
جمع��ت جميع االف��كار حول راأ���س الب�رشي وراأ�س م��ال البنية 
التحيت��ة معا يف مفه��وم واحد ه��و را�س املال الفك��ري، وذلك 
يف الع��ام 1990 من قبل ليف ادفين�س��ون من �رشكة �س��كانديا 
املالي��ة ال�سويدي��ة، لريدد �س��دى عبارته يف الع��امل كله، ومن 
ب��ن التكرمي��ات الكثرية الت��ي نالها، م��ن قبل برنام��ج ثقافة 
االدمغ��ة من هيئ��ة االذاعة الربيطاني��ة الت��ي اختارته كدماغ 
الع��ام 1998 متقدم��ا على بي��ل غايت�س وباول م��اك كارتني 
اللذي��ن يتمتعان كالهما براأ�س مال فكري كبري.يف ذلك الوقت، 
كان��ت �سكاندي��ا والكث��ري من ���رشكات املالية االخ��رى ت�سعى 
اىل التو�س��ع ع��رب االندماج يف ال�رشكات االخ��رى او اكت�سابها، 
ويف اثن��اء حتلي��ل االه��داف املحتمل��ة، اكت�س��ف ادفين�سون ان 
امل�ستثمرين يولون ع��ادًة قيمة لنوع حمدد من ال�رشكات اعلى 
من القيمة التي ت�ستحقها وفقًا حل�ساباتها ال�سنوية فيما يعرف 
بقيم��ة الدفرت.واو�سلت��ه ح�سابات��ه اىل ان ���رشكات كث��رية يف 
ا�سواق اال�سهم االوربية، كانت تقيم بثالثة اىل ثمانية ا�سعاف 
قيمته��ا الدفرتية، بل ان ه��ذه امل�ساعفة كانت ت�سل اىل ع�رشة 
او ع�رشي��ن م��رة يف فرانكف��ورت ولن��دن ونيوي��ورك، واك��ر، 

فكث��رياً مات�سل �رشكات االنرتنت اىل ا�سع��اف ذلك.وعرف ان 
طرائ��ق املحا�سبة التقليدية الت�رشح �سوى عن اال�سول املالية 
واملادي��ة لل�رشكة وتتجهال امل��وارد الفكري��ة لكوادرها، وهي 
تقي���س م��ا لدى ال�رشك��ة والتفل��ح يف تناول ماتعرف��ه ال�رشكة 
يف ح�سابه��ا، فاأخذ ي�سري اىل االخرية على انها اال�سول اخلفية 
لل�رشك��ة، وكان يعتقد بال�سب��ط ان معظم ال�رشكات كانت تقرر 
م�ستقبله��ا بن��اءاً عل��ى ا�سوله��ا اخلفي��ة ولي���س عل��ى ا�سولها 
املادية.كم��ا ي�سف ادفين�سون بدقة ف��اأن: احل�سابات التقليدية 
ت�ستطي��ع التعاق��د عل��ى قيم��ة �سيارة �رشك��ة قابع��ة يف مراآب 
ال�سي��ارات، اىل انها الت�ستطيع حتدي��د معرفة �ساحبها للمكان 
ال��ذي يجب ان يق�سده، وهي تتع��رف على معدات خمرب ابحاث 
ولي���س على املعارف التقنية للباحث��ن، وكان هذا ال�سلوك من 
قبل ال���رشكات مبثابة املفاجئة ملن هم خ��ارج عامل االعمال، 
و�رشع��ان مافقد املبدعون الذين يرون يف معارفهم وافكارهم 
اه��م اال�س��ول الت��ي ميتلكونه��ا، ثقته��م باملحا�سب��ن الذي��ن 
ماكان��وا يولونها اي قيمة، وتعرف جمموع��ة ادارة راأ�س املال 
الفك��ري راأ�س املال هذا باأنه "املعارف التي ميكن حتويلها اىل 
ارب��اح"، وكم��ا يقول ادفين�سون فاأن "معظ��م مايف هذه الفكرة 
متع��ارف علي��ه اال ان التحدي يتمث��ل يف حتويلها اىل ممار�سة 

متعارف عليها".
راأ�س املال الب�رشي

عمل��ه البحث اخلالد ال��ذي اجراه فريتز ماخل��وب واملن�سور يف 
جمل��ة انتاج املعرف��ة والتي توزع يف الوالي��ات املتحدة، على 
جم��ع ادل��ة تثبت ان انت��اج ونق��ل املعلومات كان��ا على و�سك 
مظاه��ات الت�سني��ع يف منظ��ور حج��م امل�ساهم��ة يف الن��اجت 
القومي، و�س��اغ ماخلوب عبارة اال�ستثم��ار الفكري يف ا�سارة 
اىل اال�ستثم��ارات يف تلك اال�س��ول الراأ�سمالي��ة التي تدعم هذا 
النم��و، كم��ا بين��ت ابح��اث اي. اف. ديني�س��ون وج��اي. دبليو، 
كيندري��ك ان اال�ستثم��ارات يف جم��ايل الرتبي��ة والتدري��ب ق��د 
زادت م��ن قيمة الق��وى العاملة، وان النتيج��ة كانت زيادة يف 
االنتاجية، وان كاًل من اال�ستثمار وناجته ميكن قيا�سهما كمًا، 
وعل��ى وجه االجمال ميكن اعتب��ار قوة العمل مبثابة راأ�س مال 
فاال�ستثم��ارات يف امله��ارات واملعارف التقني��ة تولد منعطفًا 
يف التعلي��م وم��ن �س��اأن ه��ذا املنعط��ف ان يك��ون مفي��داً، كان 
الرتبوي��ون ي�ستخدم��ون هذه احل�سابات لل�سغ��ط على احلكومة 
لك��ي تنف��ق املزي��د يف جم��ال التعليم دافع��ن بحج��ة ان ذلك 
�سيق��ود اىل املزيد م��ن االنتاجي��ة وبالتايل املزيد م��ن القدرة 
التناف�سي��ة لالقت�س��اد، وقد مت تبن��ي هذه احلجة الت��ي ت�ساعد 

االقت�س��اد الذي يعاين من النق���س يف التمويل على 
نط��اق وا�سع، وبحل��ول �سبعينيات القرن الع�رشي��ن بداأت بلدان 
عدي��دة، ولي���س فقط تلك الغربي��ة الغنية، بتعدي��ل انفاقها على 
التعلي��م مثبت��ة ان ذلك ي�ساع��د �سناعتها عل��ى مناف�سة اف�سل 
يف االقت�س��اد العامل��ي. اال ان اقت�سادي��ي املاركو والرتبوين 
وال�سناعين الذين كانوا م��ن ان�سار راأ�س املال الب�رشي تبنوا 
وجه��ة النظر ه��ذه بحذر النها متثل �رشطًا ملعظ��م ا�سكال راأ�س 
امل��ال التي ميتلكونها، والتي ميتلكها بالفعل الراأ�سماليون غري 
املحب��ن، ومل يرغبوا يف ان ي�س��ريوا �سمنًا اال ان العامل ميكن 
امتالك��ه، والعك�س هو يف احلقيقة م��ا كان، فقد كانوا مقودين 
باالندف��اع اليوتوبي الذي يق��ول ان العمالة املاهرة عامل من 
عوام��ل االنتاج جت��ب معاملته باأحرتام وهذا اق��ل ما ت�ستحقه. 
وراأ���س املال الب�رشي هو نوع غ��ري اعتيادي اىل حد �سادم من 
راأ���س املال، وهو اول نوع يتم تعريفه على انه �سخ�سي ويبقى 
معنا، بينما جند راأ�سي املال املايل واملادي غري �سخ�سين. ان 
املهمة التي امام الفرد هي مراكمة راأ�س املال الداخلي وزيادة 
جودت��ه ومداه وفائدت��ه، وتتمثل مهمة املنظم��ة يف التفاو�س 
حول ا�ستخ��دام راأ�س املال هذا على ا�س�س عادلة ومعقولة ومن 

ثم ا�ستخدامه باأكرب قدر ممكن. 

يف ظ��ل اقت�س��اد عامل��ي �سعيف وازم��ات مالية 
م�ستم��رة، بات��ت الكثري من دول الع��امل تعول على 
ال�سياح��ة كم�س��در مه��م للدخ��ل االقت�س��ادي، اإذ 
يحظ��ى قط��اع ال�سياح��ة يف ع��امل الي��وم باأَهمية 
خا�س��ة م��ن ل��دن البل��دان الت��ي ال متتل��ك ثورات 
طبيعي��ة كالنف��ط. لذا اهتم��ت معظم ه��ذه البلدان 
النامي��ة با�ستثم��ار ال�سياح��ة وحاول��ت تطويرها 
خ�سو�س��ا بع��د االزم��ة املالي��ة االخ��رية ل�سمان 
وق��د  ال�سياحي��ة،  بالتنمي��ة  االقت�س��ادي  النم��و 
�ساهم��ت ع��دة عوام��ل يف التط��ور الكب��ري ملجال 
ال�سياح��ة خ��الل العق��ود االأخ��رية. فف��ي االآون��ة 
االخرية جعل��ت التحوالت االقت�سادية وال�سيا�سية 
واالمنية التي ي�سهدها العامل يف املرحلة الراهنة، 
م��ن ال�سياحة رافدا ا�ستثماري��ا النعا�س االقت�ساد 
والتخل���س م��ن االأزم��ات، لكن يف بع���س البلدان 
كتون���س عانت االمرين من تدهور ال�سياحة ب�سبب 
الهج��وم االرهابي على مدني��ة �سياحية، وتكبدت 
خ�سائ��ر كب��رية نتيجة هذا الهج��وم، اإذ قال بع�س 
امل�سوؤول��ن اإن ع��دد ال�سي��اح االأجان��ب انخف���س 
بح��وايل ملي��ون �سائ��ح يف االأ�سه��ر الت�سعة االأوىل 
م��ن هذا العام لي�سل اإىل نحو اأربعة مالين ب�سبب 

هجم��ات ارهابية هذا العام، مما قد يزيد م�ساعب 
االقت�س��اد العلي��ل اأ�س��ال. من جهته��م راأى بع�س 
خ��رباء ال�سناع��ة اإن ال�سائح��ن الغربي��ن الذي��ن 
�سين��اأون باأنف�سه��م ع��ن تون���س الأ�سب��اب اأمني��ة 
رمب��ا ال يكون��ون عل��ى ا�ستع��داد لل�سف��ر ايل دول 
مث��ل تركي��ا املتاخم��ة ل�سوريا الت��ي تع�سف بها 
احلرب اأو م�رش الت��ي ت�سهد ا�سطرابات اجتماعية 
و�سيا�سي��ة يف ال�سن��وات القليل��ة املا�سي��ة. عل��ى 
عك���س ذلك انتع�س��ت ال�سياحية يف معظ��م البلدان 
االوربية وخا�سة ا�سبانيا التي اعتمد على املوارد 
ال�سياحية كاأن�سطة اقت�سادية مهمة خا�سة خالل 
الع��ام احلايل، فيم��ا تعد فرن�سا من��ذ �سنوات عدة، 
البلد الذي ي�ستقبل اأك��رب عدد من ال�سياح االأجانب 
)84،7 مليون��ا يف 2013(، لكنه��ا حتت��ل املرتبة 
الثالث��ة عامليا من حيث العائ��دات ال�سياحية بعد 
الواليات املتحدة واإ�سبانيا. ويرى بع�س املحللن 
ان��ه من املتوق��ع اأن تعزز فرن�س��ا مكانتها الرائدة 
كاأول وجه��ة �سياحي��ة عاملي��ة م��ع اأك��ر من 85 
مليون زائر اأجنبي ت�ستقبلهم هذا العام، يف الوقت 
ال��ذي باتت فهي مدن ا�سيا االأك��ر جذبا لل�سياحة 
بالعامل. اإذ يرى معظم املراقبن ان مدن اآ�سيا اأكر 
ا�ستقباال لل��زوار مثل بانك��وك و�سنغافورة، لكنها 
تواج��ه خطر تراجع اأعداد الزائرين وكذلك عائدات 

ال�سياح��ة وذلك ب�سبب عدم تن��وع الزائرين وكذلك 
تزايد االعتماد على ال�سياحة ال�سينية.

 اىل ذلك قال خرباء يف �سوؤون ال�سياحية اإن املدن 
االأق��ل تنوع��ا يف م�سادر ال�سياح��ة الوافدة عليها 
ان تعم��ل بجد عل��ى جذب ال�سائح��ن من وجهات 
خمتلف��ة من خالل حمالت دعاي��ة اأو تقدمي حزمة 
وا�سع��ة م��ن عوام��ل اجل��ذب ال�ستمال��ة الزبائ��ن 

الدولين.
 وعلي��ه اأ�سبح قطاع ال�سياحة من اأهم ال�سناعات 
العاملي��ة ال��ذي ين�س��ط اال�ستثم��ارات االقت�سادية 
بتوف��ري فر���س عم��ل منا�سب��ة، ل��ذا فاأنه��ا باتت 
هدف��ا رئي�سيا للمعظم البل��دان يف الوقت احلا�رش 
وامل�ستقب��ل اي�س��ا، م��ن اج��ل انتعا���س التنمي��ة 

والتخل�س من االأزمات.
 تون�س

 يف يوني��و حزيران املا�س��ي هاجم م�سلح �سياحا 
م�ستلق��ن على �ساط��ئ مبنتجع �سو�س��ة ال�سياحي 
وقت��ل 38 من بينهم 30 بريطانيا يف اأ�سواأ هجوم 
يف تاري��خ الب��الد. وقب��ل ذل��ك بثالث��ة اأ�سهر قتل 
م�سلح��ان 21 �سائحا اأجنبيا عندما هاجما حافلة 
�سي��اح مبتحف ب��اردو بالعا�سمة تون���س. وتبنى 

تنظيم داع�س الهجومن. بح�سب رويرتز.
 ونقل��ت وكالة تون�س افريقيا لالأنباء الر�سمية عن 

ة  ي��ر ز و
ح��ة  ل�سيا ا

�سلم��ى 
قولها  اللومي 
اإن ع��دد ال�سياح 
تراجع اإىل حوايل 
مالي��ن  اأربع��ة 
بداي��ة  من��ذ  �سائ��ح 
�سه��ر  وحت��ى  الع��ام 
�سبتمرب مقارنة بخم�سة 
زاروا  اأجنب��ي  مالي��ن 
تون���س يف نف�س الفرتة من 

العام املا�سي.
 وا�ساف��ت الوزيرة اأن ال�سياح 
عدده��م  تراج��ع  الغربي��ن 
ب�سب��ب  باملئ��ة   50 بح��وايل 
الهجمات. ومنعت عدة دول غربية 
تون���س  اىل  ال�سف��ر  م��ن  مواطينه��ا 
قائل��ة ان هن��اك امكاني��ة �س��ن مزيد 
من الهجمات، ويف تون�س اأغلقت بع�س 
الفن��ادق اأبوابه��ا بينم��ا تع��اين �سناعة 
وزي��رة  لك��ن  �سعب��ة،  اأوقات��ا  ال�سياح��ة 
ال�سياحة التي اأقرت بان الو�سع �سعب قالت 
اإنه يتعن ا�ستغالل هذا الوقت لبدء ا�سالحات 
يف القط��اع من بينها حت�سن ج��ودة اخلدمات 
وتنوي��ع املنتج��ات ال�سياحي��ة، وخف�ست تون�س 
توقعاته��ا للنم��و االقت�سادي هذا الع��ام اىل 0.5 
باملئة ب�سب��ب الهجمات من نح��و 3 باملئة كانت 

متوقعة قبل ذلك.
 ا�سبانيا

 من جهته ق��ال مكتب اح�س��اء الزائرين واحلركة 
عرب احلدود )فرونتور( يف ا�سبانيا اإن عدد ال�سياح 
الزائري��ن للبل��د �سج��ل رقم��ا قيا�سي��ا يف االأ�سه��ر 
الثماني��ة االأوىل من 2015 يف ظل خماوف اأمنية 

تكتن��ف ال���رشق االأو�س��ط و�سم��ال افريقي��ا دفعت 
ه��واة االج��ازات خا�س��ة يف بريطاني��ا وفرن�س��ا 
اإىل �سواط��ىء ا�سبانيا، وقالت )فرونت��ور( اإن عدد 
ال�سي��اح الزائرين بل��غ 47.2 مليون يف تلك الفرتة 

بن�سبة زيادة 4.1 باملئة. بح�سب رويرتز.
 وق�س��د عدد قليل من ال�سائح��ن تون�س منذ بداية 
الع��ام وحتى اأغ�سط�س اب بع��د تعر�سها لهجومن 
�سنهم��ا مت�س��ددون اإ�سالمي��ون يف االأ�سه��ر القليلة 
الزائري��ن  القتل��ى م��ن  املا�سي��ة خلف��ا ع���رشات 
االأجانب. فق��د قفز عدد ال�سائح��ن الذين يزورون 
اأ�سبانيا 6.3 باملئة يف يوليو متوز مقارنة بالعام 
ال�ساب��ق لت�سل اإىل م�ست��وى ارتفاع قيا�سي بف�سل 
�سع��ف الي��ورو واملخ��اوف االأمني��ة الت��ي ت�سوب 
املنتجع��ات املناف�س��ة الت��ي جت��ذب ال�سائح��ن، 
وقالت فرونتور وهي هيئة تابعة لوزارة ال�سناعة 
اإن ع��دد الزائري��ن الوافدي��ن بل��غ 8.8 ملي��ون يف 
يوليو متوز لي�سل اجمايل عدد الزائرين يف االأ�سهر 
ال�سبع��ة االأوىل من العام لنحو 38 مليون �سخ�س. 
بح�س��ب روي��رتز. وارتفع ع��دد الزائري��ن حتى هذا 
الوق��ت م��ن الع��ام بن�سب��ة 4.7 باملئ��ة مقارن��ة 
بالف��رتة ذاته��ا من العام املا�س��ي يف دفعة قوية 
بطريق تع��ايف اقت�ساد الب��الد. وت�س��كل ال�سياحة 
نح��و 11 باملئ��ة م��ن ن��اجت االقت�س��اد القوم��ي. 
ورحب��ت جماعات ال�سياحة بهذه الدفعة لل�سناعة 
خا�س��ة يف بلد ال يزال مثقل بن�سب��ة بطالة 22.4 
تتح��ول  ان  ا�سباني��ا  عل��ى  يبق��ى  لك��ن  باملئ��ة، 
ع��ن االعتم��اد عل��ى باق��ات العط��الت ال�ساطئي��ة 
الرخي�س��ة من اأجل جذب الزائرين يف اإطار �سعيها 
لتعزيز متو�سط اإنف��اق ال�سائحن، وقالت فرونتور 
اإن اأعداد ال�سائحن الوافدين من الواليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية وال�سن واليابان تزايدت اأي�سا، 
وق��ال رئي���س ال��وزراء ماريان��و راخ��وي يف وقت 
�سابق من هذا ال�سهر اإن من املتوقع اأن يزور البالد 
عدد قيا�سي من ال�سائحن هذا العام ي�سل اإىل 68 

مليون �سخ�س. 
فرن�سا

فيم��ا تتوقع فرن�سا ت�سجيل رق��م قيا�سي جديد يف 
ع��دد ال�سي��اح الذي��ن زاروه��ا يف 2015، مع عدد 
قد يفوق 85 مليون �سائ��ح اأجنبي، ح�سب ما اأعلن 
وزي��ر اخلارجية املكل��ف ب�س��وؤون ال�سياحة لوران 
فابيو���س، وقال ل��وران فابيو�س وزي��ر اخلارجية 
الفرن�س��ي املكل��ف �س��وؤون ال�سياحة خ��الل موؤمتر 
�سحايف "نقرتب من حتقيق رقم قيا�سي جديد يف 
جمال ال�سياحة يف العام 2015"، واأ�ساف "ناأمل 
اأن نتخط��ى اخلم�س��ة وثمان��ن مليون��ا" يف ع��دد 
ال��زوار، م�سريا اإىل اأهمي��ة حتقيق عائدات �سياحية 
تتنا�س��ب م��ع ه��ذا احلج��م م��ن ال��زوار خ�سو�سا 
اأن فرن�س��ا "لي�س��ت يف املرتب��ة االأوىل" عل��ى هذا 
ال�سعيد، و�رشح الوزير "ال بد من اأن يبقى ال�سياح 
م��دة اأط��ول يف فرن�سا وال بد من تنوي��ع املواقع". 

بح�سب فران�س بر�س.
 وق��د �سج��ل ارتفاع يف ع��دد الوافدي��ن من جنوب 
اآ�سي��ا )+23 %( والهن��د )+26 %( وال�رشق االأو�سط 
)+ 20 %(، من��ذ كانون الثاين/يناير، وارتفع عدد 
ال��زوار ال�سيني��ن يف باري�س و�سواحيه��ا بن�سبة 
48،9 %. اأم��ا ال�سي��اح الرو���س والياباني��ون، فقد 
تراج��ع عدده��م ب�سب��ب الو�س��ع االقت�س��ادي يف 

رو�سيا واليابان.
 وا�سنطن دي �سي

 عل��ى �سعي��د خمتلف قال��ت منظم��ة ال�سياحة يف 

العا�سم��ة االمريكية ان منطقة كولومبيا ا�ستقبلت 
الع��ام املا�س��ي ع��ددا قيا�سيا م��ن الزائري��ن بلغ 
20.2 ملي��ون بف�س��ل قفزة قدره��ا 16 باملئة يف 
اع��داد ال�سائح��ن االأجانب.  وا�ساف��ت دي�ستني�سن 
دي �س��ي قائل��ة يف بي��ان اإن اإنف��اق ال�سي��اح بل��غ 
قدره��ا  بزي��ادة   2014 يف  دوالر  ملي��ار   6.8
1.9 باملئ��ة ع��ن ع��ام 2013 مع تدف��ق الزائرين 
واملواق��ع  التذكاري��ة  والن�س��ب  املتاح��ف  عل��ى 
متنوع��ة  واحتف��االت  ومهرجان��ات  التاريخي��ة 
يف املدين��ة. بح�س��ب روي��رتز. وقال��ت املنظمة اإن 
ع��دد ال�سائح��ن االأجان��ب الذي��ن زاروا العا�سمة 
االأمريكي��ة يف 2014 �سجل اأكرب زيادة �سنوية يف 
خم�س��ة اعوام، والدول اخلم���س الرئي�سية التي جاء 
منه��ا ال�سياح االأجان��ب كانت ال�س��ن وبريطانيا 
واملاني��ا وفرن�سا وا�سرتاليا، وقالت متحدثة با�سم 
دي�ستني�سن دي �سي اإن وا�سنطن جاءت �سمن "فئة 
الع���رش مدن االأوىل" ب��ن املقا�س��د ال�سياحية يف 
الوالي��ات املتحدة، و�سهدت وا�سنطن زيادة قدرها 
8 باملئة يف ح�س��ة ال�سوق االمريكي من الزائرين 
االجان��ب يف 2014 م��ع قي��ام 5.4 باملئة منهم 

بزيارة املدينة.
رغ��م  الع��امل  يف  ال�سياح��ة  بنم��و  توقع��ات   
اال�سطرابات  اىل ذلك قال املجل�س العاملي لل�سفر 
وال�سياح��ة )دبليو تي تي �سي( انه يتوقع ان ي�سهد 
قط��اع ال�سياح��ة من��وا ا�رشع م��ن من��و االقت�ساد 
 3،7 بن�سب��ة  زي��ادة  ليحق��ق  يف2015  العامل��ي 
باملئة رغم اال�سطرابات الت��ي توؤثر على القطاع.   
واك��د رئي�س املجل�س ديفيد �سكو�سيل "حتى نهاية 
2015 ينتظ��ر ان ي�سه��م قط��اع ال�سف��ر وال�سياحة 
مب��ا قيمته 7800 ملي��ار دوالر اي 10 باملئة من 
الن��اجت االجم��ايل العامل��ي و�سيمث��ل 284 مليون 
فر���س عم��ل اي 9،5 باملئ��ة م��ن اجم��ايل فر�س 

العمل".
 ويعق��د املجل�س الذي ميثل مئ��ة �رشكة �سمنها 
ابرز �رشكات ال�سفر وال�سياحة يف العامل موؤمتره 
ال�سن��وي مبدري��د وي�ستمر ع�رشة اي��ام، ويف اآخر 
تقري��ر ل��ه ل�سه��ر اآذار/مار���س توق��ع املجل���س 
ان يحق��ق القط��اع من��وا بن�سب��ة 3،7 باملئة يف 
2015 بع��د 3،5 باملئ��ة يف 2014.  وبح�س��ب 
اآخر تقديرات �سن��دوق النقد الدويل التي ن�رشت 
الثالث��اء يتوق��ع ان ي�سهد االقت�س��ادي العاملي 
من��وا بن�سب��ة 3،5 باملئ��ة يف 2015، وبح�س��ب 
وكال��ة  وه��ي  لل�سياح��ة  العاملي��ة  املنظم��ة 
تابع��ة لالمم املتح��دة مقرها مدري��د، فان عدد 
بن�سب��ة   2014 يف  زاد  الع��امل  يف  امل�سافري��ن 
4،7 باملئ��ة عن��د 1،1 ملي��ار م�ساف��ر. بح�س��ب 
فران���س بر���س.  وتوقع��ت ان ت�سه��د �سنة 2015 
من��وا يف عدد امل�سافرين مبا ب��ن 3 و4 باملئة، 
وانف��ق امل�ساف��رون يف 2014 مبلغ��ا قيا�سي��ا 
بل��غ 1245 ملي��ار دوالر بزي��ادة 48 مليار عن 
2013، ب�س��ب ارقام املنظم��ة العاملية، وكانت 
اوروبا املنطق��ة اكر ا�ستفادة م��ن هذه املبالغ 
يف 2014 ب 509 ملي��ارات دوالر )41 باملئة( 
ثم منطق��ة اآ�سيا واملحيط الهادئ ب 377 مليار 
دوالر فالوالي��ات املتحدة ب 274 مليار دوالر، 
وكان��ت عائدات ال�سياحة اقل توا�سعا بكثري يف 
ال���رشق االو�سط حيث بلغ��ت 49 مليار دوالر ثم 
افريقي��ا ب 36 مليار دوالر، ويبق��ى ال�سينيون 
ه��م ال�سياح االك��ر انفاقا )165 ملي��ار دوالر( 

يليهم االمريكيون )112 مليار دوالر(.

 يحت��ل اال�ستثم��ار االأجنب��ي املبا���رش مكان��ه مهم��ة 
عل��ى امل�ستوى املحلي والعرب��ي والعاملي، ويف اأغلب 
املج��االت، خ�سو�س��ًا يف ظ��ل �سي��ادة العومل��ة التي 
تدع��وا اإىل اإزال��ة احلدود بن الدول وحتري��ر التجارة، 
واجتماعي��ة  واقت�سادي��ة  �سيا�سي��ة  الأه��داف  وذل��ك 

وغريها.
وما يوؤكد على زيادة اأهمية اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش 
ه��و ارتف��اع قيمته الكلي��ة، ما بن �س��ادر ووارد، من 
2،577 ملي��ار دوالر عام 2014 اإىل 3،198 مليار 
دوالر يف ع��ام 2016 ح�سب ما اأ�سارت اإليه املوؤ�س�سة 
العربية ل�سمان اال�ستثم��ار وائتمان ال�سادرات بناءاً 
على تقري��ر اال�ستثمار يف العامل 2017 الذي ت�سدره 

منظمة االونكت��اد. ولتاليف اخللط ما ب��ن اال�ستثمار 
االأجنبي املبا�رش واال�ستثمار االأجنبي غري املبا�رش ال 
ب��د من التعريف بهما ولو ب�سكل خمت�رش، فاال�ستثمار 
االأجنبي هو توظي��ف راأ�س املال يف بلد خارج الدولة 
االأم اي يف بل��د اأجنبي، �س��واء كان هذا التوظيف على 
�سكل نق��ل االآالت ومكان ومع��دات امل�ستثمر اإىل البلد 
االأجنبي، حي��ث يعرف باال�ستثم��ار االأجنبي، اأم كان 
ب�س��كل اأوراق مالية يتم توظيفه��ا يف االأ�سواق املالية 
اخلا�س��ة بالبلد االأجنبي، وه��ذا ما يعرف باال�ستثمار 
االأجنب��ي غري املبا���رش )اال�ستثمار امل��ايل(. ويف كال 
ال�سكلن الب��د اأن يلتزم امل�ستثم��ر االأجنبي بالقوانن 
يف  اإذ  االأجنب��ي،  البل��د  يف  اخلا�س��ة  والت�رشيع��ات 
حال ع��دم التزامه بها �سيعر���س ا�ستثماراته واأمواله 
للمخاط��رة، وهذا ما ال يقبله املنطق االقت�سادي. كما 

اإن على البلد الذي يعاين من نق�س التمويل من ناحية 
يف ظ��ل حاج��ة التنمية االقت�سادي��ة واالجتماعية له 
م��ن ناحي��ة اأخرى، ال ُب��د اأن يعم��ل اأي�س��ًا، على خلق 
من��اخ ا�ستثم��اري جاذب��ًا لال�ستثم��ار االأجنبي، حتى 
يتم تلبي��ة حاجة التنمية االقت�سادي��ة واالجتماعية، 
عو�س��ًا عن نق���س التمويل املحل��ي، اإذ ان عدم تهيئة 
املناخ املحلي ال�ستقبال اال�ستثمار االأجنبي للنهو�س 
باالقت�س��اد املحلي، اأمرا ال يقبله املنطق االقت�سادي 
اأي�س��ا. ومبا ان الع��راق هو اأحد البلدان التي تعاين من 
م�ساكل �سيا�سية واقت�سادية واجتماعية وغريها، فهو 
يعاين من مناخ ا�ستثم��اري غري جيد، وميكن تو�سيح 
ذل��ك من خالل ث��الث م�ستويات باإيج��از وكما ياأتي: 
اإذ نالح��ظ على م�ستوى امل�سه��د ال�سيا�سي يف العراق، 
غي��اب امل�سالح العليا للبلد ل��دى االأحزاب التي تروم 

الو�س��ول اإىل �سدة احلكم، وتغليب امل�سالح ال�سخ�سية 
عل��ى امل�سال��ح الوطنية، و�سيوع الف�س��اد ب�سكل كبري، 
به��دف خلق القوة االقت�سادية ل�سالح احلزب املرتبع 
على �سدة احلكم، حتى ي�ستطيع احلزب اإغراء اجلماهري 
بالدع��م املايل او ال�سلع��ي، ف�ساًل عن م�ساهمة احلزب 
اجله��از  يف  املقنع��ة  البطال��ة  ت�سخ��م  يف  احلاك��م 
احلكوم��ي لك�سب الوالء ال�سيا�س��ي و�سمان ا�ستمرارية 
ال�سلط��ة او الو�س��ول اإليها م��رة اأخ��رى، وبالتاأكيد ان 
ا�ستم��رار املناكف��ات ال�سيا�سية ينعك���س �سداها على 
الو�سع االأمني ويتجه نح��و االأ�سوء، وهذا ما يزيد من 
�سوء املناخ اال�ستثماري. وعلى امل�ستوى االقت�سادي 
نلحظ ان االقت�ساد العراقي يعاين من م�ساكل هيكلية 
تتمث��ل يف طغيان القطاع النفطي على الناجت املحلي 
االإجم��ايل وك��ذا احل��ال بالن�سب��ة لل�س��ادرات الكلي��ة 

واالإيرادات احلكومية، فالقط��اع النفطي ي�سهم بن�سبة 
الن��اجت املحل��ي  %50-40 م��ن  ت��رتاوح م��ا ب��ن 
االإجمايل، وبن�سبة %98-90 من ال�سادرات الكلية، 
وبن�سب��ة %95-85 م��ن االإي��رادات احلكومية، فهذه 
الن�س��ب تعك���س م�سكل��ة مركب��ة يعانيه��ا االقت�س��اد، 
فم��ادام القطاع النفطي هو امل�سيط��ر على االقت�ساد، 
وان امل�سيط��ر على القطاع النفط��ي هو القطاع العام، 
اأي الزال القط��اع اخلا���س يع��اين من ح�س��ار الدولة 
على الرغم من تبني الد�ستور العراقي يف املادة 112 
التح��ول نح��و اقت�س��اد ال�س��وق، فاالقت�س��اد العراقي 
يع��اين م��ن م�سكل��ة ثنائي��ة، ميك��ن االط��الع عليه��ا 
يف مق��ال من�س��ور عل��ى موقع مرك��ز الف��رات للتنمية 
والدرا�س��ات اال�سرتاتيجية بعن��وان" ثنائية االقت�ساد 
الع��راق". وبخ�سو���س امل�ست��وى االجتماع��ي نلح��ظ 

انخفا���س م�ست��وى التعليم وال�سحة، حي��ث غالب ما 
ترتاوح موؤ���رشات التنمية الب�رشية م��ن حيث ترتيبها 
عل��ى امل�ست��وى العامل��ي م��ا ب��ن 130-120 م��ن 
ب��ن 188 دولة ي�سمه��ا التقرير الذي ت�س��دره االأمم 
املتحدة، ف�سال انحدار ال�سلوك االجتماعي وانخفا�س 
الوع��ي الف��ردي الذات��ي وامل�ست��وى الثق��ايف وزيادة 
املنازع��ات الع�سائري��ة خ�سو�س��ا يف و�س��ط وجنوب 
الع��راق وغي��اب عالقة املواطن��ة وثقافته��ا، وهذا ما 
يخف���س م��ن م�ست��وى التنمي��ة، وبه��ذا ال�س��دد ي�سري 
التقري��ر الوطن��ي للتنمية الب�رشي��ة 2014 يف العراق 
�سم��ن ���س19 "لو كان��ت عالقات املواطن��ة وثقافة 
املواطنة اأكر ر�سوخًا وانت�سارا، لكانت نتائج التنمية 
اأف�س��ل مبا ال يقا�س مقارنة مب��ا ح�سل، وما اأدى اإليه 
تزايد التوتر االجتماعي واأحيانا ال�سيا�سي واالأمني".
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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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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