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دراسة: المؤسسات المالية العراقية تسير بشكل صحيح لتحقيق أهدافها التنموية
م�ؤ�س�سات  ه��ي  ال���دول  يف  املركزية  البن�ك  اإن   
مهامها  تنفيذ  يف  وم�ستقلة  ر�سينة  �سيادية  مالية 
القطاع  وتراقب  ت�رشف  وهي  النقدية  و�سيا�ساتها 
للحك�مة،  امل���ايل  امل�ست�سار  وتعترب  امل�����رشيف 
يف  ا�سا�سيًا  دوره  كان  العراقي  املركزي  والبنك 
التغيري  بعد  العراق  يف  االقت�سادية  العملية  ادارة 
النقدية  لل�سيا�سة  ادارت��ه  خ��ال  من   2003 ع��ام 
ال�سن�ات  خال  العراق  مّر  حيث  اهدافها  وحتقيق 
)٢٠٠٣-٢٠١٦( مبرحلة مهمة من مراحل نظامه 
تطبيقات  بداية  التغيري  �سمل  حيث  االقت�سادي 
مقدمات  بناء  تعتمد  االقت�سادي  للبناء  جديدة 
النظام  وا���س��رات��ي��ج��ي��ات  فل�سفة  م��ن  االن��ت��ق��ال 
االقت�سادي املركزي يف اإدارة االقت�ساد اإىل فل�سفة 
اأهم ما ميَّز  وا�سراتيجيات واآليات اقت�ساد ال�س�ق. 

�سيا�سات  وممار�سة  التجريبية  هي  املرحلة  هذه 
واجتهادات اقت�سادية تعتمد باالأ�سا�س على جتارب 
ال�س�ق دون  اقت�ساد  اآليات  دول �سبقتنا يف تطبيق 
االأ�سا�سية  االقت�سادية  املرتكزات  على  االعتماد 
لهذا االنتقال، كما اأكدت جميع الدرا�سات والتقارير 

ال�سادرة عن البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل. 
ال�سيا�ستني  بني  التن�سيق  وعدم  الروؤية  ارتباك  اإن   
االقت�سادية  ال�سيا�سات  واختاف  والنقدية  املالية 
اجلديد  للبناء  االقت�سادي  املنهج  و�س�ح  وع��دم 
ت�ستت  يف  وا�سحة  م�ساهمة  �ساهم  لاقت�ساد 
الروؤى  واختاف  النقدية  ال�سيا�سة  يف  التطبيقات 
املركزية  االأه��داف  اإىل  لل��س�ل  واال�سراتيجيات 
البيئة  م�اد  بع�س  يف  ق�س�ر  اإىل  اإ�سافة  املحددة، 
الت�رشيعية للق�انني االقت�سادية التي تنظم العملية 
التطبيق،  يف  ا�سطراب  اإىل  اأّدى  مما  االقت�سادية، 
امل�رشيف  والقطاع  العراقي  املركزي  البنك  ان  اال 

من  االنتقال  باجتاه  كبرية  تط�ر  خط�ات  خطى 
الن�ساط ال�سرييف اىل الن�ساط التنم�ي فمنذ �سدور 
الق�انني التي تنظم العمل امل�رشيف يف عام 2004  
 2004 ل�سنة   56 املركزي  البنك  قان�ن  و�سدور 
حتققت اإجنازات كبرية يف جمال احلد من الت�سخم 
به  وال��س�ل  العراق  منه  يعاين  كان  الذي  اجلامح 
اإىل معدالت جيدة لعام 2016بلغت ٢ باملئة، كما 
البنك  اأن  اإىل  املالية  وامل���ؤ���رشات  البيانات  ت�سري 
�سن�ات  لعدة  املحافظة  ا�ستطاع  العراقي  املركزي 
الدينار  ���رشف  �سعر  على  احلا�رش  ال�قت  وحتى 
مت�ازن  ب�سكل  االأمريكي  ال��دوالر  مقابل  العراقي 
تبعًا  ونزواًل  �سع�داً  والتباين  التذبذب  من  بالرغم 
املالية  واالزم���ة  ال�سعبة  االقت�سادية  للظروف 
النفط   ا�سعار  يف  االنخفا�س  ب�سبب  واالقت�سادية 
حتدث  التي  وامل�ساربات  االره��اب  على  واحل��رب 
يف االأ�س�اق، حيث ياحظ اأن التدخل الي�مي للبنك 

وال�رشاء  البيع  عملية  اإدارة  يف  العراقي  املركزي 
ال�سيا�سة  معطيات  ���س���ء  يف  االأجنبية  للعملة 
منذ)4/10/2003(،  اعتماده  مت  والذي  النقدية 
بالرغم من االنتقادات واملاحظات الكثرية، �ساهم 
م�ساهمة كبرية يف املحافظة على اال�ستقرار النقدي 
وم�اجهة اأية كميات يحتاجها ال�س�ق لغر�س مت�يل 
وزارة  احتياجات  وتلبية  اخلا�س  للقطاع  التجارة 

املالية من العملة املحلية.
تعليمات  البنك  ا�سدر  االنتقادات  هذه  مل�اجهة   
التي  اخل��روق��ات  على  ال�سيطرة  وح��اول  و�س�ابط 
مكاتب  من  الي�مية  واملتابعة  باملراجعة  حتدث 
البنك ويف امل�سارف وبالرقابة  االم�ال يف  غ�سيل 
اال�ستباقية االلكرونية كما ا�سدر اخرياً دليل غ�سيل 
االم�ال تاأكيدا ل�سبط تطبيق قان�ن غ�سيل االم�ال 
تفكريه  اإىل  ا�سافة  اجل��دي��د  االره���اب  ومكافحة 
امل�ستندية  االعتمادات  ا�سل�ب  العتماد  املت�ا�سل 

اال�سل�ب احلايل بهدف  واحالها تدريجيا بدال من 
من  واحل��د  االأجنبية  العملة  حركة  على  ال�سيطرة 
الت�رشف بها بخاف االهداف االقت�سادية املحددة 

لتطبيقات ال�سيا�سة النقدية.
يعترب  االأجنبية  العملة  و���رشاء  ببيع  التعامل  اإن   
ال�سيطرة  يف  املفت�حة  ال�س�ق  عمليات  اأك��رب  من 
الفائ�س  وو�سع  املحلية  ال�سي�لة  منا�سيب  على 
العامة  امل�ازنة  يف  ال�سليمة  م�ساراته  يف  النقدي 
املركزي  البنك  حافظ  اإذ  اال�ستهاكي،  واالنفاق 
�سعر �رشف  ا�ستقرار  على   2016 عام  العراقي يف 
ال�س�ق  يف  االأمريكي  الدوالر  جتاه  العراقي  الدينار 
فيما  دوالر،  لكل  دينارا   )1290( بحدود  امل�ازية 
تراوحت  2015 مبعدالت   /  2012 �سجل يف عام 
العلم  مع  دوالر  لكل  دينارا   )1230-1250( بني 
الر�سمي  ال�سعر  على  حافظ  قد  املركزي  البنك  ان 
م�ؤ�رش  وه���  ثابتة  مبعدالت  الي�مية  للتعامات 

اأن يتم ا�ستقرار �سعر ال�رشف خال  اقت�سادي جيد 
االقت�سادية  الظروف  من  بالرغم  ال�سن�ات  ه��ذه 
و   2014 عام  خال  العراق  بها  مر  التي  ال�سعبة 
املفاجئ  الهب�ط  ب�سبب  م�ستمرة  ومازالت   ،2015
الأ�سعار النفط العاملية بن�سبة اكرث من )65 يف املئة( 
اال�ستقرار  وعدم   2014 يف   باأ�سعاره  باملقارنة 
يف  وامل�ساربات  االإره���اب  على  واحل��رب  االأمني 
مت�ازنة  معدالت  على  حافظ  لكنه  العملة،  �س�ق 
معدالته  اإىل  يع�د  اأن  ونت�قع  ون���زواًل،  �سع�داً 
اأ�سعار  الن�سبي يف  التح�سن  بعد  الطبيعية خ�س��سًا 
الأغرا�س  النفط  كميات  وزي���ادة  العاملية  النفط 
الت�س�يق وتطبيق االآلية اجلديدة املعتمدة من البنك 
ا�ستطاع  كذلك   ،2017 عام  يف  العراقي  املركزي 
البنك املركزي العراقي االحتفاظ باحتياطي نقدي 
اأجنبي بحدود )50( مليار دوالر برغم هب�ط اأ�سعار 

النفط العاملية وظروف الرك�د االقت�سادي.

بغداد - سمير النصيري

االستقرار االقتصادي أحد مرتكزات األمن الوطني

مفهوم الأمن الوطني
ُيعدُّ مفه�م امن الدولة ال�طني باأنه تعبري عن 
للدولة وامل�اطنني  حماية احلك�مة والربملان 
ال�سيا�سية   ال�سلطة  ف��ر���س  �سيا�سات  ع��رب 
والع�سكرية،  والدبل�ما�سية  واالقت�سادية، 
من  وا�سعة  جمم�عة  املفه�م  ه��ذا  وي�سمل 
التحديات التي ت�ؤثر على االأمن غري الع�سكري 

اأو االقت�سادي للدولة. 
 ومن اأجل �سامة االأمن ال�طني، حتتاج الدولة 
لاأمن االقت�سادي، واأمن الطاقة، وامن املياه 
ت�سكل  مبجم�عها  التي  احللقات  من  وغريها 

منظ�مة االمن ال�طني. 
ال�طني قد ال تقت�رش على  االأمن   ان حتديات 
من  ب��ل  اأخ���رى،  دول  م��ن  تقليديني  خ�س�م 
مثل ع�سابات  احلك�مية  الفاعلة غري  اجلهات 
متعددة  وال�����رشك��ات  وغ��ريه��ا،  امل���خ���درات 
املزيفة،  احلك�مية  واملنظمات غري  اجلن�سيات 
بالفايرو�سات  هج�م  حت��دي��ات  ي�سمل  كما 

االلكرونية والك�ارث واالأحداث الطبيعية . 

اخلارجية  وزي���ر  كي�سنجر  ه��ري  وي��ع��رِّف   
االأمريكي االأ�سبق االمن الق�مي )ال�طني( باأنه 
اإىل  طريقها  عن  املجتمع  ي�سعى  اج��راءات  اأية 

حفظ حقه يف البقاء. 
االأمريكي  الدفاع  وزير  مكنمارا،  روبرت  اما   
والتنمية،  التط�ر  يعني  بانه  فيعرفه  االأ�سبق، 
اأو  االجتماعية  اأو  االقت�سادية  منها  �س�اء 

ال�سيا�سية يف ظل حماية م�سم�نة. 
 وبذلك يك�ن مفه�م االمن ال�طني، يف عم�م 
املنا�سبة  ال��ظ��روف  تهيئة  بانه  التعريفات 
ال�ساملة  للتنمية  اال�سراتيجية  اخلطط  لتنفيذ 
مبا  واخلارج  الداخل  من  الدولة  تاأمني  بهدف 
بالقدر  اأبعادها،  باختاف  التهديدات  يدفع 
له  ت�فر  م�ستقرة  حياة  ل�سعبها  يكفل  ال��ذي 

اأق�سى طاقة للنه��س والتقدم. 
مرتكزات الأمن الوطني

مرتكزات  ثاثة  على  ال�طني  االم��ن  يق�م   
واالم��ن  االق��ت�����س��ادي  االم���ن  ه���ي:   ا�سا�سية 

االجتماعي واالمن ال�سيا�سي، وكما يلي:
على  العمل  ه���  االق��ت�����س��ادي:  االأم���ن   1-  
وتنمية  االقت�سادي  اال�ستقرار  ت�في�������ر 
املعي�سية  القدرة  ورفع  ال�طنية  ال�سناع���ات 

ال�سعب  متطلبات  جميع  وت�فري  للم�اطنني 
وت�في���ر  اخلدمية  وامل�اد  الغذائية  امل�اد  من 
من  حالة  وحتقيق  والرفاهية  التقدم  �سبل 
االكتفاء الذاتي من امل�ارد املحلية ف�سا عن 
تنمية امل�ارد الب�رشية وخلق تنمية اقت�سادية 

واجتماعية م�ستدامة.
ال�سلمي  التعاي�س  وه�  االجتماعي:  االأمن   2-
قب�ل  خ��ال  من  الدولة  مك�نات  جميع  بني 
والتقاليد  ال��ع��ادات  واح���رام  االآخ���ر  ال��ط��رف 
او  العرق  عن  النظر  بغ�س  االخرى  للمك�نات 
الدين اأو املذهب او اله�ية او ال�سع�ر  باالأمان. 
اخلطر  ا�ست�سعار  وه�  الع�سكري:  االأم��ن   3-
الدفاعية وقراءة لن�ايا  القدرات  امل�سلح وبناء 
االمن  عن  الدفاع  بغية  امل�ستقبلية  التهديدات 

االجتماعي واالقت�سادي وال�سيا�سي. 
دول��ة  بناء  ميكن  ال  بانه  امل�سلمات،  وم��ن   
مت�يل  بامكانه  ق�ي  اقت�ساد  بناء  دون  ق�ية 
امليزانية الت�سغيلية وميزانية التنمية وحتقيق 
رفاه اجتماعي ي�ؤمن ا�ستقراراً امنيًا و�سيا�سيًا، 
دفاع  خال  من  ال�الء  يعزز  و  القناعة  وي�لد 
واقت�سادية،  امنية  مكت�سبات  عن  امل�اطن 
ف�سا عن ان االقت�ساد الق�ي �سي�ؤمن بناء ق�ة 

ية  ع�سكر
ق��������ي�������ة 
����س���ت���داف���ع 
ب��������دوره��������ا 
ع������ن ال����ق�����ة 
االق���ت�������س���ادي���ة 

والق�ة ال�سيا�سية. 
ال���ق����ة  وت��ع��ت��م��د   
على  االق��ت�����س��ادي��ة 
ت���ن����ي���ع امل�������س���ادر 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا وادارت���ه���ا 
خال  م��ن  �سكل  باف�سل 
ال��ع��ن��ا���رش االق��ت�����س��ادي��ة 

الرئي�سة وهي: 
اأ- الزراعة

يتم  الغذائي  االم��ن  حتقيق  ان   
الذاتي  االكتفاء  حتقيق  خال  من 
يف االن��ت��اج ال��زراع��ي واحل��ي���اين 
ا�سترياد  يتم  فيما  ع��ال��ي��ة،  بن�سب 
من  باال�سترياد  منه  القليلة  الن�سبة 
وت�ظيف  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  خ��ال 
اتفاقيات  لتحقيق  الدبل�ما�سية  االدوات 
الدول  يف  حي�يا  نف�ذا  حتقق  ا�سراتيجية 
اال�سترياد،  م�سادر  وحماية  منها  امل�ست�رد 
مل�سادر  ا�سراتيجية  بدائل  و�سع  عن  ف�سا 
مل�اجهة  عالية  مرونة  يخلق  مبا  اال�سترياد 
والك�ارث  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االزم��ات 

الطبيعية.
من  مرتفعة  ن�سبة  حتقيق  يف  الف�سل  ان   

االكتفاء الذاتي �سي�ؤدي اىل الت��سع باال�سترياد 
الر�س�خ  ال�سعبة ف�سا عن  العملة  وا�ستنزاف 
ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����س��ل��ع  حت��ت��ك��ر  دول  اب���ت���زاز  اىل 

اال�سراتيجية .
يف  الت��سع  يجب  الغذائي  االم��ن  ولتحقيق   
عن  ف�سا  اال�سراتيجية،  املحا�سيل  انتاج 
اال�ستقرار  ي���ؤم��ن  و  عمل  فر�س  ي�فر  ك�نه 
الداخلي، ويتطلب ذلك االرتقاء عم�ديا وافقيا 
الزيادة  مع  يتما�سى  مبا  الزراعي  االنتاج  يف 
الري  م�ساريع  وتنفيذ  املياه  ووفرة  ال�سكانية 

والبزل واال�ست�ساح . 
ال�سناعية،  املحا�سيل  انتاج  يف  الت��سع  ان   
فانه  املحلية،  احل��اج��ة  �سد  اىل  باال�سافة 
يحقق فائ�سًا ماليًا من العملة ال�سعبة، ميكن 
منتجات  ا�سترياد  نفقات  لتغطية  ا�ستخدامه 
الفج�ة  ردم  يتم  وبذلك  البلد،  مت�فرة يف  غري 

الغذائية  والفج�ة يف امليزان التجاري.
ب - امل�ارد النفطية واملعدنية 

هائلة  نفطية  برثوة  العراق  على  اهلل  مّن  لقد   
ا�ستثمارها  املتعاقبة  احلك�مات  حت�سن  مل 
النفطية  ال��رثوة  مييز  ما  و  االم��ث��ل،  بال�سكل 
االرا�سي  جميع  بني  م�زعة  تك�ن  تكاد  انها 
يف  الغاز  يت�اجد  كما  العراقية،  واملحافظات 
غازية  مكامن  عن  ف�سا  النفطية  املكامن 

م�ستقلة. 
وكان الغاز يحرق ويهدر لعق�د، وقد مت م�ؤخرا 
ال�رشوع يف ا�ستغال الغاز ب�سكل حمدود دون 

م�ست�ى الطم�ح. 
بن�عني:  ال��ع��راق  يف  الكربيت  يت�اجد  كما   
منجمي ونفطي، واالخري م�ساحب للنفط اخلام 
يف  الت��سع  من   والبد  امل�سايف،  يف  وُيف�سل 
بن�عيه،  الكربيت  ت�ستخدم  �سناعات  ان�ساء 
لت�سدير  منافذ  وتط�ير  ان�ساء  ع��ن  ف�سا 
اال�س�اق  وايجاد  وامل�سّنع،  اخل��ام  الكربيت 

اخلارجية لت�سديره. 
�سناعات  ان�ساء  اىل  ال��ع��راق  يحتاج  كما   
ت�سد  ج��دي��دة  منتجات  ت�فر  بروكيمياوية 
ت�سدير  ويتم  اوىل  كمرحلة  ال�س�ق  حاجة 
هذه  ب��اإم��ك��ان  و  ث��ان��ي��ة،  كمرحلة  الفائ�س 
ال�سناعة ت�فري بديل ت�سديري ذي عائد مايل 
العراق  بامكان  ي�سبح  وبذلك  للنفط،  م���اٍز 

املناورة فيما ل� انخف�ست ا�سعار النفط . 
خال  �سناعة  لهكذا  حت�سبنا  ق��د  كنا  ول���   
كان  ملا  املا�سية   ع�رشة  الثاث  ال�سن�ات 
الناجتة  احلالية  املالية  باأزمته  مير  العراق 
وحيد  كم�سدر  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ع��ن 
دولة متني  والأ�س�سنا القت�ساد  ال�سعبة  للعملة 
مادة  ه�  النفط  ان    . امل���ارد  ومتعدد  متن�ع 
العراقية  االجيال  يهدد  امر  وه�  للنفاد  قابلة 
�ساعدت  تقنيات  ابتكار  مع  ال�سيما  القادمة، 
على ا�ستخا�س النفط اخلام واتاحت الفر�سة 
اىل  ادى  ما  ال�س�ق  اىل  جدد  منتجني  لدخ�ل 
ك�رش احتكار الدول املنتجة وزيادة املعرو�س 
الذي يدوره ي�ؤدي اىل انخفا�س اال�سعار، وهذا 
تقنيات  ابُتكرت  عندما  بال�سبط،  ح��دث  ما 

ا�ستخراج النفط والغاز ال�سخري والرملي. 
تقنيات  ابتكار  ه�  االآخ��ر  التحدي  ان  كما   
طاقة  كم�سدر  النفط  تناف�س  جديدة  �سناعية 
او  النظيفة  وال��ط��اق��ة  احل��ي���ي  ال���ق���د  مثل 
يف  كلفها  ا�سبحت  بدورها  وهذه  املتجددة، 
وهذا  ا�ستخدامها  ن�سبة  زي��ادة  مع  تناق�س 

حمطات  عن  بديا  احالها  اىل  حتما  �سي�ؤدي 
الكهرباء العاملة بال�ق�د االحف�ري.

ميثل  الهجني  ال�سيارة  حمرك  تط�ير  ان  كما   
�سيارة  حم��رك  انتاج  باجتاه  متقدمة  خط�ة 
بالكهرباء  ويعمل  كبري  ع��زم  ذي  كهربائي 
يف  حت���اًل  ب���دوره  �سيحقق  وال���ذي  بالكامل، 
ال�ق�د  عن  اال�ستغناء  ويتم  ال�سيارات  �سناعة 
ان  عن  ناهيك  االب��د،  اىل  الهايدروكارب�ين 
ال�سناعات  عن  التخلي  يدعم  العاملي  الت�جه 
االحف�ري  ال�ق�د  ت�ستخدم  التي  والتقنيات 

بدع�ى انه ي�ساهم يف التل�ث البيئي وانبعاث
 الغازات. 

ت - ال�سناعة 
 تعد ال�سناعة من مرتكزات االمن االقت�سادي 
ت�فر  فهي  ال�طني،  االمن  من  جزءا  يعد  الذي 
فر�س عمل ونقل تكن�ل�جيا وت�ساهم يف رفع 
ترتكز  ان  ويجب  للم�اطن،  املعي�سي  امل�ست�ى 
ال  كي  وطنية  ام���ال  روؤو����س  على  ال�سناعة 

ت�سبح رهينة بيد ق�ى اجنبية. 
ما  تن�ع �سناعتها  ان  الدولة   كما يجب على 
بني ال�سناعات املدنية النتاج �سلع لا�ستهاك 
الع�سكرية  وال�سناعات  وللت�سدير،  الداخلي 
تخفيف  بهدف  احلربي  باالنتاج  ي�سمى  ما  او 
الكربى  ال���دول  على  االم��ك��ان  ق��در  االعتماد 

امل�سدرة لل�ساح. 
ال�سناعات  م�اقع  تك�ن  ان  مراعاة  ويجب   
امل���اد  ت�اجد  مناطق  من  قريبة  التح�يلية 
تاأمني م�اقع  االعتبار  االولية مع االخذ بنظر 
او  احل���دود  ع��ن  بعيدة  تك�ن  بحيث  االن��ت��اج 
مناطق النزاع املت�قعة التي �ستك�ن م�ستقبا 

م�رشحًا للعمليات الع�سكرية. 
ث- التجارة

حيث  وخارجية،  داخلية  اىل  التجارة  تق�سم   
االج���راءات  على  الداخلية  ال��ت��ج��ارة  تعتمد 
الدولة  تعتمدها  التي  الداخلية  وال�سيا�سات 
�سمان  يف  للبلد،  اجلغرافية  الرقعة  �سمن 
ب�سكل  واخل��دم��ات  ال�سلع  انتقال  ان�سيابية 
قان�ين و�سل�س بعيدا عن االحتكار واالغراق مع 

احلفاظ على حق�ق امل�ستهلك.
تكميلية  اخ��رى  فعاليات  بالتجارة  وترتبط   
ت�فر بدورها فر�س عمل مثل النقل والت�س�يق 
والدعاية واخلدمات واعادة التكييف والت�سكيل 

واالبتكار والتط�ير ...الخ.
طرق  ب��اأم��ن  الداخلية  التجارة  ترتبط  كما   
امل�ا�سات وت�فرها، وت�سكل عقد امل�ا�سات 
التجارية ع�سبًا حي�يًا للدولة من حيث ادامة 
هدفًا  ت�سكل  ذاته  وبال�قت  الي�مية  العمليات 
او  لتخريبها  تخطيطه  يف  للعدو  ا�سراتيجيا 
احتالها.   اما التجارة اخلارجية، فانها تعتمد 
على امكانية الدولة يف ايجاد منافذ ت�سديرية 
ال�سديد  التناف�س  ظل  يف  ال�طنية  ملنتجاتها 
واملت�ح�س لل�سيطرة على اال�س�اق والناجم عن 
الع�ملة و�سيطرة ال�رشكات املتعددة اجلن�سيات 
والعابرة للقارات على اال�س�اق العاملية، ف�سا 
عن �سيا�سات االغراق واالحتكار التي متار�سها.
و يعزز قدرة هذه ال�رشكات، حترير راأ�س املال 
حرية  ات��اح  ما  النامية  ال��دول  ا�س�اق  وفتح 
اال�ستثمار  على  و�ساعد  امل��ال،  راأ���س  انتقال 
ادى  ما  املت��سط،  واحيانا  والق�سري  ال�رشيع 
اىل م�ساربات وهجرة العملة ال�سعبة ال�سائلة 
وخلق م�ساكل اقت�سادية و نقدية لهذه الدول . 

بغداد – فارس آل سلمان الربيعي

صندوق الثروة السيادي.. ودوره في تعزيز الموازنة

 قبل ايام التقيت باحد اأ�سدقائي امل�لعني باالقت�ساد 
وال��ذي ميط��رين باال�س��ئلة كلم��ا التقينا وبع��د تبادل 
ال�س��ام والتحايا بادر ب�س���ؤايل عن م�س��تقبل ال��س��ع 
احل��ايل، حيث قال: اىل متى تبقى االأزمات والتحديات 
االقت�س��ادية حت���م ح�لنا؟ فقل��ت له بعد اأن �س��اعت 
علين��ا فر���س كب��رية وعدي��دة لاجت��اه نح��� تن�ي��ع 
االقت�س��اد العراقي خال "ال�س��ن�ات ال�س��مان" مل يبق 
اأمامن��ا الي���م ونح��ن نعي�س "ال�س��ن�ات العج��اف" اإال 
الدعاء الأ�سعار النفط بالتعايف. وقد تفاجاأ من اجابتي 
املتهكم��ة ه��ذه امل��رة، ل��ذا اراد ان ي�ساك�س��ني فق��ال: 
يب��دو ان احلل���ل االقت�س��ادية ق��د نفدت، فه��ل هنالك 
حل مل�اجه��ة عدم تكرار االزم��ات املالية على االقل؟ 
فاأجبت��ه بجد هنا: نعم يا �س��ديقي ال يزال يف جعبتنا 
العديد من احلل�ل و�س��اأخربك عن اأح��د احلل�ل وه�ما 

يعرف ب�سناديق الرثوة ال�سيادية.

حي��ث ان�س��اأت العدي��د م��ن البل��دان ه��ذا الن���ع م��ن 
ال�س��ناديق لدوافع تختلف من بل��د الآخر وهنالك دول 
تطلق عليه �س��ندوق احتياط��ي االأجيال كما ه� احلال 
ا�س��مته �س��ندوق االحتياط��ي  اأخ��رى  الك�ي��ت، و  يف 
احلك�مي كما يف عمان، ويختلف الهدف من اإن�س��ائه، 

فقد يك�ن حتقيق اال�س��تقرار االقت�س��ادي، اأو قد يك�ن 
حتقي��ق االدخار امل�س��تقبلي و اأحيانا يت��م اجلمع بني 

الغايتني كما يح�سل يف املك�سيك والرويج.
 ان التج��ارب الدولي��ة تفيد بان ايجاد �س��ندوق ثروة 
�س��يادية يف العراق ميكن ان ي�س��هم يف تعزيز امل�ازنة 

العامة مل�اجهة حاالت االإخفاق يف االإيرادات ال�سن�ية 
وم�اجه��ة االنحراف��ات غ��ري املت�قعة ب��ني االإيرادات 
والنفق��ات العامة، ومبت��س��ط ر�س��يد يت��م حتديده من 
فائ�س امل�ازنة با�س��تمرار وا�س��تثماره ماليًا كحقيبة 

ا�ستثمارية �سيادية.
 اإن الدور الرئي�س الذي ميكن اأن ي�س��طلع به ال�سندوق 
العام��ة  امل�ازن��ة  ع��زل  ه���  الع��راق  يف  ال�س��يادي 
واالقت�ساد الكلي عن ال�سدمات اخلارجية التي حت�سل 
بني االآونة واالأخرى يف اأ�س��عار النفط العاملية، وبذلك 
تق�د اإىل حالة اال�س��تقرار ف�س��ا عن ك�نها تعمل على 
املحافظ��ة عل��ى حق���ق االأجي��ال القادم��ة اإىل جانب 
ك�نها مرتكزا مهما لل�رشوع بامل�س��اريع ذات االأول�ية 
االقت�س��ادية واالجتماعية عل��ى طريق حتقيق النجاح 
يف عملية التنمية االقت�سادية، وهنا قاطعني �سديقي 
مت�س��ائا: امله��م متى �سين�س��اأ ه��ذا ال�س��ندوق عندنا؟ 
فاأجبته: رمبا اذا ما مت اختيار وزير مالية جديد يك�ن 

اقت�ساديا هذه املرة، رمبا، ال اعرف.

بغداد - باسم عبد الهادي

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

562.35
1.31
0.23%

437,349,439
1,205,669,408

322
26
7
6
13

0.26
620,643,125.00

0.32
331,265,000.00

0.22
87,198,664.00

0.77
26,000,000.00

0.90
25,070,645.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

0.26
161,367,216.00

0.32
106,002,304.00

0.90
22,563,580.00

0.77
20,020,000.00

0.22
19,161,720.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك
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