
رئي�سية  اأداة  للدولــة  العامــة  املوازنـــة  تعد 
واالجتماعية،  االقت�سادية،  االأهــداف  لتحقيق 
ملواجهـة  احلكومـة  بـــــرامــج  على  وحتــتــوي 
اآفــاق  نحــو  والعبـور  القائمـة،  التحديات 
الدولــة،  مــوارد  تعظيم  خــالل  مــن  امل�ســتقبل 
لها  ا�ستخدام  اأف�ســل  يحقق  مبــا  وتوجيهها 
ــادة  واإع املجتمع،  فئات  ملختلف  نفع  ــر  واأك
البعد  ومراعاة  العـام  االإنفـاق  اأولويات  ترتيب 
العامة  لل�سيا�سة  ا�سرتاتيجي  االجتماعي كهدف 
الرامج  مــوازنــة  ون�ساأة  فكرة  تعود  للدولة، 
جلنة  قامت  عندما   ،1912 العام  اىل  واالداء 
)تافت( بتقييم او�ساع املوازنة املطبقة وتبني 
اعــداد  يف  املطبقة  احلالية  االجـــراءات  ان  لها 
حيث  مهمة،  تغيريات  اىل  بحاجة  ــة  املــوازن
موازنة  اعداد  �رضورة  اىل  تقريرها  يف  اأو�ست 
ذات  برامج  �سورة  يف  وتبوبيها  �ساملة  ادارية 
العمل، ولكن فكرة موازنة  وظائف بح�سب نوع 
االداء مل تنفذ بجدية اال يف عام 1934، عندما 

بداأت وزارة الزراعة االمريكية يف اعداد موازنة 
بامل�رضوعات املنتظر اجنازها.

تبويب  اال  ماهي  واالداء  الرامج  موازنة  ان 
االخمية  يعطي  ــة  ــوازن امل حل�سابات  حــديــث 
به  وماتقوم  احلكومية  الرامج  على  والرتكيز 
ولي�س  وامل�ساريع،  للرامج  اجناز  من  احلكومة 
موازنة  يف  هو  كما  انفاقه  مايتم  اأ�سا�س  على 
ولي�س  نف�سه  الهدف  على  تركز  اأنها  اأي  البنود، 
اآخر اهتمام  على و�سائل حتقيق الهدف، مبعنى 
االجمالية  الكلفة  قيا�س  ين�سب على  النوع  هذا 
يقوم  مــن  عــن  النظر  ب�رضف  معني  لرنامج 
ن�ساط  على  يرتكز  االهتمام  ان  اي  بالتنفيذ، 
الن�ساط،  احلكومة ولي�س على و�سائل تنفيذ هذا 
اذ ميكن تعريف موازنة الرامج واالداء باأنها ) 
العامة للرتكيز  و�سيلة لتبويب بيانات املوازنة 
على الرامج احلكومية ولي�س على ن�سب االنفاق 

على هذه الرامج(.
وعليه فاإن هذه املوازنة تعمل على ابراز وظيفة 
عن  بــداًل  االداريـــة  الرقابة  هي  للدولة  جديدة 
التقليدية،  املالية  الرقابة  وظيفة  على  الرتكيز 
وعرفتها جلنة التنمية االقت�سادية يف الواليات 

اال�ساليب  جمموعة   ( باأنها  االمريكية  املتحدة 
من  الــرامــج  ملديري  ميكن  خاللها  من  التي 
�سمن  تقع  التي  ــداف  االه تنفيذ  على  الرتكيز 
تنفيذ  ومقارنة  دقيقة  ب�سورة  م�سوؤولياتهم 
العمل(،  و�ساعات  الوقت  ح�سب  االهــداف  هذه 
كما ان هذه املوازنة قادرة على تزويد اجلميع 
خالل  من  عليها  احل�سول  الميكن  مبعلومات 

طرق املوازنة التقليدية.
موازنة  عليها  تبنى  التي  اال�سا�سية  فالفل�سفة 
العمل  اأهــداف  حتديد  من  تبداأ  واالداء  الرامج 
ــع الـــرامـــج الــتــي حتقق  ــم و�ــس احلــكــومــي، ث
اإجراء املقارنة  اآلية متكن من  االهداف، وو�سع 
ت�سلح  نتائج  وتقدمي  والنتائج،  االهــداف  بني 
موازنة  وتعتمد  القرارات،  قاعدة التخاذ  لتكون 

الرامج واالداء على ثالثة عنا�رض هي :
1- ت�سنيف العمليات احلكومية بح�سب الرامج 

واالن�سطة .
2- و�سع مقايي�س لالداء.

3- تقدمي تقارير مف�سلة عن االداء.
مزايا تطبيق موازنة الرامج واالداء

وتتمثل هذه املزايا يف االتي :

االنفاق  حجم  عــن  دقيقة  �ــســورة  اعــطــاء   -1
احلكومي من خالل حتديد علمي م�سبق بتكلفة 

ما �سيتم تنفيذه من اعمال.
االمر يف  القائمني على  تو�سيع �سالحيات   -2
وباملقابل  الذاتية،  والرقابة  التخطيط  جمال 
توؤدي اىل حتميلهم م�سوؤولية عدم الكفاءة التي 

قد حت�سل يف االداء.
املالية  الرقابة  اجهزة  اداء  كفاءة  رفــع   -3
جديدة  موؤ�رضات  ا�سافة  خالل  من  واالداريـــة 

للتقومي والرقابة.
ومنع  احلكومية  واالن�سطة  الرامج  تن�سيق   -4

حدوث اي ازدواجية بينها.
املهام  على  املخ�س�سات  توزيع  مرونة   -5
واالن�سطة وفقًا الهميتها الن�سبية مبا يوؤدي اىل 

اال�ستخدام االمثل للموارد.
وزيــادة  املحا�سبي  النظام  كــفــاءة  رفــع   -6
احلكومي  االداء  تكاليف  بيانات  على  االعتماد 

وزيادة موثوقية التقارير املالية.
ق�سرية  اخلطط  بني  اأف�سل  ترابط  ايجاد   -7
االجل واملتو�سطة وطويلة االجل، ومزايا اأخرى 

عديدة.

ميكن  ما  اأو  الهيكلي،  التكيف  �سيا�سات  تعّد 
االقت�سادي  التكيف  "برامج  بـ  ت�سميتها 
ن�سبيًا،  التطبيق  حديثة  �سيا�سات  الدولية"، 
"تفجر  بـــ  اأ�سا�سًا  ن�ساأتها  ارتبطت  حيث 
اجتاحت  التي  اخلارجية"  املديونية  اأزمــة 
باإعالن   -1982 العام  منذ  النامية  البلدان 
اأمــريكــا  دول  بع�س  ثــم  ومـــن  املك�سيك، 
اإىل  اإ�سافة  خ�سو�سًا،  واأفريقيا،  الالتينية 
القدرة على �سداد  اآ�سيا عجزها عن  دول من 
حداثة  من  الرغم  وعلى  اخلارجية.  ديونها 
كبرياً  اهتمامًا  ال�سيا�سات  هذه  تثري  عهدها 

امل�ستوى  على  �سواء  م�ستوى،  من  اأكرث  على 
االأكادميي/البحثي، من خالل العدد املتـزايد 
ا�ــســتــاأثــرت بها هذه  الــتــي  الــدرا�ــســات  مــن 
ال�سيا�سات، اأو على م�ستوى احلكومات وحتى 
املنظمات الدولية ذات االهتمام االجتماعي 
بريتون  موؤ�س�ستي  عن  عدا  هذا  وال�سحي، 
–)BRETTON WOODS( وودز 
�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل- اللتني 
تف�سري  ميكن  حيث  تنفيذها.  على  ت�رضفان 
عدد  يف  امل�سطرد  التزايد  يف  االهتمام  هذا 
اإىل  طريقها  يف  هي  اأو  تبنت،  التي  الــدول 
تبني تلك ال�سيا�سات من ناحية، والتاأثريات 
التي تطرحها يف التطبيق من ناحية اأخرى، 

االقت�سادي،  اجلانب  على  تقت�رض  ال  والتي 
الذي هو جمالها االأ�سيل، واإمنا متتد لت�سمل 

اجلانبني االجتماعي وال�سيا�سي. 
واملتزايد  الوا�سع  االهتمام  هــذا  ويعك�س 
ب�سيا�سات التكيف الهيكلي، يف الواقع، اجلدل 
متعددة،  ــواح  ن من  ال�سيا�سات  هــذه  حــول 
النتائج  اأو  اأو االإجراءات  تتمثل يف االأهداف 
العملي  التطبيق  يف  -�سواء  التطبيق  واآثــار 
هذا  يرتبط  حيث  النظرية.  الناحية  من  اأو 
االأخذ  باآلية  اأوىل،  اأ�سا�سًا، من ناحية  اجلدل 
هي  حيث  من  الهيكلي  التكيف  ب�سيا�سات 
املو�سى  االقت�سادية  االإجراءات  "جمموعة 
والبنك  الــدويل  النقد  �سندوق  قبل  من  بها 

الــــــــــــــدويل، 
تهدف  ــي  ــت وال
ــول  ــس ــو� ال اإىل 
اإىل  بــاالقــتــ�ــســاد 
حــالــة اال�ــســتــقــرار، 
معاجلة  ــالل  خ مــن 
املالية  ــالالت  ــت االخ
والنقدية التي يعانيها. 
ــق منو  ــي ــق وكـــذلـــك حت
اإجراء  خالل  من  م�ستمر، 
تــعــديــل عــلــى هــيــكــل هــذا 
االقت�ساد". حيث يظهر هنا 
التمييز بني �سيا�سات  حتديداً 
يقوم  التي  الهيكلي  التكيف 
وبني  والبنك  ال�سندوق  عليها 
اأن  ميكن  التي  ال�سيا�سات  تلك 
امل�ستقل  "املدخل  عليها  يطلق 
للتكيف  والبنك(  ال�سندوق  )عــن 

واالإ�سالح االقت�سادي". 
االقت�سادي  التكيف  اأو  فاالإ�سالح 
عملية  اإىل  ي�سري  اإمنــا  عامة،  ب�سورة 
الوطني،  لالقت�ساد  ومــواءمــة  توجيه 
وفقًا الأهداف م�ستجدة اأو مو�سوعة �سلفًا، 
املتولدة  ال�سلبية  االآثار  جتنب  اأو  لتخفيف 
والتي  الــــدويل،  االقــتــ�ــســادي  طبيعة  عــن 
على  ت�ستمل  واملــواءمــة(  التوجيه  )عملية 
اأبعاد اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية. واإزاء 

وان  بد  فال  العملية،  هذه  م�سمون  اإيجابية 
على  الدول  بها  تاأخذ  م�ستمرة  عملية  تكون 

اختالفها، مبا فيها الدول املتقدمة. 
وعلى الرغم من اأن هذا املفهوم ميتد لي�سمل 
عليها  يقوم  التي  الهيكلي  التكيف  �سيا�سات 
عليها.  يقت�رض  ال  اأنه  اإال  والبنك  ال�سندوق 
مهمة  نتائج  املالحظة  هــذه  على  ويرتتب 
االآثــار  حجم  يف  رئي�سية  ب�سورة  تتمثل 
التعامل  واإمكانية  وال�سيا�سية  االجتماعية 
حتقيق  اإمكانية  مــدى  اإىل  اإ�سافة  معها، 
االأهداف املتوخاة على ال�سعيد االقت�سادي، 
بناًء على االأخذ باأحد هذين املدخلني )مدخل 

ال�سندوق والبنك، واملدخل امل�ستقل(. 
التكيف  �سيا�سات  تطبيق  يرتبط  حني،  ففي 
تــواجــه  الــتــي  الــنــامــيــة  ــدول  ــال ب الهيكلي 
عن  العجز  عليها  ترتب  اقت�سادية  اأزمــات 
اقت�ست  بحيث  اخلارجية،  مديونيتها  �سداد 
ديونها  جلدولة  بها،  الدائنني  ثقة  اإعـــادة 
اإىل  اللجوء  جديد،  متويل  على  واحل�سول 
�سهادة  على  للح�سول  والبنك  ال�سندوق 
 SEAL( االقت�سادية  اأو�ساعها  ب�سالمة 
الــتــزام  بــعــد   ،)OF APPROVAL
"امل�رضوطية"  بـــ  ي�سمى  مبــا  ـــدول  ال ــذه  ه
والتي   ،)CONDITIONALITY(
هــي عــبــارة عــن اتــفــاق بــني الــ�ــســنــدوق 
جهة  من  املدينة  والدولة  جهة  من  والبنك 
التدفقات  ا�ستمرار  ربط  مبوجبه  يتم  اأخرى، 
ــة، مــن منح وقــرو�ــس،  املــالــيــة اخلــارجــي
االقت�سادية  ال�سيا�سة  يف  تغيريات  باإجراء 
االتــفــاق  ــذا  ه عــن  ويــعــر  املــديــنــة.  للدولة 
النوايا"  "خطاب  بـــ  يعرف  مــا  خــالل  مــن 
ب�سكل  املعنية،  الدولة  حكومة  عن  ال�سادر 
التكيف  ل�سيا�سات  حتديداً  مت�سمنًا  �سنوي، 
اخلارجي  التمويل  من  الدولة  واحتياجات 
والبنك  ال�سندوق  مــن  املــتــاح  والتمويل 
وهيئاته التابعة. وعلى الرغم من اأن خطاب 
النوايا ي�سدر يف النهاية عن حكومة الدولة 
التي تود االلتزام ب�سيا�سات التكيف الهيكلي، 
اإال  هو  ما  الــواقــع  يف  اخلطاب  هــذا  اأن  اإال 
وكل  احلكومة  هذه  بني  مفاو�سات  ح�سيلة 
من ال�سندوق والبنك، تتخذ يف النهاية �سكل 
ت�ستدعي  املعنية،  للحكومة  ملزمة  تعهدات 
التمويل اخلارجي  العقاب املتمثل يف وقف 
الوفاء  عدم  حال  يف  وقرو�س(،  )م�ساعدات 

بها. 
اأما يف حالة "املدخل امل�ستقل يف االإ�سالح 
لهذا  الرئي�سية  ال�سمة  فتبدو  االقت�سادي"، 
املدخل يف قدرة الدولة على توفري التمويل 
ال�سندوق  اأخرى غري  اأو من م�سادر  الذاتي، 
غالبًا  املدخل  هــذا  ــاإن  ف ثم  ومــن  والبنك. 
ال�سناعية  بــالــدول  تطبيقه  يف  يرتبط  ما 
والنفطية اإىل حد ما، بهدف مواجهة حاالت 
التطورات  مواكبة  اأو  االقت�سادي  الركود 
ال  ذلــك  كــان  واإن  الغالب  يف  االقت�سادية 
ملواجهة  اإليه  الدول  بع�س  جلوء  عدم  يعني 
الدولة  اأزمة مديونية خارجية، طاملا كانت 

اإىل  اللجوء  دون  التمويل  توفري  على  قادرة 
ال�سندوق والبنك. 

يرتتب على اال�ستقاللية نتيجة مهمة تتمثل 
يف اأنه، وبعك�س احلال يف �سيا�سات التكيف 
الهيكلي املو�سى بها من ال�سندوق والبنك، 
امل�ستقل  املــدخــل  ذو  التكيف  يخ�سع  ال 
الــدولــة، يف  تراعي  بحيث  ــد،  واح الأمنــوذج 
االقت�سادية  ظروفها  املطبق،  ـــوذج  االأمن
يرتتب  ما  وهو  وال�سيا�سية،  واالجتماعية 
االأهمية  من  كبرية  درجة  على  نتيجة  عليه 
املدخل  حالة  يف  الــدولــة،  قــدرة  يف  تتمثل 
لعملية  ال�سلبية  االآثار  �سبط  على  امل�ستقل، 
على  وخ�سو�سًا  االقــتــ�ــســادي،  االإ�ــســالح 

ال�سعيدين االجتماعي وال�سيا�سي. 
�سيا�سات  حــول  للجدل  الثانية  الناحية 
هذه  ــداف  ــاأه ب ترتبط  الهيكلي،  التكيف 
املكونة  احلزمة  فعالية  ومــدى  ال�سيا�سات 
لها يف حتقيق تلك االأهداف املعلنة. وتتمثل 
بح�سب  الهيكلي  التكيف  �سيا�سات  اأهــداف 

ال�سندوق والبنك يف 
1- النمو االقت�سادي، وذلك من خالل عدد 
اال�ستثمار  ت�سجيع  يف  تتمثل  االآليات  من 
املدخرات  وزيــادة  االإنتاجية  امل�ساريع  يف 
الوطنية، واجتذاب روؤو�س االأموال االأجنبية. 

حالة  اإىل  املدفوعات  مبيزان  الو�سول   -2
التوازن مبا ميكن من �سداد الديون اخلارجية 

يف مواعيدها املحددة. 
العامل  )باحثو  اأخــرى  نظر  وجهة  من  فانه 
الثالث على وجه اخل�سو�س(، تتمثل اأهداف 

هذه ال�سيا�سات يف: 
الدول  لتلك  الدائنة  الغربية  البنوك  اإنقاذ   .1
التي تبنت �سيا�سات التكيف الهيكلي، والتي 
توقف  حــال  يف  بــاالإفــال�ــس  مــهــددة  كانت 
مبا  بالتزاماتها،  الوفاء  عن  املدينة  الدول 
العاملي  الراأ�سمايل  امل�رضيف  "النظام  يهدد 
كانت  البنوك  تلك  واأن  خ�سو�سًا  بكامله"، 
قد قدمت قرو�سًا تزيد عن حجم راأ�س مالها 

بكثري 
الكثري  راأينا،  يف  هذه،  النظر  وجهة  ومتلك 
من الوجاهة يف �سوء اأ�سباب ن�ساأة �سيا�سات 
بتفجر  ارتباطها  حيث  من  الهيكلي  التكيف 
ال�سندوق  وتبني  العاملية،  املديونية  اأزمة 
بالوفاء  املدينة  الدول  التزام  ملبداأ  والبنك 

بالتزاماتها كاملة جتاه الدائنني. 
2. فتح اأ�سواق البلدان املدينة اأمام منتجات 
البلدان الراأ�سمالية من خالل حترير التجارة 
التكيف  �سيا�سات  اإجــراءات  اأو  �رضوط  كاأحد 
الراأ�سمالية  ـــدول  ال ــاء  ــق اإب مــع  الهيكلي، 
تعد  التي  ملنتجاتها  احلمائية  ل�سيا�ساتها 
النامية.  البلدان  مديونية  تفاقم  اأ�سباب  اأحد 
الراأ�سمايل  القت�ساد  يف  ــرية  االأخ واإدمـــاج 
االأمــوال  روؤو�ـــس  ا�ستثمار  بهدف  العاملي 

الغربية فيها وزيادة اأرباحها 
من  املح�سلة  يف  ذلــك  يعنيه  مــا  بكل   ،
االقت�سادي  ال�سعيدين  على  اإيجابية  نتائج 

واالجتماعي يف البلدان الغربية.

اأف�سل  معي�سية  اأو�ساع  اإىل  القوي  النمو  ترجمة  اأن 
هو الهدف الذي يطمح اإىل حتقيقه �سناع ال�سيا�سات 
منوا  منها  كثري  �سهد  التي  النامية،  االقت�سادات  يف 
اقت�ساديا قويا يف العقد املا�سي، لكن تظل موؤ�رضات 
يف  بعناد  مرتفعة  والبطالة  امل�ساواة  وانعدام  الفقر 
عن  اأهمية  النمو  جــودة  تقل  وال  البلدان،  من  كثري 
املرتفع  فالنمو  اأهمية،  اأكــرث  تكون  قد  بل  م�ستواه 
اتفاق  النتائج االجتماعية، وهناك  وحده لن يح�سن 
متزايد على اأن النمو ال�سامل الذي ي�ستفيد منه جميع 
اأفراد املجتمع، هو عن�رض مهم فيما يطلق عليه النمو 
جودته،  هو  ال�سامل  للنمو  امل�سرتك  والقا�سم  اجليد، 
اأن  وال�سيا�سي احلديث  االقت�سادي  التاريخ  وقد بني 

النمو املرتفع اليوؤدي بال�رضورة اإىل حت�سني النتائج 
االجتماعية  النتائج  تكون  وباملثل  االجتماعية، 
قابلة  غري  �سليم  منو  دون  من  تتحقق  التي  اجليدة 

لال�ستمرار.
فالنمو اجليد يف االقت�سادات النامية ال بد اأن ي�سجع 
حت�سني  اأي  تنمية  �سيا�سة  الأي  النهائية  الغايات 
التفاوت،  الفقر، وتقليل  م�ستويات املعي�سة، وخف�س 
وُتظهر درا�سات كثرية يف هذا املجال اأن البلدان التي 
االعتبارات  وتراعي  النمو  يف  دائما  ارتفاعا  ت�سجل 
اأن تعمل على حت�سني م�ستويات  ح  االجتماعية، يرجَّ
املعي�سة واحلد من الفقر بوترية اأ�رضع، ومن ثم ينبغي 
اأن يكفل النمو اجليد اإدراج �رضائح املجتمع املوجودة 
على حافة عملية النمو. فاإن اإعادة توزيع ثمار النمو 
اأقل اأهمية من �سمان اأن يكون النمو عري�س القاعدة 

ويوؤدي اإىل حت�سني النتائج االجتماعية.
على الرغم من توافق اآراء االقت�ساديني على اأن النمو 
وحده ال يوؤدي اإىل حت�سني النتائج االجتماعية فاإنه 
مرتفع  للنمو  حمكم  تعريف  و�سع  االآن  حتى  يتم  مل 
والفكرة  بــاأرقــام،  ر�سميًا  عنه  التعبري  اأو  ــودة  اجل
اإىل  يوؤدي  النمو  لي�س كل  اأن  االأ�سا�سية من ذلك هي 
النمو عامل  توليد  اجتماعية مواتية. فطريقة  نتائج 
خلق  على  وقــدرتــه  لال�ستمرار  قابليته  يف  حا�سم 
واحلد  املعي�سة،  م�ستويات  وحت�سني  كرمية،  وظائف 
من الفقر، واأن الهدف من ت�سميم موؤ�رض جودة النمو 
للنمو  االأبعاد  املتعددة  اخل�سائ�س  هذه  لر�سد  هو 
االجتماعية  والنتائج  طبيعته  جوهر  على  بالرتكيز 
املرجوة، وموؤ�رض جودة النمو هو موؤ�رض مركب يت�سم 
ت�سميمه بالب�ساطة وال�سفافية، فهو ناجت عن جتميع 

قوته  اأي  اجلوهرية  النمو  طبيعة  هما:  بناء  لبنتي 
اخلارج  اإىل  وتوجهه  م�سادره  وتنوع  وا�ستقراره 
االجتماعية  النواجت  ميثل  الذي  االجتماعي  وُبعده 

املرغوبة من النمو.
اإقليمي متيزت مناطق اأمريكا الالتينية  ومن منظور 
الــهــادئ،  واملحيط  واآ�سيا  ـــا  اأوروب وو�ــســط  ــرضق  و�
بت�سجيل اأقوى اأداء على موؤ�رض جودة النمو، الأ�سباب 
املكون  يف  الكبري  التح�سن  اإىل  معظمها  يــعــزى 
الالتينية من  اأمريكا  بداأت  للموؤ�رض، وقد  االجتماعي 
معدالت  ارتفاع  تعاين  كانت  حيث  �سعيفة،  قاعدة 
الفقر وعدم امل�ساواة يف الدخل يف اأوائل الت�سعينات 
وحت�سن اأداء منطقة و�سط و�رضق اأوروبا على املوؤ�رض 
بف�سل التقدم االجتماعي الكبري املحرز بعد التحول 
النمو  ال�سوقي يف تلك املنطقة، وكان  االقت�ساد  اإىل 

القوي هو املحرك الرئي�سي يف منطقة اآ�سيا واملحيط 
وحقق  الت�سدير،  نحو  اأغلبه  وجــه  الــذي  الــهــادئ، 
مكا�سب كبرية يف االإنتاجية من خالل عمليات نقل 

التكنولوجيا واالبتكارات.
االأو�سط  ال�رضق  منطقة  تليها  الرائدة  املناطق  وهذه 
االجتماعي  البعد  حت�سن  ي�ساعدها  اإفريقيا،  و�سمال 
بلدان  وتاأتي  ن�سبيا.  قوية  منو  مبعدالت  املقرتن 
االأخرية  ال�سحراء يف املرتبة  اإفريقيا جنوب  منطقة 
ــرياً،  اأخ حققته  الــذي  القوي  النمو  من  الرغم  على 
النتائج  يف  حت�سن  اإىل  االآن  حتى  يرتجم  مل  والــذي 
اأن  اإىل  التجريبية  النماذج  وت�سري  االجتماعية. 
لتح�سني  ال�سيا�سات  �سناع  اأمام  كبريا  جماال  هناك 
الكلي  االقت�سادي  اال�ستقرار  بتح�سني  النمو  جودة 
واالإنفاق  املوؤ�س�سات،  وجودة  ال�سيا�سي،  واال�ستقرار 

ومن  املايل  القطاع  وتطوير  الفقراء،  ل�سالح  العام 
اأكر  ب�سكل  مواتية  خارجية  بيئة  وجود  اأن  املوؤكد 
للقطاعات  العامة  املوارد  زيادة  مفيد.وت�سهم  عامٌل 
راأ�س  تعزيز  يف  والتعليم  ال�سحة  مثل  االجتماعية 
على  نتيجته  تقت�رض  ال  الذي  االأمــر  الب�رضي،  املال 
يتيح  اأي�سا  واإمنــا  ككل،  االقت�ساد  اإنتاجية  زيــادة 
االأعلى.  النمو  ثمار  جلني  لــالأفــراد  الفر�س  تكافوؤ 
يي�رض  الــذي  ــايل،  امل القطاع  تطوير  ــادة  زي وت�سهم 
احل�سول على االئتمان، يف اإطالق العنان الإمكانات 
القطاع اخلا�س خللق الرثوة ووظائف جيدة، وتوؤدي 
االأجنبي  اال�ستثمار  ال�سيما  اخلارجية،  االأو�ــســاع 
املدخرات  يف  الق�سور  اأوجــه  معاجلة  اإىل  املبا�رض، 
وترية  وتعجل  املحلي  باال�ستثمار  املت�سلة  املحلية 

نقل التكنولوجيا واملعارف.

Mon.22 May. 2017 issue no 349رؤى اقتصادية2
االثنين 22 آيار 2017 العدد 349

جودة النمو البديل لتحقيق التنمية
إيهاب علي 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية لبرامج التكيف االقتصادي 
منار محمد الرشواني

علي النواب 

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

591.88
5.61
0.94%

587,317,968
770,481,528
493
29
6
18
5

0.77
180,786,496.00

2.05
87,872,640.00

2.46
67,061,548.00

0.38
56,290,000.00

0.46
32,280,884.00

)BBOB( بغداد

)SMRI( عقار

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

0.77
233,050,000.00

0.38
152,000,000.00

0.44
70,175,517.00

0.46
69,164,966.00

0.43
54,225,789.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BCOI( أهلي

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط
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