
لتحقيق  الفعالة  الو�سيلة  هي  القرو�ض  ان  على  متاما  متفقون 
القطاعات  وتفعيل  تن�سيط  اىل  القرو�ض  توجه  التنمية كيف؟ حني 

االنتاجية احلقيقية واخلدمية اال�سا�سية.
اختالالت  م��ن  اقت�سادنا  يعي�سه  ك��ال��ذي  و�سع  يف  ذل��ك  ي��اأت��ي 
النفًط  اي��رادات  انخفاظ  مقدمتها  يف  عديدة  ال�سباب  واه��ت��زازات 
العامة  املوازنة  اي��رادات  يف  ال�سلبية  وانعكا�ساتها  وتاأثرياتها 
وخ�سو�سا التخ�سي�سات اال�ستثمارية، مع غياب التفكري باالنتاج 
جمتمعا  ا�سبحنا  بحيث  واال�ستهالك  اال�سترياد  نحو  والتوجه 

م�ستهلكًا    100 باملئة بينما حجم االنتاج ي�ساوي �سفر.
م�سار  لت�سحيح  ايجابي  تاأثري  القرو�ض  لهذه  �سيكون  هل  ال�سوؤال 
متطلبات  تهيئة  مبدى  قطعا  مرتبط  اجلواب  والتنمية؟  االقت�ساد 
وم�ستلزمات توجهات واهداف القرو�ض فاذا كانت موجهة لتن�سيط 
حكومية  واج���راءات  ق��رارات  يتطلب  فذلك  االنتاجية  القطاعات 
ظاهرة  ي�سكل  بات  ال��ذي  اال�ستهالكي  ال�سلوك  لتح�سني  وو�سائل 
وتوثر  تتو�سع  قد  البعيد  املدى  على  فاثرها  املجتمع  على  خطرة 
ان هناك  نلم�ض  املقابل  املواد. يف  العر�ض  ملجمل  يف م�ستويات 
فو�سى يف املفاهيم اخلا�سة بالقرو�ض،على �سبيل املثال ال احل�رص 
يف الوقت الذي ت�سعى فيه البنوك اىل ت�سجيع ظاهرة توطني الرواتب 
فيها بغية االفادة منها يف ا�ستثمارها يف جمال اقرا�ض امل�ساريع 

التوطني  �سوء  املوظفني يف  باقرا�ض  يقوم  البع�ض  التنموية جند 
كت�سجيع لكن القرو�ض تذهب اىل اال�ستهالك من دون هدف انتاجي.
بتحقيق  الكفيلة  الو�سائل  ايجاد  يف  حرة  امل�سارف  ان  �سحيح 
املواطن  لتحفيز  تناف�سية  م�رصفية  خدمات  وتقدمي  لها  اي��رادات 
على التعاطي معها لكن هنا تتقاطع اهداف القرو�ض..هذه الظاهرة 
تتطلب روؤى وحتليل خرباء االقت�ساد واملال  بايجاد ال�سبل الكفيلة 
يف حل التقاطعات التي تواجه اهداف القرو�ض خ�سو�سا يف هذه 

املرحلة احلرجة.
ال�سكن  ازم��ة  معاجلة  املثال،  �سبيل  على  التنموية  االه��داف  ان 
حيث  من  كبري  ايجابي  اثر  القطاع  هذا  يف  للقرو�ض  يكون  حيث 
فر�ض  توفري  عن  ف�سال  وال�سوق  املحلي  االنتاج  عوامل  حتريك 
ازمة م�ستفحلة، ولو افرت�سنا جدال  عمل وبالنتيجة االهم معاجلة 
الدولة  موظفي  اىل  احلكومية  امل�سارف  تطلقها  التي  القرو�ض  ان 
معنى  للقر�ض  فيكون  �سكنية  وح��دة  ل�رصاء  بتخ�سي�سها  تقرتن 
تنموي ال ا�ستهالكي بتحميل املواطن اعباء القر�ض وفوائده ليذهب 
اىل غري هدف.نامل ان ي�سار اىل درا�سة اهداف القرو�ض واثارها 
ال�سلبية قبل اطالقها لتكون الفائدة اعم  االيجابية وتوخي اثارها 
وا�سمل ولكي ال تتقاطع اهداف القرو�ض مع توجهاتها التنموية ال 

اال�ستهالكية.
وبنا حاجة حقيقية ملراجعة هذا اجلانب املهم واحليوي من اجل 

حتقيق التوازن بني اجتاهات القرو�ض واهدافها.

حت��ى االآن دونال��د ترم��ب لدي��ه عالق��ة �سيئ��ة 
ال�سيليك��ون، لك��ن ثالث��ة م��ن ق��ادة  م��ع وادي 
التكنولوجي��ا من ال�رصق ج��اءوا يحملون الهدايا 
االأمريك��ي:  الرئي���ض  له��ا  ي�سع��ى  الت��ي  ذاته��ا 

اال�ستثمار، وفر�ض العمل، وامل�سانع.
جمموع��ات  اأك��رب  م��ن  ثالث��ا  ث��ل  يمُ الثالث��ي 
التكنولوجي��ا يف اآ�سيا: ما�سايو�سي �سون، موؤ�س�ض 
"�سوف��ت بانك" يف اليابان، وج��اك ما، موؤ�س�ض 
"عل��ي بابا"، وتريي جو، من "فوك�سكون"، التي 
�سنع��ت العام املا�سي ما قيمته 75 مليار دوالر 
م��ن االأجهزة ل�رصك��ة اأبل، مل يقاب��ل ترمب، لكنه 
يلوِّح باإمكانية بناء م�سنع يف الواليات املتحدة.
الث��الث معا تبلغ قيمتها نح��و 400 مليار دوالر 
من حي��ث الر�سمل��ة ال�سوقية، وه��ي م�سوؤولة عن 
اأك��ر م��ن 1.1 ملي��ون وظيفة. وه��ي اأي�سا متثل 
جمموع��ة متكامل��ة عمودي��ا من امله��ارات التي 
"فوك�سك��ون"،  م��ع  امل�سن��ع  اأر���ض  عل��ى  تب��داأ 
وتتعام��ل م��ع البيان��ات الكب��رية "عل��ي باب��ا" 
واال�ستثم��ار "�سوف��ت بانك". كذل��ك هي جزء مما 
�سّمي��ه اأح��د امل�رصفيني "احتاد �سب��ه متما�سك"  يمُ
م��ن الالعب��ني، تربط��ه اال�ستثم��ارات امل�سرتكة، 

وامل�ساريع امل�سرتكة، والعالقات ال�سخ�سية التي 
تت��م اال�ستفادة منها يف الوق��ت الذي تتو�سع فيه 
عاملي��ا. اإ�ساف��ة اإىل جتميع اأجه��زة اآيفون، تريد 
"فوك�سكون" تعزي��ز عالمتها التجارية العاملية 
م��ن خ��الل بيع مزيد م��ن منتج��ات "�سارب" يف 

الواليات املتحدة.
وتبح��ث "�سوفت بان��ك" التي تعه��دت با�ستثمار 
50 ملي��ار دوالر وا�ستحداث 50 األف فر�سة عمل 
يف الوالي��ات املتحدة، ع��ن مزيد م��ن ال�سفقات 
"�سربين��ت"،  الال�سلك��ي  الناق��ل  لتعزي��ز �رصك��ة 

التابعة لها يف الواليات املتحدة.
م��ن جانبه��ا، جمموعة عل��ي باب��ا حري�سة على 
اجت��ذاب مزيد م��ن التّجار يف الوالي��ات املتحدة 
اإىل من�سات التجارة االإلكرتونية التابعة لها، من 
خالل بيع الب�سائ��ع االأمريكية يف ال�سني. وقال 
م��ا "اإن ال�رصكات االأمريكي��ة ال�سغرية التي تبيع 
الب�سائع على من�ستها �ستمُ�سيف مليون وظيفة".
وهن��اك اأمثل��ة كث��رية عل��ى التع��اون واالعتماد 
درجة يف  املتبادل بني الثالثي. "فوك�سكون"، املمُ
تايون حت��ت ا�سم "هون هاي"، �سيطرت االأ�سبوع 
املا�س��ي على �سن��دوق التكنولوجي��ا القائم يف 
اآ�سي��ا، التاب��ع ل� "�سوف��ت بانك"، م��ن خالل دفع 
600 مليون دوالر مقابل ح�سة بن�سبة 54.5 يف 

املائة. وتل��ك كانت خطوة عّدها املراقبون دلياًل 
على الثقة بني �سون وجو.

ومثل �سون اأي�س��ًا دورا اأ�سا�سيا، خلف الكوالي�ض، 
يف عملي��ة ا�ستحواذ "فوك�سك��ون" على "�سارب" 
املوج��ودة منذ قرن، مقاب��ل 3.5 مليارات دوالر 
يف الع��ام املا�س��ي، من خ��الل م�ساع��دة ترتيب 
االجتماع��ات م��ع امل�سارف الت��ي تتعامل معها 
"�س��ارب" وو�سف ج��و باأنه "�سدي��ق حقيقي"، 
وه��ي مل�س��ة بارعة عل��ى اعتبار اأن �س��ون ح�سل 
عل��ى فر�ست��ه االأوىل م��ن خ��الل بي��ع قامو���ض 

اإلكرتوين ملجموعة االإلكرتونيات اليابانية.
ال�سفقت��ان - ي�س��ف اأح��د امل�رصف��ني "�سارب" 
باأنه��ا متن��ح "فوك�سك��ون" "رخ�س��ة �سي��د" يف 
الياب��ان - دفعت��ا املحلل��ني اإىل االإ�س��ارة اإىل اأن 
�ستخدم و�سيلة  �سن��دوق التكنولوجيا يك��ن اأن يمُ
لال�ستح��واذ عل��ى اأعم��ال الذاك��رة املتنقل��ة يف 

اإليها جو. "تو�سيبا"، التي يتطلع 
"فوك�سك��ون" تدعم اأي�سًا �سن��دوق التكنولوجيا 
ال��ذي �سيمُطل��ق قريب��ًا بقيم��ة 100 ملي��ار دوالر 
يف "�سوف��ت بانك"، جنبًا اإىل جن��ب مع �سندوق 
ال��روة ال�سيادية يف اململك��ة العربية ال�سعودية، 

و"اأبل"، و�رصكة �سناعة الرقائق "كوالكوم".
العالقات التي تربط "علي بابا" و"�سوفت بانك" 

اأي�س��ًا،  قوي��ة 
حت�سن��ت  وق��د 
ب��ال �سك م��ن خالل 
"�سوف��ت  حتوي��ل 
بكرا  بانك" ا�ستثم��ارا ممُ
بقيم��ة 20 ملي��ون دوالر 
اإىل  ال�سيني��ة  ال�رصك��ة  يف 

ا�ستثمار ي�ساوي مليارات.
و�س��ون،  م��ا  املوؤ�ِس�س��ان، 
قّرب��ان، عل��ى الرغم  �سديق��ان ممُ
م��ن اأن اجتماع ع��ام 1999 الذي 
بك��ر كاد اأال  اأق��ر ذل��ك اال�ستثم��ار املمُ
يح��دث. كانت "علي باب��ا" قد �سمنت 
للتو متوي��ال بقيمة خم�سة ماليني دوالر 
م��ن "جولدمان �ساك�ض"، ومب��ا اأنها متلك 
ن ت�سع��ى با�ستماتة  كثريا م��ن النقود، مل تكمُ
��ن هناك ما  للح�س��ول عل��ى مزيد. لك��ن مل يكمُ
ي��ردع ما، الذي التقى �سون يف جل�سة على غرار 
لقاء �رصيع يف ال�سني قب��ل ذلك بب�سعة اأ�سابيع. 
اأخ��رب الزمالء "ه��ذا ما�سا! عندم��ا يت�سل، ينبغي 

اأن تذه��ب وتزوره". �س��ون ع�سو يف جمل�ض اإدارة 
"عل��ي باب��ا" و�سارك االثن��ان يف اال�ستثمار يف 
تطبيق ا�ستدع��اء �سيارة االأج��رة ال�سيني "ديدي 
ت�سوت�سن��ج" و�رصك��ة جت��ارة التجزئ��ة الهندي��ة 
"فوك�سكون".  "�سنابدي��ل"، جنب��ًا اإىل جنب م��ع 
وعل��ى امل�ست��وى ال�سخ�س��ي، ا�ستثم��ر املوؤ�س�سان 
يف "بريكينجرو اإيرنجي فينت�رصز" برئا�سة بيل 

جيت�ض.
�س��ري بع�سه��م اإىل اأوج��ه ال�سبه ب��ني �ساحبي  ويمُ
دّر���ض الذي اأ�سبح رجل اأعمال،  امل�ساريع: ما، املمُ
و�س��ون، االأجنب��ي ب�سبب ج��ذوره الكوري��ة، الذي 
حق��ق الكث��ري لي���ض فق��ط يف الياب��ان ب��ل عل��ى 

ال�سعيد العاملي.
الذي��ن عمل��وا ب�س��كل وثي��ق  اإىل  لك��ن بالن�سب��ة 
م��ع االثن��ني، االخت��الف يف االأ�سل��وب ه��و االأمر 
الوا�س��ح بقوة. يق��ول اأحدهم "ما�س��ا رجل اأفكار 
ويتعام��ل مع كل �سيء بنف�س��ه. يت�سل باملديرين 
العامل��ني لدي��ه ويطل��ب منه��م فع��ل ه��ذا وفعل 
ذاك"، م�سيف��ا "جاك لي�ض كذلك. فهو يهتم ب�ساأن 
النا���ض، والثقافة، ولي�ض تفا�سيل االأعمال. اإنهما 
خمتلفان، لكنهما �سديق��ان حميمان جداً يثقان 

ويدعمان بع�سهما بع�سا".
و"علي بابا" لي�ست من بني ال�رصكات التي تعتزم 
اال�ستثم��ار يف �سندوق فيج��ن، التابع ل� "�سوفت 
ملي��ار دوالر.  تبل��غ قمت��ه 100  ال��ذي  بان��ك"، 
لك��ن هن��اك اإمكاني��ة الأن تعمل "عل��ي بابا" مع 
ال�رصكت��ني يف املحفظ��ة اال�ستثماري��ة لل�سندوق 
ك��ن اأن تفع��ل ذل��ك م��ع "اآرم"،  - ويف الواق��ع يمُ
�رصكة ت�سمي��م الرقائق الربيطانية التي ا�سرتتها 
"�سوفت بانك" مقابل 32 مليار دوالر يف العام 

املا�سي.
وا�ستثم��رت "عل��ي باب��ا"، جنب��ًا اإىل جن��ب م��ع 
روبوتيك���ض  بان��ك  "�سوف��ت  يف  "فوك�سك��ون"، 
هولدينجز"، حماولة يف االأ�سا�ض اأخذ �رصكة بيرب 
�سب��ه الب���رص اإىل ال�سني. ويف  للروبوت��ات الت��ي تمُ
كان��ون االأول )دي�سم��رب(، اأعلن��ت "�سوفت بانك" 
اأنها �ستبداأ عر�ض خدمة ال�سحابة من "علي بابا" 

يف اليابان.
يق��ول ك��ريك ب��ودري، املحلل يف "ني��و �سرتيت" 
كن  لالأبح��اث "كالهم��ا متتل��ك فر�س��ًا فري��دة يمُ
جلبه��ا لبع�سهم��ا بع�س��ا. االأمر املهم ه��و اأنهما 

اأقوى معًا مما لو اأنهما منف�سلتان".
ّطلع  بالن�سب��ة اإىل "فوك�سك��ون"، يق��ول �سخ�ض ممُ
على طريقة تفك��ري ال�رصكة، "اإن ال�سفقات تتعلق 
بتعزي��ز �سل�سل��ة القيم��ة من الت�سني��ع، يف الوقت 
عد فيه الربجمي��ات على نحو متزايد جزءا  ال��ذي تمُ

ال يتجزاأ من االأجهزة".
ال�سن��دوق  م���رصوع  "اإن  "فوك�سك��ون"،  تق��ول 
نا�سب "ا�سرتاتيجية  امل�سرتك مع "�سوفت بانك" يمُ
اال�ستثمار ال�ساملة لدينا لزيادة قدراتنا يف جمال 
التكنولوجيا االأ�سا�سية وجماالت النمو الرئي�سية" 
وهو و�سيلة "ال�ستغالل الفر�ض اجلديدة التي )...( 

تدعم اأهدافنا لتطوير االأعمال العاملية".
اأي�س��ا  هم��ا  وم��ا  "فوك�سك��ون"،  رئي���ض  ج��و، 
�سديق��ان منذ م��دة طويلة، تنازع��ا عندما التقيا 
اأول م��رة عل��ى مزاي��ا ال���رصكات الكب��رية "ج��و" 

دافع عن  مقابل ال���رصكات ال�سغرية "ما، ال��ذي يمُ
ال���رصكات ال�سغ��رية الت��ي تبي��ع الب�سائ��ع على 

من�سات التجارة االإلكرتونية التابعة ل�رصكته".
"لق��د كان نقا�س��ًا فل�سفي��ًا"، كم��ا ق��ال �سخ�ض 
ّطل��ع على طبيعة الرجلني، مو�سحًا اخلالف من  ممُ
خ��الل مث��ل �سيني له ج��ذور يف الك��وجن فو "بو 
دا ب��و ت�ساجن�س��ي"، ال��ذي يكن ترجمت��ه تقريبا 

بعبارة "ال خالف، ال توافق".
والعالق��ات التجاري��ة ب��ني جو و�س��ون تعود اإىل 
اأوائ��ل العق��د االأول م��ن االألفية يف االأق��ل، عندما 
جل��اأ �س��ون اإىل "فوك�سك��ون" لت�سني��ع امل��ودمي 
خلدم��ة "ياهو ب��ي بي"، خدمة النط��اق العري�ض 
يف "�سوف��ت بان��ك" الت��ي اأعادت تنظي��م ات�سال 

اليابان باالإنرتنت.
ع��د رئي���ض "�سوفت بان��ك" االآن مبنزلة و�سيط،  ويمُ
�سارك. وتق��ول ال�رصكتان  اإ�ساف��ة اإىل م�ستثم��ر ممُ
يف  العم��ل  وفر���ض  اال�ستثم��ار  تعه��دات  "اإن 
الواليات املتحدة م�ستقلة عن بع�سها بع�سا واإن 
والتوقي��ت كان حم���ض �سدف��ة". لك��ن العالقات 
بته��ج الذي  كان��ت وا�سح��ة من �س��ور �س��ون املمُ
بهم بقيم��ة �سبعة مليارات  يحم��ل ملفا مع رقم ممُ
دوالر اإىل جان��ب �سع��ار "فوك�سك��ون". ويف وقت 
الح��ق ك�س��ف جو ع��ن اأن الرق��م هو املبل��غ الذي 
ين��وي اإنفاقه لبناء م�سنع �سا�س��ات م�سطحة يف 

الواليات املتحدة.
�سات��ورو كيكو�س��ي، املحل��ل يف "اإ���ض اإم بي �سي 
نيكو �سيكيوريتيز"، يرى اأن تعميق العالقات بني 
جمموع��ات التكنولوجيا االآ�سيوية الثالث مدفوع 
م��ن ال�رصورة اأكر من الرغب��ة يف اإيجاد حتالف 

لعموم اآ�سيا.
اال�ستثم��ار  اإىل  بحاج��ة  تك��ون  "عندم��ا  يق��ول 
عل��ى نط��اق وا�س��ع، ويف الوق��ت نف�س��ه تري��د اأن 
تتجّن��ب تعري���ض اأموال��ك للخط��ر، هن��اك حاجة 
املنت���رصة يف  اال�ستثم��ارات  التكات��ف. م��ع  اإىل 
اأنح��اء الوالي��ات املتح��دة، واململك��ة املتح��دة، 
وال�سعودي��ة، لي�ض بال���رصورة اأن يرغب �سون يف 

لون اآ�سيوي قوي".
ملفات �صخ�صية

جاك م��ا: يلك مدر�ض اللغ��ة االإجنليزية ال�سابق، 
اأ�س��وال قيمته��ا  العم��ر 52 عام��ا،  البال��غ م��ن 
ال�سافي��ة 28.6 ملي��ار دوالر، وهو معروف باأنه 
يت�رصف بطريقة عفوية، ويهدف اىل الو�سول اإىل 
ملي��اري زب��ون. وتتحول "علي باب��ا" من �رصكة 
جتارة اإلكرتوني��ة اإىل من�سة بيانات كبرية توّفر 
للزبائ��ن القدرة على الت�س��ّوق، وم�ساهدة االأفالم، 
والدف��ع، من خالل "علي ب��اي"، مقابل الب�سائع 

واخلدمات على االإنرتنت.
ت��ريي ج��و: الرج��ل البالغ م��ن العم��ر 66 عامًا، 
املول��ود يف تايوان، اأ�س�ض "ه��ون هاي" يف عام 
1974 ب� 100 األف دوالر تايواين "3200 دوالر 
اأمريك��ي" و�رصعان ما بنى �سمع��ة بو�سفه رجل 
مبيع��ات م�سم��م على النجاح وال يقب��ل الرف�ض. 
وفت��ح اأول م�سانع��ه يف الرب الرئي�س��ي "ال�سني" 
يف �سن��زن، حي��ث يوظ��ف الي��وم نح��و 223 األف 
�سخ���ض. ويل��ك اأ�س��وال قيمته��ا ال�سافي��ة 7.4 

مليارات دوالر.

القطاع امل�رصيف اخلا�ض يف العراق حديث  التاأ�سي�ض 
عدد  وان   1991 ل�سنة   12 رقم  القانون  اىل  ا�ستناداً 
عراقيًا  م�رصفًا   43 يبلغ  االن  اخلا�سة  امل�سارف 
جتاريًا وا�سالميًا وعدد فروعها يف املحافظات بحدود 
ف�ساًل  العراق  خارج  فروع   5 اىل  ا�سافة  فرعًا   525
نتائج  وان  واجنبي.  عربي  مل�رصف  فرعًا   17 عن 
ان  توكد  و2015   2014 لل�سنوات  وبياناتها  اعمالها 
موجوداتها  جمموع  يبلغ  اخلا�ض  امل�رصيف  القطاع 
من  باملائة   10 ن�سبة  وت�سكل  دينار  تريليون   22
احلكومية   بامل�سارف  باملقارنة  املوجودات  جمموع 
وودائعها ت�سكل ن�سبة 14 باملائة من جمموع الودائع، 
واالئتمان النقدي ي�سكل ن�سبة 21 باملائة من جمموع 
النقدي ما جعل م�ساهمته يف الناجت املحلي  االئتمان 
لذلك  باملائة   7 تتجاوز  وال  ج��دا  �سعيفه  االجمايل 

اخلا�ض  القطاع  تطوير  ا�سرتاتيجية  اه��داف  من  فان 
القطاع  م�ساهمة  رفع  هو   )2030  -2014( لل�سنوات 
القطاع  ومنها  االقت�سادية  القطاعات  جلميع  اخلا�ض 
املحلي  الناجت  من  باملائة   )50  -35( اىل  امل�رصيف 
االجمايل وت�سغيل العاطلني عن العمل وتخفي�ض ن�سبة 
البطال اىل اقل من 6 باملائة.ومبا ان القطاع امل�رصيف 
الدورة  لتن�سيط  واال�ستثمارية  التمويلية  احللقة  ي�سكل 
االقت�سادية  القطاعات  وتطوير  وتنمية  االقت�سادية 
االنتاجية كالقطاعات ال�سناعية والزراعية وال�سياحية 

والنقل.
للحكومة  احلكومي  الربنامج  من  الثالث  املحور  ان 
وب�سكل  اخلا�ض(  للقطاع  التحول  )ت�سجيع  احلالية 
خا�ض الفقرة )د( والتي حتدد خطوات تطوير االعمال 
اخلا�سة  امل�سارف  م�ساهمة  اكدت  والتي  امل�رصفية 
بتمويل القطاع اخلا�ض االنتاجي وهذا مل يتحقق خالل 
واجهتتها  التي  التحديات  ب�سبب  املا�سيتني  ال�سنتني 

امل�سارف لال�سباب االآتية:- 
القطاع  ومعوقات  وم�ساكل  حتديات  االول:  املبحث 

امل�رصيف:
على  احلرب  ب�سبب  اخلا�سة  االمنية  الظروف  ان   : اواًل 
ع�سابات  من  املحافظات  بع�ض  واحتالل  االره��اب 
فروع  يف  الزبائن  ودائ��ع  و�رصقتها  االرهابي  داع�ض 
املحافظات  تلك  يف  واالهلية  احلكومية  امل�سارف 
امل�سارف  ح��ق��وق  ت�سمن  ال��ت��ي  ال��وث��ائ��ق  وات���الف 
وفقا  حاليا  تعد  والتي  املقرت�سني  على  امل�ستحقة 
البنك  ع��ن  ال�����س��ادرة  االر���س��ادي��ة  الالئحة  لت�سنيف 
املركزي ديونًا ال يكن ت�سديدها من الناحية الواقعية 
وعدم  حمافظاتهم  من  املقرت�سني  اغلب  نزوح  ب�سبب 
متكنهم من الت�سديد ا�سافة اىل زيادة ن�سب اخلطورة يف 
منح االئتمان النقدي للزبائن ما اربك عمل امل�سارف 

وانعك�ض
ذلك على حدود ال�سيولة واو�سلها يف بع�ض امل�سارف 

االفال�ض  اىل  بع�سها  �سيعر�ض  ما  الدنيا  حدودها  اىل 
اىل  �سيوؤدي  ذل��ك  ان  اىل  ا�سافة  امل��ايل  واالن��ه��ي��ار 
التمويلي  والن�ساط  االقت�سادي  الو�سع  يف  التاثري 

واال�ستثماري خالل املرحلة الراهنة. 
ثانيًا : معاناة القطاع امل�رصيف العراقي وب�سكل خا�ض 
امل�سارف االهلية  يف جماالت ن�ساطها امل�رصيف كافة 

من الت�سدد احلكومي و�سعف الدعم املقدم لها 
اىل  املمنوح  االئتمان  م�ساهمة  �سعف  :ا�ستمرار  ثالثا 

الناجت 
املحلي االجمايل بحيث ال تتعدى 10% بينما يف الدول 
اىل  ت�سل  افريقيا  و�سمال  االو�سط  ال�رصق   ( االقليمية 
55%( وهذا يعني عدم تاأثري القطاع امل�رصيف العراقي 
يف التنمية االقت�سادية واعادة بناء االقت�ساد الوطني 
ونق�ض  ال�سوق.  القت�ساد  التوجه  تخدم  نظرة  وف��ق 
ال�سيولة احلايل لدى امل�سارف ي�ساعد يف ا�ستمرار هذه 
النقدي  االئتمان  منح  من  متكنها  عدم  وهي  امل�سكلة 

للزبائن وللم�ساريع اال�ستثمارية يف خمتلف القطاعات 
االقت�سادية 

للعمل  ال�سانده  املالية  املوؤ�س�سات  وجود  :عدم  رابعا 
�سمان  و�رصكات  الودائع  �سمان  ك�رصكة  امل�رصيف 
لدرا�سة  متخ�س�سة  مكاتب  وج��ود  وع��دم  االئتمانات 
وحتليل وحتديد املخاطر ) االئتمانية وال�سيولة وال�سوق 

والت�سغيل ( بالرغم من ت�سخي�ض ذلك منذ عدة �سنوات.
من  العراقي  امل�رصيف  القطاع  متكن  :ع��دم  خام�سا 
وتقنية  فنية  حتتية  وبنى  وامكانات  ق��درات  امتالك 
يف  واللحاق  اال�ستثمارية  املحافظ  ادارة  يف  موؤثرة 
جعل  ما  املجاورة  ال��دول  يف  امل�رصيف  التطور  ركب 
قادرة  اىل م�سارفنا نظرة متخلفة وغري  ينظر  الزبون 
اىل  ادى  ما  له  املتطورة  اخلدمات  اف�سل  تقدمي  على 
العراقي  امل�رصيف  القطاع  مع  التعامل  عن  عزوفهم 

وب�سكل خا�ض امل�سارف االهلية.
يثله  م�سجل  غ��ري  م���وازي  ق��ط��اع  وج���ود   : �ساد�ساآ 

حواالت   ( كبرية  بعمليات  يقومون  ال��ذمي  ال�رصافون 
داخلية او خارجية ، �سريفة ، حتويل نقد ( تتم خارج 

االطار الر�سمي.
تتنا�سب  ال  والتي  املعقدة  ال�رصيبية  :القوانني  �سابعاآ 
يجب  التي  االقت�سادي  واال�سالح  الدعم  �سيا�سات  مع 

ان تقدمها احلكومة للقطاع امل�رصيف .
عن  التقل  تراوحت  ديون  الزبائن  بذمة  ترتبت  ثامنا: 
35  مليار دينار لكل م�رصف منذ �سنتني ومل ت�ستطع 
الديون  من  ت�سبح  جعلها  ما  ا�سرتجاعها  امل�سارف 

التي يتعذر احل�سول عليها وفقًا لالئحة االإر�سادية.
امل�سارف  ببع�ض  الزبائن-   ثقة  �سعف  تا�سعا:ان 
املتعرة ادى اىل قيامهم ب�سحب ودائعهم من امل�سارف 
مبعدالت اأعلى من املعدالت االعتيادية، وعدم ايداع اأية 
ال�سيولة  اإىل هبوط معدالت  اأدى ذلك  مبالغ جديدة ما 
يف هذه امل�سارف اإىل حدودها الدنيا املقررة من البنك 

املركزي.وجعلها ال ت�ستطيع االيفاء بالتزاماتها .
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تحالف تكنولوجي آسيوي القتحام السوق األميركية
لويز لوكاس وكانا إناجاكي

ياسر المتولي

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

718.15
4.80
0.66%

10,390,133,497
8,792,371,102

374
40
8
13
19

5.80
6,090,464,256.00

0.50
3,587,549,952.00

2.70
269,784,352.00

0.90
169,551,760.00

0.62
47,269,188.00

)TASC( اسيا

)MTRA( رابطة

)IBSD( بيبسي

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

0.50
2,147,483,647.00

5.80
1,050,080,000.00

0.90
188,390,851.00

2.70
100,594,987.00

0.62
76,351,698.00

)MTRA( رابطة

)TASC( اسيا

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)BIME( اوسط
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