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الهندسة المصرفية توجد قيمة مضافة.. هدفها تقليل التكاليف وتحسين الخدمات
الفريجي  االأكادميي االقت�صادي د. حيدر  قال 
اجلامعة  يف  واالقت�صاد  االدارة  كلية  م��ن 
الهند�صة  اع��ادة  من  الغاية  ان  امل�صتن�رصية: 
امل�صافة  القيمة  بايجاد  يتمثل  امل�رصفية 
للم�رصف  منافع  من  عنها  ين�صاأ  وما  للزبائن 
ب��اإع��ادة  ال��ب��دء  يف  عنا�رص  ع��دة  وتت�صمن 

الهند�صة.
امل�رصفية  العمليات  هند�صة  باإعادة  ويق�صد 
بانها اعادة ا�صا�صية لت�صميم العمليات بهدف 
اجراء حت�صينات يف االداء يف جوانب الكلفة، و 

النوعية، واخلدمة، وال�رصعة.
املعا�رصة  الدرا�صات  ان   « الفريجي  وا�صاف 
تفاوت  وج���ود  اىل  ت�صري  امل�����ص��ارف  الداء 

اداء فروعها �صواء كان ذلك �صمن  �صارخ يف 
مقارنة  عند  ام  ككل  التجزئة  ف��روع  �صبكة 
تفاوت  اىل  م�صريا  ال��واح��د،  امل�رصف  ف��روع 
 30 بني  ترتاوح  التي  الت�صغيلية  امل�رصوفات 
او يف عدد املعامالت  200 نقطة قاعدية،   -
التي ينجزها املوظف الواحد يف ال�صباك خالل 
 45  -  15 بني  تقدر  التي  ال��واح��دة  ال�صاعة 
ت�صتحق  ق�صايا  وجود  على  يدل  ما  معاملة، 

الدرا�صة واملعاجلة.
والعقود  احل��ايل  العقد  يف  اخل���راء  ويتوقع 
تلك  هي  امل�صارف  اجن��ح  تكون  ان  القادمة 
التي ت�صتهدف بناء العالقات املربحة املن�صبة 
بكفاءة  اخلدمات  وتقدمي  النمو  حتقيق  على 
ال�صوق  جتزئة  خالل  من  عمالئها  �رصائح  اىل 
هند�صة  اع��ادة  ثم  وم��ن  بنجاح،  امل�رصفية 

عملياتها بهدف زيادة االنتاج.
وراء  ا�صباب  ع�رصة  هناك  الفريجي،  واو�صح 
ب�رصورة  العليا  امل�رصفية  االدارات  قناعة 
للبقاء  الزم  ك�رصط  الهند�صة  اع���ادة  تنفيذ 
يخ�ص�ص  ان  وه��ي  ال�����ص��وق  يف  واملناف�صة 
باملئة   60 من  اكرث  امل�رصف  يف  العاملون 
من وقت العمل للرقابة واملتابعة وغريها من 
العمليات املتوجهة نحو داخل امل�رصف على 

ح�صاب خدمة الزبائن وزيادة املبيعات.
امل�رصيف  امل��ج��ال  يف  العاملون  ي��رى  كما 
العديد  الن  الهند�صة  باإعادة  اال�رصاع  �رصورة 
حمدد  غر�ص  دون  اليومية  م�صوؤولياتهم  من 
والت�صهم يف خلق القيمة امل�صافة التي يرغب 
بها الزبائن، كما ان انف�صال االدارة العليا عن 
الزبائن ب�صبب امل�صتويات التنظيمية الو�صيطة 

الكلفة  اي  الكفاءة  ون�صبة  كثريا،  بها  املغاىل 
واح��د  دي��ن��ار  لكل  امل�����رصف  يتحملها  التي 
غري  وتكرار   ، الطموح  دون  هي  ايراداته  من 
العاملني يف كل  ، زيادة  االج��راءات  مرر يف 
احلدود  فوق  واال�صت�صارية  التنفيذية  االدارات 

االعتيادية. 
امل�رصفية  الهند�صة  اع��ادة  ان  راأى  الفريجي 
احلديثة  التكنولوجيا  يف  اال�صتثمارات  �صتقود 
زي��ادة  و  التكاليف  يف  ملحوظة  زي��ادة  اىل 
يحقق  ان  للم�رصف  �صتتيح  كما  املبيعات، 
عملياته  من  االي��رادات  و  التكاليف  يف  مزايا 
للم�رصف  ال�صهم  �صعر  يرفع  وان   ، املختلفة 
امل�صارف  با�صهم  مقارنة  املالية  ال�صوق  يف 
االخرى، ولهذه اال�صباب البد من القيام بعملية 
اعادة هند�صة والتي تهدف اىل تقليل التكاليف 

وحت�صني اخلدمات اىل العمالء و تطوير البيئة 
الداخلية للم�رصف.

امل��داخ��ل  اب���رز  م��ن  ان  اىل  الفريجي،  ول��ف��ت 
هي  املوجهة  الهند�صة  اعادة  يف  امل�صتخدمة 
اه��داف  ب��ني  للمقارنة  ال��رتك��ي��ز،  او  التوجه 
قدرة  وب��ني  االدارة  توقعات  او  وطموحات 
امل�رصف على تقدمي اخلدمات، ومن ح�صن احلظ 
ان جميع امل�صتفيدين من العملية ال يختلفون 
على ان الزبون يجب ان يكون امل�صتفيد االول 
ان  يجب  اال�صبقية  وان  العمليات،  لكل  واالهم 
يقدم  ال��ذي  اال�صلوب  هند�صة  الع��ادة  تطغى 
ويتطلب  للزبائن،  خدماته  امل�����رصف  فيه 
القائم وت�صخي�ص ما  الو�صع  االمر هنا حتليل 
الهند�صة  اع��ادة  عملية  متت  لو  حتقيقه  ميكن 
ومراجعة  االه��داف  �صياغة  على  ي�صاعد  ما 

اال�صبقيات خالل امل�رصوع ككل .
من  الغاية  ان  التاأكيد  اىل  الفريجي  وخل�ص 
القيمة امل�صافة للعميل وما  التغيري هي خلق 
وتت�صمن  للم�رصف  منافع  من  عنها  ين�صاأ 
التوجه وهي،  اال�صا�صية يف �صياغة  العنا�رص 
حتديد امل�صوؤولني عن عملية جتزئة العمالء اىل 
�رصائح وقطاعات حمددة، واالفراد امل�صوؤولني 
عن تغيري م�صارات كل من املبيعات واخلدمات، 
وذلك  التغيري  الحداث  الرامية  اجلهود  ت�صجيع 
قاعدة  وبناء  امل�رصف،  يف  االدارات  قبل  من 
بيانات على م�صتوى عال يف امل�رصف والتاأكد 
من ان جميع امل�صاركني يتفهمون اهمية رقابة 
اعادة  م�رصوع  اهداف  �صياغة  واخريا  االداء، 
العالقة  حيث  من  لل�رصائح  املوجهة  الهند�صة 

بالعمالء احلاليني وكيفية حتقيق النمو.

 ثامر الهيمص

العراق بين جدليات اإلصالح والحرب ونتائجهما المحتملة 
  

يف  ال��دائ��م  النهائي  واالنت�صار  االإ���ص��الح   
احلرب على االإرهاب يف العراق باتا �صنوان 
والرف�ص  واملقاومة  والعناد  يفرتقان،  ال 
يطيل  قد  نعم  نفعا،  يجدي  ال  احلقيقة  لهذه 
اأمد االأزمة، لكنه لن يحلها و�صتتفاقم االأمور 
ني�صان/ابريل  �صهر  �صهد  واآج���ال(  عاجال 
العراق،  يف  جديدة  �صاخنة  اأحداثا  املا�صي 
مثرية  جل�صة  عقدت  منه  ع�رص  الرابع  ففي 
اجلنابي  ع��دن��ان  برئا�صة  ال��ن��واب  ملجل�ص 
املتمردين  الرملانيني  من  طيف  ح�رصها 
الذين مت ت�صميتهم بالنواب املعت�صمني، جرى 
املجل�ص  رئا�صة  باإقالة  قرار  اتخاذ  خاللها 
احلالية وفتح الباب النتخاب رئا�صة جديدة، 
تكون مهمتها ا�صتجواب رئي�ص الوزراء ال�صيد 

حيدر العبادي متهيدا حلجب الثقة عنه.
عراقيل  الرملانية  اخلطوة  هذه  واجهت  وقد 
قدرة  وم��دى  جهة،  من  بقانونيتها  مرتبطة 
القانوين  الن�صاب  توفري  على  لها  املن�صوين 
ف�صال  اأخ��رى،  جهة  من  الالحقة  جلل�صاتها 
ب�صاأنها داخل  ال�صيا�صية  االإرادات  تقاطع  عن 
البلد وخارجه. والأ�صباب كثرية جنحت رئا�صة 
عا�صفة  جل�صة  عقد  يف  املقالة  ال��رمل��ان 
ني�صان-   26 ي��وم  اجلبوري  �صليم  برئا�صة 
على  الت�صويت  االأ�صا�ص  حمورها  كان  ابريل 
املحا�ص�صة  تتجاوز  جديدة  وزارية  كابينة 
حلكومة  الطريق  وتعبد  والعرقية  الطائفية 
التحديات  مواجهة  على  ق��ادرة  تكنوقراط 

الكثرية التي مير بها العراق.

اإدراك كل من احلكومة  الرغم من  ولكن على 
يف  ببلدهم،  املحدق  اخلطر  حلجم  والرملان 
اخل�رصاء  املنطقة  فيه  تتعر�ص  الذي  الوقت 
املح�صنة التي ت�صم املقرات الرئي�صة للدولة 
جماهريية  جموع  قبل  من  �صديد  ح�صار  اإىل 
ال�صدري  التيار  رئي�ص  يوجهها  غا�صبة 
اتخاذ  يف  اجلل�صة  ف�صلت  فقد  ال�صدر  مقتدى 
تر�صيق  احلكومة  ت�صتطع  مل  اإذ  اخلطوة،  هذه 
اإج��راء  على  الرملان  يوافق  ومل  وزارات��ه��ا، 
اإجراء هذا  تغيري وزاري �صامل، كما ف�صل يف 
التغيري يف جل�صته املقررة يوم 28/ني�صان-
جل�صته  عقد  يف  ثالثة  مرة  ف�صل  ثم  ابريل، 
التاريخ  فكان  –ابريل،  30/ني�صان  ي��وم 
اقتحمت  مثري  حدث  مع  موعد  على  االأخ��ري 
الغا�صبني  املواطنني  من  غفرية  جموع  فيه 
على  و�صيطرت  اخل�����رصاء،  املنطقة  اأ���ص��وار 
من  ع��دد  ب�رصب  قامت  كما  ال��رمل��ان،  مقر 
الوزراء  جمل�ص  مقر  وحما�رصة  الرملانيني، 
تتخذ من  اأن  قبل  االأخرى،  احلكومة  ومقرات 
�صاحة االحتفاالت داخل هذه املنطقة مكانا 

العت�صامها.
من  الرغم  على  –ابريل  ني�صان  اأح��داث  اإن 
توقع حدوثها اإال اأن طريقة و�رصعة ح�صولها 
ي�صري اإىل بدء مرحلة جديدة ت�صهدها ال�صاحة 
قاطعة  دالل��ة  وت��دل  العراقية.  ال�صيا�صية 
ا�صتندت  التي  الداخلية  اللعبة  قواعد  اأن  على 
 2003 ع��ام  منذ  ال�صيا�صية  العملية  اإليها 
تال�صيها  ومع  ف�صيئا،  �صيئا  بالتال�صي  اآخذة 
لكثري  ال�صيا�صي  الوجود  �صيختفي  التدريجي 

من الوجوه 
التي  البارزة 
عليها  اع���ت���اد 
ما  ال��ع��راق��ي��ون، 

حتل  جديدة  وج��وه  ب��روز  اإىل  املجال  يف�صح 
مكانها يف امل�صتقبل.

االإقليمية  ال��ق��وى  عجز  ع��ن  تف�صح  مثلما 
يف  احلكم  نظام  اأرك��ان  تثبيت  يف  والدولية 
وتنامي  "داع�ص"  ظهور  اأن  حتى  البلد،  هذا 
االإرهاب االأعمى منذ حزيران- يونيو 2014 
العجز،  هذا  موؤ�رصات  �صمن  يندرج  اأن  ميكن 
ويبدو اأن الرهان على بناء ال�صلطة يف العراق 
اأو  وال��دويل  االإقليمي  الطرف  هذا  مل�صلحة 
واأ�صبح وا�صح مقدار  ذاك ف�صل ف�صال ذريعا، 
هذا الف�صل من خالل عدم االتفاق على مواقف 
دولية  ا�صرتاتيجية  تعتمد  وموحدة  من�صجمة 
�صاملة هدفها �صمان االأمن واال�صتقرار الدائم 

يف العراق واملنطقة.
ومن جهة اأخرى امل�صاكل الكثرية التي تواجه 
والبطالة،  والفقر،  )الف�صاد،  العراقي  املجتمع 
وفقدان الثقة، وغياب االأمن، وتنامي م�صاعر 
االإحباط، وانعدام االأمل، والنمو الدميوغرايف، 
التخطيط  و�صوء  ال��دول��ة،  موؤ�ص�صات  و�صلل 
العنف  م��ع��دالت  وت�����ص��اع��د  االق��ت�����ص��ادي، 
واجلرمية، و�صعف البنية التحتية( وغري ذلك، 
والتحمل،  ال�صيطرة  نطاق  عن  تخرج  ب��داأت 
على  غ�صبه  ج��ام  ي�صب  امل��واط��ن  ف��اأخ��ذ 
ال�صيا�صية،  وقياداته  الد�صتورية  موؤ�ص�صاته 
وهذا االأمر يظهر جليا من خالل ما تزخر به 
و�صائل التوا�صل االجتماعي واأعمدة املقاالت 
والرامج  املدنية  والفعاليات  ال�صحف  يف 
ن�صاطات  من  العراقية  واالإذاعية  التلفزيونية 
تعر عن ال�صخرية تارة، والغ�صب واال�صتنكار 

تارة اأخرى مما يح�صل يف البلد.
ك���م���ا ت��زي��ح 
اأح��������������داث 
ه�����ذا ال�����ص��ه��ر 
امل���ت�������ص���ارع���ة 
حقيقة  عن  ال�صتار 
امل�رصوع  اأن  مفادها 
ال��ع��راق  االإره��اب��ي يف 
ويقل  زخمه  ي�صعف  ب��داأ 
خطره، ويرتاجع عن حتقيق 
للمطالب  �صمح  ب�صكل  غاياته، 
على  �صوتها  يعلو  اأن  االأخ��رى 
مطلب االأمن، ف�"داع�ص" واأخواتها 
اآخ��ذة  االإره��اب��ي��ة  التنظيمات  م��ن 
بال�صعف امل�صتمر الذي من املمكن اأن 
واإنهاء وجودها  الق�صاء عليها  اإىل  يقود 
الع�صكري، واحلراك الذي نراه داخل العراق 
وخارجه ما هو اإال خطوات تقوم بها االأطراف 
جميعا ا�صتعدادا ملرحلة ما بعد "داع�ص" التي 
�صتكون بحاجة اإىل منط تفكري و�صلوك وقيادة 

يختلف متاما عن املرحلة ال�صابقة لها.
يف  واملحللني  ال�صا�صة  بني  وا�صع  جدل  يثور 
هل  مفادها  ت�صاوؤالت  حول  احلا�رص  الوقت 
جوهرية  اإ�صالحات  الإج��راء  منا�صب  الوقت 
يف  ال��ع��راق  يف  واالإدارة  للحكم  و�صاملة 
مع  م�صريية  حربا  البلد  فيه  يخو�ص  وقت 
االأج��در  من  األي�ص  االإره��اب��ي��ة؟  التنظيمات 
تركيز  ال�صيا�صية  والقوى  و�صعبها  باحلكومة 

ودحره  "داع�ص"  هزمية  على  قدراتها  كامل 
ق�صية  على  ت�صتيتها  م��ن  ب��دال  النهائي 

االإ�صالح؟
وحتتاج  ا�صتثنائية،  احلروب  اأوقات  اإن  نعم، 
اأجل  اإىل تركيز القوى واجلهود والقدرات من 
حتقيق الن�رص فيها، ولكن عند ا�صتعارة قواعد 
كالوفيتز،  الكبري  اال�صرتاتيجي  من  احل��رب 
تكون  ال  احل��رب  يف  اخل�صم  هزمية  اأن  جتد 
لديه،  اال�صرتاتيجي  الثقل  مركز  بتدمري  اإال 
الرئي�صة  املعركة  ميثل  املركز  هذا  فتحطيم 
ثانوية  معارك  ت�صبح  عداها  وما  للقوات، 
اأقل �صاأنا ت�صبق اإعالن الن�رص النهائي. وعليه 
يف  االإره���اب  مكافحة  ح��رب  اإىل  نظرنا  اإذا 
الرئي�ص  الثقل  مركز  اأن  نرى  اليوم،  العراق 
من  و�صعبها  العراقية  احلكومة  لطرفيها: 
اأخرى،  جهة  من  وحلفائها  و"داع�ص"  جهة، 
هو ال�صعب العراقي، فكال الطرفني �صيعجز عن 
االنت�صار اإذا مل يك�صب ال�صعب بكافة مكوناته.
ال�صهل  من  يجعل  اأع��اله  احلقيقة  اإدراك  واإن 
عام  منذ  ال�صيا�صية  العملية  اإن  ال��ق��ول: 
مبوؤ�ص�صاتها  احل��ا���رص  ال��وق��ت  اإىل   2003
ف�صلت  الفكرية  واأط��روح��ات��ه��ا  الد�صتورية 
تنقله  اإذ  املجتمع،  واقع  تطوير  يف  بامتياز 
مرحلة  اإىل  وال�����رصاع  ال��ن��زاع  مرحلة  م��ن 
الهدوء واال�صتقرار والتعاي�ص، كما مل حتافظ 
العراقي  ال�صيا�صي  ال��ق��رار  ا�صتقاللية  على 
الثقة  تعزيز  عن  وعجزت  ودول��ي��ا،  اإقليميا 
�صلطة  تفعيل  وع��ن  و�صعبها،  احلكومة  بني 
تنفيذ القانون، وتر�صيخ التجربة الدميقراطية. 
بداأ ي�صيب  االأداء احلكومي  الرتاجع يف  وهذا 
في�صعف  اأطيافه،  بكل  املجتمع  العمق  يف 
امل�صتقبل،  االيجابية على  حيويته ورهاناته 
ويف ظل هذا احلال مل يعد مهما كثريا هزمية 
بقاء  مع  الأنه  ا�صرتاتيجي؛  كهدف  "داع�ص" 
العراق  يكون  قد  عليه،  هو  ما  على  احل��ال 
"داع�ص"  القادمة من  الن�صخة  على موعد مع 
االإرهاب  هزمية  تكون  لن  وعندها  م�صتقبال، 

جذرية ونهائية.
ال�صتئ�صال  املطلوب  اإن  هنا:  القول  و�صفوة 
املنتجة  االأ�صباب  على  الق�صاء  هو  االإره��اب 
وهذا  الدائم،  واال�صتقرار  االأم��ن  لتحقيق  له؛ 
�صاملة  اإ�صالح  بعملية  ف��ورا  البدء  يقت�صي 
ت�صمح  ب�صورة  العراقية،  ال��دول��ة  ملفا�صل 
مبيالد حكومة متجان�صة وقوية تتحرك وفقا 
وتعزز  ال�صيا�صي،  العمل  من  جديدة  لقواعد 
�صلطة تنفيذ القانون يف البلد ب�صكل ال ي�صتثني 
اأحدا من قمة هرم ال�صلطة اإىل اأدنى قواعدها.
االقت�صادية  االأزمة  ملجابهة  الدولة  واإع��داد 
النفطية  االإيرادات  انخفا�ص  بفعل  املتفاقمة 
غ��ذاء  �صلة  ح�صاب  على  ت��ك��ون  ال  بطريقة 
الدولة  موؤ�ص�صات  وتر�صيق  العراقي.  املواطن 
لتعمل بكفاءة و�رصعة بعيدا عن البريوقراطية 
املجتمع  وتهيئة  داخلها،  املعتادة  املقيتة 
ملزيد  الباب  تفتح  �صاملة  �صيا�صية  مل�صاحلة 
والتعاي�ص بني مكوناته  والثقة  االحرتام  من 
ال�صيا�صية  القيادات  بع�ص  وقبول  املختلفة. 
مل  اأنهم  اإىل  ت�صري  التي  اجل��دي��دة  للحقائق 

العالقة  يف  النظر  واإع��ادة  بهم،  مرغوبا  يعد 
واالإقليم  االحت��ادي��ة(  )احلكومة  املركز  بني 
اإقليم كرد�صتان( ب�صكل يتنا�صب مع  )حكومة 
حكومة  اإفهام  مع  لالأخري،  ال�صكاين  احلجم 
وبدون  بو�صوح  الفاعلة  وقياداته  االإقليم 
لف ودوران اأنهم اأما يتخلوا عن م�صاك�صاتهم 
احلكم  جتربة  بناء  من  فاعال  جزءا  ويكونوا 
الدميقراطي يف العراق، واأما يذهبوا اإىل تقرير 
م�صريهم باأي طريقة يرونها منا�صبة وحتمل 
احلكومة  وعلى  كانت،  اأي  خياراتهم  نتائج 
االحتادية قبول نتائج هكذا اإجراء، فالتخل�ص 
من اجلزء املعيق للبناء خريا من بقائه الذي 

ينتهي بتهدمي البناء بالكامل.
العراقي  القرار  ل�صانع  املفيد-اأي�صا-  ومن 
اأن يح�صن اال�صتماع اإىل  يف املرحلة القادمة 
الراأي االآخر؛ من اجل اإن�صاج واإجناح جتربته 
اجلهات  باأداء  النظر  يعيد  وان  الدميقراطية، 
غري  احلكومات  يف  والت�رصيعية  التنفيذية 
فيها  اخللل  مكامن  ملعرفة  باإقليم  املنتظمة 

واإ�صالحه ب�رصعة وقوة.
العراق  بعالقات  النظر  اإع���ادة  ع��ن  ف�صال 
مدى  منطلقها  ليكون  والدولية؛  االإقليمية 
العراق  يف  ال��دول��ة  لبناء  ط��رف  كل  اح��رتام 
ال�صنوات  اأح��داث  اأثبتت  فقد  ال�صلطة،  بناء  ال 
يلهثون  جميعا  العراق  ج��ريان  اأن  املا�صية 
ح�صاب  على  البلد  هذا  يف  ال�صلطة  بناء  وراء 
ي�صعرون  جميعا  الأنهم  رمب��ا  ال��دول��ة،  بناء 
جارهم  م��ع  التعامل  يف  الطريقة  ه��ذه  اأن 
املدى  على  اأكرث  م�صاحلهم  حتقق  ال�صعيف 
اأن هكذا  اإال انه حان الوقت ليفهموا  الق�صري، 
فاإنها  العراق  ت��وؤذي  التي  بالقدر  �صيا�صات 
توؤذيهم على املدى البعيد، اأما على امل�صتوى 
الدويل فكانت اأغلب االأطراف الدولية متار�ص 
دور املتفرج تارة، والدور ال�صلبي تارة اأخرى 
اجتاه جمريات االأحداث العراقية، وهذا اأي�صا 
االإرهاب  كان  فاإذا  يتغري،  اأن  ال�رصوري  من 
ا�صتطاع  املظلمة  اأفغان�صتان  كهوف  يف 
قلب  يف  الدولية  امل�صالح  لي�رصب  االمتداد 
وال�صلم  االأم���ن  وي��ه��دد  ال��راأ���ص��م��ايل،  ال��ع��امل 
م�صدره  يكون  باإرهاب  بالك  فما  الدوليني، 

القلب اال�صرتاتيجي الورا�صيا؟!
واالنت�صار  االإ���ص��الح  ت��ق��دم،  م��ا  وخال�صة 
يف  االإره��اب  على  احلرب  يف  الدائم  النهائي 
والعناد  يفرتقان،  ال  �صنوان  باتا  ال��ع��راق 
يجدي  ال  احلقيقة  لهذه  والرف�ص  واملقاومة 
لن  لكنه  االأزم���ة،  اأم��د  يطيل  ق��د  نعم  نفعا، 
يحلها، و�صتتفاقم االأمور عاجال واآجال، لتكون 
ال  فاالأحداث  االحتماالت،  كل  على  مفتوحة 
معها  التعامل  وميكن  ال�صيطرة،  حتت  زال��ت 
لبناء  منطلق  اإىل  لتحويلها  وحكمة؛  بروية 
القبول  اأو  وتاأثريا،  تفاعال  واأكرث  اأقوى  عراق 
اأحد  ال  لكن  بداية  لها  هاوية  اإىل  بانزالقها 
واملهارة  احلكمة  وقت  واأنه  نهايتها.  يعرف 
وقت  ال  وخارجيا  داخليا  والتعاون  واالإيثار 
والتفرق  واال�صتئثار  وال�صفاهة  التطرف 
والرهانات اخلا�رصة، فلي�صتوعب اجلميع ذلك 

قبل فوات االأوان.

د. خالد عليوي العرداوي

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

509.31
3.70
0.73%

3,537,397,394
15,610,368,569

467
38
12
5
21

0.45
191,885,341.00

0.71
136,970,781.00

0.34
114,100,000.00

0.90
71,482,000.00

0.41
45,700,000.00

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)INCP( اسفنج

0.71
97,999,256.00

0.45
84,360,696.00

6.92
73,527,432.00

0.90
64,333,800.00

1.90
61,812,372.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)SKTA( شماكس

)BSUC( سومر

)SMRI( عقار
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سعر الذهب عيار 14
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خبير: شراكة القطاعين العام والخاص ستنهض باالقتصاد الوطني 

اىل  الربيعي  خلف  ف��الح  د.  االأك��ادمي��ي  دع��ا 
وخلق  اخل��ا���ص  القطاع  دور  تفعيل  ����رصورة 
احتكار  واأنهاء  لال�صتثمار،  مالئمة  اأعمال  بيئة 
بناء  واعادة  االقت�صادي  للن�صاط  العام  القطاع 
تكامليا  ليكون  التنموي  اخلا�ص  القطاع  دور 
ا�صا�صيا  ركنا  ي�صكل  كونه  العام،  القطاع  مع 
من اركان اأية دعوة لالإ�صالح االقت�صادي واأية 
ان  االقت�صادية.وا�صاف،  للتنمية  ا�صرتاتيجية 
واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�رصاكة  تفعيل 
فهم  اىل  ت�صتند  اقت�صادية  روؤية  وجود  ت�صتلزم 
االنية  الوطني  االقت�صاد  الحتياجات  دقيق 
الهيكلي  التحول  مقدمتها  ويف  وامل�صتقبلية، 
املتمثل بتقليل م�صاهمة قطاع النفط يف الناجت 
غري  الناجت  م�صاهمة  رفع  عن  ف�صال  املحلي، 
اخلا�ص  القطاع  دور  تفعيل  خالل  من  النفطي 

يف الن�صاط االإنتاجي.  
بني  ما  وتوزيعها  االدوار  �صياغة  بان  ون��وه 

ارتبطت  ال��ع��راق  يف  واخل��ا���ص  العام  القطاع 
االقت�صادي  الفائ�ص  على  ال��دول��ة  بهيمنة 
املتمثل باملورد النفطي، ما فر�ص واقعا كر�ص 
هيمنة القطاع العام واإزاحة القطاع اخلا�ص او 
م�صادر  وعن  االقت�صادي  الن�صاط  عن  حتييده 

الرتاكم واإمكاناتها املتعددة يف حتقيق النمو.
اإع��ادة  على  التاأكيد  اهمية  اىل  ا�صار  الربيعي 

واخلا�ص،  العام  القطاع  بني  االأدوار  توزيع 
قيادة  العام يف  القطاع  اأخفق  اأن  بعد  وخا�صة 
باأهمية  القناعة  وتزايد  مبفرده،  التنمية  عملية 
عملية  يف  اخلا�ص  للقطاع  الفاعلة  امل�صاركة 
ان  اىل  والت�صغيلواملح  واالإن��ت��اج  اال�صتثمار 
التي  اال�صباب  اأب��رز  بني  من  كان  التوجه  هذا 
قادت اىل حالة الهدر و�صوء الت�رصف باملوارد 

نحو  وتوجيهها  والب�رصية  املادية  االإنتاجية 
م�صارات بعيدة متاما عن التنمية وخا�صة خالل 
فرتة املركزية ال�صديدة وهيمنة القطاع العام يف 
الفرتة املمتدة بني )2003-1964( الفتا اىل 
 )2003-2013( الفرتة  فان  وباملقابل  انه 
االقت�صاد  اإدارة  يف  فو�صى  حالة  اىل  ادت 
واالخ��ت��الالت  االقت�صادية  االأزم���ات  وتفاقم 

الهيكلية واملوؤ�ص�صية.
الربيعي على �رصورة مواجهة التحديات  وحث 
العام  القطاعني  ب��ني  ال�����رصاك��ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
اال�صتقرار  حالة  بفقدان  واملرتبطة  واخلا�ص، 
اال�صرتاتيجيات  لتنفيذ  املطلوب  اال�صرتاتيجي 
البعيدة املدى والهادفة اىل ت�صحيح االختالالت 
القطاع  ب��دور  والنهو�ص  االقت�صاد  وتنويع 
القطاعني  بني  ال�رصاكة  عملية  وتفعيل  اخلا�ص 
القطاع  اىل  التنمية  ع��بء  حتويل  خ��الل  م��ن 
املنا�صب  اال�صتثمار  مناخ  وتهيئة  اخل��ا���ص 
نحو  �صعيه  يف  اخلا�ص  القطاع  مهمة  لت�صهيل 

اداء دوره التنموي املن�صود.

حامد عبد الحسين الجبوري 


