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تغيير مدراء المصارف هل سيعجل من االصالح االقتصادي في العراق؟

ميار�س القطاع امل�رصيف دورا مهما وكبريا يف حتفيز 
املنا�سبة  البيئة  تتوفر  عندما  وتن�سيطه  االقت�ساد 
االدارة  تتوفر  وعندما  ناحية  من  اعماله  ملمار�سة 
ذات الرغبة اجلادة وال�سادقة يف حت�سني اأداء القطاع 
ب�سكل خا�س  واداء كل م�رصف  ب�سكل عام  امل�رصيف 
االمني  اال�ستقرار  توفر  عدم  ان  اأي  ثانية،  ناحية  من 
وال�رصاعات  الف�ساد  و�سيوع  ال�سيا�سية  والفو�سى 
القطاع  اأداء  تعرقل  عوامل  هي  وغ��ريه��ا،  الداخلية 
االدارة  غياب  هو  �سوءاً  االمر  يزيد  ما  وان  امل�رصيف، 
امل�رصفية ب�سكل عام او خا�س، ذات اخلربة والكفاءة 

واحلنكة يف ادارة الن�ساط امل�رصيف.
الدكتور  الوزراء  جمل�س  رئي�س  قدم   9/8/2015 يف 
حيدر العبادي يف اجلل�سة اال�ستثنائية ملجل�س الوزراء 

عليها  �سوت  التي  لالإ�سالحات  االوىل  احلزمة  ن�س 
جمل�س الوزراء باالإجماع، وكانت النقطة ثالثًا من تلك 
احلزمة تهتم مبحور اال�سالح االقت�سادي والتي ن�ست 
اتخاذ  االأزم��ة  خلية  تتوىل   " ان  على   )1( النقطة  يف 
وتن�سيط  اال�ستثمار  حركة  لتفعيل  املنا�سبة  القرارات 
لتن�سيط  القرو�س  تفعيل   : خالل  من  اخلا�س  القطاع 
عن  العاطلني  وت�سغيل  البالد،  يف  االقت�ساد  حركة 
العمل، �سواء التي اأقرتها اخللية فيما يتعلق بالقرو�س 
وقطاع  الزراعي  والقطاع  ال�سناعي  للقطاع  املقررة 
يتعلق  وفيما  دينار،  ترليون   )5( والبالغة  اال�سكان 
ترليون  البالغة  ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م  بقرو�س 
تقدمي  اآلياتها  بو�سع  املكلفة  اللجنة  وعلى  دينار. 

تو�سياتها قبل نهاية هذا اال�سبوع".
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  م��واف��ق��ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
القر�س  منح  اآل��ي��ات  اط��الق  على   6/9/2015 يف 

اال�سالح  حمور  يف  واال�سكان  وال��زراع��ي  ال�سناعي 
البنك  قر�س  )برنامج  عليه  اطلق  ال��ذي  االقت�سادي 
املركزي العراقي ل�سنة 2015( اإال انه مل يتم تنفيذ هذا 
الربنامج حلد االآن، لكن البنك املركزي اعلن يف الثالث 
من حزيران اجلاري، ت�سلمه طلبات من الراغبني بتنفيذ 
م�ساريع زراعية و�سناعية وا�سكانية وخالل هذا ال�سهر 
�ستبا�رص امل�سارف بتوزيع القرو�س على امل�ستفيدين، 
القطاع  ودع��م  ال��ربن��ام��ج(  )ه��ذا  تفعيله  اج��ل  وم��ن 
البريوقراطية  عن  بعيدة  متقدمة  باأ�ساليب  امل�رصيف 
ولتتجاوز مبداأ املحا�س�سة، هذا ما اعلن عنه املكتب 
لتغيري  كدافع  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  لل�سيد  االإعالمي 
)اخلا�س  الديواين  االأمر  "اإن  قال  اإذ  امل�سارف  مدراء 
بتغيري مدراء امل�سارف( الذي �سدر باأمر ال�سيد رئي�س 
جمل�س الوزراء جاء لتاأكيد منهج االإ�سالح يف حتريك 
عجلة العمل يف القطاع امل�رصيف، متزامنًا مع اإطالق 

والزراعية  ال�سناعية  للم�ساريع  اإقرا�س  عملية  اأو�سع 
فيها  تقرر  وال��ت��ي  اخل��ا���س،  القطاع  يف  وال�سكنية 
منهجية  على  تقوم  و�سفافة  متقدمة  اأ�ساليب  اعتماد 
لالأ�ساليب  وفقًا  ولي�س  االلكرتونية،  واملتابعة  التقدمي 
اأ�سبغت  "لقد  اي�سًا  وذك��ر   ." املعتادة  البريوقراطية 
ال�سيا�سية والفنية واالإدارية  املحا�س�سة على املواقع 
�ستاراً تغا�سى الأعوام طويلة عن االأ�سئلة امل�رصوعة يف 
مواقع  اإدارة  تقلدها  ت�سوغ  التي  االأ�سا�سية  املوؤهالت 
املوجهة  املتتالية  الهجمات  واإن  وح�سا�سة،  مهمة 
عن  بدياًل  االآن  تقدم  التي  العالية  الكفاءات  من  للنيل 
فو�سى املحا�س�سة، اإمنا يفهم منها اإ�رصار على اإعاقة 
ال�سري باجتاه االإ�سالح، وجتاوز تقا�سم املنا�سب، اأكرث 
مما يراد منه �سالح الدولة وموؤ�س�ساتها" كل هذا دفع 
مدراء  لتغيري  العبادي  حيدر  الدكتور  الوزراء  برئي�س 
كافيًا  لي�س  امل�سارف  م��دراء  تغيري  ان  امل�سارف. 

يكن  مامل  العراق  يف  االقت�سادي  اال�سالح  لتحقيق 
ذاتي  ا�سالح  االأول  جانبني  من  �سامل  ا�سالح  هناك 
ت�رصيع  من  ب��دًء  امل�رصيف  القطاع  ذات  ا�سالح  اأي 
ومراقبتها،  تنفيذها  ومتابعة  القوانني  وا���س��الح 
ومروراً بالعمل على حتقيق التن�سيق –بعد تغيري مدراء 
امل�سارف  بني  ما  ادائهم-  يف  امل�سكوك  امل�سارف 
اخلا�سة واحلكومية من ناحية وما بني البنك املركزي 
العراقي من ناحية اخرى، وانتهاًء باالإ�سالح املتابع 
الإطالق و�سري اخلطط امل�رصفية وتنفيذها ل�سمان عدم 

انحرافها عن ما هو مر�سوم لها.
اأي  املو�سوعي،  اال���س��الح  ه��و  ال��ث��اين  اجل��ان��ب  اأم��ا 
ا�سالح كل مو�سوع ميكن ان يوؤثر على فعالية القطاع 
امل�رصيف با�ستثناء ما يتعلق باالإ�سالح الذاتي، فمثاًل 
عك�سي  ب�سكل  يوؤثر  االمني  اال�ستقرار  عدم  مو�سوع 
بع�س  احتالل  ان  اإذ  احلكومية،  امل�سارف  اداء  على 

االرهابي  داع�س  ع�سابات  من  ال��ع��راق  حمافظات 
ت�سديد  م�ساألة  �سيعقد  املحافظات  تلك  اهايل  ونزوح 
امل�سارف،  اىل  عليهم  امل�ستحقة  للمبالغ  املقرت�سني 
تلك  ال��زب��ائ��ن يف  ل��ودائ��ع  داع�����س  ���رصق��ة  ف�سال ع��ن 
التي  االم��وال  ان  امل�سادر  بع�س  ت�سري  اذ  امل�سارف 
وارتفاع  دوالر،  مليار  بلغت  امل�سارف  من  �رصقها 
عمل  ارب��ك  مما  الزبائن  اقرا�س  يف  اخلطورة  ن�سبة 
امل�سارف، وهذا ما اثر على االيداعات يف املحافظات 
�سيقومون  املحافظات  هذه  يف  الزبائن  الن  االخرى 
يحدث،  ط��ارئ  الأي  حت�سبا  االي��داع��ات  اغلب  ب�سحب 
وال�رصاعات  واالدري  املايل  للف�ساد  بالن�سبة  وهكذا 
الداخلية والفو�سى ال�سيا�سية وقلة الوعي امل�رصيف يف 
املجتمع وانخفا�س دور القطاع اخلا�س يف االقت�ساد 
على  توؤثر  التي  ال�رصيبية  القوانني  و�رصامة  العراقي 

املقرت�سني …اإلخ.

حامد عبد الحسين الجبوري 

تجارة النفط.. ارتفاع األسعار ينعش أحالم أوبك مجددا
  

املنتجة  ال��دول  ل��دى  الياأ�س  دبَّ  اأن  بعد 
ا�سعار  هبوط  ملوجة  وا�ست�سلمت  للنفط، 
تق�سف  اج���راءات  التخاذ  وهرعت  النفط، 
قا�سية، بداأت مالمح االأمل بارتفاع ا�سعار 
النفط مرة اخرى بعد ان جتاوز �سعر الربميل 
الواحد موؤخرا �سقف ال� 50 دوالرا، وهنالك 
ا�سباب ادت اىل هذا االرتفاع منها حرائق 
يف  وا�سطرابات  كندا  غابات  يف  مفاجئة 
دول منتجة للنفط وتراجع يف انتاج النفط 

حرائق  ت�سببت  فقد  االمريكي،  ال�سخري 
ال�سيا�سية  الغابات يف كندا واال�سطرابات 
نيجرييا  يف  اإم��دادات  وتعطل  فنزويال  يف 
وليبيا يف توقف اإنتاج ما يقرب من اأربعة 
لتهدئة  ذلك  وق��اد  يوميا.  برميل  ماليني 
و�ساهم  املعرو�س  تخمة  من  امل��خ��اوف 
50 دوالرا  اإىل قرب  النفط  اأ�سعار  يف دفع 

للربميل للمرة االأوىل يف �سبعة اأ�سهر.
فيما ت�سري املعلومات الدقيقة من اجلهات 
النفطي  الفائ�س  كمية  ان  املخت�سة 
جدا  كبرية  تزال  ال  ال�سوق  غي  املعرو�س 

وت�سغط بقوة يف اجتاه هبوط اال�سعار مرة 
اخرى، فال تزال �سوق النفط متخمة بالفعل 
بفائ�س يف املعرو�س يرتاوح بني مليون 
اأن من  و1.5 مليون برميل يوميا. وحيث 
يقل  االإنتاج مبا ال  اإيران  تزيد  اأن  املرجح 
يوميا  برميل  مليون  اإىل  األ��ف   500 عن 
االإنتاج  انخفا�س  ورغم  القريب  االأمد  يف 
 600 االأمريكي مبا يرتاوح بني  ال�سخري 
األف برميل يوميا فاإن ال�سوق  األف و800 
عموما �ستظل متخمة باملعرو�س مع توقع 

ا�ستمرار �سعف منو الطلب".

دوالرا   50 النفط  ا�سعار  جت��اوزت  فيما 
تزايد  مع  العام  ه��ذا  م��رة  الول  للربميل 
ام���دادات  تخمة  تقل�س  على  امل��وؤ���رصات 
النفط العاملية. ويف دفعة للدول امل�سدرة 
للنقط، ومن بينها فنزويال التي تعاين من 
اخرى  م��رة  النفط  ا�سعار  ارتفعت  ازم��ة، 
دوالرا   27 نحو  اىل  احلاد  انهيارها  بعد 
 100 جت��اوزت  ان  بعد   2016 مطلع  يف 
دوالر للربميل قبل عامني. و�سهدت ا�سعار 
االخ��رية  اال�سابيع  يف  انتعا�سا  النفط 
ب�سبب  الكندية  االم��دادات  انخفا�س  بفعل 
نيجرييا،  يف  واال�سطرابات  احلرائق، 
اف��ري��ق��ي��ا،  يف  للنفط  م�����س��در  اك���رب 

واال�رصابات يف فنزويال.
ولعل العقبة الكبرية التي تواجه الدول 
م�ستوى  يف  بقوة  تظهر  للنفط  املنتجة 
اىل  النفط  اإم����داد  ميثله  ال���ذي  ال�سغط 
ال�سوق وف�سل دول اوبك بتقليل االنتاج او 
منظمة  اأعلنت  فقد  جتميده،  على  االتفاق 
الدول امل�سدرة للنفط )اوبك( يف تقريرها 
ال�سوق النفطية التي  اأن  الف�سلي يف فيينا 
االم��دادات،  يف  فائ�س  من  تعاين  تزال  ال 
و�ستعود يف العام املقبل اإىل ما كانت عليه 
انخفا�س  ب�سبب  �سافيا"  "عجزا  وت�سجل 
املنظمة.  يف  االأع�ساء  غري  ال��دول  اإنتاج 
متقاربة  "هناك عالمات  اأن  اوبك  وقدرت 
النخفا�س اإنتاج البلدان غري االأع�ساء يف 
ما  اإىل  ال�سوق  �ستعيد  رمبا  والتي  اأوب��ك، 
يف  �ساف  عجز  يف  وت�سعها  عليه  كانت 
العام 2017". هذه العقبة الكبرية ينبغي 
عن  البحث  نحو  النفطية  ال��دول  تدفع  اأن 
ينبغي  كما  وعملية،  ومهمة  فاعلة  حلول 
احلد من تدخل وتاأثري اخلالفات ال�سيا�سية 
ه�������ذا  يف 
امل��ج��ال، 
ن������ع������م 
ه��ن��ال��ك 

واالقت�ساد،  ال�سيا�سة  بني  كبري  تداخل 
ولكن من االأف�سل اأن يتم ا�ستبعاد ال�سيا�سة 
النفطية  ال���دول  واج����راءات  م��واق��ف  ع��ن 
الهائلة  النفطية  ال��وف��رة  المت�سا�س 
امل  هناك  فلي�س  العاملية،  اال�سواق  من 
ب�سعود ا�سعار النفط وو�سولها اىل م�ستوى 
حازم  اج��راء  هناك  يكن  مل  ما  م��ت��وازن، 
�سقف  عند  النفط  ان��ت��اج  بتجميد  يتعلق 
معني على الرغم من امل�سكالت العديدة يف 
وال�سعودية  رو�سيا  تفعل  كما  اجلانب،  هذا 
الراف�س  ايران  موقف  عن  ف�سال  والعراق، 
النفط  �سوق  اىل  عودتها  ب�سبب  للتجميد 
االقت�سادية،  العقوبات  من  عاما   23 بعد 
انخفا�س  لعودة  احتمال كبري  لذلك هناك 
الكبرية  النفطية  االمدادات  ب�سبب  اال�سعار 

يف اال�سواق.
يف هذا ال�سياق اأظهر ا�ستطالع راأي اأجرته 
املرجح  من  اأن  نتائجه  ون�رصت  روي��رتز 
النفط العاملي من  اأن حتد تخمة معرو�س 
احلايل  العام  يف  اخل��ام  اأ�سعار  مكا�سب 
رغم �سل�سلة من حاالت تعطل االإنتاج غري 
ال�سخري  النفط  اإنتاج  وانكما�س  املتوقعة 
يف  الغابات  حرائق  وت�سببت  االأمريكي. 
فنزويال  يف  ال�سيا�سية  واال�سطرابات  كندا 
يف  وليبيا  نيجرييا  يف  اإم���دادات  وتعطل 
ماليني  اأربعة  من  يقرب  ما  اإنتاج  توقف 
املخاوف  لتهدئة  ذلك  وقاد  يوميا.  برميل 
من تخمة املعرو�س و�ساهم يف دفع اأ�سعار 
للمرة  للربميل  دوالرا   50 قرب  اإىل  النفط 

االأوىل يف �سبعة اأ�سهر.
يزيد  اأن  يتوقعون  ال  املحللني  بع�س  لكن 
هذا  عن  النفط  الأ�سعار  ال�سنوي  املتو�سط 
ويف  املقبل.  العام  قبل  كثريا  امل�ستوى 
التي  ال�سهرية  ال��راأي  ا�ستطالعات  اأح��دث 
الثالثة  املحللون  توقع  روي��رتز  جتريها 
اال�ستطالع  يف  �ساركوا  الذين  والثالثون 
اأن ي�سل متو�سط �سعر خام القيا�س العاملي 
مزيج برنت يف 2016 اإىل 43.60 دوالر 
1.30 دوالر عن توقعات  للربميل بزيادة 
ال�سهر املا�سي بو�سوله اإىل 42.30 دوالر 
�سهرية  زي��ادة  ثالث  ذلك  وميثل  للربميل. 
على التوايل يف توقعات اأ�سعار برنت التي 
للربميل  دوالرا   39 نحو  متو�سطها  بلغ 
النفط  خمزونات  اأن  غري  العام.  بداية  منذ 
قيا�سية  م�ستويات  بلغت  التي  العاملية 
مرتفعة من املتوقع اأن حتول دون حتقيق 
واأظهر  الوقت.  لبع�س  كبرية  مكا�سب  اأي 
ي�سل  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن  اال���س��ت��ط��الع 
اإىل  االآجلة  العقود  يف  برنت  �سعر  متو�سط 
على   2017 يف  للربميل  دوالر   56.40
 .2018 يف  دوالر   64.30 اإىل  يرتفع  اأن 
االأولية  ال�سلع  حملل  بيو  توما�س  وق��ال 
"حاالت تعطل  لدى كابيتال ايكونوميك�س 
الداعمة  الرئي�سية  العوامل  من  االإن��ت��اج 
اأن  نعتقد  ال  احل��ايل.  الوقت  يف  لالأ�سعار 

االأ�سعار �ستزيد كثريا عما هي عليه االآن."

ندى علي 

سوق العراق
لالوراق المالية
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الحكومة والسياسيون والمواطنون وراء تدهور الصناعة العراقية

ومتابعتي  اهتمامي  مدى  اال�سخا�س  من  العديد  يعرف 
عنها  مدافعا  كتبت  ولطاملا  العراقية  ال�سناعة  ملو�سوع 
�سبكة  يف  وك��ذل��ك  وامل��ج��الت  ال�سحف  م��ن  العديد  يف 
ومن  واملوؤمترات.  الندوات  ويف  العراقيني  االقت�ساديني 
ومل��اذا  العراقية،  ال�سناعة  حمنة  امل��ق��االت:  ه��ذه  بني 
وال�سيا�سة  العراقية،  ال�سناعة  حماربة  على  اال���رصار 
االقت�سادية العراقية يف خدمة دول اجلوار. لكنه، ولال�سف 
املطلوب  ال�سدى  وغريها  املنا�سدات  هذه  تلق  مل  ال�سديد 
ال�سعبية  اجلماهري  وحتى  ال�سيا�سيني  او  امل�سوؤولني  لدى 
القول  اردد  كنت  ولهذا  يعنيها.  ال  االمر  وْكان  الوا�سعة، 
ي�سمعنا  ال  حيث  ال�سفارين  �سوق  يف  يغني  كمن  باننا 
احد. ان هذا الت�سبيه يعك�س بدقة احلالة التي و�سلنا اليها 
التي تواجه  ان امل�سكالت  اال�سارة اىل  العراق. وجتدر  يف 
�سوى  ينق�سنا  وال  وم�سخ�سة  معروفة  العراقية  ال�سناعة 

االرادة والتحرك اجلاد من جميع االطراف املعنية.
مو�سوع  املن�سورة،  املقالة  ان  اىل  اال�سارة  من  والب��د   
من  التي  احل��ل��ول  م��ن  العديد  وح���ددت  جيدة  التعقيب، 

فعالة  اداة  وجعلها  العراقية  بال�سناعة  النهو�س  �سانها 
العراق  االقت�سادية يف  امل�سكالت  العديد من  يف معاجلة 
وفر�س  االجنبية  العمالت  وتوفري  والدخل  االنتاج  مثل 
العمل وحت�سني واقع الهيكل االقت�سادي االحادي اجلانب 
ف�سال عن املردودات االيجابية على قطاع النقل والتامني 

وامل�سارف وغريها من الن�ساطات.
ومن جملة املعاجلات املذكورة يف املقالة: ت�سكيل جلنة 
ت�سم اقت�ساديني وفنيني من ال�رصكات ال�سناعية وكذلك 
اأكادمييني من اجلامعات لغر�س درا�سة ا�ستبدال املكائن 
يف  املعنية  ال��دوائ��ر  وال��زام  جديدة،  مبكائن  املتقادمة 
الدولة ب�رصاء احتياجاتها من ال�سلع واملواد من ال�رصكات 
التف�سيلي  التمويل  بتقدمي  امل�سارف  وقيام  ال�سناعية، 
لقيادة  وموؤهلة  ونزيهة  كفوءة  ادارات  اختيار  عن  ف�سال 

ال�رصكات ال�سناعية.
وبالعودة اىل م�سالة قتل ال�سناعة العراقية فمن االن�ساف 
االعرتاف بان احلكومة لي�ست اجلهة الوحيدة امل�سوؤولة عن 
قتل ال�سناعة العراقية بل هناك جهات اخرى ت�ساهم يف 

هذا االجتاه:
تنموية  ا�سرتاتيجية  متتلك  ال  جانبها  من  فاحلكومة 

تاأهيل  الع��ادة  وادوات  �سيا�سات  لديها  لي�س  وبالتايل 
املوازنات  يف  الجند  ،لهذا  وتطويرها  وتنميتها  ال�سناعة 
العامة  املتعاقبة التخ�سي�سات الكافية لتحقيق الغر�س 
لتمويل  املنا�سبة  ال�سيغ  جت��د  مل  انها  كما  املطلوب 
او  اخلدمة  عقود  او  امل�ساركة  خالل  من  �سواء  اال�ستثمار 
تاثري  جانب  اىل   .هذا   ) النفط  قطاع  )با�ستثناء  غريها  
الف�ساد االداري واملايل املنت�رص يف ال�سناعة ويف غريها 
مغيبا  او  غائبا   احلكومة  دور  يجعل  ،مما  املجاالت  من 
يف جمال احياء ال�سناعة العراقية. كما ان وزارة التجارة 
للبطاقة  ال�رصورية  ال�سلع  ا�سترياد  على  املليارات  تنفق 
املنتوجات  من  حاجاتها  تامني  يف  تفكر  وال  التموينية 
املحلية حتى عندما تكون هناك منتجات عراقية متوفرة. 
جترب  وتعليمات  قوانني  لديها  البلدان  من  العديد  ان 
املنتجات  من  احتياجاتها  �رصاء  على  احلكومية  اجلهات 
املحلية قبل التوجه لال�سترياد من اخلارج، اما يف العراق 
فحتى عندما ت�سدر توجيهات من بع�س اجلهات الر�سمية 
فال يلتزم بها احد ولهذا ن�سمع ال�سكاوى املتكررة من قبل 
ل�رصاء  الر�سمية  اجلهات  اقدام  لعدم  ال�سناعية  ال�رصكات 
ما يحتاجونه من �سلع وخدمات من ال�رصكات ال�سناعية 

مب�ساحلهم  وترتبط  معروفة  باتت  واال�سباب  املحلية. 
الذاتية والفئوية.

اما امل�سوؤولون وال�سيا�سيون ، �سواء يف جمل�س النواب او يف 
املوؤ�س�سات االخرى فان الغالبية العظمى منهم غري معنية 
،والبع�س  واحلزبية  والفئوية  ال�سخ�سية  مب�ساحلها  اال 
االخر مرتبط بجهات وم�سالح خارجية ت�سغط عليهم من 
اجل ت�سهيل دخول ال�سلع واملواد من دول اجلوار وغريها 
ليظل العراق بقرة حلوب لها  حتى وان تطلب ذلك عرقلة  
اليوم دولة يف  الوطنية  واال هل يوجد  ال�سناعة  نهو�س 
العامل ت�ستورد كل �سي ،حتى املاء بل وحتى بع�س ال�سلع 
و�سيا�سة  دولة  توجد  ال  وكانه  ابدا  حاجة  لها  لي�س  التي 
جتارية واقت�سادية …وال تقت�رص هذه احلالة على ال�سلع 
ال�سناعية بل متتد اىل املنتوجات الزراعية .وهناك العديد 
بالنوعية  يتفوق  الذي  العراقي  ال�سمنت  مثل  االمثلة  من 
على ال�سمنت الوارد من عدد من املنا�سئ االجنبية ورغم 
اال�سواق  تغرق  املنا�سئ  خمتلف  من  ال�سمنت  فان  ذلك 
العراقي  بال�سمنت  املخازن  تكد�س  اىل  وت��وؤدي  العراقية 
ا�سعار  العراقية على تخفي�س  امل�سانع  اجرب بع�س  مما  

منتجاتها من اجل ت�رصيف االنتاج.

د. مدحت القريشي 


