
تتميز  �إذ  و�لرتميم   �ال�للصللاح  بني  �لفرق  �صا�صع 
قياد�ت  عنها  متخ�صت  مبللا   �ال�صاحات   حزمة 
�حلللكللوملليللة، حلليللث كانت  �مللل�للصللارف  جللديللدة يف 
ترميم  �أو  وجلللوه  تللبللديللل  جملللرد  لي�صت  �لعملية 
�صلبية.                                                                                    وتللر�كللمللات  ملل�للصللتللجللد�ت  مللع  التلللتلللاءم 
�لقياد�ت �مل�رصفية �حلكومية  فما هو �ملطلوب من 
�ملن�رصمة  �ملدة  قدموه خال  ما  �جلديدة يف �صوء 
على �لرغم من �لرتكة �ل�صابقة من �لعقوبات �لدولية 
تاأثري�ت  وتبعات  �لف�صاد  �ىل  و�صواًل  �ل�صمولية  �إىل 
�لعمل �مل�رصيف �الأهلي �أو �الأجنبي كم�صتجد�ت على 
�القت�صاد  يف  و�ثرها  و�ملالية  �لنقدية  �ل�صاحتني 

�لكلي ؟
كيفية  �أواًل  فهي  ج�صيمة  �لتحديات  �أن  يف  ال�صك 
يف  �ملكتنزة  �لعملة  من  77باملئة   �لل  ��صتقطاب  
�لبيوت و�لتي كان �الأد�ء �مل�رصيف وبع�ض �ملفاهيم 

فهذ�  لها  ��صا�صيًا  �صببًا  �ال�صتقر�ر  وعدم  �ملتخلفة 
نقرت�ض يف  ال  �صوف  فاأننا  �جتزناه  ما  �إذ�  �لتحدي 
�لقرو�ض  من  �أكرب  �لنقدية  �لكتلة  هذه  لكون  �الأقللل 
من  له  ملا  �لد�خل  يف  �الأملللو�ل  تفعيل  عن  ناهيك 
�القت�صاد  م�صتلزمات  �ي  و�لت�صغيل  بالعمل  عاقة 
�لكلي . �ما �لتحدي �لثاين فهو كيفية �ال�صتفادة من 
وكيفية  �مل�صارف  جمال  يف  �حلديثة  �لتكنولوجيا 
�خلارجية  �لدولية  بامل�صارف  عاقتنا  ��صتثمار 
�لفلك  يف  تدور  ما  غالبًا  �لتي  �لد�خل  يف  وفروعها 

�ال�صتري�دي و�أثر ذلك يف �لكتلة �لنقدية عمومًا.
ثالث �لتحديات بالن�صبة للقياد�ت �جلديدة للم�صارف 
�حلكومية هو كيفية �لتعاطي مع �مل�صارف �الأهلية 
�الجابة  بعد  ��صا�صًا  يرجع  وهذ�  �خلا�صة  و�الأجنبية 
عن �ل�صوؤ�ل هل �صيبقى و�إىل متى �لقطاع �لعام قائد�ً؟ 
فموؤهات �لقيادة �الن بحيازتهم على �لكتلة �الأكرب 
�إذ تتجاوز �لل  90 باملئة  ولكون هذه �لهيمنة  نقد�ً 
ال ميكن مغادرتها يف �الفق �ملنظور البد من و�صع 

�صرت�جتية لتوزيع �لهيمنة و�مل�صوؤوليات تكامليًا من 
خال خيار�ت لطرحها طريف �لعاقة مثل �ل�رص�كات 
�الإنتاج  تبتلع  �أ�صبحت  �لتي  �لللرو�تللب  توطني  �أو 

�لنفطي.  
�صعر  النخفا�ض  ��صتناد�ً  �ال�صتري�د  لتقل�ض  ونظر�ً 
�لنفط فاأن �لفر�صة موؤ�تية لدفع كتلة �لنقد للم�صارف 
�ال�صكان و�لت�صييد و�ل�صناعة و�لزر�عة  �الأهلية نحو 
لها  يطمئن  ت�صامنية  عاقة  خال  من  و�خلدمات 
�أو  م�صاهمًا  و�مل�صتفيد  و�مل�صتثمر  �الأهلي  �مل�رصف 

زبونا.
هذه قد تكون �أبرز �لتحديات ولكن باملقابل لكي تتم 
عباءة  من  �خلروج  من  البد  و�لتفاعل  �لعاقة  هذه 
�خلالدة  و�لت�صور�ت  �لروؤى  حيث  من  �لعام  �لقطاع 
لديهم. وذلك بعد �عادة �لهيكلة �ملقرتحة للم�رصفني 
�لت�صعينات  تركة  على  بناًء   ) و�لر�صيد  �لر�فدين   (
  )  2003  ( بعد  ما  وترهل  �لدولية   �لعقوبات  �ي 

و�صو�ئبه.

من  �حلللا�للرص  �لللوقللت  يف  �ل�صياحة  ��صبحت 
على  �للل�للصللد�رة  موقع  حتتل  �لتي  �ملللجللاالت 
للبلد�ن  بالن�صبة  �للصللو�ء  �لعاملي  �مل�صتوى 
دور  من  لها  ملا  وذلللك  �لنامية  �م  �ملتقدمة 
و�القت�صادية  �الجتماعية  �ملجاالت  يف  كبري 
توؤدي  و�لتكنولوجية، حيث  و�لثقافية  و�لبيئية 
وحت�صني  و�لللدخللول  �لعمل  فر�ض  توفري  �ىل 
�القت�صادي  �لنمو  وزيللادة  �ملدفوعات  ميز�ن 
توؤدي  كما  �الجنبية،  �لعمات  على  و�حل�صول 
�ىل زيادة �الهتمام بامل�صاحات �خل�رص�ء �لتي 
ثاين  و�مت�صا�ض  �الوك�صجني  زيادة  �ىل  توؤدي 
�جلمالية  �لب�صمات  ف�صًا  �لكاربون  �وك�صيد 
كما  بها،  �ملهتمة  �ملنطقة  على  ترتكها  �لتي 
بني  ما  وتناقلها  �لثقافات  تنوع  �ىل  تللوؤدي 
هذ�  �الم  �لبلد  �ىل  �لتكنلوجيا  ونقل  �ل�صعوب، 
على  �لتجارة  حجم  زيللادة  �ىل  يللوؤدي  �لتناقل 
�ل�صياحة  دور  يوؤكد  ما  و�ن  �لعاملي.  �مل�صتوى 
ب�صكل مبا�رص وغري  �ن م�صاهمتها  �لعاملي هو 
مبا�رص ت�صكل �كرث من %10 من �جمايل �لناجت 

�لتكوين  يف  وكذلك  �لعاملي  �الجمايل  �ملحلي 
�لر�أ�صمايل �لعاملي و�الير�د�ت �ل�رصيبية. 

ومبا �ن �لعر�ق هو جزء من هذ� �لعامل ويف ظل 
غري  ب�صكل   2003 عام  �لعامل  على  �نفتاحه 
�النفتاح  وخا�صة  جماالته  �غلب  يف  مدرو�ض 
�صبكة  وخ�صو�صًا  ��صكاله  باأغلب  �العامي 
�النرتنيت �لتي �دت �ىل زيادة وعي �ملو�طنني 
م�صتوى  على  �صو�ء  �صياحيًا  �لللدول  باأف�صل 
ما  هذ�  …�إلخ،  �لتعليم  �و  �لعاج  �و  �لرتفيه 
قبل  من  �ل�صياحي  �لطلب  زيللادة  عليه  يرتتب 
�ملو�طنني �ملحليني ومن ثم زيادة �لطلب على 
�لعمات �الجنبية لاأغر��ض �ل�صياحية وهذ� ما 
و�مل�صتوى  �ملحلية  �لعملة  قيمة  �صلبًا يف  يوؤثر 
مرونة  �نخفا�ض  ظللل  يف  لللاأ�للصللعللار  �لللعللام 
�جلهاز �النتاجي �لتي تعني عدم قدرة �جلهاز 
�لعمات  على  �لطلب  مو�جهة  على  �النتاجي 
و�لت�صدير،  �النتاج  زيادة  خال  من  �الجنبية 
على  مماثل  ب�صكل  يعمل  �ن  ُبد  ال  �لعر�ق  فان 
�لطلب على  �لعمل على مو�جهة  �قل تقدير، �ي 
�لعمات �الجنبية لاأغر��ض �ل�صياحية و�لتقليل 
و�مل�صتوى  �ملحلية  �لعملة  على  �لتاأثري  من 

�لعام لاأ�صعار، وذلك من خال زيادة �الهتمام 
و��صكالها  �نو�عها  بكل  �ل�صياحية  باملو�قع 
لها  و�لرتويج  �حلديثة  �لتحتية  �لبنى  وتوفري 
ما  هللذ�  �الجللانللب،  �ل�صياح  لللزيللادة  خارجيًا 
يوؤدي �ىل خلق نوع من �ملو�ءمة ما بني �لطلب 
لل�صفر  �ملحليني  �ملو�طنني  قبل  من  �ل�صياحي 
نحو �خلارج وما بني �لطلب �ل�صياحي من قبل 
�لد�خل. اليز�ل  نحو  لل�صفر  �الجانب  �ملو�طنني 
�لعمات  توفري  يف  �لنفط  على  يعتمد  �لعر�ق 
�القت�صادية  �لتنمية  لتمويل  �لازمة  �الجنبية 
باجلانب  �الهتمام  دون  مللن  و�الجتماعية 
�لبديل  �حلللل  يكون  �ن  ميكن  �لللذي  �ل�صياحي 

للنفط.
ال نق�صد باحلل �لبديل يف �لعر�ق هو �الهتمام 
بالقطاع �ل�صياحي و�لغاء �لقطاع �لنفطي بقدر 
و�عطاء  �الولللويللات  ترتيب  �إعلللادة  نق�صد  ما 
�الولوية للقطاع �ل�صياحي على �لقطاع �لنفطي، 
�يجابية  �آثار  من  �ل�صياحي  للقطاع  ملا  وذلك 
ميكن �ن ت�صهم يف حل �لكثري من �مل�صاكل �لتي 
يعانيها �القت�صاد �لعر�قي ، ونحث على �عطاء 
�لنفطي الن  �لقطاع  �الولوية على  �لقطاع  هذ� 

تعطي  �ل�صياحة 
�لنفط  يعطيه  ما 
بللل و�كلللرث، وخري 
�ن  ذلللك  على  مثال 
�لنفطية  �ل�صناعات 
�صناعات  بطبيعتها 
�ي  �مللللال  ر��لللض  كثيفة 
�نللهللا حتللتللاج ملللزيللد من 
ر��للللض �ملللللال الإقللامللتللهللا، 
�للل�للصللنللاعللات  �ن  حلللني  يف 
�ل�صياحية هي �صناعات تعتمد 
ما  هللذ�  �لعاملة،  �اليلللدي  على 
وزيادة  �لبطالة  تقليل  �ىل  يدفع 
�لدخول وزيادة �لطلب �ال�صتهاكي 
و�ال�صتثماري…�إلخ، وتفعيل �لكثري 
�الخللرى،  �القت�صادية  �الن�صطة  من 
�مل�صاعف  باإثرها  �ل�صياحة  تتميز  �إذ 
�لللنللاجللم عللن �لللللرو�ج و�النللتللعللا�للض يف 
و�لتي  و�خلللدمللات  �ل�صناعات  علل�للرص�ت 
 50 مللن  بللاأكللرث  �الخت�صا�صيون  يقدرها 

�صناعة وخدمة.
�لعر�ق �غلب-�ن مل نُقل كل-�ملقومات  ميتلك 
�ملحفزة و�مل�صجعة الإياء �ملزيد من �الهتمام 
بالقطاع �ل�صياحي، من مناطق طبيعية متمثلة 
بللاجلللبللال و�للل�للصللاالت و�النللهللار و�لللبللحللري�ت 

و�الوديلللة و�الهلللو�ر و�جلللزر وغريها، و�خللرى 
�ثللريللة تللعللود حللل�للصللار�ت مللرت عللرب �ملللر�حللل 
و�ال�صورية  و�لبابلية  كال�صومرية  �لتاريخية 
م�صيحية  دينية  وثالثة  وغللريهللا،  و�الكللديللة 
�لديانات  عللن  ف�صًا  و��للصللاملليللة،  ويللهللوديللة 
بهذه  �الهتمام  �لعر�ق  ز�د  ما  فللاذ�  �الخللرى. 
�ملقومات عرب زيادة �ال�صتثمار �لعام وت�صجيع 
الإن�صاء  �لقطاع  هللذ�  يف  �خلا�ض  �ال�صتثمار 
�لقائم  وتو�صيع  وتاأهيل  �ل�صياحية  �مل�صاريع 
لكثري من  �حللول  �يجاد  �ىل  يوؤدي  فانه  منها، 
و�لثقافية  و�القت�صادية  �الجتماعية  �مل�صاكل 
وغريها. �ي زيادة م�صاهمة �ل�صياحة يف �لتطور 
�الجتماعي و�لثقايف و�القت�صادي و�حل�صاري 

يف خمتلف �نحاء �لعر�ق.
ميتلكها  �لتي  �ملقومات  تلك  من  �لرغم  وعلى 
يخدم  �لذي  بال�صكل  يفّعلها  مل  �نه  �إال  �لعر�ق 
�حلال  هو  كما  �لعر�قيني  و�ملجتمع  �القت�صاد 
ولي�ض  تقدير  �قل  يف  �لعربية  للدول  بالن�صبة 
ال  بلد  يف  �ل�صياحة  ت�صكل  حيث  �الجنبية 
مثل  �لعر�ق  يف  متاحة  كما  �ملقومات  ميتلك 
�لناجت  �جمايل  %12 من  ن�صبته  ما  �ل�صعودية 
�ملحلي �الجمايل، كما ت�صكل%10 من �جمايل 
�لناجت �ملحلي يف لبنان، ويرجع عدم �الهتمام 
�حلللروب  بعد  وخا�صة  �ملا�صية  �لعقود  يف 
و�حل�صار  �لثمانينات  بد�ية  منذ  �ملتاحقة 
و��صتمر  بل  �لت�صعينات  عقد  خال  �القت�صادي 
تدهور هذ� �لقطاع ب�صكل �كرب بعد عام 2003 
�ل�صياحية  �ملن�صاآت  من  �لعديد  تعر�صت  حيث 
�ىل �لتدمري �و �ل�صلب و�لنهب �و �ىل �ال�صتغال 
عدد  و�نخفا�ض  �الجنبية  �لللقللو�ت  قبل  مللن 
 590 يتجاوز  ال  دنيا  م�صتويات  �ىل  �لفنادق 
 1900 كللان  �ن  بعد   2011 عللام  يف  فندقًا 

فندق عام 1990.
�لتنمية  ��صرت�تيجية  فللان  ذلللك  �ىل  �أ�للصللف 
 2007-2010 و   2005-2007 �لوطنية 
الإعادة  تذكر  �همية  تعط  مل  و2010-2014 
تاأهيل �ملن�صاآت �ل�صياحية و�لثقافية و�الثارية 
حيث ركزت �هتماماتها مبا عدته �ولوية �وىل 
�لتحتية  �لبنى  تاأهيل  �عادة  وبالذ�ت  مرحليًا 
للقطاع �لنفطي و�لطاقة و�خلدمات �الجتماعية 
لها،  مر�صوم  هو  مبا  تفلح  مل  �لتي  �ال�صا�صية 
ب�صبب �لظروف �المنية غري �مل�صتقرة و�لفو�صى 
مفا�صل  �غلب  يف  �لف�صاد  و��صت�رص�ء  �ل�صيا�صية 
وزيلللادة  �ل�صياحة  قللطللاع  فيها  مبللا  �لللدولللة 
دون  مللن  �لتمويل  يف  �لنفط  على  �العللتللمللاد 
�الهتمام مب�صاألة �لتنويع �القت�صادي �لتي ُتعد 

من �أهم �مل�صائل بالن�صبة للبلد�ن �لريعية. 
حتقق  مللا  بع�ض  نللذكللر  �ن  �النلل�للصللاف  ومللن 
لل�صياحة حيث �رتفع عدد �ل�رصكات �ل�صياحية 
عام  460�رصكة  �ىل  201�رصكة  نحو  مللن 
لل�صياحة  معاهد  ثاثة  �فتتاح  ومت   2011
�لنجف وكرباء و�لب�رصة الإعد�د  و�لفندقة يف 
وزيللادة  �ل�صياحة،  جمال  يف  مهنيًا  موؤهلني 
�رتللفللع عدد  للللللعللر�ق حيث  �لللو�فللديللن  �علللد�د 
1.5مليون ز�ئر  �لز�ئرين لل�صياحة �لدينية من 
 ،2016 عام  ز�ئر  3مايني  �ىل   2011 عام 
و��صرتجاع نحو 116000 قطعة �ثرية مهربة 
يف  مبنى   29 تر�ثية  و�علللان  �خللللارج،  �ىل 
ي�صاِه  مل  هذ�  حتى  لكن  كافة،  �لعر�ق  مناطق 
�ل�صياحية  �ملقومات  من  �لعر�ق  ميتلكه  ما 

و�الثرية و�لثقافية ومل يكن بال�صكل �ملطلوب، 
و�ل�صناعات  �مل�صتلزمات  من  �لكثري  هناك  �ذ 
ينبغي  �لتي  �لدينية  بال�صياحة  �ملرتبطة 
يف  �الجانب  رغبة  لزيادة  وتفعيلها  توفريها 
�لعمل  فر�ض  ولتوفري  ناحية  من  �ل�صياحة 
وما  �خللرى.  ناحية  من  �ملحليني  للمو�طنني 
�صمن  يذكر  مل  �لعر�ق  �ن  �ليه  �ال�صارة  جتدر 
�خلا�ض  �لعاملي  �القت�صادي  �ملنتدى  تقرير 
لعام  و�ل�صياحة  لل�صفر  �لتناف�صية  �لقدرة  بل" 

 . "2015
ويف ظل فر�صيات �ن �لعر�ق جزء من �لعامل وال 
ُبد �ن يتبادل معه �صياحيًا، وميتلك �ملقومات 
ويعتمد  وغريها،  و�لدينية  و�الثرية  �لطبيعية 
م�صاكل  ويعاين  �ال�صا�ض،  بالدرجة  �لنفط  على 
�ل�رصوري  من  ��صبح  �لبطالة،  و�همها  كثرية 
بالقطاع  �الهتمام  من  �ملزيد  �لعر�ق  يويل  �ن 
لتحفريه وتفعيله من خال معاجلة  �ل�صياحي 
�لقطاع-��صارت  هذ�  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
 2013-2017 �لوطنية  �لتنمية  خطة  �ليها 
و�صيوع  �المني  �ال�صتقر�ر  بغياب  و�ملتمثلة   -
�لف�صاد يف هذ� �لقطاع باالإ�صافة �ىل حمدودية 
�غلب  يف  تذكر  مل  بل  �ملالية-  �لتخ�صي�صات 
�مل�صاريع  تاأهيل  الإعللادة  �لوطنية-  �خلطط 
�مل�صاريع  تنفيذ  وتاأخر  و�عمارها  �لقائمة 
�جلديدة، �لنق�ض يف �خلدمات �لتكميلية ب�صبب 
�لن�صاط  يف  �حلكومي  و�النفاق  �ال�صتثمار  قلة 
�إذ ما ز�لت �لبنى �لتحتية)مطار�ت،  �ل�صياحي، 
و�خلللدمللات  �لللفللنللادق  �لنقل،  وو�للصللائللط  طللرق 
مناطق  يف  وال�صيما  �ملللر�فللقللة  �لرتفيهية 
و�لدينية  �الثرية  كاملو�قع  �ل�صياحي  �جلذب 
و�مل�صايف( تعاين تدنيًا يف م�صتوى �خلدمات 
�خلللدمللات  تخلف  عللن  ف�صًا  تقدمها،  �لللتللي 
و�لتعقيد�ت  �لدولية  باملقايي�ض  �مل�رصفية 
�لطبي،  و�لفح�ض  �لدخول  �صمة  مبنح  �خلا�صة 
الإن�صاء  �الر��للصللي  ��صتماك  �جلللر�ء�ت  وتعقد 
�خلدمات  م�صتوى  وتدين  �ل�صياحية،  �مل�صاريع 
�لوعي  وتدين  �حلدودية،  �ملنافذ  يف  �ملقدمة 
�لرتويج  ��صاليب  و�نعد�م  �لبلد  يف  �ل�صياحي 
و�لللتلل�للصللويللق �للل�للصلليللاحللي، وهللجللرة �ملللاكللات 
�ملر�كز  وقلة  �ملتدربة  �ملهنية  �ل�صياحية 

�ملهنية لتدريب ماكات بديلة.
و�حتاله  �ل�صياحي  �لقطاع  تطوير  �جل  من 
�ن  و�صف  على  �لنفط  حمل  �ل�صد�رة  موقع 
�ل�صياحة تتد�خل مع �لنفط بعدة �صفات و�همها 
�لنفط  عن  بها  تتميز  منها  ثاث  �صفات  �ربع 
وهي �لن�صوب و�لبطالة و�لبيئة، وتت�صابه معه 
بو�حدة وهي توفري �لعمات �الجنبية، فغالبًا 
ما ُيعرب عن �ل�صياحة بالنفط �لد�ئم داللًة على 
حال  هو  كما  معني  وقللت  يف  �نتهائها  عللدم 
�لعديد من فر�ض  �ل�صياحة  توفر  ، كذلك  �لنفط 
�لنفط  حني  يف  �لبطالة  يقلل  ما  وهللذ�  �لعمل 
يعتمد على ر�أ�ض �ملال �كرث من �اليدي �لعاملة، 
�ملرتبطة  و�ل�صناعات  �لنفط  �ن  ومللعللروف 
يح�صل  مامل  وهذ�  �لبيئة  تلويث  من  تزيد  به 
على  توؤدي  �لعك�ض  على  بل  لل�صياحة  بالن�صبة 
تنقية �لبيئة و��صفاء �ملزيد من �جلمالية على 
للعمات  بالن�صبة  �أما  بال�صياحة.  �ملهتم  �لبلد 
�الجنبية فبما �ن �لنفط و�ل�صياحة لهما عاقة 
يوفر�ن  فكاهما  �خلارجي  �لعامل  مع  وثيقة 

�لعمات �الجنبية.

�إيرلند� يف حتقيق طفرة يف �خلدمات �ملالية  �آمال 
من  للتهديد  تتعر�ض  بريطانيا  خللروج  بعد  مللا 
نق�ض �ملهار�ت �لذي مُيكن �أن يُحد من قدرة �لبنك 
طلبات  يف  متوقعة  زيللادة  مو�كبة  على  �ملركزي 

�لرتخي�ض.
�عرتف  �الإيرلندي،  �ملالية  وزيللر  نونان،  مايكل 
�الإيرلندي  �ملركزي  �لبنك  باأن  �ملا�صي  �الأ�صبوع 
�إ�صافيا  موظفا   170 تعيني  ُيريد  �إنه  يقول  �لذي 
مع  �لتناف�ض  يف  �الآن  منذ  يعاين  �مُلقبل  �لعام  يف 
�إليها  يحتاج  �لتي  �ملو�هب  على  �خلا�ض  �لقطاع 
وال ي�صتطيع و�صع جدول زمني ملقد�ر �لوقت �لازم 

للتعامل مع طلبات �لرت�خي�ض �ملعقدة.
�ل�رصكات  �إن  �لتاأمني  �صناعة  يف  ُمّطلعون  وقال 

�خلا�صة �أي�صًا تعاين منذ �الآن يف �صبيل �لتعيني يف 
�أمامه �صوى  بع�ض �ملجاالت، وهو و�صع ال جمال 
�أن يزد�د �صوء�ً �إذ� م�صت �رصكات �لتاأمني �لتي تنظر 
يف نقل مقارها �لرئي�صية يف �الحتاد �الأوروبي من 

لندن �إىل دبلن، يف خططها.
يتحدث  �للللذي  �لللوحلليللد  �لبلد  �إيللرلللنللد�  وبللو�للصللف 
�الإجنليزية يف �الحتاد �الأوروبي �إىل جانب �ململكة 
�الأ�صل مركز كبري للخدمات  �لتي هي يف  �ملتحدة 
�ملالية �لدولية كانت د�ئما وجهة و��صحة ل�رصكات 
نقل  �إىل  ت�صطر  �أن  ميكن  �لتي  �ملالية  �خلدمات 
مقارها �الأوروبية من �ململكة �ملتحدة بعد خروج 

بريطانيا.
-كثري  خا�ض  ب�صكل  حري�صة  �لتاأمني  �رصكات 
منها بد�أت �لعملية �لر�صمية الإن�صاء �رصكات تابعة 
لها، بينما ال تز�ل �رصكات �أخرى يف مرحلة �لعمل 

�لتح�صريي لان�صمام �إىل �رصكات �لتاأمني �لل200 
ذكرت  �مل�صارف  لكن  هناك-  للتنظيم  �خلا�صعة 
�لتنظيمية  �لهيئة  من  فاتر�  ��صتقباال  تلقى  �أنها 

�الإيرلندية.
لكن �صرييل روك�ض، �مل�صوؤول عن �لهيئة �لتنظيمية 
�ملالية يف �إيرلند�، �صدد يف �الأ�صبوع �ملا�صي على 
�إيرلند�  جانب  من  رغبة  عللدم  هناك  يُكن  مل  �أنلله 
العتماد �أي من �مل�صارف �ال�صتثمارية، و�أن �لهيئة 
�حلاجة.  ح�صب  ُجللدد�  موظفني  �صتعني  �لتنظيمية 
�الإيرلندي  �ملركزي  �لبنك  يف  موظفني  تعيني  لكن 

يعد �صها قوال، �صعبا فعا.
�لبنك  �إن  برملاين،  �صوؤ�ل  على  رّد�ً  نونان،  وقللال 
�ملوظفني  عللدد  زيللادة  ُيريد  �الإيرلندي  �ملللركللزي 
�مُلقبل،  �لعام  �ملائة  يف   9 على  قليًا  تزيد  بن�صبة 
مع ما ال يقل عن 28 من �ملوظفني �جُلدد يعملون 

مبا�رصة على خروج بريطانيا.
مُيكن  �ملركزي  �لبنك  باأن  �ملالية  وزير  و�عللرتف 
تعيني  يو�جه �صعوبات يف  �أن  �الأحيان  بع�ض  يف 
معينة،  جمللاالت  يف  عليهم  و�حلللفللاظ  �ملوظفني 
بب�صاطة الأن هناك مناف�صة كبرية يف �صوق �لعمل. 
باأنها  نونان  ي�صفها  �لتي  للمناف�صة  �ملتوقع  ومن 
�الإيرلندي،  �ملركزي  للبنك  بالن�صبة  "حتّد"  مبثابة 
�رصكات  فيه  تللبللد�أ  �للللذي  �لللوقللت  يف  تتكّثف  �أن 
�خلدمات �ملالية �الأخرى تعيني مزيد من �ملوظفني 

يف �إيرلند�.
�حلد  �صريفع  �أنلله  على  دليل  �أي  نونان  ُيقّدم  ومل 
�الأق�صى لاأجر �لذي مت �إدخاله �أثناء �الأزمة �ملالية، 
�أمام  عائقا  ُي�صّكل  �إنه  �ملركزي  �لبنك  يقول  �لذي 
�لتوظيف  جمموعة  رئي�ض  و�ل�ض،  بول  �لتوظيف. 
�ملخت�صة باملحا�صبة �لتاأمينية "�أكيومن"، �لقائمة 

�لبنك  �إىل  ينتقل  �لذي  �ملوظف  �إن  قال  دبلن،  يف 
�ملركزي من �ملتوقع �أن يك�صب ما بني 10 و30 يف 
�أقل مما �صيكون يف �لقطاع �خلا�ض بحلول  �ملائة 
فيه فر�ض �رصيبة على معا�صات  يتم  �لذي  �لوقت 
]�لبنك  �إنهم  جللد�ً،  �صعب  "�الأمر  �لعامة.  �خلدمة 
تعيني  �صبيل  يف  يعانون  �الإيللرلللنللدي[  �ملللركللزي 
�ل�صعب  من  �أن  يعني  �ملوظفني  نق�ض  �ملوظفني". 
على �لبنك �ملركزي �لتعامل مع طلبات �لرتخي�ض 
�لرئي�ض  كوت�صيم،  فان  �إيللدي  �ملنا�صب.  �لوقت  يف 
"دميا"،  �لللتللاأمللني  �صناعة  ملجموعة  �لتنفيذي 
"كثري من �ال�صتف�صار�ت" من  يقول منذ مدة هناك 
�رصكات �لتاأمني. "�ل�رصكات �لتي لديها يف �الأ�صل 
بع�ض �الأعمال يف �إيرلند� �صتزيدها - �صيكون ذلك 

مبثابة تطّور طبيعي".
مت  �إنللله  �مللل�للرصيف  �لقطاع  يف  ُمّطلعون  ويللقللول 

�أن  مُيكن  �لرتخي�ض  عملية  �إنهاء  بللاأن  �إخبارهم 
نفى  �الإيرلندي  �ملركزي  �لبنك  عامني.  ي�صتغرق 
جدول  �إعطاء  ي�صتطيع  ال  �إنلله  قللال  ونونان  هللذ�، 
ي�صتغرقه  قد  �لذي  �لوقت  بخ�صو�ض  ثابت  زمني 

�لرتخي�ض.
تو�جه  ككل  �لتاأمني  �صناعة  فاإن  و�ل�ض،  وبح�صب 
ي�صطر  ما  وغالبًا  �لعام  �لتاأمني  خرب�ء  يف  نق�صا 

"ال�صتري�دهم" الأدو�ر جديدة.
و�أ�صاف: "نحن نكافح �ليوم وكاأننا منر يف مرحلة 
ما قبل خروج بريطانيا. بالتاأكيد �صوف نكافح يف 

مرحلة ما بعد خروج بريطانيا".
ل�رصكة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  تومب�صون،  كيفني  وقال 
"�صعوبة  هناك  �أن  حني  يف  �إنه  �إيرلند،  �إن�صورن�ض 
ن�صتطيع  "فجوة  �أنها  �إال  �ملو�هب"  جانب  على 

تعبئتها".
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خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يخلق مكاسب إليرلندا
لورا نونان وأوليفر رالف- وفينسنت بوالند

السياحة الحل البديل للنفط في العراق
حامد عبد الحسين الجبوري

ثامر الهيمص

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

638.8
0.12
0.02%

8,042,779,160
11,230,651,633

378
37
11
9
17

0.70
2,147,483,647.00

0.36
142,612,603.00

0.45
122,600,000.00

0.87
80,549,022.00

0.34
80,107,695.00

)BBOB( بغداد

)IHLI( هالل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

0.70
7,350,000,128.00

5.41
137,113,392.00

2.46
108,881,536.00

0.87
69,347,160.00

0.45
55,170,000.00

)BTRI( عراق

)SKTA( شماكس

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج
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