــط المالي دائمة حــتى ترتكز عليها اســـتمرارية 
أوضاع المالية العامة والحسابــات الخارجية على المدى المتوســط٬ 
وھو ما سيشــكل أھمية بــالغة بــالنظر إلى ضعف اآلفاق المتوقـــعة 

ألسعار النفط". 

٢٠١٤وبّين "لقـد ظلت سـوق النقـد االجنبـي مستقـرة في عام  عقـب 
الخطوات التي اتخذھا البنك المركزي لتحريره٬ وتقليص الفارق مع 
% في نهاية العام٬ غير أن السلطات ينبـغي  ۳٫٥السوق الموازية إلى 
أن تعيد النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من النقـد 
األجنبـي وتحـصيل الرســوم الجمركية من خالل البــنوك التجارية٬ 
حـيث تتسبـب ھذه التدابـير بـالفعل في تقـييد ضخ النقـد األجنبــي إلى 
االقتصاد العراقـي كما أدت إلى وصول أسـعار السـوق الموازية إلى 

مستويات قياسية في األسابيع الماضية". 
وتابـع "نظرا الى انخفاض النشـاط االقـتصادي في المناطق المحـتلة ً

من تنظيم "داعش" وجمود اإلنفاق الحـكومي٬ تشـير التقــديرات إلى 
٢٠١٤انكماش نمو إجمالي الناتج المحــلي بـــأكثر من ٢% في عام  

ومن المتوقع أن يعاود االرتفاع بما يزيد قليال عن ١% ھذا العام". ً
وأضاف "يســجل التضخم معدال منخفضا في المناطق الخارجة عن ًً

٬ لكنه قـد  ٢٠١٤سيطرة "داعش"٬ حـيث بـلغ أقـل من ٢% في نهاية 
يرتفع عقــــــــب اجراءات رفع الرســـــــــوم الجمركية"٬ مؤكدا أن ً

۷۸"االحتياطات الدولية لدى البـنك المركزي العراقـي تراجعت من  
٦٦مليار دوالر في نهاية عـــــام  الى  مليار دوالر  بسبـــــب  ٢٠١۳
انخفاض اإليرادات النفطية وارتفاع مســــتوى الواردات"٬ مبـــــيناً 
٢٠١٤"ويعكس مسـتوى االحــتياطيات الدولية في نهاية عام  رصيد 
٠٫۷صندوق تنمية العراق البـالغ  مليار دوالر والذي تم تحــويله الى 

بغداد نهاية آيار الماضي". 
وأكد البـيان أن "ھجمات داعش لم تؤد الى ايقـاف التوسـع في قــطاع 
النفط من كل األقـــــــاليم المنتجة للنفط٬ ومن المتوقــــــــع أن ترتفع 

۳٫١الصادرات من  مليون بـــــرميل يوميا في عام  الى  ً ٢٠١٤ ٢٫٥
مليون في ھذا العام٬ مستفيدة من االتفاق مع اقليم كردستان". 
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وقــعت مصر بــموجب مؤتمر شـــرم 
الشـيخ٬ الذي اختتمت أعماله في شـرم 
الشيخ٬ عقود استثمارات قيمتها ۳٦٬٢ 
مليار دوالر٬ كما حـــصلت على ٥٬٢ 
مليارات دوالر عبـــارة عن قـــروض 
ومســـــــاعدات قــــــــدمتها صناديق 
ومؤسســـــات دولية٬ فيما وعدت دول 
خليجية باستثمارات ومساعدات بقـيمة 

١٢٬٥ مليار دوالر.
أعلن رئيس الحــــــــــكومة المصرية 
إبراھيم محـلب أن مصر وقـعت خالل 
مؤتمر شـرم الشـيخ االقــتصادي الذي 
ـ   ۳٦٬٢أنهى أعماله األحــد عقــودا بــ

مليار دوالر.
وفي موازاة ھذه العقـود٬ وعدت أربـع 
دول خليجية باسـتثمارات ومسـاعدات 
١٢٬٥بقـــــــــيمة  مليار دوالر٬ خالل 
المؤتمر نفســـــه الذي كان الهدف منه 

جذب االستثمارات الخارجية.
وأضاف المســـــؤول المصري خالل 
الجلســــــة الختامية للمؤتمر أن مصر 
٥٬٢حــــــــصلت أيضا على  مليارات 
دوالر عبارة عن قروض ومسـاعدات 

قدمتها صناديق ومؤسسات دولية.
وتابـــــع محــــــلب  "بالنسبــــــة إلى 
االستثمارات المباشـرة إن العقـود التي 
۳٦٬٢وقعت بـالفعل تصل قـيمتها إلى  

مليار دوالر".
وإضافة إلى ھذه العقــــود أعلن رئيس 
الحـكومة المصرية أيضا أن السـلطات 
المصرية وقعت عقود استثمار لتمويل 
مشـاريع يقـوم المسـتثمر ببـنائها كاملة 
١۸٬٦قبـل تســليمها إلى مصر بقــيمة  

مليار دوالر.

 وأضاف "ھذا يعني أنه عندما يقوم طرف ببناء محطة كهربائية لنا فسيقوم بتمويلها ونحن ندفع له 
ثمنها على سنوات عدة".

ولم يكن ھذا المؤتمر اقتصاديا فحسـب بـل شـكل مناسبـة إلبـداء الدعم الدولي للرئيس عبـد الفتاح 
السيسي الذي تتهمه منظمات دولية للدفاع عن حقوق اإلنسان بارتكاب تجاوزات.





,





 ,
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الثقة بمصارف

 كوردستان العراق
 كبيرة
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الكفاءة 

و المساواة االقتصادية

الكفاءة 

و المساواة االقتصادية

في خضم الحوار والجدل االقتصادي الدائر حول مسائل 
المساواة والالمساواة في توزيع الدخل٬  تبـرز جليا  ثمة ً

عالقـة سببــية بــين المســاواة المطلقــة في اعادة توزيع 
الدخل والتدھورالمطلق في الكفاية االقـــــــتصادية !  اذ 
شــــخص االقــــتصاديون منذ عقــــود مضت٬ انه كلما 
تعاظمت درجة المســـــاواة  في توزيع الدخل فان الكلفة 
الفرصية لتعظيم الناتج او الدخل نفسـه سـتأخذ بالتقــلص 

ومن ثم االنخفاض والتدھـور! وكثيـرا مـا تـورد االمثلـة ً
والنماذج االقتصادية بهذا الشـأن٬ التي تهدف جميعا لفهم ً

العالقــــة التبــــادلية بــــين تعظيم الكفاية ودرجة امثلية 
المساواة االقتصادية.

 لنفترض ان الدخل الوطني للمجتمع ھو شــــــيْء يماثل 
قطعة كبيرة من الجبن ٬ صفراء دائرية الشـكل٬ و يجري 

اعدادھا بــصورة مســتمرة ســـنويا٬ وان القـــطعة التي ً
يحــصل عليها اي من ابــناء المجتمع تمثل مســاھمة كل 
واحــد منهم في صناعة او اعداد تلك الجبــنة. ولنفترض 
ان المجتمع المذكور قـــرر وألسبـــاب تتعلق بــــالعدالة 
واالنصاف٬ ان يحصل بـعض افراد المجتمع على قـطع 
كبـيرة من الجبـن والبـعض االخر على قــطع اصغر من 

الجبن نفسه. 
ولكن يوم قـرر المجتمع إعادة توزيع الجبـنة وعلى نحـو 

ٍيحصل فيه الجميع على قطع متسـاوية من الجبـن نفسـه٬  
بغض النظر عن مقدار مساھمة كل واحـد منهم في اعداد 
ذلك القـرص الدائري االصفر الكبــير من الجبــن٬ فانهم 
سـيتوصلون وبــمرور الوقــت الى ان الحــجم االجمالي 

للجبنة قد اخذ باالنحسار والتقلص عن سابق عهده. 

وھنا يبرز السـؤال الجوھري: لماذا تسـهم انت في صنع 
الجبـنة اذا كنت تحـصل على قــطعة كافية ومناسبــة من 
ٍالجبـــن من دون بــــذل اي جهٍد عملي ُيذكر في االنتاج؟ 

فاالجابـــة واضحـــة وصريحـــة جدا وھي ان انخفاض َ
قرص الجبـن الدائري االصفر وتقـلص حـجمه يمثل في 
جوھره ذلك الضياع في درجة مســـــــــاھمة االفراد في 
الكفاية االنتاجية(اي الضياع في الناتج او الدخل السنوي 
نتيجة االتكالية وتدني المساھمة في صناعة الجبـنة) وان 
سبــــب ذلك  ناجم المحـــــالة عن االثار المؤذية العادة 
التوزيع الذي اليؤدي الى تحفيز االنتاج ويقـمع االنتاجية 
واليؤدي الى االدخار ومن ثم االســتثمار وال الى قبــول 
المخاطر االدارية الريادية والتنظيمية! كما ان تقـــــلص 

وصغر قــرص الجبــن الدائري نفســـه يعكس ايضا تلك ً
الموارد التي ھدرھا المجتمع ولمصلحـــــــة القـــــــوى 
البيروقـراطية التي تولت تســيير النظام االداري العادة 
توزيع الجبنة!! ولكن يبقى السؤال المدوي: ما ھو الحجم 
الذي يقبــل بــه المجتمع ان يتقــلص فيه قــرص الجبــن 
االصفر الكبـير عند اعادة التوزيع على نحـو يقـترب من 
المسـاواة؟ فهل الخسـارة التي يتسـامح بــها المجتمع ھي 
بـــالمئة؟ انه الســـؤال  بـــالمئة  ام  ١٠۷٥بـــالمئة ام  ٢٠
المركزي واالساســـــــي الذي يواجه صناع القـــــــرار 
االقـتصادي حــول العالم في البحــث عن الحــجم االمثل 
لتوزيع الجبنة بعدالة ومسـاواة وبأقـل خسـارة ممكنة في 

الكفاءة االنتاجية.!!

وسيكتشـف افراد المجتمع بأنفسـهم٬ان جبـنة اليوم غدت 
أصغر حجما من جبنة البارحة!.ً

د. مظهر محمد صالح

/ April2015نيسان/ 

مقاالت
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واخبار المال واالعمال
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ھل تصبــح صورة موت الجاحــظ ٬ منسحقـــا تحـــت ركام الكتب التي ً

انهالت على رأســه ٬ عندما انهارت مكتبــته العامرة عليه وھو يحــاول 
ً جلب كتاب من أحــد رفوفها ٬ كاريكاتورا مجازيا لمأســاة المثقـــف في ً

عصر انفجار المعلومات ؟ يبدو اننا نسير فعال في ھذا األتجاه ! ً
فبعد استفحال امراض التخمة بالطعام في البلدان المتقدمة ٬ ھا نحن امام 
موجة جديدة من أمراض التخمة الناجمة عن النهم الى المعلومات ٬ التي 
تتدفق علينا من كل حـدب وصوب ؛ من التلفزيون والمطبـوعات ٬ ومن 

ثالثة االثافي ٬ انترنت .
وليس االمر مبــــالغة او تهويال . فأســــتخدام كلمة ( المرض ) لوصف ً

حــاالت المعاناة من فيض المعلومات ٬ ليس من قبــيل المجاز ٬ بــل ھو 
تعبير طبي دقيق يقوم على تشخيص اعراض سـريرية محـددة ٬ نفسـية 

وجسـدية ٬ ال تخطئها عين الطبــيب . واالشــخاص األكثر تعرضا لهذا ً
المرض ھم اولئك الذين تتطلب طبيعة عملهم التعامل مع كميات ضخمة 
من المعلومات ٬ مثل المدراء والباحـثين واألعالميين ٬ وربـما الماليين 

من مستخدمي شبكة انترنت .
وفي دراســـة ميدانية اجرتها منذ مدة وكالة رويتر لألنبـــاء ٬ نشــــرت 

Dying For نتائجها في تقرير بـعنوان ( الموت من اجل المعلومات ( 
Information)  ٬وشملت اكثر من الف مدير من عدة بلدان متقدمة ٬ 
اشـتكى نحـو ربــعهم من مشــكالت صحــية ناجمة عن ضغوط غزارة 
المعلومـات التـي يتوجـب عليهـم التعامـل معهـا . وأكــد نصفهــم انهــم 
يحــتاجون الى كميات كبــيرة من المعلومات ألنجاز اعمالهم بـــصورة 
مرضية ٬ فيما أكدت نسبـــــة مماثلة ان المعلومات المتوفرة عن طريق 

انترنت ستزيد من تفاقم ھذه المشكالت في المستقبل المنظور .
وشــكا المدراء موضوع الدراســة ٬ من ضياع الوقــت والتســويف في 
انجاز األعمال والقـرارات الهامة ٬ والشـرود عن مهامهم ومســؤلياتهم 
الوظيفية الرئيسـية ٬ بـاالضافة الى التوتر واألجهاد وافتقـاد متعة العمل 

والرضا عن الذات ٬ وصوال الى تدھور حــــالتهم الصحــــية ٬ وانهيار ً
عالقاتهم االنسانية بعائالتهم واصدقائهم وزمالء العمل .

يطلق عالم النفس البــــــــــــريطاني ديفيد لويس على مجمل االعراض 
المرضية المرتبــــطة بـــــضغوط المعلومات اســـــم ( مرض االعياء 
Information Fatigue Syndromeبـالمعلومات ) (  )٬ وھو 
يعتقد ان كثرة المعلومات يمكن ان تكون ضارة مثل قلتها ٬ كما يمكن ان 
تؤدي الى شـلل المقـدرات التحــليلية لألنســان ٬ وزيادة صعوبــة اتخاذ 

القرارات ٬ او عدم اتخاذھا على افضل وجه .
ويقـــدر لويس ان ماتنشــــره صحــــيفة ٬ مثل ( نيويورك تايمز ) ٬ من 
معلومات خالل اسبـوع واحــد ٬ يفوق متوســط ما كان يكتسبــه متعلمو 

القـرن السابـع عشـر خالل حـياة كاملة . ويزيد مايطبـع حــاليا من كتب ً
جديدة خالل اسبوع ٬ على الف كتاب ٬ وذلك على الرغم من كل مايقـال 
عن موت الكتاب المطبوع ٬ مع ازدھار النشر االلكتروني على اقراص 

مدمجة او عبر االنترنت .
بـــيد ان ازدھار النشــــر االلكتروني للمعلومات عبــــر االنترنت يأتي 
بمشكالت جديدة ٬ لم تكن مطروحة في عصر المطبـوعات و تتمثل اھم 
ھذه المشكالت في انهيار الحواجز الطبيعية بـيننا وبـين المعلومات ٬فما 
لم تسع بقدميك الى المكتبات ٬ فلن تعرف مقــدارما يطبع مـــن كتـــــب  

فمتى سيتسنى لك قراءة كل ھذه الصفحات ؟ وماذا لو أحتوت احـدى الصفحـات 
التي مررت بـــها مرور الكرام ٬ على معلومات خطيرة كان ينبــــغي االطالع 
عليها ؟ اسئلة تؤرقك وتعيقك عن ھضم وتمثل المعلومات الجديدة التي اكتسبتها 
بـالفعل ٬ وتحـرمك من مكافأة نفسـك بأسبـاغ بـعض الرضا عليها ٬ فتمضي في 

ً جلد ذاتك : كلما ازداد علما ازداد جهال !ً
ولكن ھل يستحــق االمر حقــا كل ھذا العذاب واألرق ؟ ان االنترنت في حــالته ً

ً ً الراھنة ال يعدوأن يكون سـديما معلوماتيا عمالقـا يعج بـالفوضى وسقـط المتاع ً
والمعلومات التافهة ٬ بـل والمغلوطة احـيانا. فهذه صفحـة يرشـدك اليها موقــع  ً

CNN  المعروف ٬ للحـصول على مزيد من المعلومات عن خلفيات وحقــائق 
الصراع العربي - االسـرائيلي ٬ تبـدأ بالقـول : ان ھذا الصراع بـدأ عندما احـتل 
العرب المسلمون القدس في القرن السابـع ( يوم كانت المدينة خالية من اليهود ) 
!! وھذه صفحـة اخرى تروج لعقــار فعال ضد األكتئاب ولكن أثاره الجانبــية - 
غير المذكورة - كفيلة بخلق مشاكل اسوأ من االكتئاب . جرب ادخال كلمــــــــة 
Alta Vista( بـطيخ ) (   ) في آلة البحــث المعروفة (  )٬  Watermelon
١٤۷٤٦وستأ تيك بلمح البصر بـعناوين  وثيقـة عن البـطيخ ٬ تأريخه ٬ ومكانته 
في الثقـافات والحــضارات المختلفة ٬ أنواعه وفوائده ٬ والمنظمات التي ترعى 
شـؤونه ٬ واحـتفاالت مهرجان البـطيخ في والية أركنســو االمريكية ... لتغرق 

حتى أذنيك في البطيخ . بـل جرب ادخال كلمة خاطئة امالئيا لتأتيك األلة بـمئات ً
الوثائق التي وردت فيها الكلمة على النحـو الخاطئ الذي كتبـته في اسـتعالمك ! 

فماشأنك بكل ھذا ؟
١٤۷٤٦ وستأتيك بلمح البصر بـعناوين  وثيقـة عن البـطيخ ٬ تأريخه ٬ ومكانته 
في الثقـافات والحــضارات المختلفة ٬ أنواعه وفوائده ٬ والمنظمات التي ترعى 
شـؤونه ٬ واحـتفاالت مهرجان البـطيخ في والية أركنســو االمريكية ... لتغرق 

حتى أذنيك في البطيخ . بـل جرب ادخال كلمة خاطئة امالئيا لتأتيك األلة بـمئات ً
الوثائق التي وردت فيها الكلمة على النحـو الخاطئ الذي كتبـته في اسـتعالمك ! 
١٤۷٤٦فماشأنك بكل ھذا ؟٬ وستأتيك بلمح البصر بعناوين  وثيقة عن البطيخ ٬ 
تأريخه ٬ ومكانته في الثقـــــافات والحــــــضارات المختلفة ٬ أنواعه وفوائده ٬ 
والمنظمات التي ترعى شؤونه ٬ واحتفاالت مهرجان البطيخ في والية أركنسـو 
االمريكية ... لتغرق حــتى أذنيك في البـــطيخ . بـــل جرب ادخال كلمة خاطئة 

امالئيا لتأتيك األلة بــمئات الوثائق التي وردت فيها الكلمة على النحــو الخاطئ ً
الذي كتبته في استعالمك ! فماشأنك بكل ھذا ؟

لقــد غيرت ( ثورة المعلومات ) وجه كوكبــنا ٬ ولكنها لم تفلح بــعد في ابـــطاء 
٢٤سرعة دورانه حول نفسـه . فطول اليوم لم يزل  سـاعة ٬ لم تزد ثانية واحـدة  

٬ والقـدرات الطبـيعية لجهازنا العصبـي ال تختلف جوھريا عنها لدى انسـان ما ً
قبل االبجدية وانترنت .

فهّون عليك ياصاح! لن تستطيع شرب البحـر حـتى اذا رغبـت في ذلك ٬ والعلم 
الذي ال ينفع اسوأ من الجهل الذي ال يضر . ورحم هللا الجاحظ شـهيد المعلومات 

٬ الذي لو امتد بـــه العمر الى زماننا ٬ لكان مات كمدا وھو يحـــملق في شاشـــة ً
كمبيوتره .

جديدة ٬ ولن يزيغ بــــصرك وانت تتصفح عناوينها متلمظا ٬ ولن تشــــعر ً
بمقـدار تخلفك عن ركب المعرفة او تلوم نفسـك على تقاعسـها في القــراءة 
اما بــوجود بوابــة  والمتابعة ٬ وستنعم ( بجهالتك ) ماطاب لك ذلك ٬

انترنت فاخرة فانها على سطح مكتبك ٬ فليس لديك مثل ھذه الخيارات.

تغريك البقع السـاخنة على صفحـات ويب ٬ ما أسـهل ان تنقـر عليها بـالماوس ٬ 
لتدخل في التيه وتغرق في طوفان المزيد منها ٬ تنقــــر على ھذه ضربــــة غير 
موفقـة ... تتراجع الى الوراء ٬ ثم تنقــر على تلك ٬ فتتوغل .. لتجد نفســك تائهاً 

مثل قـطة على صفيح سـاخــــــن تقـفز من بقـعة الى أخرى ال يستقربـك قــرار  
ترسـل ھذه الصفحـة الى الطابــعة ٬ وتلك الى القــرص الصلب ٬ وتضع عالمة 

Bookmark ھنا ٬ لتعود في وقت الحـق . تشـعر اخيرا بـغثيان ودوار أشبـه ً
مايكون بدوار البحر ٬ وتتذكر ان في جسدك عضالت لم تحركها منذ سـاعات ٬ 
واخرى على وشـــك االنفصال عن الدورة الدموية ٬وتكتشــــف خواء معدتك ٬ 
وجفاف فمك ٬ وتصاب بـــالذھول عندما تقـــع عيناك على الســـاعة ٬ فتقــــفز 
كالملدوغ ٬ أو تتمطى وتفرك عينيك المحتقــنتين ٬ وتمضي يثقــلك االحســـاس 

بالتقصير والصغار .

 
محمود البرزنجي                                                                                                                                      

مستشار بنك التنمية

/ April2015نيسان/ 

 فالمعلومات تطاردك ٬ تقفز في وجهك وتمسـك بتالبيبـك كلما جلسـت امام 
كومبــيوترك ٬ او فتحــت صندوق بــريدك االلكتروني ٬ وتحـــاصرك من 

كاللجهات.. 



زوروا موقع رابطة المصارف الخاصة في العراق 

آخر أخبار المال واالعمال واالقتصاد

وكل ما يهمكم من اخبار ونشاطات الرابطة

www.ipbl-iraq.org موقع رابطة المصارف الخاصة في العراق....

www.ipbl-iraq.org
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المرحلة التي  تمر بها البالد بحـاجة الى اعادة 
تنظيم وضعنا االقــــتصادي من خالل التعاون 
المثمر والبــناء بــين القــطاعات ذات الشـــأن 

والمعنية بتقويمه.
ولعل سياســـة البــــنك المركزي الجديدة ومن 
خالل ادارتها الحالية ذھبت بـهذااالتجاه ھادفة 
الى اعادة ترتيب البــــيت المصرفي في ضوء 
الظروف الطارئة الحالية والمتمثلة بـانخفاض 
اســــعار النفط وتواصل المعركة ضدمجاميع 

داعش االرھابية .
ھذه الحـــالة فرضت واقـــعا جديدا يتطلب فيه 
التركيز على ضرورة تعزيز القــدرات المالية 
للبـلد عبـر اجراءات تقشــفية وسياســة نقــدية 
ومالية مختلفة عن السابــــق بــــما يقــــود الى 
تصحـيح مسـار العملية االقــتصادية في البــلد 

باالتجاه المنظم والهادف .
ولعل القـــطاع المصرفي اجماال معني بــــهذا 
التصحيح والتنظيم حيث يشكل العمود الفقـري 
لالقـــتصاد الوطني كونه يمتلك ســـلطة المال 
الذي من خالله تسـير شـؤون البـالد والعبـاد ٬ 
والن ادارة المال ھي االســـــــــاس في تعميق 
القــــــــــــــدرات على مواجهة االزمات ٬فأن 
اجرارءات المركزي االخيرة في اعادة ترتيب 
وتنظيم مزاد العملة لتحقـــيق اھدافه تندرج في 
خانة خلق االدوات الصحيحـــــــــــة في ادارة 

االموال .
ورغم كل النتائج التي قــــــد تتمخض عن ھذا 
االجراء والمتمثلة في التذبــــذب الوقــــتي في 
اسعار صرف الدوالر لكنها بـالنتيجة ستستقـر 
عند نقـــــطة رفع الوعي االســــــتهالكي لدى 
الجمهور بــما تمكنه من ضغط اســـتهالكه في 

االمور غير الضرورية حتما .
 

لصالح الموازنة من خالل الســــــــيطرة على 
التهرب الضريبــــي ٬ذلك من خالل تحقــــيق 
التحاســب ھذا ابـــتداء وقبـــل اجراء عمليات 
االسـتيراد وكذلك الحـد من محـاوالت غســيل 
االموال  والســيطرة على المعروض النقــدي 

وتوظيفه لغرض ديمومة النمو االقتصادي .
اذن جملة االھداف االقـــــــــتصادية ھذه التي 
تحققت بفعل سياسة البنك المركزي انما تسجل 
في سجل نجاحـات ادارته الجديدة في التعاطي 
مع المتغيرات االقـتصادية ٬وھنا يبـرز سـؤال 
مهم ما المطلوب من المصارف فعله ازاء ھـذه 
الحالةوھوتســــاؤل طرحــــناه في عنوان ھذا 

العمود ؟
الجواب ببسـاطة ان تنطلق المصارف الثبـات 
قــدراتها على ادارة الملف االقـــتصادي الذي 
لطالما نادت بـــــــــه ادارتها وھاھي الكرة في 
ملعبـــــــــــها لتادية ھذا الدور ٬مطلوب تفعيل 
الخدمات المصرفية ومنتجاتها بـــاتجاه تعزيز 
القـطاع االنتاجي لالســهام في حــركة دوران 
رأس المال المطلوب عبـــــر توســـــيع طرق 
االقــراض الهادفة والتي تتطلب بـــالتاكيد الى 
دور للبـنك المركزي بالســعي الى اســتصدار 
تشريع يتيح تأسيس مؤسسة لضمان القـروض 
لتشجيع الجمهور على ادخار اموالهم المكتنزة 

في البيوت واشاعة ثقافة االدخار .
وفي المقابــل على المصارف تنويع الحــوافز 
المشـجعة على االدخار من خالل التنســيق مع 
مؤسســات االعالم والصحــافة االقـــتصادية 
المنتشـرة في البـلد لغرض خلق ثقـافة االدخار 
الضروية في ھذه المرحــلة لتشــجع الجمهور 
على المســـــــــــاھمة في دعم الدولة من جهة 
وتحقيق المنافع الشخصية من جهة ثانية ٬ھكذا 
يخلق التعاون المثمر والبناء الذي دعونا له في 

مقدمة العمود.
ان النموذج الجديد في التعاطي مع مزاد العملة 
سيسهم في رفـــع العوائد من الموارد الماليـــة 
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سمير عباس النصيري
خبير اقتصادي 

مصرف الخليج التجاري 

بـرعايه السـيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حـيدر العبــادي انعقــد مؤتمر اطالق اســتراتيجيه تطوير 
) بـتاريخ  وھي بـدايه حقيقـيه للشـراكه والتعاون بـين  ٢٠١٥/٢/١٢القطاع الخـاص ( -  ٢٠۳٠ ٢٠١٤
الدور الحكومي والدور الذي يجب ان يقوم به القطاع الخاص من اجل االصالح االقتصادي وتنفيذ لمنهج 

االقتصادي في البرنامج الحكومي. 

- مر العراق  ٢٠١٥فخالل السـنوات  ٢٠٠۳
بمرحله مهمه من مراحل نظامه االقتصادي  
حـيث شـمل التغيير  بــداية تطبيقــات جديده 
للبــناء االقـــتصادي تعتمد بـــناء مقـــدمات 
االنتقــال من فلســفة واســتراتيجيات النظام 
االقــتصادي المركزي في ادارة االقـــتصاد 
الى فلسـفة واســتراتيجيات وآليات اقــتصاد 
الســـــوق٬ واھم ماميز ھذه المرحـــــله ھي 
التجريبـية وممارســة سياســات واجتهادات 
اقتصاديه تعتمد باالسـاس على تجارب دول 
سبقتنا في تطبيق آليات اقـتصاد السـوق دون 
االعتماد على المرتكزات االقـــــــــتصاديه 
االساســيه لهذا االنتقــال حــيث اكدت جميع 
الدراســات والتقــارير الصادره عن البــنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي.

ان عدم التنســـيق بـــين السياســــتين المالية 
والنقـدية واختالف السياســات االقــتصادية 
وفقا للبـناء الجديد لالقـتصاد سـاھم مسـاھمه 
واضحـة في تشـتت التطبيقـات في السياســة 
النقــدية واختالف الرؤى واالســتراتيجيات 
للوصول الى األھداف المركزية المحـــــددة 
أضافه الى قــصور في بــعض مواد البـــيئة 
التشـريعية للقــوانين االقــتصادية التي تنظم 
العملية االقــــــــــــتصادية مما أدى ذلك الى 
اضطراب في التطبــيق وبشـــكل خاص في 
تطبيقـات السياســة النقــدية وخضوعها الى 
التشـدد واالجتهادات واالســتراتيجيات غير 
الواضحــــة والتي التنســــجم مع الظروف 
السياسية واالقتصادية واالمنية التي يمر بها 
العراق وبــالرغم من ان مرحــلة التغيير في 
العراق بــــدأت في عام ٢٠٠۳ ومنذ صدور 
القـوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 
٢٠٠٤ تحققـــت انجازات كبـــيره في مجال 
الحـــــد من التضخم الجامح الذي كان يعاني 
منه العراق والوصول بــه الى معدالت جيده  
%) والمحـافظة لعدة ســنوات  ٢٬٤بحـدود (
وحـتى الوقـت الحـاضر على ســعر صرف 
الدينار العراقـــي مقابـــل الدوالر األمريكي 
بالرغم من التذبذب والتباين صعودا ونزوال 

كما اشـارت الدراسـات والتقـارير الرسـميه 
الصادره عن المنظمات الدوليه والبــــــــنك 
المركزي العراقـــي ان مســـاھمه القـــطاع 
المصرفي بسبـب ماتم ذكره اعاله لم يسـاھم 
المسـاھمة المطلوبـة في التنمية أالقـتصاديه 
خالل الســـنوات اعاله بـــالرغم من تطوره 

٢٠١٤بنســـــب متناميه منذ ٢٠٠۳ ولغاية   
وتـطور راس مالــه وودائعــه وموجوداتــه 
وائتمانه النقــدي الممنوح وكفاية رأس المال 
والنمو في معدالت الســـــــيولة الذي تجاوز 
النســــب المعيارية المحـــــددة من البـــــنك 
المركزي العراقــي وبــالرغم من ذلك كانت 
نسبـه مســاھمته التتجاوز (۸%) من الناتج 
المحلي االجمالي لذلك فقـد استشـعر خبـراء 
االقـتصاد والمال في العراق بــان المرحــلة 
والتجربة التي يعيشـها العراق اقـتصاديا منذ 
٢٠١٥-٢٠٠۳ البــــالغة  اثناعشـــــر عاما 
تحتاج الى وقفه تحليليه وتقييمية مخلصه من 
اجل بـــــناء اقـــــتصاده الوطني وفق نظره 
اســتراتيجيه  جديدة لالنتقــال الى اقـــتصاد 
السوق وفقا لبرنامج اعدته الحـكومه الجديدة 
وصادق عليه مجلس النواب العراقي تضمن 
سـته محـاور اساسـيه ومن ابـرزھا المحـور 
االقـــــــــتصادي والذي يؤكد على ضرورة 
تطبيق مراحل مهمه باتجاه بناء اسـتراتيجيه 
لتنميه االقــــتصاد ودعم وتطوير القــــطاع 
الخاص لياخذ دوره في المسـاھمه في البـناء 
الجديد لالقــــتصاد وتنويع موارده للموازنه 
دون االعتماد بنسبــــه كبـــــيرة على النفط٬ 
ولغرض مناقشه ودراسه الواقع االقـتصادي 
الذي يمر بـــه العراق حــــاليا وفقــــا لمنهج 
البرنامج الحكومي الجديد واالستراتيجيـــــة 

الدور الحكومي في تطبيق 
االستراتيجية

١- المتابــعه اليوميه لســعر النفط وتقلبـــاته 
بالهبوط  والصعود وزيادة الكميات المسوقه 
وفق مامخطط والصرف وفقـــــا لاليرادات 
الشهريه وان تكون لجنه االزمه المشـكله في 

مجلس الوزراء فاعله في ھذا المجال.
٢- تنميه  القــــــــطاع الزراعي والصناعي 
والتوجه نحــــــو تنويع موارد الميزانيه عدا 
النفط ٬ وھيكله الشـركات العامله بمشــاركه 
القـطاع الخاص وفق نظرة الحــكومه بــعدم 
االسـتغناء عن موظفيها واسـتثمارھم لزيادة 

وتحسين االنتاج.
۳- تشــجيع القـــطاع الخاص ودعمه وخلق 

اصرة متينه معه.
٤- تقـــــليص االنفاق الحــــــكومي في كافه 

المجاالت.
٥- اعادة النظر بالسياسه الضريبيه.

٦- تحـليل ودراســه التداعيات االقــتصادية 
للتحوالت السياسيه في العالم وبشـكل خاص 
في دول االقليم وتاثيراتها  االقـتصاديه على 

العراق.

اتبعا للسياسـات المعتمدة والمضاربـات التي ً
تحدث في األسواق كذلـــــــك استطاع البنك 

والمعالجات في المرحــله االولى حــتى عام 
٢٠١۷ والمرحــــــــله الثانيه من (٢٠١۸ - 
٢٠٢٢) والمرحله الثالثه لالستراتيجيه حتى 
٢٠۳٠ والتي سـيتولى القــطاع الخاص فيها 
قيادة السوق وبهدف بناء المقـدمات السـليمه 
لالنتقـال الى اليات اقـتصاد الســوق الناجزة 
خصوصا بـعد ان حــصلت المصادقــه على 
٢٠١٥موازنة عـــــــام مـن مجلـس النـواب 
العراقـي والسـيد رئيس الجمهوريه ويتطلب 
لغرض تنفيذ ھذه االســـــتراتيجيه القــــــيام 

باالجراءات التاليه:-

المركزي العراقــي بــناء احــتياطي نقـــدي 
) مليار دوالر حـاليا مما  ٦۷أجنبـي بحـدود (
شـــــــكل غطاء امينا  للدينار العراقــــــــي 
والمحـافظة عليه من التقلبــات أالقــتصاديه 

المفاجئة.

التي اطلقـها  الدكتور حـيدر العبـادي رئيس 
مجلس الوزراء البـد من الوقـوف بالتحــليل 
المنطقـي والعلمي واالقـتصادي على ابــرز 
المحاور التــــــي يتطلب ايجـــــاد الحلـــول 

۷- متابعه تداعيات الهبوط المفاجئ السـعار 
%) عن  ٦٠النفط في السوق العالميه بنسبه (

اسعاره قبـل سـته اشـهر وتاثيرات ذلك على  
اقـــــــــتصاديات الدول المنتجه للنفط ومنها 

العراق.
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التاثيرات االقتصادية للموازنة  العامة
٢٠١٥ لعام  على تنفيذ البرنامج الحكومي

بـما ان الموازنه العامه للدوله ھي بـيانا تقـديرا تفصيليا معتمدا يحــتوي 
على االيرادات العامه والتي يتوقــع الحـــصول عليها من النفط بنسبـــه 
) والنفقـات العامه التي يتطلب انفاقـها خالل سـنه الموازنه فهي  )۹٥%
البــرنامج المالي للخطه العامه للتنميه االقــتصاديه واالجتماعيه للدوله 
١١۹لذلك فان بـــــــــلوغ  تخصيصات الموازنه لعام  ( ترليون  ٢٠١٥
$) للبـــرميل مع عجز  ٥٦دينار) مليار دوالر وبــاعتماد ســـعر النفط (
) تريليون دينار بسبــــب انخفاض اســــعار النفط عالميا  ٢٥بحــــدود (
والظروف الداخليه للعراق والحرب على االرھاب ومشـكله النازحـيين 
اللذين  يبلغ تعدادھم بحدود مليوني نازح ومشكله السيوله االنقديه ينبغي 
معالجه التاثيرات االقـتصاديه للموازنه قبـل المباشــرة بــتنفيذ مانصت 

عليها االستراتيجيه الجديدة لالصالح االقتصادي وكما ياتي:-
١- ارتفاع ســعر صرف الدوالر الى الدينار العراقــي وحــصول فجوة 

مؤقته بين السوقين.
٢- التضخم الركودي الذي قـد يحـصل نتيجه تفاقـم نسبـه البـطاله وعدم 

امتصاصها.

دور القطاع الخاص في تنفيذ االستراتيجية
لذلك يتطلب ان يكون ھناك دور فاعل للقـطاع الخاص الوطني وبشــكل 
خاص القـطاع المصرفي الخاص العراقـي الن بــدون قــطاع مصرفي 
سـليم اليمكن بــناء اقــتصاد وطني ســليم٬ وھذا يعني اشــراك القــطاع 
الخاص والقــطاع المصرفي الخاص بــدور اكبــر في صناعه القــرار 

االقتصادي من خالل ماياتي:-
١- المســـاھمة في تحســــين بــــيئة االعمال في العراق وتوفير المناخ 
االستثماري المشجع لجذب رؤوس االموال الوطنيه واالجنبيه وتشجيع 

تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص.
٢- المسـاھمة في تهيئة بــيئة تشــريعيه جديدة تســتند في مرجعيتها الى 
) من الدســتور الدائم واالســتراتيجيات والقـــوانين الخاصه  ٢٥المادة(
بــاالصالح االقــتصادي وتطوير القـــطاع الخاص بـــما يضمن تفعيله 

وقيادته للسوق مستقبال.
۳- ادامه  وتفعيل الشــراكه والحــوار والتعاون بــين القـــطاع الخاص 

والحكومه.
٤- المســـــاھمة في وضع السياســـــات واالليات واالســــــتراتيجيات 
والمشاركة في متابعة تنفيذھا لحسم االنتقال على مراحل مبرمجه زمنيا 

الى اقتصاد السوق .

۸-  االخذ بنظر االعتبارالتجربة العراقية في تطبيقات السياسـة النقـدية  
 ( ٢٠٠٤منذ صدور قـانون البـنك المركزي العراقــي رقــم ( لســنه  ٥٦
ولغايه الوقـت الحـاضر ماتحـتاجه من اعادة نظر وتعديل في التعليمات 
التي تقـود ھذه السياسـه مع التركيزعلى اساسـيات السياسـة النقــدية في 
العراق وتاثيراتها السلبـيه وااليجابـيه على البـناء االقـتصادي السـليم و 

مساھمة القطاع المصرفي العراقي في التنمية االقتصادية.
۹- تنفيذ سياســـات االصالح االقــــتصادي و المصرفي في العراق في 
ضوء البـرنامج الحـكومي الجديدوتفعيل قــانون االصالح االقــتصادي 
واســـتراتيجيات القـــطاعات االقـــتصادية التي لم يرى النور ولم تفعل 

بالرغم من اعدادھا قبل فترات ليست بالبعيدة.

۳- توقــف اوتاجيل الخطط االســتثماريه للبــنى التحــتيه والمشـــاريع 
االستثماريه العمالقه.

٤- ارتفاع اسعار المواد والخدمات بسبب الفجوة الحاصله بـين العرض 
والطلب الكلي مما سيؤدي الى الركود االقتصادي.

٥- االضطرار الى االقـتراض من صندوق النقـد الدولي وتاجيل تسـديد 
التزامات العراق فيما يخص التعويضات والمديونيه لبعض الدول.

٦- انخفاض الرصيد النقدي لصندوق تنميه العراق.

٥- العمل على توفيـر مصـادر تمويـل اضافيـه للموازنـة العامـة للدولـة 
بـاعتماد تنمية وتنويع الموارد بــاتجاه رفع نسبــة الموارد االخرى غير 

النفط في الناتج المحلي االجمالي.
٦- العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشـاريع  الصغيرة والمتوسـطة 
بمايحقـق التنمية الشـاملة والمسـتدامة بـما في ذلك تشــكيل المؤسســات 

المتخصصة لهذا الغرض .
۷- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البـنى االتحــتية 
لتشــــجيع وتطوير القــــطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة 

والسياحة والثروات المعدنية  والطاقة  والخدمات.
۸- اعتماد سياسـة نقـدية ومالية جديدة تؤدي الى اصالح شــامل واعادة 
ھيكلية القطاع المالي والمصرفي العراقي مع التاكيد على ھيكلة القطاع 
المصرفي الحكومي وفق ماورد بالمذكرة الموقعه مع البنك الدولي  قبل 
عدة سنوات ولم تنفذ في الواقع ودعم القطاع المصرفي الخاص وتعزيز 

امكانياته الحاليه.
۹- تفعيـل دور المصـارف المتخصصـة والمصـارف االھليــة لتوفيــر 
القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حـلول لمشـاكل 
الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبــت على  اصحــاب المشـــاريع 

المتوقفة عن االنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة االمد .
١٠- إن ھيكلية التمويـل المصرفـي الخـاص الراھـن تعتريـه كثيـر مـن 
اإلخفاقــات والمعوقــات٬ وبــغية زيادة االئتمان والتمويل االجمالي من 
المصارف الخاصة وتفعيل مســـاھمتها في أوجه اإلســــتثمار المختلفة 
واإلعمار٬ ودفع مســـيرة التنمية٬ وتحــــريك الدورة االقــــتصادية في 
العراق٬ نرى كخطوة أساسية جادة ھو البدء في تعظيم تمويل المشـاريع 
الخاصة الصغيرة والمتوسـطة٬ كهدف اجتماعي واقـتصادي ذو أولوية 
خاصة ومســــتعجلة. وتطوير وتشــــجيع تمويل المشــــاريع الصغيرة 

والمتوسطه.
١١- - تفعيل الرقابــه االستباقـــيه واعادة النظر بـــالتعليمات  واللوائح 
التنفيذيه واالرشـاديه الخاصه بتطبيقـات السياسـه النقــديه ووضع نظام 
رقابي دقـيق لمتابـعه التنفيذ وبشـكل خاص مايخص التحـويل الخارجي 

ومزادات العمله التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي .
١٢- التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسـات الماليه واالحـصائيه 

المعنيه في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها.
١۳- المشاركة الفاعلة مع المؤسسات المالية والنقدية في التنسيق بـتنفيذ 

تطبيقات السياستين الماليه والنقديه. 
١٤- المشـــاركة الفاعله مع الحــــكومه في تنفيذ اجراءات إعادة ھيكلة 

الشركات العامه وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص.
١٥- المسـاھمه في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحــليه 

والمستوردة.
١٦- التعاون والمساھمه مع المؤسسات ذات العالقـه في تاھيل وتدريب 

الموارد البشريه المتخصصه في القطاع الخاص.
١۷- تشجيع المصارف الخاصه في االستثمار في المشاريع االقتصادية  
بــما يعزز نسبــة مســاھمتها في الناتج المحـــلي االجمالي واالســـراع 

بالتعديالت التشريعية لتحقيق ھذا الهدف.
١۸- العمل على تشـريع لوائح خاصة بالحـوكمة المؤسســية واعتمادھا 
في المؤسسات الحكومية والخاصة٬ والسـعي الصدار التشـريعات التي 
تتيح إشـراك مختصين ومهنيين من القـطاع الخاصكأعضاء في مجالس 

ادارة الشركات العامة . 
١۹- تبـــــني وضع اطار لتعريف وتحــــــديد وتقــــــييم رواد االعمال 
ومسـاعدتهم ودعمهم بانشـاء عالقـات مع نظرائهم اقــليميا ودوليا ( من 

خالل حاضنات األعمال ).
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أعداد/ فؤاد محمد رضا الجواھري 

المدير المفوض لمصرف التنمية الدولي 

ولما كانت االدارة العليا ھي وظيفة لتحقــــيق أھداف المؤسســـــة وعن 
طريقـها ومن خالل الموارد البشــرية والماديه المتاحــه فمن ھنا تبــرز 
ثالث ركائز تعتمد عليها المؤسســـه لنجاحــــها ونموھا وزيارة أنتاجها 

لتحقيق الربحيه وھي :-
أوآل :- عالقة االدارة العليا بالعاملين .

ثانيآ :- عالقة العاملين بعضهم ببعض .
ثالثآ :- عالقة العاملين بعملهم .

ان تفاعل ھذه العالقـات الثالث يعني خلق جو عمل يحـفز العاملين على 
االداء االفضل في سبيل الحصول على زيادة االنتاج وتحقيق الربحيه .

ومن ھنا يبرز دور االدارة العليا المباشر على تنمية نشـاط العاملين التي 
تحث على تحقيق االھداف وأتخاذ الخطوات التاليه :-

اوآل :- توضيح دور كل فرد من العاملين لتحقيق أھداف المؤسسة .
ثانيآ :- خلق روح العمل الجماعي والتعاون بينهم .

ثالثآ :- الوقوف على اداء العاملين لرسم خطة عمل ناجحه للوصول الى 
األنتاج االمثل .

رابعآ :- أقتناع العاملين بوحدة أھدافهم وأھداف المؤسسة .
خامسـآ :- االتصاالت االدارية المســتمره بــالعاملين تؤدي دور الجهاز 
العصبـي لألنسـان وھي التي تقـوم بالربـط بـين مراكز القــرار و رســم 

السياسه العامه للمؤسسه وبين مراكز التنفيذ في الوقت المناسب .
ومن أھم أسـاليب االتصاالت المتبـعه بـين االداره والعاملين ھي كاالتي 

-:
١- اللقاءات واالجتماعات الدوريه بين مختلف مستويات الكادر الفني .

٢- االجتماعات الدورية بين مختلف قطاعات العمل واقسامه .
۳- تفعيل عمل اللجان المشتركه لمعالجة المشاكل .

٤- وضع صندوق لألقتراحات والمشاكل . 

العالقات االنسانية كسلوك قائم على اسس 
دينية و أنســانية قــديم قــدم التاريخ ومنذ 
بــداية نشـــوء المجتمعات والحـــضارات 
ترجع أصوله الى بــــــــــــــــــداية الثوره 

الصناعيــــة فـــــــي القرن الثامن عشر.

مقاالتمقاالت
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في ندوة اتصفت بالواقعية والصراحة وحضرھا جمع كبير من كبار 
خبـراء المال واالقـتصاد في العراق والعاملين في الدولة والمجتمع 

المدني . 
وتحـدث  الدكتور علي العالق محــافظ البــنك المركزي عن الوضع 
المالي الراھن ومهمات المستقبل للبـنك المركزي ودوره في البـناء 
التنموي المسـتدام والصعوبـات والعقبـات التي تواجه السياســتين 

المالية والنقدية في العراق.

اسـتهل النائب مهدي الحـافظ الذي ادار الندوة بحــديث عن جملة من 
القضايا المتعلقة بالجانبين المالي والنقدي في البالد وما يقوم به البنك 
المركزي من دور في ظل االوضاع االمنية والسياسـية التي يعيشـها 
العراق .. مبينا ان دور البـنك المركزي يجب ان يكون اوسـع مما ھو 
عليه اليوم فهو معني بـالدرجة االسـاس تهيئة التنمية المسـتدامة التي 
تقـوم على اسـاس التوازن بـين السياسـتين المالية والنقــدية في اطار 

رؤية اقتصادية واضحة تضعها الدولة. 
لفت الحافظ الى وجود فجوة بين القطاعين العام والخاص في الجانب 

المالي ٬ وان العالقــة  بـــين المصارف العامة والمصارف الخاصة   
تكاد تكون متوقـفة ٬ ما يجعل التنمية في العراق تواجه تعثر كبـير في 
مسـيرتها ٬ داعيا الى االسـتفادة من الفقـرات التي تضمنها البــرنامج 
الحكومي الذي يعد برنامجا طموحا السيما في ما يتعلق بالتوجه نحـو 
القـطاع الخاص ومغادرة االقـتصاد الشـمولي والتوجه نحـو اقـتصاد 
الســـوق الذي يضمن للقـــطاع الخاص مساحـــة اوســــع في عملية 
المشــاركة االقــتصادية وزيادة نسبــة اســـهامه في الناتج المحـــلي 

االجمالي .

وتوقـــع الحـــافظ ان يكون للمصارف الخاصة  دور واضح مستقبــــال 
شـريطة تحـريرھا من ھيمنة المصارف العامة والعمل على اعادة ھيكلة 
المصارف الحكومية وھذا المشـروع مؤجل منذ وقـت ليس بالقـصير ما 

يفسر وجود ارادات تقف حائال دون تنفيذ ھذه الخطوة الحيوية . 
وتطرق الحافظ الى االجتماع الذي عقـد مؤخرا في اربـيل وتناول اھمية  
" رابطة المصارف الخاصة في العراق"  والحاجة لتنفيذ قرارات اللجنة 
االقتصادية الحـكومية بشـأن المصارف الخاصة وضرورة دعمها بـكل 

السبل المتاحه والسيما تلك المتعلقة بالمحكمة المالية وغيرھا .
وتســائل الحــافظ عن مدى صالحــية مجلس النواب في تحــديد سقـــف 
لمبــيعات العملة في مزاد البــنك . وھل ھذا ينســـجم مع قـــانون البـــنك 

المركزي والدستور وحاجة البلد .
بعد ذلك استعرض السيد محـافظ البـنك المركزي العراقـي الدكتور علي 
محســن العالق الوضع الراھن والمهمات المستقبــلية التي يضطلع بــها 
البـنك في ظل التوجهات الموجودة حـاليا والتي تهدف بــرمتها الى ايجاد 
سياسة مالية ونقدية في العراق تنسـجم مع التوجهات االقـتصادية للدولية 
التي تهدف الى التحول نحو اقتصاد السوق وتفعيل دور القـطاع الخاص 
الذي التزال مسـاھمته متدنية وبحـاجة الى الكثير من االجراءات العملية 
. . مبــينا انه ومن اجل تحــديد مالمح الوضع الراھن  وبــالتالي تحــديد 
مهمات المستقبل التي ينبغي ان يعمل عليها البنك وغاياته الرئيسـية البـد 
من المرور على تلك االھداف ومنها السـعي نحـو تحقـيق سياسـة نقــدية 
تهدف الى استقـرار االسـعار على اعتبـاره شـرطا اساسـيا لتحقــيق نمو 
مسـتدام ومكون اساسـي لالقـتصاد الكلي وتوفير مناخ مالئم لالســتثمار 

وحماية ضرورية للقدرة الشرائية . 
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ومضى العالق قـائال : ان البـنك المركزي يسـعى الى 
دعم بـناء قـطاع مالي كفوء وشـفاف يسـهم في التنمية 
المســـــــــتدامة ورفاھية المواطنين على وفق افضل 
الممارسـات والمعايير الدولية وممارسـة دور الوكيل 
والمستشار المالي للحكومي وتنسيق السياسـة النقـدية 
مع السياسة المالية في العراق  .. مشيرا الى ضرورة 
تحــليل البــيئة العامة المحــيطة في اطرھا السياســية 
واالقـــتصادية والبــــيئية والتكنولوجية والقــــانونية 
وتشـخيص التحـديات التي تواجه البـنك المركزي في 
تحقـيق اھداف البـنك والتي من بــينها االضطرابــات 
االمنية والسياســـــية وانعكاســـــاتها على الواقــــــع 

االقتصادي واالستثماري واالجتماعي 
واضاف العالق ان انخفاض معدل النمو الحقيقـــــــي 
٢٠١٥لالقـتصاد في عام  المتوقــع ان يكون اقــل من 
(١) في المائة  مع وجود زيادة في نسبــــــــــــة النمو 
السكاني بمعدل حوال (۳) بالمائة وارتفاع نسب الفقر 
والبــطالة تحــد من التحــديات التي تواجه البـــنك في 
تحقيق اھدافه  في ظل غياب نموذج لالقتصاد الكلي ٬ 
مع احادية الموارد المالية وانعدام المرونة في القـطاع 

االنتاجي  ٬ رافق ذلك ضعف كفاءة السياســــة المالية  
في البلد التي اتسمت بـوجود انفاق اسـتهالكي وريعي 
الغراض الكســــب السياســــي غير مجدي ٬ وكذلك 
ضعف كفاءة الجهاز الضريبــي وتشــريعاته وتخلف 
نظام االدارة المالية ونظام الموازنـة العامـة مـع عـدم 

وجود اطار اقــتصادي كلي لهذه الموازنة وصعوبــة  
خفض االنفاق وصعوبـــــة زيادة االيرادات ٬ وكذلك 
غياب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية ٬ كما ان 

تخصيصات الموازنة العامة الى تحـليل واضح للكلفة  
والمنفعة.

واشـار العالق الى ان تخلف القـطاع المصرفي وضعف دوره في عملية التنمية يعد 
من التحـــــديات التي تواجه البـــــنك المركزي  نتيجة ضعف االلتزام بـــــالمعايير 
والممارســــات الدولية  ٬ فضال عن ضعف ادارة المخاطر واالحـــــترازات الكلية 
والجزئية والتحـوطية  وكذلك ضعف الحـوكمة بسبـب نوعية مســاھمي المصارف 
وعدم وجود فصل واضح بين الملكية واالدارة وغياب الفرص المتكافئة لخلق قطاع 

مصرفي تنافسي وتركز النشاط المصرفي في المصارف الحكومية.
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ولفت محـافظ البـنك المركزي العراقــي الى 
انخفاض نسبــــة االئتمان الكلي الذي بـــــلغ 
) في المائة من الناتج المحـــلي  ١٥حــوالي (
) في المائة لجميع  ٥٥االجمالي مقــارنة بـــ(
بلدان اقليم الشرق االوسط  وشمال افريقيا .. 
مضيفا .. ان تخلف القـــطاع المصرفي جاء 
نتيجة غياب قـــانون عام لالعمار مما يجعل 
تحــصيل البــنوك للقــروض امرا محـــفوفا 
بــــالمخاطر ويســـــتغرق تنفيذ االجراءات 
القــضائية الخاصة بالقــروض في الدعاوى 

البسيطة سنوات عدة.
واضاف العالق .. ان ضعف مســـــــــاھمة 
القـطاع الخاص في الناتج المحـلي االجمالي 
مع اســتمرار مؤسســـات القـــطاع العام في 
االستحواذ على االنشطة االنتاجية والخدمية 
على الرغم من تحــمل خزينة الدولة مبـــالغ 
طائلة ســــنويا في ســـــد عجزھا المزمن .. 
وكذلك ضعف البـــنية التحـــتية والقـــانونية 
والتنظيمية لسوق المال ومحدودية الخدمات 
التي تقـدمها المصارف لزبــائنها واعتمادھا 
وبنحـو اسـاس على ما تحققـه من بـيع للعملة 
االجنبــــية ٬ ايضا تعد من التحـــــديات التي 
تواجه عمل البــــــــنك المركزي يضاف لها 
وجود فائض من العملة االجنبـــــــــية يعزز 
احتياطيات البنك المركزي والقطاع الخاص 
يســـتنزفها .. موضحــــا حــــجم االيرادات 
)مليار  ۳١۹لالعوام  - بـــلغ ( ٢٠١٤ ٢٠١١
دوالر .. فيما بـــلغ مقــــدار االســــتيرادات 
٢٥۹لالعوام المذكــورة  مليار دوالر اي ان 
) مليار دوالر فقــط الربــعة  ٦٠الفارق ھو (

اعوام.

وقــــــــــال العالق ان ھناك ظواھر خطيرة 
وفجوات كبيرة في البيئتين العامة والقطاعية 
تتطلب جملة من االصالحــات االقــتصادية 
واالدارية والتنظيمية والتشــريعية يرافقــها 
تفعيل حقيقــي لالســـتراتيجيات والبـــرامج 
والخطط التي ماتزال مجرد وثائـق مركونـة 
جانبـــا .. مشـــددا على انه اليمكن تحقـــيق 
االصالحات المطلوبـة من دون وجود ارادة 
سياسـية حقيقـية تنطلق من وعي موضوعي 
للفلســفة الجديدة للدولة التي تتبــنى اقــتصاد 
السوق واالدارة الرشـيدة وتحـول الدولة من 
دور التجديف والرعايـة الـى دور التخطيـط 
واالشـــراف والتحــــفيز والتخلي عن ارث 
مركزية النشــاطات االقـــتصادية والخدمية 
ومن ارث البروقـــــــــــراطية ومن مغادرة 
المحاصصة السياسية والطائفية واتباع مبـدأ 
تكافؤ الفرص ليتحقق مبـدأ الرجل المناسـب 

في المكان المناسب . 

وعن المهام المستقبــــــلية للبـــــــنك 
المركزي العراقــي اوضح المحــافظ 
الدكتور علي العالق انـه ومـع وجـود 
تحـــديات كبـــيرة تواجه اداء البـــنك 
لمهامه اال انه يبقــى امام مســؤوليات 
ومهام كبــــــيرة وھو يعمل االن على 
صياغة خطة استراتيجية لتنفيذ حزمة 
مهمة من البـرامج والخطط من بــينها 
القــــيام بــــاجراء عدد من التعديالت 
التشـــريعية لمجموعة من القــــوانين 
وھي قــــــوانين البـــــــنك المركزي 
والمصـارف والصيرفـة  والصكـوك 
االسـالمية ومكافحـة غســيل االموال 
وضمان الودائع .. كاشــفا عن ســعي 
البــــــنك المركزي لدعم تاســـــــيس 
مجموعة جديدة من المؤسســـــــــات 
المالية والمصرفية في مجـال ضمـان 
الودائع وتمويـــل المشاريع الصغيرة 

 والمتوســطة والمعلومات االئتمانية بـــاالضافة الى دعم صناديق االســـتثمار ذات االھداف 
المتنوعة وتمويل االستثمار للمشاريع المتوسطة والطويلة االجل.

وشــــــدد العالق ايضا على ضرورة تعزيز الدور الرقابــــــي للبـــــــنك في اطار المخاطر 
واالحترازات وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية . .. مبينا ان البنك يعمل حاليا على وضع 
قواعد واليات جديدة لبـيع العملة االجنبـية للحـد من الظواھر السلبـية التي سـادت ھذه العملية 
والتي كان من نتائجها  وجود حـالة من  للتهرب الضريبـي وغســيل االموال وابــعاد البــنك 
والمصارف عموما عن ممارسـة انشــطتها  الرئيســة وتهريب العملة االجنبــية الى الخارج 
واستنزاف احتياطي البنك وتسـهيل وتشـجيع االسـتيرادات غير الضرورية واغراق السـوق 
وتعويق قـيام صناعات محـلية وانتشـار ظواھر الفسـاد واالفســاد وايجاد مدخوالت وفوارق 

فاحشة في الدخول

وكشف العالق عن بعض البيانات  المتعلقـة بـالمصارف  الحـكومية والمصارف الخاصة اذ 
) ترليونات دينار لدى  ) ترليون دينار منها ( ٢٠٤بــــين ان اجمالي الموجودات بـــــلغ ( ٢٢٥
) ترليون دينار لدى المصارف الخاصة .. اما اجمالي رؤوس  ٢٠المصارف الحـــــكومية و(
اموال المصارف فقــد بــلغ حــوالي (۹) ترليونات دينار منها (۷) ترليونات لدى المصارف 
الخاصة واقـل (٢) ترليوني دينار لدى المصارف الحـكومية .. مبـينا ان اجمالي الودائع بــلغ 
) ترليون دينار .. فيما بــــلغت القــــروض  ) ترليون دينار واجمالي االئتمان بــــلغ ( )۸۳ ۷٥

) ترليون دينار  ) ترليون دينار وبلغ االئتمان المعتمدي حوالي ( ٥٠والتسهيالت ( ۳۳
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 ( ٤٠كما كشــف العالق عن وجود اكثر من (
ترليون دينار تعود لمؤسسات الدولة المختلفة 
وھي غير ذات فائدة لعدم وجود حســـــــــاب 
مركـزي الدارة ھـذه االمـوال .. داعيــا الــى 
انشاء مثل ھذا الحسـاب لدى البـنك المركزي 
لالســتفادة من ھذه االموال الطائلة في تمويل 
العجز ومواجهة االزمة المالية التي يواجههـا 

العراق . 
مداخالت وتعقيبات 

بعد ذلك ابـدى عدد من المشـاركين في الندوة 
اراءھم ومالحظاتهم  بشأن موضوع االدارة 
النقدية والمالية في العراق .. اذ اشار الدكتور 
فالح ثويني من الجامعة المستنصريــــة  الى  

ان التنمية اليمكن ان تتحقـق من دون وجود قــطاع مصرفي فاعل ... 
متســائال : ولكن ماذا عن دور البــنك المركزي في التنمية  مستقبـــال 
فالبعض يحمله المسؤولية في تهريب العملة االجنبـية .. مطالبـا بقـيام 
المؤسسات الحكومية بوضع استراتيجيات واضحـة للنهوض بالواقـع 

التنموي . 

عضو مجلس ادارة مصرف الموصل وھو من مصارف القـــــــطاع 
الخاص دعا البـنك المركزي الى مسـاعدة مصارف القــطاع الخاص 
التي تعرضت الى اضـرار وخصوصـا تلـك الموجـودة فـي المنـاطق 
السـاخنة .. وھنا طمأن الســيد محــافظ البــنك المركزي الى ان ھناك 
اجراءات عملية بــــهذا االتجاه للوصول الى الية مناسبـــــة لتعويض 

المصارف المتضررة.
االعالمي والخبـــير المصرفي غازي الكناني اشـــار الى ان البـــنك 
المركزي لعب دورا مهما في استقـرار االســعار ولكن ھناك ســيولة 
نقـدية كبـيرة لدى مصارف القـطاع الخاص بـاالمكان االفادة منها في 
عملية التنمية من خالل رفع القـــــــيود وتقـــــــليل ھيمنة المصارف 

الحكوميـة .
الخبــير المصرفي عدنان الجلبــي المديرالمفوض لمصرف آشـــور 
الدولي اكد على اھمية قـرارات لجنة الشـؤون االقـتصادية وضرورة 

تفعيلها في ھذه المرحلة وتطبيقها على ارض الواقع. 
الخبير المصرفي حمزة ھلبـون المدير المفوض لمصرف االسـتثمار  
اشــار في مداخلته الى ضعف مســـاھمة القـــطاع الخاص في عملية 
التنمية .. مبينا ان باالمكان تفعيل ھذا الدور من خالل تعزيز الثقـة مع 

المصارف الحكومية . 
الخبــــير المصرفي ســــمير النصيري من مصرف الخليج التجاري 
اوضح ان المشكلة الحقيقية للمصارف الخاصة ھي ان الاحد يتحـاور 
معها وفي ظل التوجه الحكومي نحو القطاع الخاص البـد من تشـكيل 
خلية ازمة تعنى بمصارف القطاع الخاص تبدأ عملها بتحليل اوضاع 
٥٠القــطاع الخاص ويســاھم ھذا القــطاع بنسبـــة  في المائة في ھذه 

اللجنة.
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أقــــــامت رابــــــطة المصارف الخاصة في العراق 
وبرعاية مصرف كردستان الدولي ومصرف االقـليم 
التجاري ومصرف جيهان لالســـــــــتثمار والتمويل 
االسـالمي ندوة في اربـيل - فندق روتانا - بــتاريخ ٢ 
٢٠١٥اذار  تحـــت عنوان "دور المصارف الخاصة 

في تنمية القطاع الخاص. 
۷٠حـضر ھذه الندوة اكثر من  شـخصية من العاملين 
في القطاع المصرفي في اقـليم كردسـتان ومختصين 
بـاالمور المصرفية واالقـتصادية. حـيث تحــدث في 
ھذه الندوة كل من الدكتور مهدي الحـــــــــافظ عضو 
مجلس النواب والســــــيد وليد عيدي ممثل البــــــنك 
المركزي العراقـي مدير عام مديرية رقابـة الصيرفة 
واالئتمان والســيد بســطام الجنابــي المدير المفوض 
لمصرف كردســــــتان الدولي وممثل عن البـــــــنك 
المركزي العراقي في اربـيل والسـيد اراس خوشـناو 
مدير مركزي الدراسات والبحوث في اقليم كردستان 

والسيد وديع الحنظل رئيس الرابطة. 

واستهل  الدكتور مهدي الحافظ  النقـاش مشـددا على ً
اھمية القـــــــرارت الصادرة عن لجنة الشــــــــؤون 
االقــــتصادية واھمية تفعيلها وتطبيقــــها بــــصورة 
صحيحــة٬ حــيث  يرتبـــط تطبـــيق ھذه التوصيات 
بحـهات متعدده منها مع البـنك المركزي العراقــي او 
TBIوزارة المالية او المصرف العراقـي للتجارة(  ) 
وان على الرابــطة ان تبــذل ما في وســعها لمتابــعة 

تطبيق ھذه القرارات.

واشـار السـيد بســطام الجنابــي المدير المفوض لمصرف كردســتان الى ضرورة 
االنتبـاه الى مسـألة انخفاض االسـهم٬ حـيث انخفضت اســهم المصارف في االونة 

االخيرة بشكل ملحوظ. 
وقـال السـيد الجنابـي ان االسـهم عبـارة عن موجودات شبـه ســائلة٬ لذا يلجا اغلب 
الجمهور الى بـيعها في حـال وجود اي خلل امني٬ و عدم وجود سـوق موازية يفعل 

سوق االسهم ويوازن بين العرض والطلب.
وتحدث  الجنابي عن ضرورة تفعيل قانون ضمان الودائع وعقب السـيد وليد عيدي 
بـأن القـانون في مراحـله االخيرة وسـيتم ارســال نســخة من مســودة القــانون الى 

المصارف للمداولة. 

 وبشــأن ما تعرضت له بــعض المصارف الخاصة في محــافظتي نينوى وصالح 
الدين  قال المدير العام لمراقبة الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي العراقي وليد 

عيدي عبــــد النبــــي "ان المركزي نظم جردا حــــول الموجودات من خالل ادارة ً
المصارف وننتظر تحـرير المناطق ووضع الحـلول المناسبـة٬ السـيما ان المبــالغ 

الموجودة في تلك المصارف كبيرة وال يستهان بها”.
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تعلقت االولى بالقطاع المصرفي القاھا مدير المصرف الصناعي كاظم محمد ناشـور والسـيد وديع نوري الحـنظل رئيس رابـطة المصارف 
الخاصة في العراق ٬ في حين حملت الورقة الثانية عنوان موضوعات في الخصخصة لعضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ٬ والورقة 

االخيرة كانت لرئيس ھيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي وحملت عنوان العملية االستثمارية في بغداد االنجازات والتحديات.




د. وليد الحلي

بمشاركة وحضور فاعل  من  القطاعات الحـكومية والخاصة 
في العراق ٬ وبمشاركة رابـطة المصارف الخاصة في العراق 
في ملتقـــى الصبــــاح االقــــتصادي٬ الذي عقــــد  بــــتاريخ 
٬٢٠١٥/١/٢٤ ٬ منطلقـــــــا صوب النهوض بـــــــالكثير من 
القــــطاعات االنتاجية غير النفطية٬ الســــيما االســـــتثمارية 
والمصرفية٬ فضال عن تأكيد المشاركين فيه على اھمية تعديل 
وتشـريع بـعض القـوانين التي بمقـدورھا تسـهيل عمل القـطاع 

الخاص.
ورافقــت الدعوات التي "نادى بـــها المشـــاركون في ملتقـــى 
الصباح" من اجل انعاش المرافق االنتاجية في البلد٬ مطالبـات 
اخرى شددت على تفعيل قانون حماية المنتج المحـلي٬ وتقـليل 
حــركة االســتيراد٬ بــهدف اتاحــة الفرصة النعاش الصناعة 
الوطنية٬ ومن ثم تعزيز موارد الدولة. وتضمن الملتقــى٬ الذي 
شـهد حــضورا رســميا رفيع المســتوى٬ فضال عن مشــاركة 
واسعة للقطاعين العام والخاص٬ مناقشة ثالث اوراق عمـــل٬ 
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وفي اشارة الى كلمة رابـطة المصارف الخاصة في العراق٬ تطرق السـيد وديع 
الحــنظل رئيس  الرابــطة الى ضرورة مشــاركة القـــطاع الخاص في صناعة 
القـرار٬ حـيث يتخذ البـنك المركزي العراقــي خطوات جادة ألشــراك القــطاع 
المصرفي الخاص في مجلس ادارة البــــــــنك المركزي٬ كما اكد على ضرورة 
مساواة المصارف الخاصة بالمصارف الحكومية من حـيث التعامالت٬ وتفعيل 
دور المحـــكمة المالية حـــيث تتعرض العديد من المصارف الى المســـائلة من 
الجهات غير المختصة٬ و كانت ھنالك مطالب لتطويق االزمات بـدال من فرض 
الوصايات على المصارف بـصورة مباشـرة حــيث ان ســمعه المصارف تمثل 
جزءا كبـيرا من سـمعه االقـتصاد الوطني. ايضا ضرورة اقـرار قــانون ضمان 

الودائع لما له من تأثير بالغ على زيادة السيولة لدى المصارف. 

مستشار رئيس الوزراءد. وليد الحلي اكد خالل كلمة له في الملتقى٬ ان "العراق 
اليواجه ازمة مالية٬ انما يواجه ضائقـــــــة مالية٬ تســـــــتوجب اجراء اصالح 
اقتصادي٬ السيما عقب انخفاض اسعار النفط٬ الذي  اثر بشكل مباشر في حـالة 
االستقرار االمني واالقتصادي في دول العالم عموما٬ والعراق خاصة. واقترح 
الحلي٬ ضرورة دعم االقتصاد للسوق الحرة٬ وتشكيل اقـتصاد مختلط٬ من اجل 
دعم العملية االســتثمارية وتنشـــيطها٬ مؤكدا على اھمية دور المصارف ودعم 
القروض الميسرة بفوائد منخفضة واستغالل االموال المجمدة في المصارف في 
تنشيط السـوق٬ من خالل مشـاريع جديدة او قـروض ميسـرة تعطى للمسـتفيدين 
بفوائد متوسطة. ولفت المستشار الحكومي٬ الى ضرورة التوجه لتطوير القطاع 
الزراعي لتوفير االمن الغذائي٬ وتلبـية احـتياجات المزارعين٬ الى جانب اعادة 
ھيكلة الشـركات التابـعة  لوزارة الصناعة والمعادن٬ فضال عن انشــاء مصانع 
نفطية بـتروكيمياوية واسـتثمار ثروة النفط والغاز بالشــكل الصحــيح من خالل 
تطبـيق قـانون النفط والغاز. وتابـع الحــلي مقترحــاته بــالتأكيد على اھمية دعم 
القطاع الكهربائي٬ من خالل انشاء سـدود لدعم الطاقـة ومدن صناعية للنهوض 
بـاالنتاج الوطني٬ بــغية تخفيض عملية االســتيراد للبــضائع من الخارج ودعم 
المنتج المحـلي٬ مشـددا على اھمية االســتثمار في قــطاع االتصاالت من خالل 
الطيف الترددي٬ اضافة الى الحـد من عملية تهريب العملة. وحـث الحـلي٬ على 
االخذ بنظر االعتبار اعادة ھيكلية الضريبـة وتناسبـها مع التوجهات الحـكومية٬ 
فضال عن معالجة ازمة البــطالة في البـــلد وتنمية دعم ســـوق العراق لالوراق 
المالية والغاء االنفاق غير الضروري في بـــــــعض الوزارات٬ الى جانب دعم 

القطاع السياحي لما يمثله من اھمية كبيرة للبلد. 

وعلى ھامش المؤتمر التقـى ممثلوا رابــطة المصارف 
الخاصة في العراق في لقاء خاص السيد جواد البوالني 
رئيس اللجنة االقتصادية في البـرلمان العراقـي٬ حـيث 
وضح الســيد حــمزة ھلبــون عضو الهيئة االدارية في 
الرابطة والمدير المفوض لمصرف االستثمار العراقي 
بــعض النقــاط المهمة حــول عمل المصارف الخاصة 
والخطوات التي يجب اتخاذھا لتذليل العقبـــــــات التي 

يواجهها القطاع المصرفي. 

د. مهدي الحافظ

وديع الحنظل
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  على وقع الظروف االمنية والسياسية  التي 
يمر بها العراق والمنطقة العربية في الوقـت 
الحاضر والتي ادت بـمجملها الى اضطراب 
وتأزم الوضع االقــتصادي بــجميع مفاصله 
وقــطاعاته لذا فان مواجهة الظرف الحــالي 
وتحـــدياته عمليا البـــد ان يخظع الى خطط 
واســــــتراتيجيات قــــــادرة على المواجهة 
والتحـــــــــدي لتجاوز التداعيات ومواصلة 
النجاح . ومن ھـذا المنطلـق اتجهـت االدارة 
العليـا واالدارة التنفيذيـة لمصــرف الخليــج 
التجاري الى االســتناد على مبــدأ التحـــليل 
المنطقـــي والقياســـي للظروف المحـــيطة 
بــــالعمل المصرفي ومتابــــعة البــــرنامج 
الحـــكومي االقـــتصادي وسياســـة البـــنك 
المركزي العراقــــــــــي وتوجهاتهما اآلنية 
والمستقبـــــــــلية في تنويع مصادر التمويل 
واالسـتثمار داخليا وخارجيا بـاالعتماد على 
القطاع الخاص والمصارف االھلية العراقية 
بالدرجة االساس باعتبـارھا من المؤسسـات 
االقـــتصادية الســـاندة واالكثر قـــدرة على 
عمليات االصالح االقــــــتصادي ومواجهة 
العجز الحـــاصل في ميزانية الدولة للســـنة 
الحالية بسبـب الظروف االمنية واالنخفاض 
الكبير في اسـعار النفط عالميا ودعم مسـيرة 
التنمية االقــــتصادية والوصول الى حــــالة 
االكتفاء واشبــاع الحــاجات التي يحـــتاجها 

المواطن في تسيير امور حياته اليومية  .
   ان اســتراتيجية مصرف الخليج التجاري 
٢٠١٥لعام  قـــد اخذت بــــنظر االعتبــــار 
الوصول الى عدة اھداف منها اھداف تتعلـق 
بــــالتنمية االقـــــتصادية الوطنية من خالل 
التســهيالت الممنوحـــة لجميع القـــطاعات 
االقتصادية الزراعية والصناعية والسياحـة 
والنقـــل والتجارة والكهربــــاء وغيرھا من 
القــــطاعات االخرى واھداف اخرى تتعلق 
بـــتطوير العمل المصرفي العراقـــي ودعم 
مســيرة التعليم من خالل اســتيعاب الطلبــة 
االوائل اصحاب االختصاصت الماليــــــــة

  ان المنهجية الخططية العملية التي اعتمدتها ادارة المصرف في الســنوات السابقــة اثبــتت 
للمتعاملين مع المصرف والمطلعين على انجازاته بــــان سياســــة المصرف في التعامل مع 
الظروف المحـيطة بالبـيئة المصرفية كانت ناجحــة وبــتميز وجودة عالية ولها القــدرة على 
تجاوز اي حـالة طارئة الن ھذه السياسـة اسـتندت بـالدرجة االســاس في خططها على مبــدأ 
التوقع واالحتماالت الواردة وتهيأة البدائل المناسبة بـصورة مسبقـة لكل احـتمال طارئ وھنا 
يكمن ســـر النجاح في عمل مصرف الخليج التجاري والذي ادى الى تحقيقـــق اعلى نســـب 
الربحية بين المصارف العراقية االخرى لذا فان الدعوة مفتوحة لجميع الزبائن والمستثمرين 
من العراقـيين وغير العراقــيين الســتثمار الفرصة والدخول الى عالم التميز والربــح عبــر 
بوابـات مصرف الخليج التجاري في فروع بـغداد والمحـافظات وھناك ھدايا (مدالية ذھبـية) 

للمودعين غير الراغبين في التعامل بالفوائد .

37 / April2015نيسان/ 

تختص بــالجوانب المصرفية واالدارية وتقــنيات المعلومات واالنظمة المصرفية الحـــديثة 
لموظفي المصارف االھلية والحـكومية من العراقــيين وغير العراقــيين اضافة الى تســهيل 
مهمة طلبة الدراسات العليا التمام اطاريحـهم لنيل الشـهادات العليا ودعمهم بالبـيانات المالية 
المطلوبة النجاح رسائلهم واالستفادة من نتائجها واھداف اخرى تتعلق بدعم المواطن البسيط 
وخلق فرص العمل المالئمة لهم والقـــضاء على ازمة الســـكن عبــــر القــــروض الخاصة 
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقـروض االسـكان والسـيارات واھداف اخرى تتعلق بـفتح 
ابواب االسـتثمار بـجميع اشـكاله داخل العراق من خالل توسـيع منافذ المصرف وفتح فروع 
جديدة خارج العراق ضمن الخطة التوسعية التي تبـنتها ادارة المصرف لفتح فروع في تركيا 
واالمارات ولبـنان بــاالضافة الى الفروع الجديدة التي ســيتم فتحــها في داخل العراق خالل 
الســنة الحــالية وھي فرصة الصحــاب رؤوس االموال والمســتثمرين من غير العراقـــيين 

للدخول الى السوق العراقية عبر مصرف الخليج التجاري .

والمحاسبـــــــــــية والمعلوماتية في الكليات 
والمعاھد العراقية وفتح دورات تدريبيــــــة
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   المحامي 
الكرار ثابت البلداوي 

عضو مجلس إدارة
 االتحاد العربي للصناعات الهندسية

شــرفني اليوم فســح المجال لنقــل واقــع حـــال 
الصناعة في بــلدي العراق بـــعد ما مر عليه من 
تهميش وتكبــــــيل مما ادى الى تراجع الصناعة 
العراقية عما كنا نفاخر العالم بـالمنتوج العراقـي 

وتمتعه بالجوده ذات المواصفات العالمية ..

اود ايضاح بــعض الفقــرات الخاصة بــالعراق 
وكما يلي:

- العراق اليوم وفق الحــكومةالجديده يعمل على 
خلق بــيئة اســتثمارية جديده وقــد تم العمل بــها 
وھنالك العديد من الشركات االجنبـية التي جائت 
للعراق في عدة مجاالت منها النفطية والسياحـية 
والصناعية مع وجود استشـمار ضعيف او شبـه 
معدوم من البــلدان العربـــية مما فتح االبـــواب 
للشركات االجنبية الخذ مكان الشركات العربـية 
لطالما كانت المشــاركات العربـــية واالجنبـــية 
ضعيفة ومترددة حيال العمل مع العراق بعد عام 
٢٠٠۳ ولحـــد االن بسبـــب الظروف القـــاھرة 
واالزمات االمنية ورغم حاجة السـوق العراقـية 
لمثل ھذه الطفرات بسبـب النقــص الكبــير الذي 
أصابـــها في كل المجاالت بــــعد ســــنوات من 
الحــصار والحــروب٬ إال أن قـــطاعات أخرى 
تواجه مشــــاكل عديدة٬ أبــــرزھا القــــطاعات 
الصناعية التي باتت عاجزة عن منافسة البضائع 
الرخيصة القــادمة من إيران وآســيا٬ في وقــت 
تغيب فيه خطوات الدعم الحـكومية وعدم قـيامها 
بـخطوات ملموسـة لدعم أعماله والقــطاع ككل٬ 
"باسـتثناء الدعم المعنوي الذي ال يقــدم أو يؤخر 

في الواقع القائم على األرض.
علما ان بـــامكان القـــطاع الخاص استقــــطاب ً

البـــطالة المقـــنعة العراقـــيهةوالوصول لغايته 
المنشــودة وھي ســد حــاجة الســوق العراقـــي 
واالنتقـــال الى مرحــــلة تصدير منتج يحــــمل 
عبــــــارة ( صنع في العراق ) حين يكون بكامل 
طاقــته االنتاجية بـــعد التطوير وتذليل الصعاب 
امام اسـتيراد الصناعي احـتياجاته من مصانع و 

مواد اولية .
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مقاالت

الى من يهمه علو وســمو العراق ودب الروح 
من جديد في عماد العراق اال وھو القـــــــطاع 

الخاص العراقي ٬رما أذكره الحقا ھو ناتج من ً
حـرص الصناعي العراقــي على النهوض من 
خالل التعاون مع اصحــاب القــرار في انعاش 
الصناعـة للعـودة الـى ماكــان عليــه العــراق 

ً ً صناعيا في اقليميا ودوليا ...ً






االنشطة

بـرعاية مصرف االتحـاد العراقـي أقـامت صحـيفة 

رياضة وشباب احـتفالية كبـرى لتكريم الفائزين 

في اســتفتائها الجماهيري الســـنوي الخامس 

وبحضور عدد كبير من السادة المسؤولين....

منهم عضو لجنة المستشــــــــــارين في مجلس 
الوزراء والكابــتن رعد حــمودي رئيس اللجنة 
األولمبـية الوطنية العراقـية والسـيد عبـد الكريم 
جاسم عضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس 
محافظة بغداد والسيد عقـيل مفتن رئيس مجلس 
إدارة صحــيفة رياضة وشبـــاب ومجلة سبـــق 
وجمع كبـــــير من الرياضيين والصحــــــفيين 
واإلعالمييـن اذ اكــد جعفــر العلوجــي  علــى 

ضـرورة تكريـم ودعـم الرياضييـن المتميزيـن  
وإن احتفالية صحـيفة رياضة وشبـاب ماھي إال 
جزء من الوفاء والتقـــــدير والعرفان تقـــــدمه 
الصحــــيفة للفائزين في اســــتفتائها الســــنوي 
الخامس وھو ما دأبــت على إقــامته الصحــيفة 
ومصرف االتحـاد العراقـي  في كل عام ســعياً 

وحـــرصا منها على تشـــجيع الرياضيين على ً
تقــديم كل مافي وســعهم في سبــيل رفع شـــأن 
وسـمعة الرياضة العراقـية في المحـافل الدولية 
وعلى ھامش اإلحـتفالية ألقـى الشـاعر الشعبـي 
صباح الهاللي والذي ألقـى قـصيدة رائعة تغنت 
بحــــــب العراق وأكدت على وحــــــدة الصف 

واإلنتماء إلى الوطن فقــط بــعيدا عن اإلنجرار ً
الى المشاحـنات السياسـية بــعد ذلك تم اإلعالن 
عن أسماء الفائزين في إستفتاء صحـيفة رياضة 
وشبـــاب وتم تســــليمهم الدروع والشــــهادات 
التقـــديرية مع الجائزة المقـــدمة لهم من قبــــل 
صحـيفة رياضة وشبـاب وقـام بتســليم الدروع 
والجوائز على الفائزين عضـوا مجلـس النـواب 
محمد اللكاش وأحمد العباسي حيث فاز الكابـتن 
رعد حــمودي رئيس اللجنة األولمبــية الوطنية 
العراقـية كأبـرز شــخصية رياضية وجاء تأھل 
منتخبـي الشبــاب والناشــئين إلى نهائيات كأس 
العالم كأبــرز إنجاز رياضي وحـــصل إتحـــاد 
المصارعة على جائزة أبرز إتحاد رياضي كما 
نال الربـــاع العالمي كرار محـــمد جواد جائزة 

أبرز رياضي.
 اما ابــــــــــرز مدرب فكان من نصيب مدرب 
منتخبــنا الوطني المجتهد حـــكيم شـــاكر ونال 
الحــكم الدولي مهند قاســم جائزة أبـــرز حـــكم 
وحصل نادي الشـرطة على جائزة أبـرز نادي. 
أما أبرز صحفي فكان من نصيب الزميـــــــــل  

رابطة المصارف الخاصة في العراق تثمن ھذه الخطوات والفعاليات التي تقيمها مصارفنا 
الخاصة  والتي تأتي من  حـــرصها على ان مثل ھذه المبـــادرات تســـهم في تطوير كافة 

المجاالت وال سيما الرياضية منها ..
 كل التقدير للهيئة االدارية لمصرف االتحاد متمنين لها التقدم واالزدھار..
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 المبـدع طالل العامري وحــصل اإلعالمي عدنان لفتة من قــناة الحــرة عراق على جائزة 
أبرز إعالمي أما أبرز برنامج رياضي فكان من نصيب برنامج شـوووت الذي يعرض من 
على قناة السومرية الفضائية ويقدمه الزميل اإلعالمي سـيف علي وحـصل العب منتخبـنا 
الوطني ھمام طارق على جائزة أبـرز العب وختام الجوائز كان مع أبـرز حــدث رياضي 
٢٠١٢لعام  والذي كان من نصيب وإستحقاق بطولة عزيز العراق الرابـعة للفرق الشعبـية 
بـكرة القـدم والتي تقـيمها مؤسسـة الشـهيد الحـكيم للشبـاب والرياضة للسـنة الرابــعة على 

التوالي والتي شارك فيها أكثر من خمسة آالف فريق شعبي..
كما منحــت الصحــيفة درع صحــيفة رياضة وشبـــاب والشـــهادات التقـــديرية لعدد من 
الشـخصيات الرياضية واالعالمية ومنهم حــمزة حســين مدير القــناة الرياضية العراقــية 
وصبري بنانه والمدرب القـدير أنور جسـام والزميلين الصحـفيين خالد جاسـم وعلي رياح 

والمصور المبـدع قحـطان ســليم ٬فضال عن منح الشــهادات التقــديرية لعدد من القــنوات ً
الفضائية..

كما كرم مجلس إدارة صحـيفة 
رياضة وشبـــــــــــــاب كادر 
الصحيفة وجميع العاملين فيها 

تقـديرا لجهودھم التي بــذلوھا ً
طيلة فترة عملهم في الصحيفة 
وقام بتسليم الهدايا لهم األسـتاذ 
عقـــــــيل مفتن رئيس مجلس 

إدارة الصحيفة..
وفي الختام تم سحـب القــرعة 
الخاصة بالحـــــــضور والتي 

شارك فيها الجميع وفاز فيها 
ثالثة أشخاص وكانت عبارة عن عمرة إلى بـيت هللا الحـرام ھذا وحـظي اسـتفتاء صحـيفة 
ـ  رياضة وشباب باھتمام شعبي وجماھيري كبير وقد وصل عدد المصوتين فيه ما يقارب ال

٥١۳۹ مصوتا وھذا إن دّل على شـيء إنما يدل على المكانة الكبـيرة التي تحـتلها صحــيفة ً
رياضة وشباب في الشارع الرياضي واألوساط الرياضية. 
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لعنة رجل حكيم

بدون المؤسسات العامة السليمة يمكن أن يعرض إغراء 

سياسيات القوة أهداف التنمية طويلة األجل للخطر...

فيتور غاسبار

تخلف
 

 وكان الملك فيليب رجل دولةمتمرس وصاحب فكر منهجي ولديه القدرة 
على رصد ادق التفاصيل ٬ وكان يطلب من مستشاريه الموثوق فيهــــــم

تزويده بالحجج والمبررات ويفكر فيها مليا٬ متناوال القـرارات السياسـية 
الصعبة من كل زاوية.

 وقام بتنظيم السجالت اإلدارية الكاملة ألعمال حكومته.
وأصدر أمرا للمهندس المعماري خوان دي ھيريرا بـــــــأن يعيد تصميم 

إحدى القالع لتكون أول دار للمحفوظات الحكومية على اإلطالق بحيث
كانت شـديدة االلتزام بالقـواعد األرشـيفية وأصبحــت مســتودعا لوثائق 

الدولة حتى القرن التاسع عشر. 
 وقـد اكتسـب لقـب "فيليب الحـكيم " بــفضل منهجه الحــكيم والمتزن في 

تسيير األمور السياسية٬ وابتكاراته العديدة في مجال اإلدارة العامة.

١٥۹٦فيليب الثاني ملك إسبانيا في عام  عن سـداد الديون 
للمرة الرابعة. 

وعلى الرغم من تألق الملك فيليب في اإلدارة ٬ فقــــد اضطر إلى التخلف 
عن سداد ديون بالده في مرحلة مبكرة من حكمه٬ في عامـــــي ١٥٥۷ و 

١٥٦٠ ٬ لسببين.
 والسبـب األول٬ ھو أن فيليب ورث ديونا شـخصية مستحقــة على والده 
تشـارلز الخامس في وقـت لم يكن فيه التمييز بـين الديون الخاصة وديون 
الدولة ُمعّرفا بشكل جيد٬ وكانت ھناك موارد محدودة لخدمة تلك الديون. 
والسبب الثاني٬ وربما األھم٬ ھو أن الخزائن اإلسبانية كانت قد اسـتنفدت 

بعد الحرب مع ھنري الثاني ملك فرنسا.
١٥۷٤وعندما أصبح التخلف عن سـداد الديون للمرة الثالثة في  ضرورة 

ملحة٬ قام فيليب بتأجيل القرار ألكثر من عام. 

التخلف عن السداد في ھذه المرة يتعلق بديون تعاقد عليها بنفسه مع بنوك 
"جنوة " وتهدد سمعته الشـخصية. ولكنه وافق أخيرا فيعام ١٥۷٥ على 
)بتعليق مدفوعات الديون على أدوات  Decretoالتوقيع على مرسوم ( 
الدين ذات التكلفة العالية قصيرة األجـــــــل المستحقة علــــى الملـــــــك 
asientos(      )التي عادة ما يتم خدمتها بــــــــــالفضة الواردة من 

األمريكتين.

وأوضح المرسوم أن الملك يشعر بخيبة أمل نظرا ألن عددا قليال فقط من 
الدائنين على اسـتعداد لتقـديم أموال للملك٬ وأنه صدم من ارتفاع أســعار 
الفائدة٬ وأن اســتخدام االئتمان٬ عموما٬ يشــكل نشــاطا مريبــا أخالقــيا 

وقانونيا. 
 وبــالتالي٬ لن تؤدى أي مدفوعات حــتى إجراء مراجعة شـــاملة لجميع 
الشـروط والظروف٬ وتدقـيق المدفوعات السابقــة ٬وكانت ھذه أسبــاب 

تعليق مدفوعات الديون.

١٥۹٦وفيما يتعلق بالتخلف الرابـع عن سـداد الديون في عام  ٬ 
١٥۹٦فلم يكن ھناك أي تردد٬ وتم التوقــيع على مرســوم عام  

بسرعة.
ولكن لماذا لجأ فيليب الحـــكيم إلى أدوات دين قــــصيرة األجل 
وبـاھظة الثمن ثم إلى التخلف عن السـداد؟ فقـد كانت األسبــاب 

سياسية.
 ولدى قيامه بـذلك٬ بقـي الملك المسـيطر الوحـيد على موارده. 
ولم يضطر إلى تقديم تنازالت سياسـية إلى الجمعية٬ التي كانت 
موافقـــــــتها مطلوبـــــــة إلصدار دين طويل األجل مضمون 
بـاإليرادات المنتظمة. وكان بمقــدوره أال يقــدم تنازالت ألنه٬ 
مثلما حدث مع والده تشـارلز الخامس٬ كانت االستقـامة المالية 
تنقـذ في بـعض األحـيان بـوصول الفضة األمريكية في الوقـت 
المناسب. وفي الواقـع٬ يمكن المجادلة أن ھذه األحـداث أخرت 
التنمية السياســية والمؤسســية والمالية في إسبــانيا في القــرن 

السادس عشر.

وھذه القصة ليست غير عادية. فهي توضح التفاعل المعقد بـين 
السياســة٬ والتنمية المؤسســية٬ والحـــوكمة الذي يمثل جوھر 

السياسة العامة.
 وھذا التفاعل يتجلى في جميع قــرارات السياســات المتعلقـــة 

بالضرائب٬ واإلنفاق٬ والتمويل.
وقــصة فيليب الثاني توازي التجربــة المعاصرة في العديد من 
البــــلدان الغنية بــــالموارد الطبــــيعية )مثل النفط أو الغاز أو 
المعادن( التي تقع فريسـة "للعنة الموارد الطبـيعية " التي كثيرا 
ما تؤدي إلى نمو اقـتصادي غير مستقـر٬ وتنمية مالية ضعيفة٬ 

واضطرابات سياسية.

ومن الناحـية المنطقـية٬ يبــدو أن الموارد الطبــيعية تمثل نعمة  
بالنسبة للبلد. 

  فثروة الموارد تيسـر تمويل االسـتثمار لتحقــيق النمو القابــل 
لالستمرار وتسمح للحكومة بتوفير السلع االجتماعية األساسية

مثل التعليم والصحـة والتأمين الجماعي ضد حـاالت الطوارئ 
الفردية.

ولكن أخفق عدد كبير من البلدان الغنية بالموارد في تحقيق نمو 
مرتفع قابل لالستمرار. 

 وعلى العكس٬ لم تكن العديد من االقــــــتصادات النامية عالية 
النمو في العقود األخيرة غنية بالموارد الطبيعية.

ويتمثل التحدي الرئيسـي في أن ثروة الموارد الطبـيعية الوفيرة 
يمكن أن تشوه الحوافز السياسية واالقتصادية. 

فيتور غاسبار 
مدير إدارة شؤون المالية العامة 

في صندوق النقد الدولي 
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وإذا تركت لحــــالها٬ فإن ثروة الموارد الطبــــيعية تحــــول الجهود 
السياسية من الوظائف األساسـية للحـكومة إلى اعتماد ثروة الموارد. 
وبعبارة أخرى٬ فإن الحـوافز للسـلوك الذي يخدم المصالح الذاتية قـد 

يهيمن على األنشطة السياسية.
  ويتم تجاھل الهياكل المادية والمؤسســـــــية التي تدعم النمو طويل 
األجل القابل لالستمرار لصالح أنشطة تحقـق عائدات عالية لألفراد. 
وفي الحاالت القصوى٬ يمكن أن يؤدي التنافس على ثروات الموارد 
الطبيعية إلى اضطرابات مدنية. وباإلضافة إلى ذلك٬ يمكن أن تؤدي 
فرص اإلثراء الشــخصي والســعي إلى المناصب من خالل الضغط 
السياسي إلى تحويل المواھب القادرة على ريادة المشاريع بـعيدا عن 

األنشطة اإلنتاجية.

وفي أي حال من األحوال٬ فإن إدارة إيرادات الموارد الطبيعية تضع
الحوكمة تحت االختبار. فالمؤسسـات الضعيفة تسـيء توزيع وإدارة 
الموارد الطبـيعية على حسـاب السـالم االجتماعي٬ والكفاءة٬ والنمو 
االقتصادي القابل لالستمرار٬ والبـيئة. ودورات االنتعاش والكسـاد٬ 
أي زيادة اإلنفاق العام غير الفعال في "أوقـــــات الرخاء " من الدخل 
المرتفع الناتج عن الموارد الطبـــيعية٬ التي يليها ھبـــوط مفاجئ في 
اإلنفاق خالل "أوقات الشدة " عندما تنهار إيرادات الموارد أصبحت 

شيئا مألوفا.
وتعتمد الحــكومات بشــكل مفرط على اإليرادات المتأتية من الســلع 
األولية وإيرادات التصدير٬ وتخضع لزيادة وانخفاض ال يمكن التنبؤ

بهما في أسعار السلع األولية.

وفي السنوات القليلة الماضية٬ شهدنا انخفاضات كبيرة في أسعار
السـلع األولية. وعلى سبـيل المثال٬ انخفضت أسـعار المعادن بشـكل 
. وھوت أســـعار النفط في النصف  ٢٠١١حـــاد من ذروتها في عام 
 . ٢٠١٥الثاني من عام  ٬ واســــتمر االنخفاض في مطلع عام  ٢٠١٤
٬ كانت معظم البـــــلدان المصدرة للنفط تواجه  ٢٠١٥وحــــتى يناير
أسـعارا للنفط تقـل بــكثير عن المســتويات التي تحقــق تعادل المالية 
العامة النظرية٬ أي متوســـط ســـعر النفط المطلوب ليوازن البــــلد 
ميزانيته. وتؤكد عدم القــدرة على التنبــؤ بأســـعار الســـلع األولية٬ 
البــــارزة في التطورات األخيرة٬ على أھمية إدارة المالية العامة في 

البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.
وھناك تحد آخر ينتج عما يسمى المرض الهولندي.

 فارتفاع سـعر الصرف الحقيقـي٬ المرتبـط بــإنفاق إيرادات الموارد 
الطبيعية على السلع والخدمات غير القابلة للتداول يحول الموارد من 

قطاعات السلع التنافسية القابلة للتداول٬ مما يقوض االنفتاح والنمو.

وفيما يتعلق بالبــلدان الغنية بــالموارد الطبــيعية٬ فإن زيادة الفرص 
المتاحــة أمام الحــكومات تأتي٬ لذلك٬ مع العديد من المســـؤوليات. 
وتتمثل المهمة على المدى القريب في كسـر دورة االنتعاش والكسـاد 
عن طريق فصل اإلنفاق الحــكومي الحــالي عن اإليرادات المتقلبــة 

للموارد.
وقد أثبتت مؤسسات المالية العامة أنها أداة قوية في المساعدة على

تحقيق مثل ھذا الفصل.
واتبعت شيلي سياسة إدارة مالية احترازية إليراداتها من النحاس من 
خالل اعتماد قــاعدة للمالية العامة تســـتهدف تحقـــيق توازن ھيكلي 

للميزانية.
 ويقوم فريق مستقـل من الخبـراء بتحـديد قـيم ألسـعار النحـاس على 
المدى الطويل وإجمالي الناتج المحلي المحتمل مما يعزز شفافية تلك 

القاعدة.

وفي النرويج٬ ال يجوز تمويل اإلنفاق إال من خالل الدخل المتولد من
األصول المتراكمة نتيجة استخراج الموارد في الماضي.

وبـاإلضافة إلى ذلك٬ كلفت النرويج بـنكها المركزي المستقـل وليس 
وزارة المالية بــــــــإدارة ثروتها النفطية لغرض صريح وھو زيادة 

المسافة بين إدارة صندوق اإليرادات النفطية والعملية السياسية.
واكتسبـت بوتسـوانا أيضا سـمعة جيدة في مجال الحــوكمة الرشــيدة 
والسياسات االقتصادية الكلية االحترازية٬ واإلدارة السليمة للموارد

المعدنية.
 وتدار ثروة بوتسـوانا المعدنية وفقـا لقـاعدة لضمان أال يمول اإلنفاق 

الجاري إال بإيرادات غير متعلقة بالموارد. 
 وتســـتخدم إيرادات الموارد إما لتمويل االســــتثمارات أو تدخر في ُ

صندوق بـــوال (صندوق ثروة ســـيادي( لنقــــل الثروة إلى األجيال 
القادمة.

حتى فيليب الحكيم نفسه أغرته

سياسة القوة عن البناء المؤسسي

المالي.

وتقـدم أسـتراليا وكندا أمثلة أخرى على اإلدارة الجيدة لثروة الموارد 
الطبيعية.

وتواجه الحكومات أيضا مسـؤولية بـناء مؤسسـات عامة للوقـاية من 
السلوك الذي يفضل المكاسب الشخصية على التنمية طويلة المدى.

وتؤدي شفافية المالية العامة والحـوكمة الرشـيدة دورا أساسـيا٬ وھو 
موضوع يروج له صندوق النقد الدولي بنشاط.

ولضمان ضوابـط وتوازنات أكثر فعالية وشــفافية٬ ينبــغي أن تتبــع 
إدارة إيرادات الموارد الطبيعية ھذه المبادئ األربعة:

١- إطار قـانوني شــامل ونظام للمالية العامة٬ بــإجراءات مفتوحــة 
وشـفافة لمنح حقـوق اسـتخراج الموارد الطبـيعية وقـواعد واضحــة 

تنظم توليد اإليرادات من الموارد وجمعها؛
٢- تقارير شاملة٬ وفي الوقت المناسب٬ وموثوقة من قبل الحكومات
والشركات المعنية بالموارد بشأن حيازات حقوق الموارد الطبيعية٬

وأنشــــــطة االســــــتخراج والتجارة٬ ومدفوعات إيرادات الموارد 
وجمعها.

۳- توثيق الميزانية ببـيان واضح ألھداف الحـكومة المتعلقـة بــإدارة 
الموارد واإلبـــــــــالغ عن تخصيص إيرادات الموارد لإلنفاق العام 

واالدخار.
٤- الكشـف عن المخاطر االجتماعية والبـيئية والتشـغيلية المرتبـطة 

باستغالل الموارد الطبيعية وتحليل تلك المخاطر وإدارتها.
ومن الناحـية المثلى٬ يسـير المزيد من الشـفافية والمسـاءلة جنبـا إلى 
جنب مع المؤسسـات السياسـية األكثر شــموال. ويقــوم النمو القابــل 
لالســــتمرار والرخاء على تراكم رأس المال البشــــري والمعرفة. 
وتكون المؤسسات السياسية المستقرة والشاملة أساسـية لضمان بـيئة 
تعزز تراكم رأس المال المادي والبشــــــري. ومن الواضح أن نعمة 
الوفرة من الموارد الطبـيعية ال تكفي. فبـدون ھيكل الحـوافز السـليم٬ 

يمكن للمكاسب السياسية أن تحل محل أھداف التنمية طويلة األجل.
وتذكر أن فيليب الحكيم نفسه أغرته سياسة القوة عن البناء المؤسسي 

المالي.
 فالحـوكمة الرشـيدة والمؤسسـات القـوية تعد شـروطا أساسـية للنمو 
القابــل لالســتمرار٬ ومن المعقــول أن نأمل أن تؤدي  الصعوبــات 
المرتبـطة بتقـلب أسـعار النفط والسـلع األولية األخرى إلى أن تعتمد 
بـلدان عديدة ممارسـات متينة إلدارة المالية العامة مما يحـفز الرخاء 

واالستقرار على المدى الطويل.
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قبل البحث في ھذا الموضوع البد من االشـارة الى 
أھمية الصناعة في تقدم البلد وازدھارة

فمن المعروف ان الثـورة الصناعيـة التـي ظهـرت 
في أوربـا اواخر القـرن الثامن عشـر٬ حـيث كانت 
ثورة كبـار االغنياء ممن يملكون االرض ورؤوس 
االموال الكبيرة التي كانت تاتي عن طريق التجارة 
والمســاھمة في الشــركات التجارية الكبــرى التي 

احتكرت التجارة مع الهند والعالم الجديد.
لكن الحـــــياة االوربـــــية تطورت وتغيرت نتيجة 

الظروف التي مرت بها.
حيث بدأت الحركة الصناعية تدخل في طور النمو 
ولكن ببــطىء لضيق الظروف االقــتصادية وعدم 
توفير وســائل االنتاج٬ حـــيث كان االنتاج في اول 
االمر مقتصرا على العمل البدوي وبعض االدوات 

البسيطة المحدودة.

ونتيجة لتلك الظروف ظهرت بــــــــــوادر الثورة 
الصناعية في اوربا بسبب عوامل عديدة باعتبارھا 
العنصر الفعال في ادارة دفة الحـــــــــكم٬ وخاصة 
(انكلترا) قبـــل غيرھا من الدول االوربــــية االمر 
الذي ادى الى اســــتعدادھا وتمســـــكها بـــــالعمل 
الصناعي الذي كانت تعتبرة االوفر حـظآ في تهيئة 
الظروف المعاشية المناسبة وبما تملكة من اسبـاب 
وعوامل عديدة تجعلها قــــــــــادرة على العمل في 

القطاع الصناعي منها:_
١)نمو الجانب االقـــــــــتصادي وخاصة ما يتعلق 

بالصناعة ومكوناتها االنتاجية.
٢)توفر رؤوس األموال وذالك نتيجة التبـــــــاعها 
حــرية التجارة واســـتثمار عائديتها  في تأســـيس 
المصانع والمعامل وفتح القــــنوات الالزمة لعملية 

التصنيع.

٤)ومما سـاعد على العملية االنتاجية للمصانع والمعامل توفر المواد االولية 
لتشغيل الماكنة الصناعية الداء عملها على الوجه االكمل.

من كل كا تقـدم فأن بحـثنا في الشـأن يدور حــول أھمية الصناعة وااللة التي 
تنتج .

وبنائآ على ما تقدم فأن بحـثنا في ھذا المجال يدور حـول الوصول الى أھمية 
الصناعات الوطنيه٬والعمل على اسـتعادتها وأعادة نشــاطها لتعطي ثمارھا 
في ھذه الظروف القاسية التي يمر بها البـلد وھو احـوج ما يكون اليها ٬ لسـد 
حاجة المواطن والقضاء على البطاله وتزويد الدولة بالمردود المالي الذھبي 
والنقــدي من العمالت االجنبــيه واالبــتعاد عن المســـتورد منها الذي انهك 

خزينة الدولة والفرد العراقي من جراء الغالء وزيادة االسعار .

  لذلك نهيب بأخواننا رجال االعمال والخبراء االقـتصاديين والمتخصصين 
في البحــوث والدراســـات الماليه واالقـــتصادية أن يكرســـوا جهد  علمهم 
وعملهما الى حـمله وطنية فاعلة النقـاذ المصانع والعامل الوطنيه (الخاصه 
والعامه) من السبـاق العميق الذي حـل بـهم من جراء االوضاع الشــاذه التي 
مر بها  البلد ودفعهم الى النهوض واليقظه وغسـل االتربـه من تلك المصانع 
والعمل على اصالحـها ٬والبـيئة التي تقـطن  فيها ٬لتعيد نشــاطها في العمل 
واالنتاج بـكفاءه عالمية ووفق االسـلوب التقـني الحــديث ٬ ومن ثم يبــت في 

المشاريع الجديده التي ينظر اليها مستقبآل والتي قـد تؤدي الى تأخير أنتاجها  
والبلد احـوج ما يكون اليها ٬ ھذا ونود أن نضيف الى أن المصارف الوطنية 
( ســـوائ كانت الحــــكومية منها أو الخاصة ) كفيلة بتقــــديم التســــهيالت 
المصرفية المســــــاعدة في عملية التأســــــيس والتصنيع وھي وجدت لهذا 
الغرض ٬ أضافة الى وفرة المواد االولية واأليدي العاملة الكفوءه ٬أملهـا أن 
يكون بحــــثنا ھذا تركيزآ لمن أغفل عنه لتحقـــــيق االھداف التي يرمى الى 
تحقيقـــها لخدمة المواطنه والمواطن وفي سبـــيل مستقبــــل أفضل لألجيال 

القادمة .
� والوطن للجميع  " والدين 

٥)والشيء المهم في ھذا البحـث وفرة االيدي العاملة وحـجومها الى العملية 
الصناعية التي تعتبر االوفر ماآل و رزقآ لسـد الحـاجة المعاشـية ٬ ومن ذالك 
تظهر ظاھرة القـضاء على البــطالة التي ھي آفة المجتمع والقــاتله البــنائه 

واسرته .
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۳)ونتيجة للتزاحم الحـاصل في تأسـيس المصانع وتنوعها ظهرت حـركات 
االختراع على اختالف انواعها بتحســـين وضع االلة الصناعية من حـــيث 
زيادتها لالنتاج وتنوعها وجودتها بتقـنية حـديثة لسـد حــاجة البــلد وتصدير 
الفائض منها لألسـتفادة من رؤوس االموال االجنبـية الواردة منها لمصلحـة 

خزينة الدولة .

 محمد موسى حسين الخضوري
المستشار القانوني للرابطة
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لقاءات

 

وقــــال الدھوي ان كبــــرى مشــــاكلنا ھي 
األقـتصاد المعتمد على مصدر واحــد للدخل 
وانتشار البطالة المقـنعة  بشـكل كبـير حـيث 
يوجـد لدينـا اكثــر مــن ٤ مالييــن مــوظف 
حـــــــكومي٬ مع فســــــــاد اداري وروتين 
وبيروقراطية منتشـره كالسـرطان في جسـم 
المؤسســـات الحــــكوميه ورثت عن أنظمه 
شموليه اقتصاديا" و سياسـيا" لعقـود طويله٬ 
وھذا سبــب رئيســي لهدر متواصل ألموال 
الشـــعب و الدوله. وكذلك عدم وجود بــــيئة 
جاذبـــة لالســـتثمار تتمثل بــــغياب  النظام 
المصرفي المتطور الذي يخدم القــــطاعات 
الصناعيه و الزراعيه و السياحـيه و الخدميه 
اذ عمل المصارف الحـــالي ال يخدم حــــتى 

األعمال ذات الدرجه المتوسطه و الصغيره
س: ھذا ملخص ألھم المشـــــــاكل٬ فما ھي 

الحلول ومن أين نبدأ؟
ھناك حلول تحـتاج الى فترة طويلة الحـداث 
التغيير المنشــود وھناك حــلول تحــتاج الى 
فترة اقـل مما يتوجب علينا تقسـيم االولويات 
الى ثالث مراحــــل  ھي آنيه و متوســـــطة 
وبـــــــــعيدة المدى وضرورة ان  ننظر الى 
الحــــلول التي تمدنا بنجاحــــات ســـــريعه 
(نحقق بها مكاسب واقعية  )Quick Wins
تخدم البلد والمواطن فنحن ال نستطيع تحـمل 
النفقــات المطلوبــه حـــتى وان لم تكن ھناك 
داعش ولم يكن ھناك ھبوط في اسـعار النفط 
اذ ان الدوله بأمس  الحـاجه الى زيادة الدخل 
لمواجهة النفقـــــات و انا من األشــــــخاص 

المعارضين بـــــشده  لزيادة الضرائب على ّ
المواطنين ولو انها غالبـــا ماتكون  الطريق 
األسهل لكي نعبر المرحـله الحـاليه.  فتاريخ 
الدول يظهر بوضوح تام كيف أن السياسيين 
يتجهون لهذا االجراء لتالفي بعض المشاكل 
التي تواجة االقـــتصاد حـــيث يعملون على 
زيادة الضرائب ويعدون مواطنيهم بـتخفيفها 
او حذفها بـعد انتفاء الحـاجه و لكن تبقـى ھذه 
الضرائب على رقاب الناس و تزداد النفقات 

الحكوميه بحجج مختلفة .

س .مـن وجهـة نظركـم ماھـي الفوائـد التـي 
ســــــــيجنيها العراق من تطبـــــــــيق ھكذا 

اصالحات؟
اولها توفير مليارات الدوالرات (نفقـــــــات 
البـنيه التحـتيه) سـنويا" للميزانيه لألســتفاده 
منها في نفقـات ضروريه أخرى.وبـناء بـنيه 
تحـتيه راقـيه تصعد بالبـالد الى المســتويات 
المطلويه كي يحتل العراق مركزه بين الدول 
المتقـدمه وتســاعده في األســتمرار بــتنمية 
اقـــــتصاده.وكذلك تخفيف العبــــــئ المالي 
واألداري عن كاھل الحـكومه بنقــل بــعض 
العاملين من المؤسســــات الحـــــكوميه الى 

القطاع الخاص.
اضافة الى توفير فرص عمل الى الشبــــاب 
الناشـــــئ و تدريبـــــهم على النظم األداريه 
والتقــــنيه الحديثه.والمشـــــاركه في الدخل 
سيضيف الى الحكومه و الى الميزانيه مبـالغ 
كبـــيره تســــتغل في مجاالت اخرى اما من 
يتســـــائل عن وضع العاملين الفائضين عن 
الحــــاجه فأقــــول أن الحــــكومه مجبــــره 
باألســـتمرار بـــدفع رواتبـــهم وھذا واجب 
وطني و لكن سـتكون مصاريفهم أقـل بـكثير 
وال تحـتاج الحـكومه الى توفير عمل لهم أي 
انه من الممكن احالتهم على التقـاعد مبـكرا" 

براتب تقاعدي كامل.








 
 لذلك علينا ان  نتخلى عن فكرة جبــــــــــاية 
ضرائب والتي سـتكلف جبـايتها الدولة أكثر 

من مردودھا.
 الدھوي اضاف ان اكبـر النفقـات المطلوبـه 
اليوم ھي في قــــــــطاعات الخدمات العامه 
كالكهربـــاء والماء و المجاري و الصحــــه 
العامه و النقـــل واألتصاالت مما يتطلب منا 
خطوات عديده وســـــريعه تنهض بــــــهذه 
القطاعات الى مستويات مرتفعه و تزيل عن 
كاھل الدوله نفقـات غير قـادرة على انفاقــها 
االن او في المستقبـل فقـطاع  الكهربـاء مثال 
۳٠٠في  العراق بحـاجه الى أكثر من  مليار 
دوالر كي نوصل الكهربــــــــــاء الى جميع 
مناطق البــالد واعادة بــناء البــنيه التحــتيه 
وانتاج طاقـه كهربـائيه كافيه لتلبــية مختلف 
القــــطاعات وخاصة النفطيه. فمن أين نأتي 
بمبـالغ كهذه لتطوير ھذا القــطاع المهم لذلك 
امامنا خيارين الثالث لهما   أما ان نســــتمر 
بسياســة األنفاق الحـــكومي الذي ســـيكون 
محــدودا" و بــطيئا" و يأخر النمو المنشــود 
للبــــــــــــــــــلد و أما أن نأخذ خطوه جريئة 
ونخصخص ھذا القـطاع بـالكامل ال بــجزء 
األنتاج فقــــــــــط٬ و آلية التخصيص تكون 
بأستقــطاب شــركات عالميه عمالقـــه ذات 
خبـره تشـغيليه عاليه في المجال ذاته و لديها 
القـدره الماليه و الفنيه ألنشـاء البـنيه التحـتيه 
المطلوبــــــه.ويكون ذلك من خالل منح ھذة 

سـنة   - ١٠٠المؤسسات رخصة عمل من  ۷٥
كي تحقـــــق اھدافها الماليه.  المده يجب ان 
١٠٠تكون بـين  الى  ســنه وذلك بسبــب  ۷٥
التكلفة العالية للبنى التحـتية و علينا ان نكون 
واقعيين و ال نقارن مع دول منحـت اجازات 
و ھي لديها بــــنيه تحــــتيه ال تحـــــتاج الى 
األسـتثمار الهائل الذي نحـتاجه. وتكون ھذة 
المؤسسات مسؤله عن البنيه التحتيه للقـطاع 
بالكامل و ان تشارك الحكومة العراقيــــــــة 
 (% ١٠بــالدخل بنســب معقــولة (٥% الى 
تعــودبالفائدة على الطرفين والتشديـــد على 

 
 ھذة  الشركات بطرح نسبـه من أسـهمها في 
الســوق المالي العراقــي ليتســـنى لشبـــاب 
العراق ان تكون لهم حصه في ھذه الشركات 
مع تخصيص جزء من األسـهم للعاملين فيها 
أسـوة" بـما تقـوم بقـية  دول العالم ھنا نحقـق 
مردودا" يكون الجميع فيه رابحـا" و تســمى 

Win Win Strategyباألنكليزية  .

 
دعا رجل األعمال و الخبـير األقـتصادي علي الدھوي الى وضع اســتراتيجيات اقــتصادية 
جديده كي يخرج العراق بوضع افضل بـكثير من الوضع االقـتصادي الذي يمر بـة  كما دعا 
الـــــى اعادة تعمل على تغيير وضـــــــع األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمار في العراق.
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بأختصار شـديد اننا ننفق األموال الطائله في 
وقــت ضائع وبــال ھدف من ناحــية األنفاق 
لجلب األستثمار. لنقـيم ماذا جنيناه من كل ما 
قـمنا بـه في مجال األســتثمار٬ ســنصل الى 
حقيقه واضحـه ان ما حققـناه ھو ضئيل جدا" 
ال يستحـق الذكر.  اذا" علينا األخذ بـمنهجيه 
جديده و جاده للمضي بــطريق األســـتثمار.  
لقـد بــذلنا جهودا" مضنيه لبــيع منشــئات و 
مصانع الكثير منها األبقــــــــاء عليه ليس ذا 
جدوى اقـتصاديه فكيف نسـتطيع بــيعه.  أال 

نتسـائل لم يشـتري المســتثمر منشــأة كهذه؟  
علينا اذا" ان نحــــــــــــول األتجاه الى جلب 
استثمارات تكون صالحه من ناحـية الجدوى 
مدّرة" بـــــــالفائده للمســــــــتثمر.  ولجلب 
استثمارات كهذه  علينا ان نقـوم نحـن بـعمل 
جدوى اقـــتصاديه علميه دقيقـــة المضمون 

ونسوقها للمستثمرين. 

س:  بعض الخبـراء يقـول ان الفسـاد المالي 
ھو سبــب رئيســي في طرد األســتثمار٬ ما 

رأيكم؟
ال شك ان الفساد المالي ھو طارد لألسـتثمار 
و باألخص للشركات الكبـيره. ان معظم ھذه 
الشركات تتبع نظما" معقده في دولها أو في 

س: كونكم تحـــــــــــــــدثتم عن معارضتكم 
للضرائب٬ ھل من الممكن ان تجبــــــــــــي 
الحكومه ولو بعض األموال لسد ولو اليسـير 

من احتياجاتها؟
انا في الحقيقــه لســـت معارضا" للضرائب 
بشــــكل عام و لكننا في ظرف يحــــتم علينا 
النظر الى األمور بـــصوره أبـــعد بــــكثير 
وبدراسـه علميه قبـل اللجؤ الى حـلول قــد ال 
تؤدي الى النتائج المطلوبـــه مثال لو قـــامت 
الحــكومه بـــفرض ضرائب على كل أنواع 
% ما الضير في ذلك؟   ٥٠٠الدخان و بنسبـة 
و تخصـص عائدياتهـا مـن ھـذه الضرائــب 
لتبــني منشــئات طبــيه لمعالجة الســـرطان 
تحديدا".  أو أذا ابتدئنا برفع أسعار الوقـود و 
بصوره تدريجيه ال تؤذي المواطن و تحـديد 
العائد الى تطوير انتاج الطاقه ألننا سنضطر 
في المستقبل ألتخاذ اجراء كهذا و سـنثير في 
ذلك الوقـت على أقـل تقـدير ضجه نكون في 
غنى عنها.  لنأخذ الطرق والجســـــــور في 
ظرفنا الحــــلي ال نســـــتطيع  ان نخصص 
المبالغ المنشوده لها فلم ال نجعل بعضا" منها 
طرقا" تستعمل بدفع ثمن بسيط أسوة" بـكثير 
من الدول  و ھذه العوائد توفي اقــــتراضاتنا 

ألنشائها.
س: كيف تقـــيمون واقــــع األســــتثمار في 

العراق؟

 علينا أن نطور عملية طرق األبــــواب على 
كبار الشـركات بـصوره مباشـره و نذلل لهم 
كل الصعاب ونوفر لهم المحــــــيط المغري 
للقــــيام بنشـــــاطهم.  ان عملية تسويقـــــنا 
لألسـتثمار في الوقــت الراھن ال ترقــى الى 
موازاة الصعوبـه الهائله في جلب المسـتثمر 
الى العراق.  دعنا ان ال نرمي كل كراتنا في 
مرمى امن البــلد.  ھنالك اســـتثمارات تأخذ 
محــلها في مناطق كثيره حــول العالم تواجه 
مشاكل امنيه جّمه.  لنأخذ بعضا" من األمثله 

كقـطاع األتصاالت٬  وال أقـصد الموبــايل٬  
أتت شركات عمالقه الى العراق لتستثمر في 
الكابـل الضؤي الذي نحـن في أّمس الحـاجة 
أليه و شركات أخرى عمالقه لألسـتثمار في 
األتصاالت األرضيه و كنا لهـا طارديـن وال 
يوجد سبـــــــــب وجيه لذلك وھا ھي النتائج 
الوخيمه حيث نرى الوضع كماھو ولم يستفد 
ال المواطن وال الدوله و ال الكادر الوظيفي و 

خسرنا المستثمر الذي سنحـتاج لجهود أكبـر  
ألستعادة اھتمامه.

ان التركيز في تسويقـنا لألسـتثمار  يجب ان 
يتوجه الى قــــطاع الخدمات العامه اوال" ثم 
قـــطاع الصناعات النفطيه.حـــيث ان توفر 
النفط في العراق بشـــــــــكل وفير ورخص 
استخراجه نسبيا" يشـجع المسـتثمر خاصة" 
لو ازلنل األحـتكار األســتثماري من قــطاع 
الحكومه حصريا" الى مجال مفتوح كي نبدأ 
السياســه المطلوبــه على المدى المتوســـط 
للتوجه الى الصناعات النفطيه مستبـدلين مع 
الزمـن األعتمـاد علـى تصديـر النفـط الخـام 
بــــــــتصدير ھذه الصناعات التي تدر على 
الخزينه ب۳ الى ٥ أضعاف ما يدره تصدير 
النفط الخام٬ ان االسـتثمار من قبـل شـركات 
عمالقه في ھذا المجال ينمي قطاعا" خاصا" 
يتطور بســـــــــــرعه في نفس المجال يوفر 
الخدمات السـانده لهذه الشـركات في البـدء و 

يتوسع الى مجاالت اكبر.  

نظم األســواق الماليه حــيث تكون اســهمها 
مطروحة" فيه. 

ان ھذه النظم تتواجد لحــماية المســاھمين و 
من يكون مسـاھما في ھذه الشـركات يصبـح 
حريص على سمعة شركتة اذ ان  أي حدوث 
اي عملية لفسـاد اداري او مالي او دفع رشـا 
يؤدي الى خسـائر كبـيره في ســعر أســهمها 

ناھيك عن العقوبــــات التجريميه الكبــــيره  
والغرامات و قـد يؤدي في بــعض األحــيان 
الى اشـــهار افالس الشـــركات المرتكبــــه 
لجريمة كهذه. لذلك تكون ھذة الشــــــركات 

حريصة على سمعتها     
س: أتعتقد او تؤمن بأسـتطاعتنا الخروج من 

كل ھذه األزمات؟
بــالتأكيد قـــطعا" ومن غير اي تردد اننا في 
نهاية المطاف ســــنعدل ونغير القــــوانين و 
األنظمه و طرق التفكير لتتماشـــــــــــى مع 
متطلبات العصر الحديث.  شبابـنا له القـدره 
التامه و الرغبــه في النهوض بمعيشـــتهم و 
بـالدھم و تحقـيق امنياتهم بــالعيش المرفه و 

السعيد بعد سنوات طويله من  الشقاء.
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                                                                                ( المبالغ مليون دينار )

قــائمة المركز المالي / الربـــع 
الرابــــــــــــــــــــــــع كما في

٢٠١٤/١٢/۳١  ( غير مدققة) 
لمصرف آشور الدولي...                                                                        

 الميزانية العامة لمصرف بـــابـــــــل 
٢٠٤١/١٢/۳١ للربع الرابع كما  في  
ومقــارنتها مع نهاية الســـنة السابقـــة

                                              .  ٢٠١۳/١٢/۳١

                                                                                ( المبالغ مليون دينار )

مصرف بابل

االنشطة
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س- ماذا قدم مصرف االتحاد للمواطن طوال السنوات الماضية ؟

منذ تولينا ادارة المصارف عــام ٢٠١١ كـــان رأس المال ٥۸ مليار 
دينار عراقـي في ذلك الوقـت وبـفرعين بـغداد واربـيل فقـط وبنسبـة 
ضئيلة من الزبائن والعمالء ال تمثل شـيء وبـعد جهد كبـير اسـتطعنا 
ان ننمي راس المال ليصل ١٠٠ مليار وبــعدھا ١٥٠ مليار وبــعدھا 
٢٥٢ مليار لنصل بذلك الى مصاف المصارف الرصينة وبزيادة في 
۷٠٠الزبـائن   بنسبـة  % وســعينا كمجلس ادارة في  costumer
المصرف الى فتح فروع في العراق في المحافظات ميسان وواسط و 
ذي قار وكربالء المقدسة والنجف االشرف ونضع اللمسات األخيرة 

لعدة فروع منها الديوانية والسماوة وبابل .

س- ماھي الخدمات التي يقدمها مصرفكم الى المواطن؟ 
نحـــن نتعامل وفق األنظمة المصرفية العالمية بـــدا من االعتمادات 
المصرفية التي يحــتاجها الزبــون والحــواالت الخارجية فضال عن 

master card حصولــنا كمصـــــرف االتحـــــــاد لوكـــــــــالة 
ATMحـــصريا بـــمصرفنا ويتم توزيع   الى الجامعات والموالت 
واألسواق والفنادق وذلك كي نسهل عملية السحـب وااليداع للزبـون 
وبـالتالي ال يحــتاج الى حــمل األموال في محــفظتة وھذا نظام اكثر 

البلدان تعمل به .

س- كيف ستســـهم خطوه البطاقـــة المصرفية في تقــــدم القــــطاع 
المصرفي في المرحلة المقبلة ؟

ان ما عاناه بــلدنا طوال ثالثة عشــر عام من حـــصرا وانعزالنا عن 
العالم جعلنا متأخرين جدا عن التطور في كافه المجـاالت وليـس فـي 
القـطاع المصرفي فقــط بــل في الصناعة والزراعة والتجارة وكافه 
مجاالت الحياه فضال عن ان العراق كان تحـت طائله عقوبـات البـند 
السابع مما ولد ابتعاد المواطن عن الثقـافة المصرفية وكيفيه التعاطي 
مع المصارف كضمان لحمايه أمواله وتنميتها كباقي بلدان العالم لكن 
اليوم رؤيتنا تتجه صوب تثقـــــيف المواطن العراقـــــي بــــــاعتماد 

المصارف كمورد لتنمية أمواله. 

س- ھل ان الدعايات المقـروءة والملصقـات ھي وحـده من تسـتطيع 
اقناع المواطن باتخاذ المصارف ملجأ وحيدا لحـمايه أمواله ام ھنالك 

لديكم خطط مستقبله لتثقيف المواطن؟ 
كل وسائل الدعاية واالعالم ھي مهمه ومطلوبة اضافه الى الدورات 
التثقـيفية التي سنقـيمها والتي سنسـعى من خاللها الى اقـناع المواطن 
بـــاعتماد على األنظمة الحــــديثة في التعامالت الداخلية والخارجية 
المالية لذا ان االعالم أصبــح ضرورة لتوعيه كافة شــرائح المجتمع 
حتى نصل الى ضفاف الدول المتقـدمة ولدينا خطه عمل ورؤية بـهذا 

المجال .




ضمن اللقــاءات الصحــفية التي تجريها مجلة المصارف العراقـــية مع المصارف العراقـــية الخاصة ٬ كانت لنا ھذا 
اللقـاءمع نائب رئيس مجلس ادارة مصرف االتحـاد العراقـي ٬ وتحـدث لنا مشـكورا عن انجازات المصرف والخطط 

المستقبلية ...

نسعى 

لتقديم االفضل 

للمواطن العراقي

بالعمل الجاد والمثابر 

وصلنا الى مصاف 

المصارف الرصينة

لقاءات
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س- ھنالك نخوف من عمل القـــطاعين الخاص والعام في ھذه الفترة 
على الرغم من ســـعي الحـــكومة اليوم الى االعتماد على القــــطاع 

الخاص للخروج من االزمه المالية بسبب تراجع أسعار النفط؟
ليس لدى الحكومة العراقية والقـطاع الخاص خيارات أخرى عشـرة 
سنوات عجز القطاع العام ان ينهض بـالدولة العراقـية ھل ھناك فتره 
أخرى يمكن ان ننتظرھا حتى ننهض من جديد لذا يجب على القـطاع 
الخاص ان يأخذ دوره الحقيقــي في االرتقــاء بالواقــع االقـــتصادي 
خاصه المصارف فلوال المصارف ال يمكن ان يكون ھنالك مشاريع. 

س- كيف ترى واقع المصارف اليوم ؟
اليوم الوقــع المصرفي جيد بــاتجاه األفضل وھذه الرؤي لم تأتي من 
فراغ ألننا لو نضرنا الى القــرارات التي صدرت مؤخرا من البـــنك 
المركزي لوجدناھا ركيزة اساسـيه لدعم القـطاع المصرفي فبـالتالي 
التعاون بين المؤسسات الحكومية والقـطاع المصرفي الخاص يمكن 
ان يقــوي االقـــتصاد العراقـــي بـــدال من االعتماد على المصارف 
الحــكومية فقــط كون األخير جمد الكتل النقـــدية لالســـتثمار وعدم 
اســتغلها بمشــاريع تنفع المجتمع واالقــتصاد على العكس القـــطاع 
المصرفي الخاص يعلم ليـال ونهـار لتنميـه مـوارده وزيـادة األمـوال 

لديه .

س- ماھي كلمتكم األخيرة للمصارف ؟
اثبـتنا خالل األعوام الماضية اننا جديرون بالثقــة من قبــل المواطن 
وحتى بعض األطراف الحكومية ونحـن تنمى من الجميع التعاون مع 

القطاع المصرفي واالتقاء به .

س- لعل مصرف االتحاد كان حاضرا في جميع المحافل االقتصادية 
واالجتماعية والفنية والرياضية ھل لك ان تحــــدثني عن ســــر ھذا 

االھتمام؟
بـــــصفتي نائب رئيس مجلس اإلدارة في مصرف االتحـــــاد انا من 
المولعين بــاألمور الرياضية واعتبـــرھا من األمور الحـــيوية التي 
تســـــاعد على تنشــــــيط الذھن والفكر ولدي أفكار كثيره في مجال 
الرياضية ودائما كمصرف االتحــــاد سباقــــين في دعم األنشــــطة 
الرياضية والمبـــدعين في مختلف المجاالت بشـــكل عام والرياضة 

بشكل خاص .

ش- القرارات األخيرة التي صدرت من البـنك المركزي كيف ترون 
ھذه القرارات ومدى تأثريها على القطاع المصرفي الخاص ؟

ھذه من أشـجع وافضل القـرارات التي صدرت من البــنك المركزي 
٢٠٠۳منذ عام  والى يومنا ھذا واعتقد انها ستسـهم في تنميه القـطاع 
المصرفي وتنشيطه للعمل كداعمه اسايه لالقتصاد العراقي وسيكون 
ساندا أساسـيا للقـطاع العام في مختلف المجاالت وھي من القـرارات 
المهمة ونطمح كقطاع مصرفي الى المزيد من القـرارات التي تنعش 

الواقع المصرفي ونحن سعداء جدا في ھذه القرارات .

لقاءات









س- في اكثر من حوار وتصريح للمصرفيين يشـددون على محـاوله 
بــــعض األطراف الحــــكومية على عزل القـــــطاع المصرفي من 
المشـــاركة في المشــــاريع االســــتثمارية على الرغم من التجارب 
العالمية واإلقــليمية قــد اثبـــت القـــطاع المصرفي نجاحـــه في ھذه 

المشاريع؟ 

ھناك ورقه مقترح قدمنها في للجنه االقتصادية في البرلمان العراقـي 
وھي ضرورة ملحه في يومنا ھذا ونحن كقطاع خاص مصرفي لدينا 
اإلمكانيات الالزمة للسيطرة على ھذه المشاريع ومتابعتها ونجاحـها 
والســؤال ھنا الى متى ولماذا نبقـــى نعتمد على األنظمة والقـــوانين 
القــديم التي عطلت البــالد وعلى العكس فنحــن كباقـــي المصارف 
العالمية ندخل بهذه المشاريع وننجحها فأدا ارادت الحكومة النهوض 

بالواقع االقتصادي فعليها التعاون مع القطاع المصرفي الخاص.  
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 سـيولتها النقـدية في نشـاطات ســريعة ذات 
عائد مربــح وآمن حـــتى اصبحـــت نسبـــة 

موجوداتها تمثل واحــدا بــااللف من حـــجم ً
التمويل االســـــالمي العالمي وھي نسبـــــة 
محـــرجة لنا حـــين نســـأل عنها من قبــــل 
المصارف والمؤسســـــات المالية في الدول 
العربـــية واالســـالمية وكذلك بسبـــب عدم 
معرفة السياســيين واالقــتصاديين بطريقــة 
وآلية عمل الصيرفة االســالمية وھذا سببــه 
عدم قـيام خبـراء المالية االسـالمية في بـلدنا 
بنشـر مبـادئ التمويل االسـالمي في وسـائل 
االعالم المختلفة وعقد الندوات والمؤتمرات 

الخاصة بهذا الموضوع المهم.

وقد تكون مناسبـة انخفاض اسـعار النفط الى 
مادون النصف قياسا لسعره في بداية ووسط 
٢٠١٤عام  وتاثير ھذا االنخفاض السلبــــي 
في تمويل الموازنة وھو ما دعا رئاســــــــة 
الوزراء والبــرلمان والهيئات االقـــتصادية 
لكي الى التحـــرك بســـرعة اليجاد مصادر 
جديـدة لاليــرادات ألن تكــون  المصــارف 
االســالمية جاھزة االن واكثر من اي وقــت 
مضى للمشـــــاركة في رســـــم السياســـــة 
االقـتصادية للبـلد ودعم النشـاط االقـتصادي 
بــــموارد وصيغ تمويلية جديدة ســــواء من 
مواردھا الذاتيه او بالمشـــــــــاركة في دعم 
المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة التي تعتبـر 
العامل االھم في معالجة حـــــاالت الفقـــــر 
والبــطالة وھذه ســـتكون سياســـة مصرف 

. ٢٠١٥النهرين االسالمي لعام 
اما قــانون الصكوك االســالمية فان بــعض 
الدول تسـجل ما مقــرر اصداره من صكوك 
خالل العام من ضمن ايرادات الموازنة وھو 
ما يخفـف عـن الموازنـة ضغـوطات تمويـل 
القطاعات الكثيرة في الدولة  ويحول وجهته 

وھويته من استهالكي الى استثماري.
ان قــانون الصكوك االســالمية في طريقــه 
لالنجاز وبأنتظار اقـراره الھميته٬ والالفت 

ً ان عددا كبـــيرا من الدول غير االســــالمية ً
اخرھا اليابان واسبانيا قد حققت نجاحات في 

استخدامها.

لم تتطرق اي جهة رسمية او غير رسمية في 
المؤتمرات االقـتصادية التي عقـدت مؤخراً 
الى اھمية اللجوء الى التمويل االســــــالمي 
لالســــتفادة من قـــــدرته وامكاناته في دعم 
االقــــــــتصاد الوطني والتخفيف عن كاھل 
الموازنة في ھذا الظرف الحــــــرج .ورغم 
الدعــوات المتكــررة التـــي دعونـــا اليهـــا 
الســـتدراج التمويل االســــالمي وزجه في 
مكونات االقـــتصاد الوطني اال ان احـــدا لم 
يســــتجب الى ھذه الدعوة وبــــهذا خســــر 
اقتصادنا فرصا تنموية عديدة اصبحنا بأمس 

الحاجة اليها االن .
ولما كانت الصيرفة االسالمية بـصيغ عملها 
المتعددة (قـــصيرة ومتوســـطة االجل )من 
مرابحـة ومشــاركة واســتصناع ومزارعة 
وسـلف وغيرھا قـد نجحــت في اغلب الدول 
االســـــالمية في توفير الســـــلع والخدمات 
وفرص العمل فانها في بلدنا لم تحرك ساكنا.

كنا قد دعونا قبل عدة سنوات الصدار قانون 
الصكوك االســـــالمية الذي اردناه ان يكون 
بـديال عن قـانون البـنى التحـتية الذي رفضه 
البــرلمان آنذاك٬ حــيث يســـمح اصدار ھذا 
القــــانون للحـــــكومة والبـــــنك المركزي 
والمصارف باســــــــتخدام الصكوك لجذب 
االموال الالزمةلتمويل المشـــاريع التنموية 
طويلة االجل الن المصارف غير قــــــادرة 
بسبــــــــب ضعف رؤوس اموالها وادواتها 
المالية من تمويل مشـــاريع يمتد اثر تمويلها 
الكثر من سبــع ســـنوات وھو ما يؤثر على 

حجم سيولتها وارباحها ودوران النقد لديها.
وقد أسهمت المصارف االسالمية وشركات 
التامين االســـالمية وشـــركات االســـتثمار 
االســالمية والبــورصات االســـالمية على 
تمويل اغلب قــطاعات االقــتصاد وتنشــيط 
االسـواق وتنويع مصادرالتمويل االساســية 

في اغلب الدول االسالمية.

    عبد الحسين المنذري




وربما يكون سبـب تجاھل الجهات الرسـمية 
واالقــــــــــتصادية وغيرھا الھمية التمويل 
االسالمي ھو ان ھذا التمويل لـم يثبت كفاءته  
 في العراق وذلك بسبــب محــدودية رؤوس 
امــــــوال المصارف وانشغالها فــي تشغيل 

مقاالت



االنشطةاالنشطة
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.. ٢٠١٤/١٢/۳١البيانات الفصلية للمصرف التجاري العراقي للربع الرابع  كما في 
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تـم افتتـاح فــرع لمصــرف التنميــة الدولــي فــي 
محـــــافظة النجف االشـــــرف وباشـــــر اعماله 

. ٢٠١٥/۳/٥المصرفية أعتبارآ من 
وادناه المعلومات الخاصة بالفرع :

- اسم الفرع :النجف 
- اسم المدير :محمد جواد كاظم

٠۸- الرقم الرمزي :
٠۷۸٠۹٦١۳٢١١- رقم الهاتف :

 / ٢۳- العنوان :حـي الغدير /محـلة  /شــارع  ١٠۹
/ رقم العقار  . ٢/١٦۳٤٤البناية ٥١

البـيانات المالية للربـع االول ( قـائمة المركز المالي و قــائمة االربــاح 
.. ٢٠١٥/۳/۳١والخسائر ) كما ورد في 

الثابتة

االنشطة
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     ُيركز البـــنك المركزي العراقـــي على 
مقدار رأسـمال المصارف المحـلية ويسـعى 
إلى زيادته ٬ وھو في ذلك علـى صـواب لمـا 
في الزيادة من منافـع عديـدة للمصـارف فـي 
مقـــــدمتها إرتفاع المركز المالي للمصرف 
وتوسـيع نطاق نشــاطه المصرفي في مجال 
منح اإلئتمان . لكن ھذه الزيادة مهما بــــلغت 
فهي لوحــدھا غير كافيه .. لضمان ترســيخ 
كيان المصرف بــزيادة حـــجمه وبتوســـيع 
نطاق أعماله وأنشــــــــطته المصرفية ما لم 
تقـــترن بـــتوفير من يتولى إدارة المصرف 
على النهج المصرفي الســـــــــــليم . فها ھو 
رأســـمال المصارف األھلية قـــد إرتفع إلى 
الحــــد المطلوب وزيادة ٬ وماذا بــــعد ؟ إن 
مصارفنا وإن ھي متسـاوية من مقـدار رأس 
المال المدفوع الزالت غير متساوية أو حتى 

متقاربة جميعها في الحـجم واألداء ٬ حـيث - ُ
٢٠١٤على سبيل المثال - في منتصف العام  
نجد أن المركز المالي ألكبـــــــر المصارف 
٢٥٠الخاصة الذي رأســــــماله  مليار دينار 

يزيد على أربــــــعة أضعاف المركز المالي  
٢٥٠لمصرف اخر الذي رأســــــماله  مليار 

أيضا . وھـذا يعنـي أن زيـادة رأس المـال أو ً
باألحرى إرتفاع مقداره لم يؤثر على أنشطة 
بــــــعض أو معظم المصارف مما يدل على 
وجود عوامل أخرى أدت إلى تقــــدم غيرھا 
ولم تتأثر بــــها ٬ ومن ھذه العوامل أو أھمها 

اإلدارة المصرفية الناجحة.

     أول صفـة للكيـان المصرفـي الرصيــن 
والراسـخ ھي ضخامة الحـجم ٬ وليس زيادة 
رأس المال فقـــــط التي ترفع مركزه المالي 

قليال ٬ في حـين أن الحـجم الكبـير يتكون من ً
المبـــــالغ الضخمة المودعة لدى المصرف 
المتوقــــع لها أن تكون أضعاف رأســـــماله 

ً وإحتياطياته ٬ إذ ال حـجما كبـيرا للمصارف ً
َالتجارية بدون ودائع كبـيرة تمكن المصرف 
بـإدارته الماھرة من إستقطابــها . وھذا عمل 
جبار يعتمد بـالدرجة األولى على كسـب ثقـة 
الجمهور والمؤسســـــــــــــات من مودعين 
ومتعاملين مع المصرف ويحـــتاج إلى جهد 
جهيد وُحسن أداء ينبع من قابـليات أشـخاص 
إدارة المصرف ذوي الشهرة والسمعــــــــة 

المصارف ووضع لوائح وضوابـــــــــــــط 
وتعليمات ٬ وأن يعيد كل مصرف النظر فـي 
جدول أســـعار عملياته المصرفية لتســـهيل 
تعامل المواطنين والشركات معه وتشجيعهم 
على إيداع اموالهم لديه .. الخ ٬ وأن تمـارس 
( رابــــطة المصارف الخاصة في العراق ) 
دورھا بــــهذا الشــــأن وفق نظامها الداخلي 

بإقامة 
الدورات التدريبـــــــــــــية لتعريف إدارات 
المصارف بــطرق وسبــل كســب الزبــائن 
والجمهور وتعزيز ثقـتهم بــمصارفها بــغية 
الحـــصول على الودائع ونشـــر البحــــوث 
والدراسات والتقـارير المصرفية التي تعالج 
الحــالة . فعندما تزداد الودائع يكبــر حـــجم 

المصرف ويترسـخ كيانه ويكون مؤھال ألن ً
يؤدي دوره في تمويل األســـواق العراقـــية 
والمشــــاريع عن طريق اإلئتمان النقـــــدي 

فيساھم بذلك في تنشيط اإلقتصاد الوطني .

االستاذ محمد صالح الشماع

  الحسنة ومن عالقاتهم الطيبـة مع أصحـاب 
األموال الكبـيرة وكســب رضاھم وما يتمتع 
بــــــه أشــــــخاص اإلدارة العليا للمصرف 
والســلطات التنفيذية من خبـــرات مصرفية 

عميقة ومؤھالت عالية وقدرات حقيقية . 
     نرى أن يهتم البنك المركزي العراقـي ٬ 
إضافة إلى موضوع رأس المال ٬ بــــتمكين 
المصارف األھلية من إستقــــــــطاب ودائع 
القـــطاع الخاص  ومن الدوائر الحــــكومية 
والقطاع المختلط بشـتى السبـل واإلمكانيات 
التي منها على األقـــل تأســـيس ( شـــركات 
أوصندوق ضمان الودائع ) وإقــامة دورات 
مصرفية متخصصة وعقـــــــــد إجتماعات 
وندوات لكبار المسؤولين وذوي العالقة من 



مّرت قبل ايام الذكرى التاسعة لرحـيل ملك 
التغطية والفدائي الدولي السابــق الراحــل 

عبد كاظم والذي يعد رحيله خسـارة كبـيرة ّ
للرياضة العراقية بـوجه عام والكرة بـوجه 
خاص- وقـــد مثل آليات الشـــرطة الفريق 
الذي عشقـه حـد النخاع وأغلب المنتخبـات 
الوطنية التي أبــلى معها بــالًء حســـنا - ال 
سيما بـعد عودته ألرض الوطن وقـد عاش 

ألم الغربة في المهجر بعيدا عن الوطن األم ً
قبـــل أن يصطدم بالواقــــع المزري للكرة 
العراقـية٬ وما تمّر بـه من ظروف صعبــة 
وقاھرة نتيجة مْن تسلط على مقدراتها قبـل 
السقــوط وما بــعده وما خلف من تداعيات 
أجهزت على مســـــــــيرتها في الكثير من 
المشـــاركات الدولية٬ ما أدى الى تراجعها 
وإخفاقـها....وفي اسـتطالع  آراء عدد من 
المتخصصين بالشـــــأن الكروي حـــــول 
الذكرى األليمة لرحــيل (أبـــو فراس) وما 
تمثل من خسـارة كبــيرة للكرة العراقــية.. 

جاء فيه:

عطاء بال مقابل
وقال المدرب المغترب رعد عبـد اللطيف: 
ً قــد أكون محـــظوظا وأنا أفتح عيني يوميا ً
وعمري ست سنوات على مشاھدة الكابـتن 
عبـد كاظم الذي كان بـيته ال يبـعد عن بـيتنا 
ســـوى ثالثة أمتار وھو عرض الشـــارع 
الذي يفصل بــــــيننا٬ ومن خالله وزمالئه 
الكابـتن باســل مهدي ومظفر نوري اللذين 

ً أيضا كان بيتهما قريبا من بيتنا عشقـنا كرة ً
القـدم وما أكثر األيام ونحـن ننتظر ســيارة 
آليات الشـرطة التي تأتي بالقـرب من بـيتنا 
وفيها الكابــتن عبـــد كاظم وباســـل مهدي 
ومظفـر نـوري وريـاض نــوري لنعــرف 
نتيجة مباراة آليات الشـرطة في الدوري أو 
معرفة نتيجة منتخبنا الوطني. الكابتن عبـد 
كاظم معروف للجميع بأخالقــــــــه العالية 
وإخالصه ووفائه ألصدقـائه وكان يرســل 
المساعدات المالية لبعض الالعبين القدماء 
من جيله بـــــعد أن علم بفقـــــرھم في فترة 
الحصار من أمريكا دون أن يعرفوا أنه من 
يرسلها لهم ولكن بعد وفاته قال لهم صديقـه 
الذي كان يعطي لهم ھذه المبـالغ أنها كانت 
من صديقـكم الوفي (الكابـتن عبــد كاظم). 
أما عن لعبه وإنجازاته مع منتخب العراق 

طيب الذكر
فيما قال الدولي السابـق حسـن كمال قـائال: ً

الفدائي عبــد كاظم العب من طراز مميز٬ 
رحــــــمه هللا ومثواه الجنه ھو أخ ومدرب 
وأستاذ ومن عمالقة الكرة بإسلوبه وطريقة 
التعامل ومنطقــه وروحــه الطيبـــة أروع 
إنسـان رأيته ومدرب كبـير وســعيد لعملي 
تحت إشرافه لوقـت قـصير ولكن كانت لي 
دروس كبـــيرة برفقــــته٬ إذ كان مبــــدعاً 

ً ً ومتألقــا٬ إن كان العبــا أو مدربـــا وطيب ً
القلب.. متحدث لبق وسـهل التعامل وبـعيد 
عن التكبــر والتعصب مبتســـم ومســـتمع 
ومحـــــــّب للجميع تعلمت منه التعامل مع 
اآلخرين وكسبـهم بطريقـه سـهلة ومقـنعة٬ 
يتعامل مع الجميع بـــــدون فوارق ويعطي 
المجتهد اھتمامه ونصائحه ويحـب الملتزم 
َولم أر منه اي شـــيء يغضب وحـــتى في 
سـاعة الغضب كانت االبتسـامة ال تفارقــه 
حــتى لو كانت مصطنعة رحـــمة هللا على 
ٍروحــه وأدخله جنات النعيم وھو بــاق في 
الوجدان لطيب ذكراه.. وبرحـــيله فقـــدت 

الرياضة العراقـــــــــية رمزا من رموزھا ً
الكبار وعلما من اعالمها الشامخة.ً

خسارة كبيرة
واخيرا قال الحكم الدولي واثق محمد: أوال ً

ألف ألف رحـــــمة على روح ملك التغطية 
ً ً عبـــد كاظم الذي يعد إرثا وتاريخا كبـــيرا ً

ً ً ورمزا خالدا وكبـيرا من رموز كرة القــدم ً
العراقية٬ حـيث افتقـدته الرياضة العراقـية 

ّ كثيرا ھو نجم مميز سـطر اســمه بأحــرف ً
من ذھب في سـجالت الكرة العراقـية كونه 

ً العبــــــا ورجال من طراز عال وفريد٬ إذ ً
ســـمي بـــملك التغطية الجادته في الدفاع٬ 
يمتلك بـنية جســمانية قــوية أتمنى من أھل 
الشـان أن ال ينسـوا المبــدعين من أبــنائهم 
الرياضيين إنه خسـارة كبــيرة٬ فقــدناه في 
وقت يحتاج الوطن الى أبنائه االبـطال لكن 

قـدرة البــاري عز وجل كان لها قــول آخر ّ
يوم امتدت له يد المنون لتغيبـــــه عنا على 
حـين غرة.وفي ھذه المناسبـــــــــــة اتمنى 
من هللا أن يمّن على أھله وذويه بالصبـــــر 
والسـلوان ويتغمد الفقــيد في جنات الخلد.. 

� وإنا اليه راجعون إنا 

وآليات الشــــــــرطة فهي معروفة للجميع 
ويكفي أن الصحــافة األســـترالية لقبـــته ( 
بـــالالعب الفدائي) في المبــــاراة الفاصلة 
للتأھل الى نهائيات كأس العالـم فـي ألمانيـا 
١۹۷٤عام  حيث أصيب إصابـة بـالغة في 
رأسه وتم غرزه بأكثر من ست غرز ولكنه 
رفض الخروج من الملعب وأكمل المباراة 

وھو ينزف دما٬ وعندما اعتزل واتجه الـى ً
التدريب كان يتمتع بشــــــخصية قــــــوية 
ومحــترمة فرض نفســه على جميع الفرق 
التي دربــها وكان له الفضل في اكتشـــاف 
الكثير من الالعبين الذين أصبحوا فيما بعد 

نجوما في سماء الكرة العراقية.. فليرحـمه ً
هللا.




إستذكار الغائب الحاضر...

عبد كاظم 

نجم ساطع أسمه 

في سماء الكرة العراقية 

ليرحل بال وداع

نقال عن الدستور ً

رياضة
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