
القرار  �صناع  النفط  لأ�صعار  املزمن  الهبوط  يلزم 
قطاعات  عن  التفتي�ش  على  العراق  يف  القت�صادي 
الوطني  القت�صاد  واإ�صناد  لدعم  بديلة  اقت�صادية 
واب��ع��اده ع��ن اجل���زء احل���اد م��ن الزم���ة، خ�صو�صًا 
و�صغوط  النفطية  الي����رادات  ت��راج��ع  ا�صتمرار  م��ع 
الناجمة عن حرب داع�ش وتكاليفها املادية  النفقات 
انزلق  الراهنة  الزم��ة  عمق  من  ويزيد  والن�صانية. 
اخلارجية  املديونية  بفخ  جمددا  العراقي  القت�صاد 
بامل�صهد  حتيق  ج�صام  اقت�صادية  مب�صاعب  ينذر  مما 

القت�صاد يف المد الق�صري واملتو�صط.
وقد عزمت احلكومة يف برنامج ال�صالح القت�صادي 
على توجيه بو�صلة ال�صيا�صات �صوب تن�صيط القطاعات 
القت�صادية املولدة لفر�ش العمل واملحفزة للن�صاطات 
ولو  العراقي،  القت�صاد  لعزل  املحلية  القت�صادية 
وحتقيق  العاملية  النفط  ا�صعار  متوجات  عن  جزئيًا، 
وال�صتقرار  النمو  معدلت  يف  ال�صتقرار  من  املزيد 
بديلة  منافذ  تاأمني  على  ف�صاًل  والقت�صادي،  املايل 
لتمويل املوازنة العامة. ويف هذا ال�صياق يربز قطاع 
الوطني  القت�صاد  وتن�صيط  للنمو  كقاطرة  ال�صكان 
نظراً ملا يولده من مزايا على �صعيد القت�صاد الكلي 

لعل اهمها:
العمل  فر�ش  م��ن  جبهة  ال�صكان  قطاع  ي��وؤم��ن   -
ومبا  املتوفرة  واملهارات  الخت�صا�صات  وملختلف 
العمل  عن  العاطلني  من  كبرية  ن�صبة  ت�صغيل  ي�صمن 
املزيد  ت��وف��ري  ع��ن  احلكومة  ت��وق��ف  م��ع  خ�صو�صًا 
اجلهاز  تخمة  ب�صبب  عنها  للباحثني  الوظائف  من 
وانح�صار  جهة  من  احلكوميني  باملوظفني  احلكومي 

املوارد املالية الالزمة للتوظيف من جهة اخرى.
بالديناميكية  العراق  يف  ال�صكان  قطاع  يتميز   -
القطاعات  كافة  مع  واخللفية  المامية  والت�صابكات 
هذا  اعتماد  امكانية  يعني  مما  البلد  يف  القت�صادية 
عن  بدل  العمل  فر�ش  وتوليد  للنمو  كمحرك  القطاع 
وال�صعار.  العوائد  حيث  من  املتذبذب  النفط  قطاع 
حيث حتفز امل�صاريع ال�صكنية خمتلف م�صانع النجارة 
والكهربائية  وال�صحية  الن�صائية  وامل��واد  واحل��دادة 
هذه  لإجن���از  املطلوبة  امل�صتلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 

امل�صاريع ب�صكل نهائي.
�صكن  اأزمة  من  عقود  منذ  العراقي  املواطن  يعاين   -
خانقة ا�صتفحلت مع �صعف احلكومات يف ر�صم وتنفيذ 
ب�صكل  ال�صكان  عدد  وتزايد  ناجحة  ا�صكانية  �صيا�صات 
ولغاية  املا�صي  القرن  من  الخري  العقد  منذ  مذهل 
�صيا�صات  اىل  الركون  احلكومة  على  يحتم  مما  الن. 
جهود  لإجن��اح  واملتابعة  التنفيذ  يف  جديدة  واأط��ر 

احلكومات ال�صابقة يف الت�صدي لهذه الزمة.
يف  كبري  ب�صكل  وايجاراتها  املنازل  ا�صعار  ت�صهم   -
حتديد م�صتويات ال�صعار لأي بلد، ويف العراق ي�صكل 
القيا�صي  الرقم  موؤ�رش  يف  كبرياً  وزن��ًا  املتغري  ه��ذا 
النقدي  الت�صخم  امل�صتهلك والذي ميثل معدل  لأ�صعار 
ومبا  ال�صكن،  م�صكلة  حل  بان  ذلك  ويعني  البلد.  يف 
ميثل  واي��ج��ارات��ه��ا،  امل��ن��ازل  ا�صعار  هبوط  ي�صمن 
ورفع  ال�صعار  م�صتويات  لتح�صني  ملحة  ���رشورة 

رفاهية املواطن العراقي.
لقطاع  كبرية  اهمية  من  ذك��ر  ما  ورغ��م  ذل��ك،  وم��ع 
جهود  ف��اإن  العراقي،  القت�صاد  حتفيز  يف  ال�صكن 
والرتاجع  بالتوا�صع  ات�صمت  املتوالية  احلكومات 
التي ترتبت على  النفجارية  حتى يف ظل املوازنات 

للربميل  دولر   100 من  لأكرث  النفط  ا�صعار  انتعا�ش 
ذلك  ويت�صق   .2014 العام  من  الول  الن�صف  حتى 
البلد  يف  القت�صادية  ال�صيا�صات  منظومة  �صعف  مع 
على  احلكومة  يف  والتنفيذ  التخطيط  دوائ��ر  واخفاق 
با�صتغالل  اجل�صام  التحديات  ومواجهة  ت�صخي�ش 

املوارد والفر�ش املتاحة يف العراق.
منو  اعاقت  التي  التحديات  لأب��رز  ال���ص��ارة  وميكن 

وانطالق هذا القطاع رغم توفر كافة املربرات لذلك:
للمدن واخلدمات  التحتي  البناء  الكبري يف  النق�ش   -
العمرانية  احلركة  وامتداد  تو�صع  يحد من  العامة مما 
و�صبكات  للطرق  حاد  افتقار  مع  خ�صو�صًا  البلد،  يف 
ال�رشف ال�صحي وخدمات املاء والكهرباء يف احياء 

م�صيدة بالكامل.
- تقلب املزاج ال�صيا�صي يف عراق ما بعد 2003 يف 
من  مل�صتحقيها  ال�صكنية  الرا�صي  وتخ�صي�ش  منح 
لتعدد قرارات  وال�صهداء وب�صكل عادل نظراً  املوظفني 
احلكومات يف هذا اخل�صو�ش وتقلبها بتقلب املوا�صم 

النتخابية.
- رغم ما وفرته احلكومة العراقية من قرو�ش ا�صكان 
مب�صتوى  تكن  مل  انها  ال  البلد  يف  املواطنني  لكافة 
الطموح لدعم هذا القطاع الرائد. فقد ات�صمت بالتعقيد 
وال�صحة وتعدد ال�صمانات والقوانني الالزمة للح�صول 
ج�صور  من  الق�صوى  ال�صتفادة  من  حد  مما  عليها 
التمويل احلكومي يف مد هذا القطاع بالتمويل الالزم. 
الراهنة  اأزمته املالية  البلد يف  تزامن ذلك مع انزلق 

والناجمة عن تدهور ا�صعار النفط.
احلكومي  ال�صتثماري  النفاق  كفاءة  انخفا�ش   -
معظم  واخ��ف��اق  والبناء  الت�صييد  لقطاع  املكر�ش 
جممعات  ان�صاء  اىل  الرامية  احلكومية  امل�رشوعات 

�صكنية كبرية من حيث اجلودة والكلف ومواعيد التنفيذ 
الداري  الف�صاد  اأ�صهم  القطاع. وقد  زاد تدهور هذا  قد 
يف  احلكومية  احللقات  معظم  يف  امل�صت�رشي  واملايل 
�صعف تنفيذ ما خمطط من م�رشوعات �صكنية ورداءة 

ما منجز منها.
اخرى،  حتديات  القت  اع��اله،  ورد  ملا  بالإ�صافة   -
وغريها،  الع�صوائيات  وانت�صار  الم��ن��ي  كالو�صع 
وازدهاره  ال�صكان  قطاع  منو  معدلت  على  بظاللها 

يف البلد اىل دون الطموح.
واخرياً جتدر ال�صارة اىل �رشورة ان تركز ال�صيا�صات 
قطاعات  عن  التفتي�ش  يف  احلكومية  القت�صادية 
اقت�صادية واعدة تكون بدياًل عن القطاع النفطي، نظراً 
ت�صتمر  قد  تخمة  من  العاملي  النفط  �صوق  يعانيه  ملا 
ل�صنوات طويلة. وتف�صح الن�صطة القت�صادية املحلية 
يف العراق عن اهمية قطاع ال�صكن يف حتريك خمتلف 
اليدي  من  كبري  جزء  وا�صتيعاب  النتاجية  الطاقات 

العاملة ومبختلف التخ�ص�صات.
ا�صرتاتيجية  ر�صم  على  احلكومة  تلزم  املزايا  ه��ذه 
للن�صاط  رافعة  ليكون  القطاع  بهذا  للنهو�ش  وطنية 
القت�صادي يف البلد عرب مده بالتمويل الالزم وتذليل 
وتاأمني  والقانونية  الت�رشيعية  والكوابح  القيود  كافة 
القطاع.  هذا  وتو�صع  لنمو  املالئمة  التحتية  البنية 
القطاع  هذا  �صالت  تقوية  مع  ذلك  يتزامن  ان  على 
كمعامل  الخ��رى  الوطنية  النتاجية  بالقطاعات 
الوطنية.  ال�صناعات  من  وغريها  واحلديد  ال�صمنت 
جديدة  منافذ  ايجاد  يف  احلكومة  تنجح  قد  وبذلك 
العامة  امل��وازن��ة  لتمويل  مهما  وم�صدرا  للتوظيف 
البلد  بها  يختنق  التي  ال�صكن  م�صكلة  حل  على  ف�صاًل 

منذ عقود.

احلجر  ع��ل��ى  نق�صها  مت  ر���ص��ال��ة  ت��وج��د 
جمموعة البنك الدويل يف وا�صنطن لتكون 
دومًا تذكرة باأن "حلمنا هو حتقيق عامل 
خاٍل من الفقر." توؤكد هذه الر�صالة جميع 
احلا�صدة  واأعمالنا  وعملياتنا  حتليالتنا 
معا،  متعامال  بلدا   145 م��ن  اأك��رث  يف 
اإنهاء  يف  املتمثالن  الهدفان  ويدعمها 
وتعزيز  واح��د  جيل  خ��الل  املدقع  الفقر 

حول  م�صتدام  نحٍو  على  امل�صرتك  الرخاء 
جتاه  ملمو�ش  تقدم  حتقق  ولقد  العامل، 
املا�صية.  العقود  خ��الل  الفقر  من  احل��د 
املق�صد  ال��ع��امل  بلغ   ،2010 ع��ام  ففي 
لالألفية  الإمنائية  الأه���داف  يف  املحدد 
ن�صف  اإىل  الفقراء  اأع���داد  خف�ش  وه��و 
عام  بحلول   1990 عام  عليه  كانت  ما 
الأجل  من  �صنوات  خم�ش  قبل  اأي   2015
النهائي. لكن رغم هذا التقدم فاإن عدد من 
يعي�صون يف فقر مدقع حول العامل مازال 

مرتفعا بدرجة غري مقبولة. وتظهر اأحدث 
التقديرات اأنه يف عام 2012، كان 12.7 
يف املائة من �صكان العامل يعي�صون على 
اأقل، نزوًل  اأو  اليوم  للفرد يف  1.9 دولر 
يف  و44   1990 عام  املائة  يف   37 من 
يف  اأن��ه  هذا  ويعني   ،1981 عام  املائة 
�صخ�ش  مليون   896 ك��ان   2012 ع��ام 
للفرد  دولر   1.9 من  اأقل  على  يعي�صون 
مليار   1.95 م��ع  باملقارنة  ال��ي��وم  يف 
�صخ�ش عام 1990 و1.93 مليار �صخ�ش 

حيث   ،1981 يف 
التقدم  كانت وترية 
اأب��ط��اأ ع��ن��د م��ع��دلت 
الفقر الأعلى. واإجمال، 
�صخ�ش  مليار  كان 2.2 
من  اأق���ل  ع��ل��ى  يعي�صون 
اليوم  يف  دولرللفرد   3.1
متو�صط  وه��و   ،  2011 ع��ام 
النامية  البلدان  يف  الفقر  خط 
للحرمان  اآخر  ومقيا�ش م�صرتك 
انخفا�صا  ه��ذا  وميثل  ال�صديد. 
�صخ�ش  مليار   2.59 من  طفيفا 
ففي  ذلك،  على  عالوة   ،1981 عام 
حني تراجعت معدلت الفقر يف جميع 

املناطق فقد كان التقدم متباينا:
اذ �صهدت �رشق اآ�صيا اأكرب تراجع يف الفقر 
املدقع، من 80 يف املائة عام 1981 اإىل 
جنوب  يف   .2012 عام  املائة  يف   7.2

اآ�صيا، تعد ن�صبة من يعي�صون يف فقر مدقع 
الأدنى الآن منذ عام 1981 حيث هبطت 
اإىل  ال��ع��ام  ذل��ك  امل��ائ��ة يف  م��ن 58 يف 
18.7 يف املائة عام 2012. وبلغ معدل 
 42.6 ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  الفقر 
ال�صني  لت  و�صجَّ  ،2012 عام  املائة  يف 
الفقر  معدلت  يف  تراجع  اأك��رب  وحدها 
املن�رشمة.  الثالثة  العقود  خالل  املدقع 
 753 انتقل  و2011   1981 عامي  فبني 
مليون �صخ�ش اإىل اأعلى من م�صتوى 1.9 
دولر يوميا. وخالل الفرتة نف�صها، �صهدت 
الفقراء  عدد  هبوط  ككل  النامية  البلدان 
بواقع 1.1 مليار، اأما يف عام 2012، فقد 
الفقراء  من  املائة  يف   77.8 زهاء  كان 
جنوب  منطقة  يف  يعي�صون  مدقعا  فقرا 
اأفريقيا  ومنطقة  مليونا(   309( اآ�صيا 
جنوب ال�صحراء )388.7 مليونا(. ف�صال 
عن ذلك، كان 147 مليون �صخ�ش اأخرون 
واملحيط  اآ�صيا  �رشق  منطقة  يف  يعي�صون 

الهادئ.
وكان اأقل من 44 مليون فقري فقرا مدقعا 
الالتينية  اأمريكا  منطقة  يف  يعي�صون 
اأوروبا  �رشق  ومنطقة  الكاريبي،  والبحر 

واآ�صيا الو�صطى جمتمعة.
هناك  وم���ازال  بعد  ينته  مل  العمل  اإن 
�صعوبة  ازدادت  وقد  التحديات.  من  عدد 
مدقع  فقر  يف  يعي�صون  من  اإىل  الو�صول 
ه�صة  بيئات  يف  غالبا  يعي�صون  لأنهم 
على  احل�صول  وم��ازال  نائية.  ومناطق 
والرعاية  التعليم  من  عالية  م�صتويات 
ال�صحية والكهرباء ومياه ال�رشب وغريها 
متناول  عن  بعيدا  احليوية  اخلدمات  من 
ذلك  يحدد  ما  وغالبا  النا�ش  من  كثري 
و�صعهم القت�صادي الجتماعي ونوعهم 
واإثنيتهم وموقعهم اجلغرايف. عالوة على 
من  اخل��روج  ا�صتطاع  ملن  بالن�صبة  ذلك، 
يكون  ما  غالبا  التقدم  فاإن  الفقر  براثن 
وغياب  القت�صادية  فال�صدمات  موؤقتا 
املناخ كلها عوامل  الغذائي وتغري  الأمن 
حققوها  التي  املكا�صب  ب�صحب  تهدد 
اإىل  العودة  على  واإجبارهم  الأنف�ش  ب�صق 
العثور  ال�����رشوري  من  و�صيكون  الفقر. 
على اأ�صاليب ملعاجلة هذه امل�صائل ونحن 

نتقدم جتاه عام 2030.

ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر وفق 
روؤى البنك الدويل

الدويل  البنك  ملجموعة  الأول  الهدف  اأن 
واحد  جيل  خالل  املدقع  الفقر  اإنهاء  هو 
الفقر  معدل  خف�ش  اإىل  اأ�صا�صا  يرمي 
يزيد عن 3 يف  ما ل  العامل  املدقع حول 
اأن ن�صبة  املائة بحلول عام 2030 حيث 
الأرج��ح.  على  �صتبقى  الفقر  من  �صئيلة 
وميكن حتقيق هذا الهدف واإن كان ميثل 
حتديا ولن يفيد الكتفاء بالو�صع الراهن 
تعزيز  املهم  الهدف. فمن  يف حتقيق هذا 
من  مزيد  وخلق  ال�صامل  امل�صتدام  النمو 
واإن�صاء  نوعية  الأف�صل  العمل  فر�ش 
برامج فعالة ل�صبكات الأمان الجتماعي 
ي�صتطيعون  حرمانا  الأ�صد  اأن  ل�صمان 
له  النمو  اأن  حني  ويف  ال�صدمات.  حتمل 
لها  النمو  هذا  نوعية  فاإن  حيوية  اأهمية 

اأهميتها اأي�صا.
الرخاء  تعزيز  فهو  ال��ث��اين  ال��ه��دف  ام��ا 
الدخل  بنمو  ُيقا�ش  بلد  كل  يف  امل�صرتك 
اأدنى 40 يف املائة من حيث الدخل  بني 
على  تركيز  اإىل  عموما  ت��رتج��م  لكنها 
اإىل  الهدف  هذا  ويعمل  الأقل دخال.  رفاه 
ويت�صمن  بالفقر  املتعلق  الهدف  جانب 
ت�صديدا قويا على معاجلة التباينات التي 
اآخر،  اإىل  الفقر من جيل  النا�ش يف  تبقي 
الفقر لكن  وليوجد و�صفة ناجعة لإنهاء 
الو�صول  ا�صرتاتيجيات  تو�صع  اأن  يجب 
بلد  ك��ل  �صياق  ح�صب  دخ��ال  الأق���ل  اإىل 
البيانات  اأح��دث  العتبار  يف  الأخ��ذ  مع 
وعلى  النا�ش.  واحتياجات  والتحليالت 
تنجح  كي  ثالثة  باأمور  تقوم  اأن  البلدان 

يف اإنهاء الفقر:
- النمو باأ�صلوب �صامل كثيف العمالة.

الب�رشي  امل��ال  راأ����ش  يف  ال�صتثمار   -
وخا�صة من ل ي�صتطيعون ال�صتفادة من 
اخلدمات الأ�صا�صية ب�صبب ظروف خارجة 

عن نطاق �صيطرتهم.
ال��ف��ق��راء وامل��ح��روم��ني من  ت��اأم��ني   -
تدفعهم  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال�����ص��دم��ات 
وهي  الفقر،  م��ن  اأع��م��ق  م�صتويات  اإىل 
املتطرفة  اجل��وي��ة  ك���الأح���داث  اأم����ور 
والأزمات  الغذاء  اأ�صعار  وتقلب  والأوبئة 

القت�صادية.

املثري  القت�صادي  الرغم من تطورها  هراري - على 
لالإعجاب يف ال�صنوات الأخرية، ل تزال اأفريقيا عاجزة 
عن اإحراز التقدم املن�صود يف ما يخ�ش الطاقة، حيث 
يفتقر ما يقرب من ثلثي مواطني القارة اإىل الكهرباء. 
يف حني يبقى احل�صول على مزيد من الطاقة لفائدة 
الكهرباء  �صبكات  تو�صيع  لكن  مهما،  هدفا  ال�صكان 
مكلف وبطيء. ويف الوقت نف�صه، قد ل تكون اخليارات 
�صن  خارج ال�صبكة كافية لتلبية احتياجات النا�ش. وحلحِ
�صد  على  ي�صاعد  اأن  ميكن  ثالث  نهج  هناك  احل��ظ، 

الثغرات: ال�صبكات الكهربائية ال�صغرية.
�صبكات  اأ�صا�صا  هي  ال�صغرية  الكهربائية  ال�صبكات 
�صواء  بالكهرباء،  النا�ش  من  العديد  ت��زود  حملية 

اأن تكون مت�صلة بال�صبكة  اأو ال�رشكات. وميكن  الأ�رش 
الرئي�صية، لكن ذلك لي�ش �رشوريا. وكما يظهر تقرير 
اأحد  كان  )ال��ذي  اأفريقيا  يف  التقدم  فريق  من  جديد 
املوؤلفني ع�صوا فيه( -وكما يوؤكد تقرير اآخر من معهد 
هي  ال�صغرية  الكهربائية  ال�صبكات  ماوننت-  روكي 

جزء مهم من اإنتاج الطاقة يف اأفريقيا.
ميكن اأن تكون لل�صبكات ال�صغرية ميزة تناف�صية كبرية 
على امتداد ال�صبكة يف املناطق الريفية والنائية، لأنها 
توفر الكهرباء ب�رشعة اأكرب وبتكلفة اأقل بكثري. ونظرا 
راأ�صمالية  ا�صتثمارات  تتطلب  ال�صغرية  ال�صبكات  لأن 
التمويل  تاأمني  الأ�صهل  فمن  ال�صبكة،  تو�صيع  من  اأقل 
لها، مما يعني اأنها ت�صتطيع تزويد الأهايل بالكهرباء 
ال�صبكة  لولوج  �صنوات  النتظار  اإىل  ت�صطر  قد  التي 

الأ�صا�صية.

اأنظمة  على  وا�صحة  ميزة  اأي�صا  ال�صغرية  ولل�صبكات 
املثال،  �صبيل  فعلى  اأكرب.  توليد طاقة  ال�صبكة:  خارج 
تتطلب الآلت الزراعية املح�صنة لالإنتاجية على قدرا 
املنزلية  النظم  توفره  اأن  ميكن  مما  الطاقة  من  اأكرب 

خارج ال�صبكة.
ال�صغرية  ال�صبكات  ا�صتخدام  ميكن  ذلك،  على  وعالوة 
يوؤثر  اأن  وميكن  احلالية.  الكهرباء  نظم  قدرة  لزيادة 
على  الرئي�صية  ال�صبكة  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 
عدد كبري من ال�رشكات والأ�رش، ومن ال�صعب ا�صتعادة 
اخلدمات ب�رشعة. كما ميكن لل�صبكات ال�صغرية �صمان 
توفر امل�صتهلكني على الطاقة عندما تعاين ال�صبكة من 

انقطاع الكهرباء.
ال�صبكات  م�صاعدة  فاإن  الفوائد،  هذه  من  الرغم  وعلى 
مل  اأفريقيا  يف  الطاقة  لتحدي  الت�صدي  يف  ال�صغرية 

ُت�صتغل بعد. ويتزايد العتماد على ال�صبكات ال�صغرية 
بوترية اأبطاأ مما هي عليه يف مناطق اأخرى يف العامل، 
ال�صبكة.  خ��ارج  نظم  اأفريقيا  تنجز  اأن  يرجح  حيث 
اأعمال  عدم وجود مناذج  العقبات يف  اإحدى  وتتمثل 
التمويل.  من  ومنا�صبة  كافية  واأ�صكال  مثبتة  جتارية 
افتقار  مع  مالئمة،  غري  ال�صيا�صات  تكون  ما  وغالبا 
اإىل  والعاملني  وامل�صتثمرين  املنع�صني  من  العديد 

املعرفة واخلربة املطلوبة.
الأمم  خطة  ظل  يف  يتغري.  اأن  ميكن  الو�صع  هذا  لكن 
نحو  على  ت�صتهدف  التي  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة 
عام  بحلول  الطاقة  على  ال�صامل  احل�صول  طموح 
الهتمام  من  مزيدا  ال�صيا�صات  �صانعو  يويل   ،2030
للكهربة، وتوفر موؤ�ص�صات التمويل الإمنائي وال�رشكاء 
تكلفة  تعرف  نف�صه،  الوقت  ويف  التمويل.  من  مزيدا 

الطاقة املتجددة انخفا�صا ملحوظا؛ اأما كفاءة الطاقة 
ليتم  واأي�صا  املعدات  لتوليد  التح�صن،  يف  اآخذة  فهي 
مبتكرة  رقمية  تكنولوجيات  وتقوم  الآلت؛  ت�صغيل 

بت�صهيل اإدارة خدمات الكهرباء.
اإن ال�صبكات ال�صغرية حل منا�صب متاما لهذا الو�صع. 
اأفريقيا  يف  ال�صغرية  ال�صبكات  فاإن  عليه،  هو  وكما 
هي يف الغالب عبارة عن اأنظمة ديزل اأو طاقة مائية. 
ومع ذلك، ميكن لل�صبكات ال�صغرية -التي تقوم بذلك 
ال�صم�صية  الطاقة  اأنظمة  �صكل  اأخذ  متزايد-  نحو  على 
الهجينة  النظم  لأن  نظرا  والهجني،  الكهرو�صوئية 
خلطر  الديزل  اأنظمة  وتتعر�ش  خا�ش.  ب�صكل  واعدة 
التكاليف، يف حني  زيادة  اأو  الوقود  اإمدادات  انقطاع 
وفقا  يختلف  اأن  ميكن  املتجددة  الطاقة  توليد  اأن 
للطق�ش واملو�صم. وت�صاهم الأنظمة الهجينة التي جتمع 

يف  الرياح  طاقة  اأو  ال�صم�صية  الطاقة  مع  الديزل  بني 
تخفيف هذه املخاطر.

اأنها  اأي�صا، حيث  وتتميز ال�صبكات ال�صغرية باملرونة 
قد تكون اأو ل تكون مت�صلة بال�صبكة الوطنية. وميكن 
ت�صغيلها من قبل القطاع اخلا�ش اأو من قبل اخلدمات 
لنموذج  وفقا  اأو  جمتمعي  اأ�صا�ش  على  العمومية 
الكهرباء  بيع  وميكنها  واخل��ا���ش.  العام  القطاعني 
للم�صتهلكني بالتجزئة، وللمرافق العمومية، اأو كليهما.
من  ت�صتفيد  اأن  الأفريقية  للحكومات  ميكن  فكيف 
تو�صيع  يف  للم�صاعدة  ال�صغرية  ال�صبكات  اإمكانات 
التجربة  بينت  وكما  الطاقة؟  على  احل�صول  نطاق 
الأخرية يف الوليات املتحدة، فاإن اعتماد البتكارات 
يجعل  الرقمية،  الإدارة  اأدوات  ول�صيما  التقنية، 

ال�صبكات ال�صغرية اأكرث فعالية من حيث التكلفة.
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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

601.89
1.50
0.25%

454,015,435
690,041,945
468
38
12
7
19

0.41
76,597,000.00

6.73
71,264,136.00

0.56
63,181,000.00

0.77
40,337,392.00

2.54
32,376,200.00

)BIME( اوسط

)AISP( بذور

)BIBI( اثمار

 )BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

0.41
185,350,000.00

0.24
121,500,000.00

0.56
113,550,000.00

0.38
54,000,000.00

0.77
52,386,221.00

)BIME( اوسط

)BNOR( شمال

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

48947
44868
42828
36710
28552
20394

اإلسكان ودوره في إنعاش االقتصاد الوطني

ُ


