
لقاء مع المدير العام للشركة العامة لالسواق المركزية 
تعترب ال�سركة العامة  لال�سواق املركزية �سرحًا اقت�ساديًا 
ال�سركات  �سمن  من  فهي  التجارة  وزارة  �سروح  من  وجتاريًا 
ب�سكل  العراقي  للمواطن  اخلدمات  تقدمي  يف  ال�سباقة 
املوالت  ل�سيا�سة  البلدان  من  الكثري  تفتقر  حني  يف  مبا�سر 
يف ذلك الوقت بينما كانت هذه ال�سركة تاخذ على عاتقها 
الت�سويقية  منافذها  املتنوعة  الت�سويقية  اخلدمة  هذه 
املركزية( ان هذه اال�سواق كانت  ُتعرف ) باال�سواق  والتي 
تطلع  ان  ت�ستطيع  فلم  املوجه  االقت�ساد  �سيا�سة  من  تعاين 
الظروف  ظل  يف  اخلربة  واكت�ساب  االجنبية  لال�ستثمارات 
جذريا  حتول  نقطة  تاخذ  ا�سبحت  اليوم  امنا  انذاك. 
مع  االنفتاح  �سيا�سة  تاخذ  وبداأت  واال�ستثمار  لالنطالق 

االقت�ساد العاملي.
كان لنا هذا اللقاء مع ال�شيد مدير عام ال�شركة العامة لال�شواق ال�سيد �سعد فار�ش عبا�ش  

وكان  �شوؤالنا االول:
�ض: نرى ان اال�شواق املركزية من دوائر الوزارة التي تعر�شت اىل اعمال ال�شلب والنهب 

ا�شوًة بدوائر ووزارات الدولة االخرى ,ما هي خططكم العادة الروح ال�شابقة لها؟
وح�شب  اال�شتثمار  عملية  يف  اال�شواق  زج  هو  وم�شتقباًل  حالياً  الوزارة  توجهات  ان  ج: 
اعتقادنا هو من اهم االجنازات التي قامت بها ال�شركة العامة لال�شواق املركزية وكذلك 

مت االعالن عن عدد  من املناق�شات لغر�ض ا�شترياد املواد التي ت�شتخدمها الوزارات.
�ض: )ماهي اهم االجنازات التي حققتها ال�شركة(

ج: حيث اجاب قائال ان االجنازات كثرية ومنها.
1- اال�شتثمار وهو من اهم االجنازات التي قامت بها ال�شركة العامة لال�شواق املركزية.

2-  االعالن عن املناق�شات لغر�ض ا�شترياد املواد التي ت�شتخدمها الوزارات لكون هناك 
اال�شواق ويف  احتياجاتها من هذه  ب�شد  الر�شمية  والدوائر  الوزارات  كافة  بالزام  تعميم 
حالة تعذر هذه اال�شواق عن تلبية احلاجة فمن املمكن ان تاخذ احتياجاتها من اال�شواق 

املحلية.
3- التعامل بالعقود بر�شم الت�شريف فعملنا هو الو�شيط بني امل�شدر لل�شلع والب�شائع 
م�شموحة  هي  وكذلك  ال�شركة  هذه  كاهل  التثقل  العملية  هذه  ان  علما  وامل�شتهلك 

قانونياً.
�ض: ملاذا ركزمت على اال�شتثمار وما هي اهم اال�شتثمارات التي قمتم بها؟

ج: ان اهمية اال�شتثمار يف الوقت احلا�شرتكمن بانفتاح اال�شواق العراقية وتاأثر الب�شائع 
من  كان  لذا  املن�شاأ  اختالف  من  الرغم  على  الواحد  املنتج  لنف�ض  اال�شعار  واختالف 
ال�شروري االجتاه نحو اال�شتثمار وكان ) �شوق املن�شور املركزي( كخطوة اوىل حيث بداأت 
�شركة الطاقات االماراتية وهي من اجليدة ومت التعاقد معها بهذا ال�شاأن ليكون افتتاحه 

يف ني�شان)2012( ح�شب بنود العقد املربم بني اجلانبني.
�ض: هل هناك ا�شواق اخرى معدة لال�شتثمار كما هو حال �شوق املن�شور.

ج:  نعم حيث مت االعالن عن عدد من اال�شواق لال�شتثمار ومنها ) �شوق العدل- العامل 
هي  اال�شتثمارات  لهذة  املتقدمة  ال�شركات  ح�شيلة  وكانت  احلرة(  – ال�شوق  – ال�شعب 

)36( �شركة من خمتلف اجلن�شيات ومن �شمنها �شركات حملية.
�ض: ما هي حال اال�شواق املركزية يف املحافظات وكم عدد فروعها؟

غري  لكونها  العراق  كرد�شتان  اقليم  عدا  ما  فرعاً  ال�شركة)15(  هذه  فروع  عدد  اأن  ج: 
خا�شعة اىل ال�شركة.

اما حالها فقد هيئة �شاحة بابل يف حمافظة بابل و�شاحة ام الربوم  يف حمافظة الب�شرة 
هذه  فتح  موعد  وكان  الوزارة  قبل  من  العطاءات  لفتح  جلنة  حتديد  ومت  لال�شتثمار 
العطاءات بتاريخ 2011/8/1 واجلت اىل اليوم التايل وذلك نتيجة ارتفاع درجات احلرارة 

حيث اأعلنت عطلة ر�شمية لهذا اليوم اال ان ا�شتقالة ال�شت وكيلة الوزارة والتي كانت 
تراأ�ض اللجنة دعى االمر اىل التاجيل حلني تعيني رئي�ض للجنة فيقوم بهذه املهام 

وال تزال احلالة موؤجلة اىل وقتنا احلايل .
�ض: اي ال�شركات تق�شلونها لال�شتثمار؟

ولها اخلربة  اال�شتثمار  باع  طويل يف  لها  ملا  وذلك  بالطبع  االجنبية  ال�شركات  ج: 
الفعلية والتي يوؤهلها للقيام بهذا الدور باأمت وجه وا�شاف قائاًل ان هذه ال�شركات 
التجارية عملية حقيقية طبقت على را�ض املال ا�شافة لكونها �شركة لها �شمعة من 
ممكن  وجه  امت  على  عملها  توؤدي  ان  ت�شتطيع  )ر�شينة(  االخرى  ال�شركات  بني 

بعبارته) لكي ال تكون حقاًل للتجارب( لذا علينا االختيار. 

 فعلى �شبيل املثال كانت لنا م�شاركة يف الكثري من املعار�ض ومثال على ذلك دعوتنا 
ملعر�ض ازمري يف) تركيا(  ووجهت لنا دعوات لزيارة املعامل وامل�شانع املوجودة فيها 
لالطالع ب�شكل مبا�شر من قبلنا على منتوجاتهم لكي ال يكون اي �شك عن ر�شانة 

هذه املنتوجات والوقوف عليها ب�شكل مبا�شر..
�ض: ما هو م�شري االيدي العاملة يف اال�شواق امل�شتثمرة وخ�شو�شاً انها ت�شكل م�شدر 

رزقهم.
باملنت�شبني يف  ان االتفاق حول هذا اجلانب مت معاجلته حيث �شيتم االحتفاظ  ج: 
الر�شيد  �شوق  اىل  �شيحولون  والباقي  وبن�شبة%20  لال�شتثمار  اعدت  التي  اال�شواق 
الذي �شيبقى بعيد عن امل�شتثمرين حيث �شتحتفظ ال�شركة به لكونه واجهة تراثية 
لال�شواق  التابعة  البناية  تلك  تكون  و�شوف  العراق  تراث  من  ح�شاراتها  ت�شتمد 
اخلالين  �شاحة  يف  الواقعة  التجارة  وزارة  ملركز  القدمية  البناية  وهي  املركزية 
من  العديد  ت�شم  و�شوف  جديد  جتاري  �شرحاً  لتكون  لتاأهيلها  العمل  يعاد  والتي 

املوظفني.
 واخرياً ا�شاف قائال نحن �شاعدنا بتفعيل قانون )22( لعقد م�شاركة مع ال�شركات 
الر�شمية الن�شاء معمل للزيت على االرا�شي العائدة لهذه ال�شركة لدعم اال�شتثمار 
مديرعام  ال�شيد  وقدم  ال�شركة  هذه  منت�شبي  من  املوظفني  وا�شتيعاب  الوطني 
ال�شركة العامة لال�شواق املركزية توجيه ال�شكر اجلزيل ملعايل ال�شيد وزير التجارة 

لتوا�شله ودعمه لهذة ال�شركة.
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