
كي��ف حالنا؟ وهل نعي���ش مب�ضتوى اأف�ضل م��ن مواطني الدول 
املج��اورة؟ وم��اذا تعني كلم��ة اأف�ض��ل؟ وهل هن��اك اإجراءات 
حكومي��ة فعلية معينة للو�ضول اىل الدرجة املثلى من رفاهية 
املجتم��ع؟ كل ه��ذه ت�ض��اوؤالت يتعام��ل معه��ا قيا���ش درج��ة 
الرفاهي��ة، وتكم��ن امل�ضكل��ة يف كيفي��ة قيا�ش نوعي��ة احلياة، 
وله��ذا ال�ضبب ف��اأن جمموعة من املوؤ�ض�ض��ات على نطاق العامل 
ككل حت��اول اأن توج��د نظام��ًا اإخباري��ًا اجتماعي��ًا ميك��ن اأن 
ت�ضتجمع من خالله موؤ�رشات اجتماعية قابلة للن�رش والتقييم.

ما هي الرفاهية االقت�صادية
الن�ض��األ ع��ن مفه��وم الرف��اه )الرخ��اء( حت��ى تت�ضت��ت االراء، 
فالرف��اه املادي وبالت��ايل االقت�ضادي هو ذل��ك املدى او تلك 
احلاج��ة التي ي�ضل اليها كل �ضخ�ش، اأو عائلة او جمموعة من 
النا���ش، اأو جمتمع ما يف توفري احتياجاته ال�ضلعية واخلدمية. 
وم��ن خالل ه��ذا التعريف جن��د اأن مفهوم الرف��اه متطابق مع 
مفه��وم م�ضتوى احلياة )املعي�ضة(، ومبفهوم او�ضع لهذه الكلمة 
ي�ضمل تعبري الرفاه اي�ضًا �ضفات كالراحة ال�ضخ�ضية اأو �رشوط 
احلي��اة العام��ة اأو القناع��ة والر�ض��ى الذاتي��ن لي�ضب��ح ه��ذا 

املفه��وم بذلك متطابقًا مع مفهومي الرفاهية ونوعية احلياة، 
وعل��ى اأية ح��ال فاأن مفه��وم نوعي��ة احلياة عل��ى العك�ش من 

مفهوم م�ضتوى احلياة من حيث ال�ضعوبة والقيا�ش.
دليل التطور االن�صاين

ا�ضتن��دت املناق�ضات حول املوؤ���رشات االجتماعية التي ظهرت 
يف الوالي��ات املتح��دة االمريكي��ة م��ع بداي��ة ال�ضتينيات على 
املعلوم��ات الت��ي ت��رى ب��اأن الن��اجت االجتماع��ي االجم��ايل 
)الناجت املحلي االجمايل( ميكن اال يكون موؤ�رشا�ش للرفاهية 
والأ�ضباب كثرية، وال تعني ن�ضب النمو االيجابية للناجت املحلي 
االجم��ايل اأن رفاهية جمتمع ما يف تزايد، وب�ضكل خا�ش فان 
الن��اجت املحل��ي االجم��ايل )GDP(، ال ي�ض��كل اال النواح��ي 
االقت�ضادي��ة يف املجتم��ع، وحت��ى ه��ذه النواح��ي املادية قد 
التظه��ر اال ب�ضكل تقريب��ي، ولهذه اال�ضباب مت تطوير عدد كبري 
م��ن اأنظم��ة املوؤ�رشات االجتماعي��ة االقت�ضادي��ة والتي ت�ضمل 
اي�ضًا جماالت ال�ضحة والتعليم والبيئة ووقت الفراغ وغريها، 
ويعد دلي��ل التنمية االن�ضانية )HDI(، ال��ذي �ضممه برنامج 

االأمم املتحدة للتنمية )UNDP(، مثااًل لهذه االنظمة.
ينطل��ق دلي��ل التنمية االن�ضاني��ة الذي يتم ح�ضاب��ه �ضنويًا منذ 
1990، م��ن املح��ددات الرئي�ضي��ة الثالث��ة للمج��ال احلي��وي 

لالن�ض��ان، وه��ي ال�ضح��ة والتعلي��م والدخ��ل، وتقا���ش ه��ذه 
املح��ددات باالعتم��اد عل��ى موؤ���رشات املعدل الو�ضط��ي للعمر 
املتوق��ع وحمو االأمية ومدة الدرا�ضة، وكذلك على موؤ�رش الناجت 
املحل��ي االجمايل احلقيق��ي للفرد، ثم تدر���ش النتائج وتكثف 
وتعمم،كذلك فاأن املكتب االحتادي لالح�ضاء ي�ضدر تقريراً يف 
نط��اق نظام عام عن احل�ضابات القومية حول جماالت حماية 
البيئة وانتاج االقت�ضادات املنزلية وال�ضحة.وهناك اجتاهان 
رئي�ضي��ان اأولهما يحاول اأن يو�ض��ع احل�ضابات القومية لت�ضبح 
ح�ضاب��ات اجتماعي��ة، باال�ضاف��ة اىل الغ��اء التع��داد املزدوج 
واأخط��اء اال�ضتط��الع االح�ضائي��ة فيج��ب اأن تراع��ي املقادير 
الت��ي مل ت�ضتخ��دم �ضابق��ًا يف ح�ضاب��ات الن��اجت االجتماع��ي 
)الناجت املحلي(، كالنفقات اال�ضافي��ة لال�رشار البيئية مثاًل، 
كم��ا اأن هناك حماولة اأخرى ت�ضمل و�ضع نظام من املوؤ�رشات 

االجتماعية التي ت�ضمل �رشوطًا حياتية هامة للرخاء.
مقرتحات منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية 

)OECD(
اإن املوؤ���رشات االجتماعي��ة االقت�ضادي��ة مقادي��ر قيا�ضي��ة 
الوقائ��ع  ع��ن  ومعق��ول  �ضدي��د  ب�ض��كل  للتعب��ري  �ضاحل��ة 
االجتماعي��ة االقت�ضادي��ة، وه��ي ت�ضم��ح يف نف���ش الوق��ت 

باإج��راء تقييم �رشي��ع و�ضامل ومت��وازن لل�رشوط 
احلياتية االجتماعية املركزي��ة وللتحول االجتماعي اي�ضًا، 
اال اأن هن��اك م�ضكلت��ن تظه��ر عن��د و�ضع اأنظم��ة املوؤ�رشات 

االجتماعية االقت�ضادية هي :
اأوال : �ضعوب��ة البح��ث ع��ن املوؤ���رشات ال�ضحي��ة، الأن ه��ذه 
املوؤ���رشات يج��ب اأن تعط��ي معلوم��ات حقيقية ع��ن الرفاه، 
وهك��ذا فاأن ع��دد االأطباء ل��كل األف مواطن تعط��ي فكرة عن 

تكاليف الرفاه اأكرث مما تعطي فكرة عن �ضحة الفرد.
ثاني��ًا: اإن البح��ث عن تقييم �ضلي��م لهذه املوؤ���رشات الفردية 
وجمعه��ا يف دليل ي��وؤدي اىل ح�ض��ول ا�ض��كاالت عديدة، لذا 
و�ضعت ال� )OECD(، قائمة بامل�ضاكل االجتماعية 1973 
للموؤ���رشات االجتماعي��ة 1982،   )OECD( ال���  وقائم��ة 
لتعري��ف رفاهي��ة الفرد، وه��و االأ�ضمل، ففي ه��ذا املقرتح مت 
تثبي��ت )8( جماالت كاأه��داف تقيميية تع��د هامة للرفاهية 
الفردي��ة، والتي ت�ضتند اليه��ا وهي : )التعليم، ال�ضحة، نوعية 
احلي��اة يف العم��ل، اأوق��ات الف��راغ، الق��وة ال�رشائي��ة، البيئة 
املادي��ة، االأمن وفر�ش امل�ضارك��ة االجتماعية(. وتق�ضم هذه 
املج��االت الرئي�ضية اىل جماالت اأخ��رى فرعية واىل ثانوية 

حتى نح�ضل على مقادير قيا�ضية كدرجة حمو االأمية مثاًل.

ال تزال موؤ���رشات ا�ضواق الطاقة واال�ضواق املالية 
العاملي��ة واال�ضتثمارات االجنبي��ة موجهة �ضوب 
اآف��اق النم��و االقت�ض��ادي العاملي وم��دى تعايف 
)ال�ض��ن  وال�ضاع��دة  املتقدم��ة  االقت�ض��ادات 
حتدي��دا(، والتكييف م��ع املعطي��ات االقت�ضادية 
اجلدي��دة الت��ي ر�ضح��ت مع ت�ضن��م دونال��د ترامب 
ادارة االقت�ض��اد االمريك��ي الذي يع��د فعليا مركز 
ل��دور  نظ��را  العاملي��ة  االقت�ضادي��ة  الت�ضاب��كات 
املوؤ�ض�ضات املالية االمريكي��ة والدوالر االمريكي 

يف حركة النمو واال�ضتقرار يف العامل.
يف ه��ذا ال�ضي��اق تن��اول تقري��ر حدي��ث ل�ضندوق 
النق��د الدويل �ض��در يف متوز يولي��و 2017 كافة 
واملتوقع��ة  اجلاري��ة  االقت�ضادي��ة  التط��ورات 
لالقت�ض��ادات املتقدمة وال�ضاع��دة والنامية. فقد 
ر�ض��د التقري��ر عنا�رش الدف��ع التنم��وي املتوقع 
واأبرز املخاط��ر املحدقة باال�ضتقرار االقت�ضادي، 
واخريا مت��ت اال�ضارة لعدد من ال�ضيا�ضات الالزمة 
لتعديل امل�ضار والدفع باجت��اه النمو االقت�ضادي 

امل�ضتدام.
التعايف االقت�صادي املتوقع

تف�ض��ح تنبوؤات �ضندوق النقد ال��دويل اإىل ت�ضاُرع 
الن�ض��اط االقت�ض��ادي يف كل م��ن االقت�ض��ادات 
الع��ام  يف  ال�ضاع��دة  واالقت�ض��ادات  املتقدم��ة 
2017، لي�ض��ل معدل النمو فيه��ا اإىل 2% و%4.6 
��ع بق��اء النم��و العامل��ي  عل��ى الت��وايل، م��ع توقُّ
عن��د مع��دل 3.5%. كم��ا ت�ض��ري التنب��وؤات اإىل منو 
االقت�ض��ادات املتقدمة مبع��دل 1.9% يف 2018، 
بانخفا���ش ق��دره 0.1 نقطة مئوية ع��ن تنبوؤات 
ال�ضاع��دة  االقت�ض��ادات  ومن��و   ،2017 الع��ام 
والنامي��ة مبع��دل 4.8% بزيادة قدره��ا 0.2 عن 
2017، ف�ضال عل��ى توقع منو عاملي قدره %3.6 

يف العام 2018.
ام��ا بالن�ضب��ة لالقت�ض��ادات ال�ضاع��دة والنامي��ة 
فاإنه��ا ب��داأت ت�ضه��د حت�ضن��ا م�ضتم��را يف الن�ضاط 
االقت�ض��ادي الكل��ي، حي��ث ارتف��ع مع��دل النم��و 
االقت�ض��ادي م��ن 4.3% يف 2016 اإىل 4.6% يف 
اىل 4.8% يف  ي�ض��ل  ان  ويتوق��ع  الع��ام 2017 
الع��ام 2018. ويرتك��ز النم��و يف االأ�ضا���ش عل��ى 

البل��دان امل�ضتوردة لل�ضلع االأولي��ة، ولكن التعايف 
يرج��ع ب�ض��كل ا�ضا���ش اىل التح�ض��ن التدريجي يف 
كربى البلدان امل�ضدرة للمواد االولية بعد الركود 
ال��ذي �ضهدته عامي 2015-2016 ب�ضبب تراجع 

اأ�ضعار ال�ضلع االأولية)النفط ب�ضكل خا�ش(.
وم��ن املتوق��ع اأن يظ��ل مع��دل النم��و يف ال�ضن 
6.7% يف العام 2017، وهو نف�ش امل�ضتوى الذي 
كان علي��ه يف العام 2016. اما يف الهند فيتوقع 
اأن ي��زداد حت�ضن النمو يف عامي 2017 و2018، 
ب�ضب��ب قوة االإنف��اق احلكومي وحت�ض��ن البيانات 
االقت�ضادي��ة الت��ي اأظهرت زخما اأق��وى يف الربع 
االأول م��ن العام اجل��اري. ومع انتعا���ش التجارة 
العاملي��ة وارتفاع الطلب املحل��ي يتوقع اأن يظل 
النمو قويا يف اقت�ض��ادات اآ�ضيان-5 )اندوني�ضيا 
وماليزي��ا والفلب��ن وتايالن��د وفيتن��ام( مبعدل 

يقارب 5% لعام 2017 .
للنم��و  �ضدي��د  تباط��وؤ  اىل  التقري��ر  ي�ض��ري  كم��ا 
اإفريقي��ا  و�ضم��ال  االأو�ض��ط  ال���رشق  منطق��ة  يف 
واأفغان�ضتان وباك�ضتان خالل العام احلايل ب�ضبب 
تباط��وؤ الن�ضاط االقت�ض��ادي يف البلدان امل�ضدرة 

للنفط، وقد يتعافى 
البلدان  اقت�ضاد هذه 
الع��ام  يف  جم��ددا 
م��ا حت�ضن��ت  اذ   2018
اذا  ام��ا  النف��ط،  ا�ضع��ار 
ا�ضتمرت اال�ضعار بالهبوط 
فيمك��ن اأن ي�ض��كل ذلك عبئا 
اأك��رب على اآفاق النم��و للبلدان 

امل�ضدرة للنفط يف املنطقة.
املخاطر املحدقة بالنمو 
واال�صتقرار االقت�صادي

مل�ض��ار  االيجابي��ة  االف��اق  رغ��م 
الن�ض��اط االقت�ضادي العاملي، ال تزال 
ع��دة خماطر تهدد التعايف االقت�ضادي 
املتوق��ع، وخا�ضة عل��ى املدى املتو�ضط، 
وب�ض��كل ع��ام ميك��ن ر�ض��د اأب��رز املخاطر 
املحدق��ة باآفاق النم��و االقت�ضادي العاملي 

وكما يلي:
بالتنب��وؤات  املحيط��ة  املخاط��ر  تنق�ض��م   -1
املتعلق��ة بالوالي��ات املتح��دة اإىل �ضق��ن؛ فاإذا 
حدث تن�ضيط مايل )كاإ�ضالح ال�رشائب اخلاف�ضة 
لالإيرادات(، ميكن اأن يرتفع منو الطلب والناجت يف 
الوالي��ات املتحدة اإىل م�ضتوى اأعلى من امل�ضتوى 

احل��ايل. من ناحية اأخ��رى، ميكن اأن ينخف�ش هذا 
النم��و اإذا ُطبِّق��ت اإج��راءات التق�ض��ف القائمة على 
خف�ش االإنفاق ح�ضب النموذج املقرتح يف موازنة 

االإدارة االأمريكية.
2- ا�ضتم��رار حالة عدم اليقن ب�ض��اأن ال�ضيا�ضات 
ب�ض��اأن  لف��رتة طويل��ة، كاملفاو�ض��ات  االوربي��ة 
ترتيب��ات م��ا بع��د خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
االأوروب��ي اأو املخاط��ر اجليو�ضيا�ضي��ة. وميكن اأن 
يوث��ر ذلك على الثقة، ويكب��ح اال�ضتثمار اخلا�ش، 

وي�ضعف النمو.
3- ق��د ت��وؤدي التوت��رات املالي��ة يف ال�ض��ن اىل 
�ضع��ف ال�ضيا�ض��ات املوج��ه يف االآون��ة االأخ��رية 
ملعاجل��ة خماط��ر القط��اع امل��ايل وكب��ح النم��و 
االئتم��اين املف��رط )ال �ضيم��ا ع��ن طري��ق ت�ضدي��د 
قواع��د ال�ضيا�ض��ات االحرتازية الكلي��ة( مما يعني 
تباطوؤ ح��اد يف النمو تنتقل تداعياته ال�ضلبية اإىل 
البلدان االأخرى من خالل قنوات التجارة واأ�ضعار 

ال�ضلع االأولية والثقة باال�ضتثمار.
4- ق��د ت��وؤدي ع��ودة ال�ضيا�ض��ة النقدي��ة العادية 
يف الوالي��ات املتح��دة ب�رشعة اأكرب م��ن املتوقع 
العاملي��ة  املالي��ة  االأو�ض��اع  ت�ضيي��ق  اإىل 
وحتوي��ل م�ض��ار التدفق��ات الراأ�ضمالي��ة املوجهة 
لالقت�ض��ادات ال�ضاع��دة، اإىل جان��ب ارتفاع �ضعر 
الدوالر االأمريكي ال��ذي يفر�ش على االقت�ضادات 
ال�ضاع��دة اأعب��اء الرف��ع امل��ايل الكب��ري اأو رب��ط 
العمالت املحلية بالدوالر االأمريكي اأو اأوُجه عدم 

االت�ضاق يف امليزانيات العمومية.
5- ميك��ن اأن ي��وؤدي الرتاج��ع وا�ض��ع النطاق عن 
امل�ضت��وى الق��وي للتنظي��م والرقابة ال��ذي حتقق 
يف القط��اع امل��ايل –حمليًا ودولي��ًا- منذ وقوع 
االأزمة املالي��ة 2008 اإىل خف�ش هوام�ش االأمان 
الت��ي يتيحه��ا راأ�ش امل��ال وال�ضيول��ة اأو اإ�ضعاف 
فعالي��ة الرقاب��ة، مع ما ي�ضببه ذل��ك من تداعيات 

على اال�ضتقرار املايل العاملي.
6- على املدى االأط��ول، ميكن اأن تظهر احلمائية 
وتع��وق االإ�ضالح��ات املواتي��ة لل�ض��وق اإذا مل يتم 
رف��ع النمو املمك��ن وحتقيق من��و اأك��رث احتوائية 
ي�ض��ل اإىل كل �رشائ��ح ال�ضكان. ومن ب��ن النتائج 
املمكنة ح��دوث انقطاع��ات يف �ضال�ض��ل العر�ش 
العاملية وانخفا���ش االإنتاجية العاملية وارتفاع 
اأ�ضعار ال�ضلع اال�ضتهالكي��ة التجارية لت�ضبح اأبعد 
عن متن��اول امل�ضتهلك��ن، وهو ما ي���رش باالأ�رش 

منخف�ضة الدخل اأكرث من الفئات االأخرى.
7- واخ��ريا ميك��ن اأن يتاأثر الن�ض��اط االقت�ضادي 
باملعوقات التي تفر�ضها التوترات اجليو�ضيا�ضية 
املحلي��ة،  ال�ضيا�ضي��ة  والنزاع��ات  املت�ضاع��دة، 
وال�ضدم��ات النا�ضئة عن �ضعف احلوكمة والف�ضاد 

املايل واالداري.
واخلط��ري باالأم��ر االرتب��اط والت��الزم م��ا ب��ن 
التحدي��ات الواردة يف اعاله، حيث ميكن اأن يدعم 
كل منه��ا االآخ��ر. فعل��ى �ضبي��ل املث��ال، ميكن اأن 
يق��رتن التحول اإىل ال�ضيا�ض��ات االنغالقية بزيادة 
تزاي��د  اإىل  باالإ�ضاف��ة  اجليو�ضيا�ضي��ة  التوت��رات 
الع��زوف عن حتمل املخاطر عل��ى م�ضتوى العامل؛ 
وميك��ن اأن تفر���ش ال�ضدم��ات غ��ري االقت�ضادية 
عبئ��ا مبا�رشاً يعي��ق الن�ضاط االقت�ض��ادي وي�رش 
بالثق��ة وامل�ضاع��ر ال�ضائدة يف ال�ض��وق؛ كما ميكن 
اأن يوؤدي ت�ضديد االأو�ضاع املالية العاملية بوترية 
اأ���رشع م��ن املتوق��ع اأو التح��ول اإىل احلمائية يف 
االقت�ض��ادات املتقدم��ة اإىل ن�ض��اأة �ضغ��وط تدفع 

اإىل خ��روج التدفق��ات الراأ�ضمالي��ة م��ن االأ�ض��واق 
ال�ضاعدة.

اولويات �صناع ال�صيا�صات االقت�صادية
ُتل��زم التحدي��ات االقت�ضادي��ة اجلاري��ة ت�ضمي��م 
املخاط��ر  يف  تنظ��ر  م�ضرتك��ة  كلي��ة  �ضيا�ض��ات 
ال�ضيا�ض��ة  متو�ضط��ة االج��ل، و�ضتك��ون خي��ارات 
االقت�ضادي��ة عن���رشا حا�ضما يف ت�ضكي��ل االآفاق 
امل�ضتقبلي��ة واحلد من املخاط��ر املتوقعة، وفيما 
يل��ي ع��ددا م��ن ال�ضيا�ض��ات املقرتح��ة ال�ضتب��اق 
االزم��ة وابع��اد االقت�ض��اد ع��ن اجلزء احل��اد من 

االزمة:
1- زيادة الزخم: نظرا ملا يواجه العامل من اأو�ضاع 
دوري��ة متباينة، ال يزال من املالئم اتخاذ مواقف 
خمتلف��ة على �ضعي��د ال�ضيا�ض��ة النقدي��ة و�ضيا�ضة 
املالية العامة. فف��ي االقت�ضادات املتقدمة، حيث 
ال يزال الطلب �ضعيفا والت�ضخم بالغ االنخفا�ش، 
ينبغي ا�ضتمرار ال�ضيا�ضة النقدية وال�ضيا�ضة املالية 
ا�ضتع��ادة  ينبغ��ي  اأخ��رى،  بل��دان  املي���رشة. ويف 
ال�ضيا�ض��ة النقدية العادية بالتدري��ج )اأي االبتعاد 
ع��ن �ضيا�ض��ات التي�ضري الكم��ي(، وفق��ا للتطورات 
االقت�ضادي��ة، وتركي��ز ال�ضيا�ض��ة املالية على دعم 
االإ�ضالح��ات الرامية اإىل تو�ضيع اإمكانات العر�ش 
يف االقت�ض��اد. وعل��ى االقت�ض��ادات ال�ضاع��دة اأن 
ت�ضتمر يف ال�ضماح الأ�ضعار ال�رشف بتوفري هام�ش 

اأمان �ضد ال�ضدمات، حيثما اأمكن.
2- جع��ل النمو �ضلب��ا ومتوازنا: جه��ود التعجيل 
باإ�ض��الح خلل امليزاني��ات العمومي��ة يف القطاع 
اخلا�ش و�ضمان بقاء الدين العام يف حدود ميكن 
حتملها ت�ضكل ركائز بالغة االأهمية لتحقيق تعاٍف 
�ضل��ب. وتكت�ضب نف�ش االأهمية جهود كل من بلدان 
الفائ���ش والعج��ز لتخفي�ش االخت��الالت املفرطة 

يف احل�ضابات اجلارية.
3- احلف��اظ عل��ى من��و مرتف��ع واحتوائ��ي عل��ى 
امل��دى الطوي��ل: يدعو ه��ذا اله��دف اإىل اإ�ضالحات 
هيكلي��ة جيدة الت�ضل�ضل والت�ضميم لدعم االإنتاجية 
واال�ضتثم��ار، واتخ��اذ اإج��راءات لت�ضييق الفجوات 
بن اجلن�ض��ن من حيث امل�ضاركة يف �ضوق العمل، 
وتق��دمي دع��م فع��ال للمت�رشري��ن م��ن التحوالت 

التكنولوجية اأو التجارية.
4- يف البل��دان النامية منخف�ض��ة الدخل، ينبغي 
اإجراء عملية ت�ضحي��ح كبرية ملعاجلة االختالالت 
االقت�ضادي��ة يف البل��دان امل�ضدرة لل�ضل��ع االأولية 
بوج��ه ع��ام، وه��و حت��د ميك��ن اأن ي��زداد �ضعوبة 
يف البل��دان امل�ض��درة للنفط اإذا ا�ضتم��رت االأ�ضعار 
اأولوي��ات ال�ضيا�ض��ة يف  باالنخفا���ش. وتتف��اوت 
خمتل��ف البل��دان النامي��ة منخف�ضة الدخ��ل، نظرا 
لتن��وع ظروفه��ا، ولك��ن اله��دف الرئي�ض��ي له��ذه 
االقت�ض��ادات ينبغي اأن يتمثل يف تعزيز �ضالبتها 
يف مواجه��ة ال�ضدم��ات امل�ضتقبلي��ة املحتملة عن 
طريق تقوية مراكز ماليتها العامة وحيازاتها من 

االحتياطيات االأجنبية يف فرتة النمو القوي.
5- يعت��رب وج��ود اإط��ار ك��فء متع��دد االأط��راف 
للعالق��ات االقت�ضادي��ة الدولي��ة اأح��د العنا���رش 
املهم��ة االأخ��رى لتحقي��ق من��و احتوائ��ي متوازن 
وق��وي وقاب��ل لال�ضتم��رار. ويكت�ضب وج��ود نظام 
جت��اري عاملي مفتوح وقائم عل��ى القواعد اأهمية 
خا�ض��ة للرخ��اء العامل��ي، ولكن��ه يج��ب اأن يكون 
التكي��ف،  لتي�ض��ري  حملي��ة  ب�ضيا�ض��ات  مدعوم��ا 
لي���ش فق��ط م��ع التج��ارة واإمن��ا اأي�ضا م��ع التغري 

التكنولوجي ال�رشيع.

ب�ضفتها �ض��كاًل خا�ضًا من اال�ضواق متثل نقطة االلتقاء 
م��ن اأجل تداول اال�ضياء املنقولة وفقًا ل�رشوط تعاقدية 
معيارية، ميكن تق�ضي��م البور�ضة ح�ضب اال�ضياء املعدة 
بور�ض��ة  اأو  املالي��ة  االوراق  بور�ض��ة  اىل:  للتج��ارة 
ال�ضن��دات )البور�ض��ة باملعن��ى ال�ضي��ق(، وه��ي بق�ضد 
التج��ارة ب��االوراق املالية املثلي��ة كاالأ�ضهم واالوراق 
املالية اخلا�ضع��ة للفائدة الثابت��ة، وبور�ضة للعمالت 
كمركز للتجارة بالعمالت، وبور�ضة الب�ضائع التي تتم 
فيها جتارة الب�ضائع مث��ل املنتجات الزراعية واملواد 
اخل��ام. عندما يتطاب��ق موعد عقد االتف��اق مع اخلدمة 
التعاقدي��ة واخلدم��ة املقابل��ة، اي موع��د التوري��د مع 
ا�ضت��الم م�ضمون التجارة او موع��د الدفع وقبول الدفع 

فاإن��ه يتم احلديث عن بور�ضة فوري��ة )�ضوق ال�ضفقات 
الفوري��ة(، اأما عندما يق��ع موعد التنفي��ذ يف امل�ضتقبل 
فاأن��ه يتم اختي��ار ت�ضمي��ة )البور�ضة االآجل��ة(، بح�ضب 
درج��ات االمتت��ة التجاري��ة يت��م التمييز ب��ن بور�ضة 
ح�ضورية يكون فيها الطرف��ان املتعاقدان امل�ضرتكان 
بالتج��ارة حا�رشي��ن �ضخ�ضي��ًا يف مبن��ى البور�ض��ة، 
وبور�ضة حا�ضوبي��ة، حيث يكون ال�رشيكان التجاريان 
مرتبط��ن ب�ضكل ال مركزي عرب و�ضائل ات�ضال م�ضاعدة 
م��ع احلا�ض��وب املرك��زي خا���ش بالبور�ضة، اأم��ا اأهم 

البور�ضات اليوم فهي بور�ضات االوراق املالية.
اأجزاء البور�صة

قب��ل الب��دء بالتجارة يج��ب اأن جتت��از االوراق املالية 
عملي��ة ترخي�ش �ضكلي��ة، اذ ينبغي لها اأن ت�ضمن تبليغ 
املعلومات اىل امل�ضتثمرين، خا�ضة املحددة يف قانون 

البور�ضة ويف قانون ترخي�ش البور�ضة، وب�ضبب حجم 
و�رشامة �رشوط الرتخب�ش يتم ت�ضنيف جتارة االوراق 
املالي��ة يف البور�ضة اىل جت��ارة ر�ضمية و�ضوق منظمة 
وتداول ح��ر، فبينما تك��ون التجارة الر�ضمي��ة وال�ضوق 
املنظم��ة منظم��ة قانونيًا ف��اأن التداول احل��ر جزء من 
البور�ض��ة ومنظم قانونيًا، اما امل�ضدرون فهم �رشكات 
تنمي��ة ابتكاري��ة �ضغ��رية ومتو�ضط��ة تقدم��ت بطل��ب 
ترخي�ش لل�ضوق املنظمة، لكن يتوجب عليها من اجلهة 
القانوني��ة تلبي��ة ���رشوط ا�ضافي��ة للرتخي���ش، فهكذا 
يجب الزام امل�رشف��ن الذين يقدمون يف كل وقت بناءاً 
عل��ى الطلب ا�ضعار البيع وال�رشاء، اما التجارة الهاتفية 
فيق�ض��د به��ا جت��ارة االوراق املالية خ��ارج البور�ضة 

والتي ال تخ�ضع الأي ترتيبات.
وظائف بور�صات االوراق املالية

اإن الوظيف��ة االأهم لبور�ض��ات االوراق املالية املنظمة 
)بور�ضة ال�ضندات(، هي اي�ض��ال راأ�ش املال املعرو�ش 
نح��و الغايات اال�ضتثماري��ة التي حتقق اعل��ى العوائد، 
وك�ض��وق لال�ضدار جتمع البور�ضة مانح��ي راأ�ش املال 
م��ع م�ضتقبلي��ه مع��ًا يف ظل اأم��ان قان��وين ومتكن من 
متوي��ل امل�ضاري��ع اال�ضتثمارية طويلة االج��ل بوا�ضطة 
ا�ض��دار �ضندات الدين من اج��ل تلبية الرغبات املختلفة 
ل�رشكاء ال�ضوق ويف الوقت ذاته لزيادة دائرة امل�ضرتين 
املحتمل��ن يف ال�ض��وق الرئي�ضية ف��اأن البور�ضة توؤدي 

الوظيفة الهامة لل�ضوق الثانوية اأو وظيفة التدوير.
وتت�ضم��ن هذه الوظيفة امكانية املتاجرة يف البور�ضة 
بال�ضن��دات املو�ضوع��ة م�ضبق��ًا، بذلك متك��ن البور�ضة 
م��ن حتوي��ل مبال��غ نقدي��ة عالي��ة خمتلفة ع��رب تركيز 
الوف��ورات ال�ضغ��رية الكث��رية من اأجل متوي��ل م�ضاريع 

ا�ضتثماري��ة كبرية لل�رشكات اأو للجه��ات احلكومية، ان 
حتوي��ل الف��رتات )حتوي��ل االآف��اق الزمني��ة املختلفة(، 
ي�ضم��ح مل�ضتثم��ري راأ���ش امل��ال يتجه��ون غالب��ًا نحو 
امل��دى الق�ضري اأو املتو�ضط باحل�ضول يف كل وقت على 
ال�ضن��دات الت��ي يتم التعام��ل به��ا يف البور�ضة وكذلك 
ببيعه��ا م��ن اأج��ل مرون��ة امل�ضارك��ة يف اال�ضتثمارات 
الطويل��ة امل��دى مقابل تكالي��ف منخف�ض��ة اأو من اأجل 

التخلي عن هذه امل�ضاركة .
اأماكن البور�صات واجتاهات التطور

ثماني��ة  املث��ال  �ضبي��ل  عل��ى  املاني��ا  يف  يوج��د 
وبرمي��ن  برل��ن  م��ن  كل  يف  ح�ضوري��ة  بور�ض��ات 
وهانوف��ر  وهامب��ورغ  وفرانكف��ورت  ودو�ضل��دورف 
اأدخل��ت  فق��د  لذل��ك  ا�ضاف��ة  و�ضتوتغ��ارت،  وميون��خ 
بور�ض��ة فرانكفورت ل��الوراق املالية يف 1997 نظام 

 EXCHANGE( اأي   )EXTRA( اإكي�ض��رتا 
ELECTRONIC TRADING(، وه��و نظام 
جت��ارة الكرتوين ي�ضم��ح الع�ضاء البور�ض��ة باال�ضرتاك 
اأي  م��ن  االخ��رى  املالي��ة  اال�ضه��م واالوراق  بتج��ارة 
م��كان يف داخ��ل اأو خ��ارج املاني��ا وذلك ع��رب اأجهزة 
حا�ض��وب مرتبط��ة ببع�ضه��ا، اإن احلو�ضب��ة املتزاي��دة 
لتجارة البور�ضة توؤدي اىل جتمعات عديدة وحتالفات 
ا�ضرتاتيجية بن اأماك��ن البور�ضة العاملية على خلفية 
اندجم��ت  والنق��دي  االقت�ض��ادي  االوروب��ي  االحت��اد 
البور�ض��ة االآجل��ة االملاني��ة ال�ضوي�رشي��ة، ومن��ذ بداية 
1999 تتع��اون بور�ضة فرانكف��ورت مع بور�ضة لندن 
وذل��ك بح�ض��ول امل�ضرتك��ن يف البور�ض��ة يف كل من 
البلدين على امكانية الدخول على البور�ضة احلا�ضوبية 

للبلد االخر.
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قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة
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0.82
0.14%
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16,208,132,876
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5
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15,000,000.512

1.30
393,466,656.00

0.64
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0.33
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)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد
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1.00
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1.30
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