
�سابعا: اال�ستثمار يف راأ�س املال الب�رشي 
ان زيادة االهتمام باالإن�سان بو�سفه هدف التنمية 
وو�سيلتها يحتم ب�سكل ان�سيابي بناء اقت�ساد جيد 
خالل  من  تتم  باالإن�سان  االهتمام  زي��ادة  وان   ،
يكون  والثالث  والتعليم  ال�سحة  وهما  جانبني 
اذ   ، املعي�سة  م�ستوى  ، وهو  والثاين  لالأول  نتيجة 
وب�سكل  والتعليم  ال�سحة  يف  اال�ستثمار  زيادة  ان 
جماين او رمزي ، يعني مزيد من االنفاق نحوهما ، 
وهذا ما يدفع نحو بناء ان�سان �سليم من االمرا�س 
ان�سان  هو  نف�سه  الوقت  ويف  والنف�سية  الع�سوية 
التي  البدنية  القوة  ميتلك  فهو  ثم  ومن   ، متعلم 
بجدارة  واخلدمات  ال�سلع  انتاج  على  قادراً  جتعله 
، على عك�س االن�سان املري�س بدنيًا فهو ال ميتلك 

القدرة   ، اي�سًا  وميتلك   . االن��ت��اج  على  القابلية 
االبتكار  انتاج  على  ق��ادراً  جتعله  التي  الذهنية 
يف �ستى املجاالت احلياتية ، الذي يزيد من وفرة 
هذا  ولكن   ، مدة  وباأقل  التكاليف  وتدين  االنتاج 
ان  اإذ   ، التعليم  على  االنفاق  زي��ادة  بعد  يح�سل 
القدرة الذهنية متثل القاعدة التي ت�ستوعب التعليم 
فيزداد  اخل���رات  وت���زداد  املعلومات  فترتاكم   ،
الدخل  ثم زيادة م�ستوى  ، ومن  االبداع واالبتكار 

الذي يعر عن م�ستوى املعي�سة . 
ثامنًا: االأر�س ملن احياها ولكن لي�س ب�سكل مطلق 
من  معينًا  مبلغًا  ميتلك  ما  �سخ�سًا  ان  حال  يف 
اليه  ي�سبوا  الذي  م�رشوعه  الإقامة  يوؤهله  املال 
 ، واحليواين  النباتي  بق�سميه  زراعيًا  اأك��ان  �سواء 
 ، والتحويلي  اال�ستخراجي  بق�سميه  �سناعيًا  او 
احد معوقات  فان   ، …الخ  �سياحيًا  او  او عقاريًا 
االأر���س  امتالكه  ع��دم  هو  امل�����رشوع  ه��ذا  اقامة 
التي يقيم عليها امل�رشوع الذي يوؤدي اىل انعا�س 

للمناطق  بالن�سبة  وهكذا  فيها  يقع  التي  املنطقة 
يف  ككل  االقت�ساد  م�ستوى  على  واخ��راً  االخ��رى 
االر���س  ان  علمًا   ، االر����س  لتلك  امتالكه  ح��ال 
من  احيائها  على  القادرين  للنا�س  اهلل  هبة  هي 
احيائها  على  القادرين  غر  االخرين  فائدة  اجل 
ميتلك  ما  ل�سخ�س  ميكن  ال  نف�سه  الوقت  ويف   ،
ي�ستطيع  بحيث  توؤهله  التي  الكبرة  ال��ق��درات 
احياء اغلبها وبالتايل يجعل الفرد)الذي ال ميتلك 
القدرات الكبرة( حتت �سيطرته وي�سبح هو االول 
واالآخر)املحتكر( وي�سبح من الذين يتحكمون يف 
م�سر االخرين ، لذا ينبغي التدخل من قبل الدولة 
وتوزيع االرا�سي على ا�سا�س العدالة والقدرة على 
اىل  و�سعوداً  ق��درًة  االقل  من  والبدء  اال�ست�سالح 
االأكر قدرًة ولكن ب�سكل ال ي�رش مب�سالح االجيال 
احلالية وامل�ستقبلية . وهذا ما يدفع نحو اقت�ساد 
�سليم يحقق العدالة بني االفراد يف الوقت احلا�رش 

وما بني االجيال احلالية وامل�ستقبلية.

اأم���ام  ال��وق��وف  ع��ن  فينك  الري  ي��ت��وق��ف  مل 
امل�سورين اللتقاط ال�سور، يف الوقت الذي كان 
يخطو فيه بجانب متثال اإبراهام لنكولن اأثناء 
البيت االأبي�س.  الغرفة ال�رشقية يف  اإىل  دخوله 
�رشكة  اأكر  روك"،  "بالك  رئي�س  فينك،  وكان 
الإدارة االأ�سول يف العامل، قد و�سل اإىل وا�سنطن 
يف م�ساء ذلك اليوم من اأيلول )�سبتمر( من عام 
يقيمه  ر�سمي  ع�ساء  حفل  اأول  حل�سور   2015
ت�سي  ال�سيني،  لنظره  اأوباما  باراك  الرئي�س 

جينبينج.
من بني احل�سور البالغ عددهم 200 �سخ�س اأو 
نحو ذلك، الذين اجتمعوا يف غرفة الع�ساء، كان 
اأقطاب  من  االأمركيني،  االأعمال  رجال  كبار 
الرئي�س  كاتزنرج،  جيفري  مثل  هوليوود، 
امل�سوؤولني  اإىل  ويرك�س"،  "درمي  ل�  التنفيذي 
التكنولوجيا، مثل رئي�س  التنفيذيني يف جمال 
مارك  "في�سبوك"  وموؤ�س�س  كوك  تيم  "اأبل" 

زوكربرج.
الدقيقة  التحّوالت  يتبعون  للذين  بالن�سبة  لكن 

كان  �سرتيت،  وول  يف  والنفوذ  ال�سلطة  يف 
وجود جو فينك مثقال بالطابع الرمزي. والذين 
اأكر  روؤ�ساء  جميع  هم  ملحوظا  غيابهم  كان 

امل�سارف يف اأمركا با�ستثناء واحد.
منذ االأزمة املالية، ميكن القول اإن "بالك روك" 
القطاع املايل،  االأكر يف  الوحيد  الفائز  كانت 
يف  حتّوال  �سد  جتجُ التي  فينك  مكانة  ارتفاع  مع 
يف  اال�ستثمارية  امل�سارف  عن  بعيداً  النفوذ 
نحو  على  مرّكزة  جمموعة  اإىل  �سرتيت  وول 

متزايد من �رشكات اإدارة االأ�سول العاملية.
وول  م�سارف  فيه  دف��ع��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
جمموعة  وواجهت  قيا�سية  غرامات  �سرتيت 
من التنظيمات اجلديدة ما بعد االأزمة، ازدهرت 
"بالك روك". خالل العام احلايل اأ�سولها التي 
تريليونات  اخلم�سة  جت���اوزت  االإدارة  حت��ت 
كل  تديرها  ال��ت��ي  االأم����وال  م��ن  اأك���ر  دوالر، 

�سناديق التحّوط يف العامل جمتمعة.
يقول كايل �ساندرز، املحلل يف "اإدوارد جونز"، 
"بالك روك كانت قادرة على النمو ب�سكل اأ�رشع 
لقد حققوا احلجم  اأخرى تقريبًا.  اأي �رشكة  من 
با�ستمرار  ومبتكرة  جديدة  مبنتجات  والتنوع 

قبل املناف�سني".
�سرز  اآي  �سندوق  على  اال�ستحواذ  عملية 
التابع  البور�سة،  يف  املتداول   ISHARES
بارع  توقيت  يف  متت  التي  باركليز،  مل�رشف 
خالل ذروة االأزمة امل�رشفية، �سمحت ل� "بالك 
االأ�سول  حتّول  مركز  يف  نف�سها  بو�سع  روك" 
اإىل منتجات منخف�سة التكاليف من ال�سناديق 
لذلك،  نتيجة  البور�سة.  يف  تداولها  يتم  التي 

متتعت مبرحلة ذهبية.
نادر:  اإىل �سنف  فينك  نف�سه، حتّول  الوقت  يف 
ال�سهرة  نيل  بعد  �سيا�سيًا.  املقبول  امل�رشيف 
االأمركية  للحكومة  امل�سورة  تقدمي  خالل  من 
اأثناء االأزمة، عمل فينك كموؤ�رش مقبول منتظم 
عالقات  وبنى  االأبي�س  البيت  يف  للم�سوؤولني 
اأنحاء  يف  واملنّظمني  ال�سيا�سيني  مع  قوية 

العامل.
االآن يف الوقت الذي يقرتب فيه عهد اأوباما من 
نهايته، فينك - الدميقراطي مدى احلياة الذي 
كلينتون  هيالري  مع  بعناية  العالقات  اأ�س�س 
يف املدة التي �سبقت االنتخابات االأمركية - 

يواجه م�سهدا متغرا.

م���ع ا���س��ت��ع��داد 
دون���ال���د ت��رم��ب 
لتويل املن�سب مع 
ي�سيطر  ك��وجن��ر���س 
اجلمهوريون،  عليه 
امل���ن���اخ  اأن  ي����ب����دو 
واالقت�سادي  التنظيمي 
"بالك  فيه  ازده��رت  الذي 
التغر.  و���س��ك  على  روك" 
فقد و�سع بع�س اجلمهوريني 
التنظيمات  يف  النظر  اإع���ادة 
اأعينهم.  اأم��ام  هدفًا  امل�رشفية 
امل�سارف  حترير  املحتمل  ومن 
 � �سرتيت  وول  يف  اال�ستثمارية 
اأمام  فر�سًا  معاناتها  فتحت  التي 
كن  ميجُ ترمب  عهد  لكن  روك".  "بالك 
روك"،  "بالك  ل�  فوائد  يحقق  اأن  اأي�سًا 
مع احتمال تراجع التنظيمات املبا�رشة 

االأكر �رشامة ل�رشكات اإدارة االأ�سول.
�سيكون  فينك  اأمام  املاثلة  التحّديات  اأحد 
ي�ستطيعان  روك"  و"بالك  ه��و  اأن��ه  اإث��ب��ات 
احلفاظ على الزخم بعد اأعوام من التو�سع. يقول 
مي�سيجان  كلية  من  ديفز،  جري  الروفي�سور 
رو�س الإدارة االأعمال "هناك يف نهاية املطاف 
حدود ب�ساأن اإىل اأي مدى ميكنك اأن تكر عندما 

تكون اأكر املوجودين اأ�سال".
يكون  ب��اأن  االآم��ال  ت��راوده  كانت  ال��ذي  فينك 
مناف�سًا على من�سب وزير اخلزانة حتت رئا�سة 
امل�سوؤولني  مع  وثيقة  بعالقة  متتع  كلينتون، 
تلقني  خالل  من  اأوب��ام��ا،  اإدارة  يف  ال�سابقني 
تيم  اخل��زان��ة،  ل��وزي��ري  ر�سمية  غ��ر  م�سورة 
اأخرى  اأي �سخ�سية  اأكر من  جايثرن وجاك لو، 
معروفا  وك��ان  االأم��رك��ي.  امل��ايل  القطاع  يف 
باأنه يعتذر باأدب يف منت�سف االجتماعات يف 

"من وا�سنطن". "بالك روك"، لتلقي مكاملة 
يف الوقت الذي جتري فيه اإدارة ترمب القادمة 
هذه  تكوين  اإع����ادة  ي��ل��زم  رمب��ا  تعييناتها، 
العالقات اإذا كان فينك �سيحتفظ مبكانته التي 
دالئل  هناك  ذلك،  مع  للزعيم.  امل�ست�سار  ت�سبه 
و�سول  مع  �سي�ستمر  فينك  نفوذ  اأن  اإىل  ت�سر 
تر�سيح  مت  املا�سي،  االأ�سبوع  يف  ترمب.  اإدارة 
الرئي�س التنفيذي ل� "بالك روك" لع�سوية جلنة 
االأعمال االأمركيني عمل  ا�ست�سارية من رجال 

نتخب. على جتميعها الرئي�س املجُ
على  فينك  قدرة  اإىل  بالن�سبة  االأ�سا�سي  االأم��ر 
اأن  االعتقاد  هو  ال�سيا�سة  �سّناع  مع  التفاعل 
"بالك روك" تفتقر اإىل ت�سارب امل�سالح الذي 
اال�ستثمارية  امل�سارف  ب�سدقية  ال�رشر  اأحلق 
اإىل  اال�ستناد  االأزمة. هذا مّكن فينك من  خالل 
اإدارة بو�س،  اأثناء نهاية  اأ�س�سها  العالقات التي 
عندما مت تعيني "بالك روك" من ِقبل احلكومة 
جمموعات  تنظيف  يف  للم�ساعدة  االأمركية 

معقدة من االأ�سول بعد عام 2008.
كان  االأزم���ة،  "بعد  ديفز  الروفي�سور  يقول 
�سلبية  عالمات  اأي  على  العثور  ال�سعب  من 
مثل  التداول  تدعم  تكن  روك" مل  "بالك  �سده. 
امل�سارف. لقد كانوا اأنظف من زوجة القي�رش".
اآخرون اّتخذوا وجهة نظر اأكر تهكما عن نفوذ 
مقارنة  خالل  من  وا�سنطن،  يف  روك"  "بالك 
�ساك�س"،  "جولدمان  بنفوذ  املتنامي  نفوذها 
قبل  ما  ع�رش  يف  جداً  كبراً  نفوذه  كان  الذي 
اإليه  ي�سر  كان  بع�سهم  اأن  درجة  اإىل  االأزم��ة 
االنتخابات  �ساك�س". ومنذ  "احلكومة  اأنه  على 
اإىل  ي��ع��ودون  اال�ستثماري  البنك  وخ��ّري��ج��و 
من  منو�سني  �ستيفني  اختيار  مع  وا�سنطن، 
من  واح��د   � اخلزانة  وزي��ر  ملن�سب  ترمب  ِقبل 
اثنني من التنفيذيني ال�سابقني يف "جولدمان" 

ان�سما اإىل اإدارته.
يقول ريت�سارد بينرت، كبر حمامي االأخالق يف 
املدة من  بو�س خالل  اإدارة  االأبي�س يف  البيت 
الوا�سح  "من   2007 عام  حتى   2005 عام 
التي  نف�سها  اللعبة  تلعب  روك"  "بالك  اأن  جداً 
الت�سعينيات.  يف  �ساك�س"  "جولدمان  لعبها 
ال�رشكات املالية تعمل يف وا�سنطن كما لو اأنها 
الوقت  من  املرحلة  هذه  ت�سّلح، ويف  �سباق  يف 

هو �سباق يبدو اأن "بالك روك" تفوز به".
وكالء  "بو�سفنا  بيان،  يف  روك"  "بالك  قالت 
عالقات  على  احلفاظ  واجبنا  فمن  لعمالئنا، 
العامل  اأنحاء  يف  احلكومات  مع  وعميقة  قوية 
احلزبية.  االنتماءات  عن  النظر  ب�رشف  كافة، 
ع��ام��ًا   25 م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  ذل���ك  نفعل  ن��ح��ن 

و�سنوا�سل ذلك".
التحّوط �سيا�سيا

يقول اأ�سخا�س مقّربون من فينك "اإن نفوذه يف 
وا�سنطن نابع من منو "بالك روك" ال�رشيع منذ 

العقود  لل�رشكة،  ووفقًا  العك�س.  ولي�س  االأزمة، 
لتقدمي امل�سورة للقطاع العام من خالل ق�سمها 
1 يف املائة  "م�ست�سار االأ�سواق املالية" ت�سّكل 
منو  اإن  حني  يف  املجموعة،  اإي��رادات  من  فقط 
االإيرادات ال�سنوية كان اأعلى خالل اإدارة بو�س 
مما كان عليه خالل اإدارة اأوباما". واأثبت فينك 
اإر�ساء  يف  بارعة  برجماتية  بنزعة  يتمتع  اأنه 
العالقات مع ال�سيا�سيني يف اأنحاء العامل كافة، 
للحكومات  بانتظام  امل�سورة  تقدمي  خالل  من 
التقاعد  اأنظمة  اإ�سالح  حول ق�سايا تراوح من 
ويرى  املالية.  االأ�سواق  وا�ستقرار  هيكلة  اإىل 
"مركز االأبحاث االقت�سادية  جيف هاوزر، من 
اأن  الي�سارية،  الفكرية  املوؤ�س�سة  وال�سيا�سة"، 
اأن يوّجه  التغير يف وا�سنطن من غر املرجح 
التعبر عن وجهات  لقدرته على  �رشبة كبرة 

نظره لكبار �سّناع ال�سيا�سة واملنظمني.
فينك  الري  اأن  ال��وا���س��ح  "من  ه���اوزر  يقول 
كلينتون،  هيالري  من  قّرب  مجُ ثابت  دميقراطي 
لكنني اأعتقد اأن "بالك روك" من املرجح للغاية 
اأن تكون قد حّوطت نف�سها �سيا�سيًا. اإذا كان اأي 
اأن  اأثر، فاإن انتخاب دونالد ترمب من املرجح 
من  وغرها  روك"  "بالك  ل�  مفيداً  اأم��راً  يكون 
�رشكات اإدارة االأ�سول الكبرة الأنه �سيوؤدي اإىل 

�سوابط مالية اأقل".
يف  روك"  "بالك  فيه  من��ت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
االعتماد  عن  ابتعدت  االأزم��ة،  بعد  ما  مرحلة 
كبار  م��ن  باإحكام  متما�سكة  جمموعة  على 
ال�رشكة،  اأ�س�سوا  الذين  التنفيذيني  امل�سوؤولني 
وعينت جيال جديدا من القادة ال�سباب، اإ�سافة 
من  جيدة  عالقات  ذات  �سخ�سيات  جلب  اإىل 

جمايل ال�سيا�سة وامل�سارف املركزية.
واملوظفون  ال�سيا�سيون  ك��ان  املا�سي  يف 
ال�سابقون،  املركزية  امل�سارف  وحمافظو 
يف  ع��م��ل  ف��ر���س  ع��ن  يبحثون  ال��ط��م��وح��ون، 
االآن  جولدمان،  مثل  اال�ستثمارية،  امل�سارف 
وجهتهم  االأ���س��ول  اإدارة  ���رشك��ات  اأ�سبحت 
فينك  برئا�سة  روك"  "بالك  كون  مع  اجلديدة، 
واحدة من االأكر جاذبية بني جميع ال�رشكات.

روك"،  "بالك  يف  ّطلعني  املجُ كبار  اأح��د  يقول 
بالك  اإدارة  جمل�س  اإىل  االن�سمام  اأن  "اأعتقد 
يف  كونك  من  بكثر  جاذبية  اأك��ر  االآن  روك 
الوحيد  االأمر  اإدارة بنك مثل جولدمان.  جمل�س 
كن مقارنته من حيث املكانة هو كونك  الذي ميجُ

يف جمل�س اإدارة �رشكة تكنولوجيا".
هذه اجلاذبية �ساعدت فينك على ا�ستقطاب عدد 
من ال�سخ�سيات اخلارجية رفيعة امل�ستوى من 
اإىل  لالن�سمام  ال�سيا�سي  الطيف  األوان  خمتلف 

"بالك روك".
على  وا�سع  نطاق  على  تف�سرها  مت  خطوة  يف 
مع  عالقاته  تعزيز  على  فينك  ت�ساعد  اأن��ه��ا 
يف  روك"  "بالك  عّينت  كلينتون،  ه��ي��الري 
اأق��رب  من  واح��دة  ميلز،  �سريل   2013 ع��ام 
"بالك  اإدارتها. لكن  اإليها، يف جمل�س  املقّربني 
الذين  اجلمهوريني  من  عدد  اأي�سًا  روك" لديها 
رئي�س  نائب  مثل  عليا،  منا�سب  يف  يخدمون 
امل�رشيف  ويل�سون،  كيندريك  االإدارة،  جمل�س 
يف  عمل  �ساك�س" الذي  "جولدمان  يف  ال�سابق 
هانك  والي��ة  اأثناء  االأمركية  اخلزانة  وزارة 
يف  روك"  "بالك  اإىل  االن�سمام  قبل  بول�سون، 

عام 2010.

ما يفوق العقد من التنمية املفقودة اأف�سح بو�سوح عن 
عن  التوافقية  بت�سكيلته  احلايل  ال�سيا�سي  النظام  عجز 
ادارة امللف االقت�سادي واملايل يف البلد وقدرته الهائلة 
�سعف  عر  واملالية  االقت�سادية  امل���وارد  ه��در  على 
االدارة والتخطيط واملح�سوبية والف�ساد املايل واالداري. 
املختلفة يف  ال�سابقة مبالكاتها  اخفقت احلكومات  فقد 
ومل  العراقي  النفط  اموال  من  ال��دوالرات  مليارات  ادارة 
تنجح حتى يف ان�ساء �سندوق ثروة �سيادي يعمل كم�سد 
مرونة  وزي��ادة  ال�سعرية  التقلبات  حدة  لتلطيف  مايل 
ا�سوة  احلالية،  النفطية  لل�سدمات  لال�ستجابة  املوازنة 
على  احلكومات  تلك  عملت  بل  العربي.  اخلليج  ببلدان 
اعادة تدوير االموال النفطية يف قنوات ت�سب يف زيادة 
حجم املوؤ�س�سة احلكومية وتر�سيخ اقدام النخب ال�سيا�سية 

احلاكمة على امكانات البلد االقت�سادية واملالية.

الإع��ادة  �سانحة  فر�سة  ي�سكل  النفط  ا�سعار  هبوط 
من  حزمة  تبني  عر  للعراق  االقت�سادي  امل�سار  ر�سم 
االجنبي،  اال�ستثمار  ج��ذب  اىل  الهادفة  االج����راءات 
ي�ستثمر  ال��ذي  املبا�رش  االجنبي  اال�ستثمار  خ�سو�سا 
وبنى  و���رشك��ات  م�سانع  من  احلقيقي  االقت�ساد  يف 
وعلى  والتعليمية.  ال�سحية  املرافق  من  وغرها  حتتية 
ان  اال  العراق  يعي�سها  التي  االمنية  االو�ساع  الرغم من 
فر�س اال�ستثمار املتاحة يف مناطق عديدة )حمافظات 
الفرات االو�سط مثال( بينت بو�سوح جاذبيتها للم�ستثمر 
العليا  للهياأة  عديدة  تقارير  بينته  ما  وه��ذا  االجنبي، 
فر�س  جاذبية  ع��ن  وف�سال  ال��ع��راق.  يف  لال�ستثمار 
اال�ستثمار يف االقت�ساد العراقي فان هناك جمموعة من 

املحفزات التي جتذب اال�ستثمار االجنبي منها:
ال�سلع  معظم  ا�ستيعاب  على  قادر  حملي  �سوق  وجود   -
اال�ستثمار يف  نتيجة  م�ستقبال  تنتج  قد  التي  واخلدمات 
كبرة من موظفي  ب�رشيحة  مدفوع  الطلب  وهذا  العراق 

الدولة، ما يعني تاأمني منافذ الت�رشيف مقدما.
- يتمتع العراق بالهبة الدميغرافية حيث ي�سكل ال�سباب 
االيدي  تاأمني  يعني  ما  ال�سكان  حجم  من  االكر  اجلزء 

العاملة ومبختلف املهارات وامل�ستويات التعليمية.
- اال�ستقرار الن�سبي يف ا�سعار �رشف الدوالر والت�سخم 
االجنبي  اال�ستثمار  لدخول  ا�سا�سية  ركيزة  يعد  ما  وهو 
ميزة  من  النقدي  اال�ستقرار  ميثله  ملا  نظرا  بلد  الأي 

للم�ستثمر االجنبي.
- توافر جزء كبر من املواد االولية وخ�سو�سا الطاقة 
من  كبر  لعدد  ا�سا�سيًا  عن�رشاً  تعد  والتي  وم�ستقاتها 
امل�ساريع اال�ستثمارية الكرى باالإ�سافة اىل ملا يحتويه 

العراق من موارد طبيعية اخرى.
االقت�ساد  يف  اال�ستثمار  وف��ر���س  جم��االت  تنوع   -
امواله  توجيه  االجنبي  للم�ستثمر  ميكن  حيث  العراقي 
اال�سكان  كقطاع  العراق  يف  متعددة  قطاعات  �سوب 
التجارة  وق��ط��اع  ال�سناعة  وق��ط��اع  ال�سحة  وق��ط��اع 

التعليم وغرها  ال�سياحة وقطاع  وقطاع زراعة وقطاع 
من القطاعات. وتف�سح البيانات والتقارير االقت�سادية 
واجل��دوى  القطاعات  هذه  يف  اال�ستثمار  فر�س  تنوع 

االقت�سادية واملالية لال�ستثمار فيها.
اكر  البلد  يتو�سط  اذا  املوقع،  مبيزة  العراق  يتمتع   -
موقع جتاري يف املنطقة وحتيطه جمموعة من البلدان 
ذات عالقات جتارية وا�سعة ما ي�سكل فر�سة لالنخراط 
يف ا�سواق املنطقة م�ستقبال مبنتجات ذات جودة عالية 

وكلفة منخف�سة بعد ا�سباع حاجة الطلب املحلي.
وّلدها  التي  املعوقات  من  جمموعة  توجد  ذل��ك،  مع 
االه���داف  حتقيق  ع��ن  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام  ان��ح��راف 
االجنبي  اال�ستثمار  نفاذ  العليا حتول دون  االقت�سادية 
ال�سنوات  خالل  املعوقات  تلك  عملت  بل  الداخل،  اىل 
البلدان  اىل  الوطني  اال�ستثمار  ه��روب  على  ال�سابقة 
اأبرز تلك  املجاورة بحثا عن فر�س ا�ستثمار امنة. ومن 

املعوقات:

- تعقيد االجراءات االدارية والقانونية وتعدد احللقات 
ا�ستثمار يف العراق،  البروقراطية للح�سول على اجازة 
هذه  م��ن  ك��ب��راً  ج���زءاً  اال�ستثمار  ق��ان��ون  يح�سم  ومل 
التي  النفطية  البلدان  جتارب  معظم  وت�سر  اال�سكالية. 
مثال(  )اإندوني�سيا  االجنبي  اال�ستثمار  جذب  يف  جنحت 
اىل ان خلق بيئة قانونية ت�رشيعية مالئمة جلذب فر�س 
مكن االهم لتدفق اال�ستثمار  اال�ستثمار االجنبي كان املجُ

االجنبي نحوها.
يف  وال�سيا�سي  واالداري  املايل  الف�ساد  ن�سب  تزايد   -
تعج  اذ  االجنبي،  للم�ستثمر  االجازة  منح  معظم حلقات 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  وال���وزارات  اال�ستثمار  هيئات 
الف�ساد التي حتدد العطاءات وفقا ملا  االخرى مبافيات 
يدره عليها امل�رشوع من مكا�سب مالية وحقيقية )ن�سب 

يف امل�رشوع(.
واال�ستقرار  االمن  ب�سط  يف  والقانون  الدولة  �سعف   -
واال�ستبدال  احلكومة  الإ�سقاط  امل�ستمرة  واملحاوالت 

معظم  ي��وؤرق  هاج�سا  ي�سكل  احلكومي  للطاقم  امل�ستمر 
امل�ستمرين االجانب خوفا من بروز طبقة �سيا�سية جديدة 
واالمتيازات  العقود  جميع  والغاء  التاأميم  اىل  جتنح 
واال�ستثمارات التي منحت للم�ستثمر االجنبي يف احلقب 

ال�سابقة.
اجلرمية  جيوب  وانت�سار  البلد  يف  االمني  الو�سع   -
ال��ع��راق ي��ح��ول دون ت��واف��د امل��الك��ات  واالره����اب يف 
اال�ستثمار  م�ساريع  وا�ستمرار  لبدء  ال�رشورية  االجنبية 

االجنبي خوفا من القتل واالبتزاز.
بلدان  من  االجنبية  بال�سلع  العراقية  اال�سواق  اغراق   -
العراق قد يعرقل  ال�سيا�سي يف  النفوذ  عديدة ومب�ساعدة 
وك�سب  االنت�سار  يف  االجنبي  اال�ستثمار  م�ساريع  جناح 
اال�سواق نظرا لغياب عن�رش املناف�سة ل�سالح دعم املنتج 
فر�س  يقل�س  ما  ومالية،  �سيا�سية  لغايات  االجنبي 
اال�ستثمار االجنبي يف احتواء اال�سواق املحلية والتوجه 

بعدها نحو اال�سواق اخلارجية.
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المال والسياسة.. بالك روك تأخذ عجلة القيادة
مايلز جونسون

حامد عبد الحسين الجبوري
الجزء  الثاني واألخير

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

640.08
0.45
0.07%

1,384,220,762
1,289,388,198

419
42
9
16
17

1.26
653,550,000.00

0.45
120,420,000.00

2.49
68,180,000.00

0.58
63,250,000.00

0.58
62,255,000.00

)BKUI( كورد

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

)BIBI( اثمار

)BMFI( موصل

1.26
823,473,024.00

2.47
169,028,672.00

0.45
54,189,000.00

0.86
47,128,248.00

0.58
36,685,000.00

)BKUI( كورد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار
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