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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضايا أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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تقييم الصناديق السيادية يف دول خمتارة واختيار األمنوذج األمثل للتطبيق على االقتصاد العراقي

7أ.م.د. أيسر ياسني فهد 

أزمة العراق املالية وسياسات صندوق النقد الدويل دراسة يف اسرتاتيجية العراق االقتصادية ملواجهة أزمته

37الدكتور حممد ميسر املشهداين

االستثمار يف العراق)التحديات واملعاجلات(

81 م.م. مؤيد جبار حسن

احملتويات





تقييم ال�سناديق ال�سيادية يف دول خمتارة

واختيار الأمنوذج الأمثل للتطبيق على القت�ساد العراقي

اأ.م.د. اأي�سر يا�سني فهد 
كلية الإدارة والقت�ساد- اجلامعة العراقية
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املقدمة
أصبحت صناديق الثروة السيادية إحدى الوسائل املؤثرة يف جمريات االقتصاد العاملي والسيما 
يف أوقات تقلب معطيات األسواق املالية وأزماهتا املتكررة، واختذت تلك الصناديق سيناريوهات 
حديثة يف العالقات املالية الدولية، فهي أثبتت قدرة أكرب على دعم املؤسسات املالية، ودعم التنمية 

املستدامة والتأثري الستعادة توازن األسواق الدولية.
ظهرت هذه الصناديق باألساس لتقدم العديد من احللول املمكنة إلدارة املوارد يف البلدان 
النفطية بفعالية وكفاءة عالية؛ نتيجة تراكم مبيعاهتا األساسية، ومن خالل حقن السيولة يف األسواق 
املالية الدولية وقدرهتا على االستثمار ملواجهة التقلبات الدورية، والسيما خالل األزمات فإهنا قد 
عملت على حتقق االستقرار يف األسواق الدولية، وتعزز الشفافية والرقابة ودعم الرتويج العام من 
املدخرات طويلة األجل وحتقيق العدالة يف توزيع الثروة بي األجيال واملسامهة يف مواجهة الصدمات 

اليت يتعرض هلا االقتصاد الوطين والدويل.
اقتصاد إىل آخر وذلك  السيادية من  الثروة  وبطبيعة احلال ختتلف أسباب إنشاء صناديق 
اعتماداً على اختالف طبيعة األموال اليت تتكون منها صناديق الثروة السيادية وموردها فضاًل عن 
اختالف الغايات املوضوعة لتلك الصناديق. وفيما خيصُّ البلدان الغنية باملوارد الطبيعية -أي البلدان 
إىل حتسي مستوى  تؤدي  أن  فيها ميكن  السيادية  الثروة  فإن صناديق  للنفط-  واملصدرة  املنتجة 
املؤشرات االقتصادية الكلية للبلد؛ ألن النفط والسلع األخرى تؤدي إىل اندثار رؤوس األموال ما مل 
ُتستثمر بنحٍو كامل للتأمي على املصاحل املادية واملالية والبشرية؛ وبالتايل يقوم الصندوق مبساعدة 
البلدان على حتويل إيرادات السلع بداًل من أن تستهلك وبالتايل حتويلها إىل ادخارات، وترشيد 
ما خيص  أما  القادمة،  الثروة لألجيال  واحلفاظ على  استثمارياً  توظيفها  والعمل على  االستهالك 
البلدان ذات الفوائض الكبرية يف احلساب اجلاري واحتياطي العمالت اليت معظمها من بلدان آسيا 
فيمكنها االستفادة من خالل نقل احتياطيات النقد األجنيب إىل صناديق الثروة السيادية يف البلد؛ 
وبالتايل ميكن أن يقلل من احتماالت املخاطرة والعوائد املالية على أصول املبالغ يف املديي املتوسط 

والبعيد.
مفاهيمها،  وتعددت  الصناديق  هذه  إنشاء  على  النفطية  الدول  من  عملت كثري  لقد 
ومضموهنا؛ وأمهيتها، وسبل إدارة أصوهلا، وأحجامها، وشفافيتها، إذ اجتهت أغلب الدول إىل إنشاء 
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صندوق الثروة السيادي من أجل استثمار الفوائض النفطية واستخدامها يف متويل خمتلف السياسات 
االقتصادية والربامج التنموية، وعلى الرغم من تعدد أهداف صناديق الثروة السيادية وتنوعها، إالّ 
أن أغلبها يسعى إىل استحداث مصدر بديل عن النفط ميكن االعتماد عليه يف املستقبل، وضمان 

حقوق مشاركة األجيال، وضمان حتقيق االستقرار االقتصادي واملايل للدولة املالكة.
الوحيد  املصدر  يعدُّ  الذي  النفطي  االقتصاد  جبانب  الدراسة  هذه  ترتبط  الدراسة:  أمهية 
لالقتصاد العراقي الذي يعتمد عليه بامتياز بعد أن مت هدر وفورات كبرية حتققت يف سنوات الوفرة 
العراقي ووضع طريقه  االقتصاد  اختالل  معاجلة  نعمل من أجل  وبالتايل  أسعاره؛  وارتفاع  النفطية 

مناسبة الستغالل الثروة النفطية بالصورة املثلى حنو حتقيق تنوع قطاعي.
السيادية يف  الثروة  الدراسة يف كيفية استخدام صناديق  الدراسة: تكمن مشكلة  مشكلة 
متويل تنمية االقتصادات الدول الريعية، واالقتصاد العراقي واحد منها يف ظل تقلبات أسعاره، وعدم 
اليقي الذي يسود أسواقها حالياً وعلى املدى البعيد وإجياد اهليكلية األفضل لتطبيقه على االقتصاد 

العراقي وكيفية حتديد سبل توظيف أمواله.
عن  واالستقاللية  بالكفاءة  ميتاز  العراقي  لالقتصاد  أمثل  أمنوذج  اقرتاح  الدراسة:  هدف 
التقلبات اليت تسجلها أسعار النفط اخلام يف ظل ظروف عدم اليقي اليت تسود أسواق النفط على 
املديي املتوسط والبعيد، وبعبارة أخرى أداة متويل مستدامة وبديلة تضمن لالقتصاد العراقي مصدر 
متويل دائم ملختلف السياسات والربامج االقتصادية من جهة، وهامش أمان ميكّنه من جتاوز أي 

خماطر وأزمات قد يواجهها مستقباًل من جهة أخرى.
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احملور األول: اإلطار النظري لصناديق الثروة السيادية
أواًل: مفهوم إنشاء صناديق الثروة السيادية ودوافعه

على الرغم من اإلطار الزمين القدمي نسبياً ملفهوم صناديق الثروة السيادية، إال أنه من الصعوبة 
السيادية  الصناديق  هذه  على كل  ينطبق  وواسع  شامل  واحد  تعريف  أو  مفهوم  على  احلصول 
)Sovereign Wealth Funds( يف دول العامل مع تباين املؤسسات املالية الدولية واملنظمات 
الدولية املعنية هبا، فمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( تعرفها بأهنا وسائل استثمار 
مملوكة من احلكومات لتموَّل من خالل فائض موجودات النقد األجنيب1. يف حي قدم صندوق 
متلكها  ذات غرض خاص  لالستثمار  ترتيبات  أو  أهنا صناديق  هلا يف  أمشل  تعريفاً  الدويل  النقد 
احلكومة العامة ألغراض اقتصادية كلية، وهي صناديق حتتفظ باألصول أو تتوىل توظيفها أو إدارهتا؛ 
لتحقيق أهداف مالية مستخدمة هلذا الغرض اسرتاتيجات استثمارية تتضمن االستثمار يف األصول 

املالية األجنبية2. 
وتعرفها جمموعة العمل الدولية بأهنا »صناديق استثمار أو ترتيبات ذات غرض خاص متلكها 
احلكومة العامة، وتنشئ احلكومة العامة الصناديق ألغراض اقتصادية كلية، وهي حتتفظ باألصول 
وتتوىل توظيفها أو إدارهتا لتحقيق أهداف مالية مستخدمة يف ذلك اسرتاتيجيات استثمارية تتضمن 
بأهنا »عبارة  السيادية  الصناديق  يعرفها معهد  املالية األجنبية«3، يف حي  االستثمار يف األصول 
عن صندوق أو كيان استثماري حكومي تشكل فائض ميزان املدفوعات وفائض العملة األجنبية 
يستثين  التعريف  هلا؛ وهذا  والتقليدي  الرئيس  املورد  األولية  املواد  من جتارة  املتحققة  الواردات  أو 
ميزان  أعمال  إدارة  لغرض  النقدية  السلطات  لدى  املوجودة  األجنبية  العملة  من  االحتياطيات 

املدفوعات التقليدية والسياسة النقدية«4.

1.OECD، 2008: “OECD Declaration on Sovereign Wealth Funds and recipient 
country policies”, p2. 
http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/ 
oecddeclarationonsovereignwealthfundsandrecipientcountrypolicies.htm .

العلوم  إىل كلية  مقدمة  ماجستري  رسالة  النفطية،  الفوائض  إدارة  يف  السيادية  الصناديق  دور   ،)2013( الغين  عبد  2. حدادي 
االقتصادية، علوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة وهران، اجلزائر، ص: 16.

3. جمموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية، )2008(: املبادئ واملمارسات املتعارف عليها،  مبادئ سانتياغو، صندوق 
النقد الدويل، 15 كانون األول 2008. 

4.  Sovereign Wealth Funds Institution )2017(، www.swfinstitute.org.2017.
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وبالتايل عملت أغلب دول العامل على تنويع مصادر إيراداهتا من خالل استحداث عمليات 
املصدر  على  االعتماد  أو  اخلارجي  التمويل  مصادر  عن  بديلة  ومستدامة  حديثة  متويل  وبرامج 
الناضب وهو النفط، إذ اجتهت معظم الدول إىل إنشاء صندوق الثروة السيادي من أجل استثمار 
الفوائض النفطية واستخدامها يف متويل خمتلف السياسات االقتصادية والربامج التنموية. وعلى الرغم 
الثروة السيادية وتنوعها، إال أن أغلبها يسعى إىل استحداث مصدر  من تعدد أهداف صناديق 
بديل عن النفط ميكن االعتماد عليه يف املستقبل عند النضوب، وضمان حقوق مشاركة األجيال 
القادمة باملال العام، وضمان حتقيق االستقرار االقتصادي واملايل للدولة املالكة، ومعاجلة الكثري من 

املشاكل واألزمات االقتصادية واملالية يف النظام املايل والعاملي.
تشهد الساحة االقتصادية العاملية حالياً جداًل متزايداً حول ظاهرة صناديق الثروة السيادية 
اليت تعدُّ ظاهرة قدمية وحديثة يف ذات الوقت؛ وبالتايل حتضى بالكثري من االهتمام من قبل خمتلف 
مالية  أصواًل  الصناديق تضم  العاملي؛ كون هذه  املايل  النظام  األطراف حول دورها ومكانتها يف 
مكانة  توضيح  أمهية  تربز  هنا  ومن  العاملية،  املالية  املؤسسات  متويل  مصادر  أهم  وتعد  ضخمة، 
املايل  النظام  استقرار  يف  مسامهتها  ومدى  العاملي،  املايل  النظام  ضمن  السيادية  الثروة  صناديق 

واالقتصادي.
دولة  وتعدُّ  املاضي،  القرن  اخلمسينات من  إىل حقبة  السيادية  الثروة  نشأة صناديق  ترجع 
الكويت أوىل دول العامل يف إنشاء صناديق الثروة السيادية، وكان ذلك عام 1953 حتت تسمية 
)هيئة االستثمار الكويتية، اليت حتولت إىل اهليئة العامة لالستثمار حالياً(، ويف عام 1969 كان 
عدد صناديق الثروة السيادية يف العامل ثالثة صناديق سيادية فقط، ليتتابع بعد ذلك إنشاء العديد 
من صناديق الثروة السيادية، وقد شاع ظهور صناديق الثروة السيادية بنحٍو كبري بعد األزمة املالية 
العاملية عام 2008، إذ قامت العديد من الصناديق السيادية باالستثمار يف املؤسسات الغربية اليت 

تعرضت ألزمة الرهن العقاري وكادت أن تؤدي إىل اهنيارها لوال وجود هذه الصناديق السيادية.
وتؤدي صناديق الثروة السيادية دوراً كبرياً يف احلفاظ على استقرار االقتصاد العاملي، وتعزيز 
االستثمار األجنيب املباشر، والقدرة على دعم التنمية االقتصادية على املدى البعيد من خالل خلق 
الفرص للصادرات وتعزيزها، وبالتايل تعزز دورها يف إدارة األموال النفطية الضخمة اليت حتققت يف 
البلدان النفطية بعد ارتفاع أسعار النفط وبالنحو الذي يتناسب مع املبادئ واملمارسات اليت أنشأت 

مؤخراً وهي مبادئ سانتياغو املتعلقة بالشفافية وأفضل املمارسات لسلوك الصناديق السيادية. 
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ولصناديق الثروة السيادية عدٌد من امليزات إذا ما قيست باملؤسسات املالية والنقدية هي5:
البنوك املركزية من حيث أهدافها؛ ألهنا تسعى إىل االستثمار وليس إىل إدارة . 1 متتاز عن 

السياسة النقدية وسياسة الصرف، ويغلب على حمفظة أصوهلا االستثمار يف األسهم.
متتاز عن صناديق املعاشات احلكومية كون موارد هذه األخرية تأيت أساساً من االشرتاكات . 2

من جهة وهي هتدف إىل متويل معاشات األجيال القادمة من جهة ثانية.
تأخذ املؤسسات العمومية شكل شركات جتارية وختضع مبوجب ذلك إىل القانون التجاري، . 3

يف حي تعد الصناديق السيادية عن صناديق استثمار ووظيفة الشركات األساسية هي إنتاج السلع 
واخلدمات، يف حي أن الوظيفة األساسية للصناديق السيادية هي استثمار األصول املالية.

ثانياً: التعريف مببادئ سانتياغو
الثروة  صناديق  من  جمموعة  عن  ممثلون  اجتمع   2008 عام  من  نيسان  شهر  هناية  مع 
السيادية والبلدان املالكة واملستقبلة هلا يف مقر صندوق النقد الدويل يف العاصمة األمريكية واشنطن 
حبضور ممثلي عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية واملفوضية األوروبية، وقد كانت نتائج هذا 
السيادية هو  الثروة  الذي تستثمر هبا صناديق  تبادل اآلراء واالتفاق على أن االساس  االجتماع 
املخاطر االقتصادية واملالية، واالعتبارات ذات الصلة بالعائد فقط؛ وقد توصل االجتماع إىل إنشاء 
جمموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية بصفة رمسية كي تقوم حبلول تشرين األول 2008 
بتحديد جمموعة من املبادئ التنظيمية هلذه الصناديق تتضمن توضيحاً كافياً ملمارساهتا االستثمارية 
ونشاطها االستثماري بعد أربعة أشهر من املداوالت اليت عقدهتا يف كل من العاصمة األمريكية 
واشنطن وسنغافورة والعاصمة سانتياغو عاصمة تشيلي اليت ُأختذ من امسها امساً لتلك املبادئ يف 

20 أيلول2008 6. 

5. منتدى األعمال الفلسطيين )2014(، صناديق الثروة السيادية، حزيران2014، إصدارات مركز الدراسات واألحباث:
.http://pbf.org.ps/business/post/28, p.5-6 

6. بريزة، عبد السالم، دور صناديق الثروة السيادية يف إدارة الفوائض البرتولية ، دراسة مقارنة بي صندوق ضبط املوارد اجلزائري 
التيسري، جامعة  االقتصادية والتجارية وعلوم  العلوم  النروجيي، رسالة ماجستري )غري منشورة (، كلية  التقاعد احلكومي  وصندوق 

سطيف، اجلزائر2013، ص: 147.
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األهداف األساسية هلذه املبادئ، هي7:
1. املساعدة يف احلفاظ على نظام مايل عاملي مستقر، وضمان حرية حركة رؤوس األموال 

واالستثمارات.

الثروة  فيها صناديق  اليت تستثمر  البلدان  التنظيم كافة واإلفصاح يف  2. االلتزام مبتطلبات 
السيادية.

3. ضمان قيام صناديق الثروة السيادية باالستثمار على أساس اعتبارات املخاطر االقتصادية 
واملالية، واالعتبارات املتعلقة بالعائد بنحٍو أساس.

يكفل  للحكومة  وسليم  هيكل شفاف  إرسال  على  السيادية  الثروة  تشجيع صناديق   .4
الضوابط التشغيلية املالئمة، وسالمة إدارة املخاطر واملساءلة.

ثالثاً: عرض االسرتاتيجية االستثمارية لصناديق الثروة السيادية 
ختتلف االسرتاتيجيات املعتمدة الستثمار موجودات صناديق الثروة السيادية اعتماداً على 
أنواع صناديق الثروة السيادية اليت يقّسمها تقرير االستقرار املايل العاملي الصادر عن صندوق النقد 
الدويل يف تشرين األول من عام 2007 على مخسة أنواع حبسب اهلدف منها، علماً أن أهداف 

تلك الصناديق تتداخل فيما بينها وتتعدد، وأهنا تتغرّي مبرور الزمن وهذه األنواع هي8: 
صناديق االستقرار: هتدف إىل محاية املوازنة العامة للدولة واالقتصاد ككل من التقلبات . 1

االقتصادية وحتقيق استقرار سعر صرف العملة مقابل تقلبات ميزان املدفوعات الناشئة عن تقلبات 
أسعار املواد األولية والسيما النفط.

صناديق مدخرات األجيال القادمة وهتدف إىل حتويل األصول غري املتجددة إىل حافظة . 2
أصول أكثر تنوعاً؛ لغرض االستفادة منها من قبل األجيال القادمة.

العائد على االحتياطيات، وهي اليت ما . 3 صناديق استثمار االحتياطي: هتدف إىل زيادة 
7. أودايرب داس، عدنان مزارعي، هان فان در هورن )2010( ، اقتصاديات صناديق الثروة السيادية- قضايا لصناع السياسات، 

صندوق النقد الدويل، واشنطن، ص: 64.
8. مربوك  شريف شعبان،  صناديق الثروة السيادية بي التحديات العربية واألفاق املستقبلية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

االسرتاتيجية، العدد 146، الطبعة األوىل، 2009، أبو ظيب، ص: 17-16.
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تزال أصوهلا تدرج يف الغالب ضمن فئة األصول االحتياطية احملتفظ هبا لدى البنك املركزي، ومتتاز 
بتحملها مزيداً من املخاطر؛ ألجل حتقيق عوائد أعلى ومن مث احلد من تكاليف الفرصة البديلة 

حليازة االحتياطيات الدولية.
صناديق التنمية: هدفها الرئيس هو متويل املشاريع االقتصادية واالجتماعية اليت من املمكن . 4

أن تعزز منو الناتج القومي.
غري . 5 الطارئة  التقاعد  التزامات  تغطية  إىل  هتدف  التقاعد:  طوارئ  احتياطيات  صناديق 

احملددة يف املوازنة العامة للدولة وتتكون من مصادر مسامهات غري األفراد يف معاشات التقاعد.
األخذ  مع  منتجة  بصورة  العامة  األموال  استثمار  الرشيدة  االقتصادية  السياسة  وتقتضي 
باحلسبان قواعد االستثمار املبين على املردودية املالية واالقتصادية معاً، مع مراعاة البدائل االستثمارية 
املتاحة حملياً ودولياً، فضاًل عن املتغرّيات االقتصادية الكلية وآثارها احملتملة على تلك العوائد هبدف 
إيرادات  تذبذب  احملتملة من  املخاطر  املتحققة وللتحوط ضد  املالية  الفوائض  قيمة  احلفاظ على 
الدول مبا خيدم نفقاهتا. وإن الصناديق السيادية هي إحدى اآلليات اليت ميكن أن تستخدمها دول 
املنشأ لتنفيذ سياساهتا االقتصادية واالسرتاتيجية، اليت ختتلف من دولة إىل أخرى على وفق حجم 

صندوقها السيادي، وثقل الدولة االقتصادي والسياسي على املستوى العاملي9. 
أصول  على  احملافظة  يف  تركز  حذرة  استثمارية  اسرتاتيجية  على  تعتمد  اليت  الصناديق  إن 
الصندوق من خالل جتنب املخاطرة الكبرية يف مقابل احلصول على عائد مقبول، يف حي تعتمد 
بعض الصناديق االخرى اسرتاتيجية استثمارية مندفعة حتاول من خالهلا احلصول على أكرب عائد 
ممكن يف مقابل حتمل درجة عالية من املخاطر، لكن اخلسائر الكبرية اليت تعرضت هلا صناديق الثروة 
السيادية بسبب األزمة املالية العاملية لعام 2008 جعلها تعيد النظر يف أنشطتها االستشارية، إذ 
باتت تلك الصناديق تسعى اآلن وراء االستثمارات اآلمنة، والسيما بعد االنتقادات احمللية احلادة 
والعنيفة اليت تعرضت هلا صناديق الثروة السيادية بسبب اخلسائر اليت تكبدهتا نتيجة أزمة االئتمان، 

وتراجع أسعار النفط، وتلك االنتقادات اليت وجهتها وسائل اإلعالم احمللية10. 

9. عبد احلق بوعرتوس، االسرتاتيجية االستثمارية لصناديق الثروة السيادية، دراسة حتليلية، جامعة مستوري كلية االقتصاد، جملة 
العلوم اإلدارية واالقتصادية، العددان التاسع والعاشر، اجلزائر)2012(، ص: 26.

10. كمال العقريب،: تقييم واقع ودور صناديق الثروة السيادية يف حتقيق االستقرار يف االقتصاد العاملي، جامعة مخيس مليانه، جملة 
االقتصاد، اجلزائر، العدد 10،  اجمللد 1، 2014، ص: 127.
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ما تزال مؤشرات قياس أداء الصناديق السيادية يف مراحلها األولية بالنظر الختالف أهدافها 
وللتكتم الذي حتاط به الكثري من أعماهلا، إالّ أن هنالك مؤشرين لقياس أداء الصناديق السيادية 

وتستخدمان على نطاق واسع مها:

1 . Edwin .M.( ترومان  إدوين  الباحث  قبل  من  املؤشر  هذا  مت وضع  ترومان:  مؤشر 
الثروة  صناديق  أداء  قياس  إىل  وهدفت  سيادياً،  صندوقاً   )44( مشلت  دراسة  يف   )Truman

السيادية؛ وذلك من خالل استخدام أربع معايري رئيسة تتمثل يف11: 

الثروة - أ صناديق  متويل  مصادر  وضوح  درجة  مدى  تتناول   :)Structure( اهليكلية 
واالسرتاتيجية  باملوازنة  ودرجة عالقتها  وعائداهتا  أصوهلا  فيها  تدخل  اليت  واستخدامات  السيادية 

االستثمارية، ومدى انفصال تلك الصناديق عن االحتياطيات اخلارجية.

احلكومة - ب معايري  دور  وضوح  مدى  املعيار  هذا  يقيس   :)Governance( احلوكمة 
املعتمدة دولياً يف اسرتاتيجية االستثمار للصناديق حمل الدراسة ودور ونزاهة أعضاء ومدراء اهليئة 

القائمة على االستثمار يف تلك الصناديق، ومدى وجود واعتماد مؤشرات احلكم الرشيد.

املساءلة والشفافية )Accountability and Transparency(: وتشمل توفري - ج
االستثمارات  وتوزيع  وعائداهتا  وأحجامها  وأدائها  االستثمارات  عن  والسنوية  الفصلية  املعلومات 

اجلغرافية ما بي العمالت والرقابة املالية الداخلية واخلارجية على الصناديق.

أسواق - د السيادية يف  للصناديق  االستثماري  السلوك  ويشمل   :)Behavior( السلوك 
الدول اليت تستثمر فيها بالنحو الذي جيد توافقاً بي معايري إدارة خماطر االستثمار مع امليزات اليت 
قد تكون مصدر قلق للمشاركي يف السوق بسبب احلجم الكبري لألنشطة االستثمارية لصندوق 

الرعاية االجتماعية.

مؤشر لينربغ – مادول للشاففية: وهو عبارة عن مؤشر مت إعداده يف معهد صناديق . 2
الثروة السيادية هبدف قياس شفافية الثروة السيادية ومراجعته كل ثالثة أشهر مبوجب عشرة معايري 
تتناول مدى استعداد أي صندوق على توفري معلومات وتقارير توضح أهدافه، وموارده، واهليكلية 
القيمة اإلمجالية حملفظة  التفصيلية حول  اليت يعمل هبا، وأداَءه، وسبل توظيف أمواله واملعلومات 

11. Edwin M. Truman, )2008(: “A Blueprint for Sovereign Wealth Fund Best 
Practices”, Peterson institute، policy brief no. P B 0 8 – 3، pp 8-12.
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الصندوق ووجود  قبل  املعتمدة من  املبادئ  املتحققة، فضاًل عن تفاصيل عن  الصندوق والعوائد 
اسرتاتيجيات استثمارية وأي معلومات حول فروع الصندوق يف اخلارج وأي هيئات مكلفة بإدارة 

االستثمارات ووجود موقع الكرتوين للصندوق12.
احملور الثاين جتارب بعض الدول يف جمال صناديق الثروة السيادية

أواًل: جتارب بلدان بثروات طبيعية:
إن حقيقة الرتاجع املستمر للموارد الطبيعية سواء أكانت نتيجية لالستخراج املفرط هلا أم   
للتطورات العلمية املستمرة اليت ساعدت على إجياد بدائل هلا، أوجدت تلك احلقيقة السعي املتزايد 
لبناء أصول أخرى تأيت بدخول مقبولة تعوض األجيال القادمة؛ ومن أبرز التجارب ضمن هذه الفئة 

اليت سنتناوهلا يف الدراسة هي:
التجربة النروجيية: بدأ إنتاج النفط يف النرويج يف أوائل عام 1970 خالل حقبة الصدمة النفطية . 1

األوىل، إذ كان إنتاج النفط حوايل )32,000( ألف برميل يومياً، وبعد ارتفاع أسعار اخلام 
زاد إنتاجها ليصل إىل واحد مليون برميل يومياً يف عام 1987، وحبلول عام 1998 وصل 
إنتاج النفط إىل ثالثة ماليي برميل يومياً؛ مما جعلها واحدة من بي أكرب الدول املصدرة للنفط 
يف العامل، وأثريت خماوف فيما يتعلق باالحتياطيات الطويلة األجل لتمويل متطلبات التقاعد 
املتزايدة من شيخوخة السكان واخلوف من صدمات املرض اهلولندي، ومن أجل استخدام 
عائدات املوارد الطبيعية دون تشويه لطبيعة االقتصاد واجملتمع، ورداً على هذه املخاوف أنشأت 
احلكومة النروجيية يف حزيران من العام 1990 مبوجب القانون )3( الصادر عن الربملان النروجيي 
صندوق معاشات التقاعد احلكومي النروجيي13، وقامت احلكومة النروجيية بتأسيس صندوق 
ثروة سيادي مسي بــــ)صندوق النفط( ميّول عن طريق التحويالت احلكومية للفوائض النفطية 
احملققة على مستوى املوازنة العامة؛ نتيجة ارتفاع أسعار النفط يف األسواق الدولية14، وتدار 
حمفظة الصندوق من قبل وحدة إدارة الصناديق املخصصة داخل البنك املركزي النروجيي ومتثلت 

12.  sovereign wealth fund institution )2015(, www.swfinstitute.org
13. Ahmadov،Ingilab and StelaTsani and KenanAslanli :) 2011( ، Sovereign Wealth 
Funds as the emerging players in the global financial arena: characteristics، risks and 
governance ، Public Finance Monitoring Center، Azerbaijan.p 62.

14. بو فليح نبيل، دور الصناديق السيادية يف متويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع واآلفاق مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، أطروحة 
دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 2012، ص: 139.
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أهداف الصندوق يف اآليت15:
تعزيز قدرة احلكومة على االستخدام طويل األجل لعوائد الثروة النفطية.أ- 
 حتقيق مبدأ التوزيع العادل للثروات بي األجيال.ب- 
 تتحويل الثروة النفطية إىل ثروة مالية من خالل استثمارها يف األسواق املالية العاملية.ج- 
 احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة ومحايتها من أثر تقلبات اإليرادات النفطية. د- 
الفصل بي صندوق النفط واملوازنة العامة لتجنب التداخل الذي قد حيصل بينهما.	- 
حتقيق أكرب عائد ممكن؛ بالنظر إىل تنوع احملفظة املالية للصندوق.و- 

ويعتمد هذا الصندوق على املوارد التقليدية اليت تستثمر العائدات املالية من قطاع النفط والغاز 
يف البالد، ويعمل الصندوق أيضاً على إدارة صايف عائدات بيع احلكومة ألسهم يف شركة )شتات 
أويل(، وشركة النفط الوطنية وغريها من حقوق امللكية احلكومية يف القطاع. وكذلك يعمل على إدارة 
عوائد األستثمار احملتفظ هبا من استثماراهتا ما زاد على )4%( من األصول املنقولة للموازنة سنوياً؛ 

ونظراً للمستوى العايل للتنمية والبنية التحتية واملصادر البديلة املتوفرة من العائدات املالية للنرويج.
ومتتاز عملية استثمار إدارة املخاطر يف النرويج بدرجة عالية من اإلشراف املؤسسي، فضاًل 
القانون، وأن عملية االستثمار  مع اهلدف احملدد يف  عن معلومات إدارة خماطر الصندوق متاشياً 
وإدارة املخاطر تقدم مخس جلان تعكس املستثمر املؤسسي األمنوذجي، وهي كلٌّ من جلنة خماطر 
االستثمار، وجلنة االستثمار العايل، وجلنة خماطر العمل، وجلنة التقييم، وجلنة العقارات16. وميتاز 
الصندوق أيضاً بسياسته اخلاصة بالشفافية اليت جعلت منها أمنوذجاً عاملياً يف هذا اجملال؛ إذ يتم 
نشر تقارير فصلية داخلية وتقرير سنوي واحد للجمهور؛ لذا فإن حكومة النرويج اعتمدت منذ عام 
2004 على جملس األخالقيات، الذي مت إنشاؤه بناًء على اقرتاح من وزارة املالية وهو املسؤول عن 
15. بو فليح نبيل، دور الصناديق السيادية يف متويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع واآلفاق مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، أطروحة 

دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 2012، ص: 3.
16. Khalid A. Alsweilem and Angela Cummine and Malan Rietveld and Kather-
ine Tweedier, )2015(: A comparative study of sovereign investor models: Sover-
eign fund profiles , The Center for International Development Harvard Kennedy 
School The Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy 
School p 81.
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كل النشاطات املتعلقة حبقوق اإلنسان والبيئة، وقد سامهت حكومة النرويج باألعمال اليت قام هبا 
صندوق النقد الدويل عام 2008 اليت نتج عنها مدونة قواعد وممارسات لصناديق الثروة السيادية 

اليت تعرف )مببادئ سانتياغو( يف جمال احلوكمة17.
ظيب . 2 أبو  جهاز  تأسس  اإلماراتية:  السيادية  الثروة  صناديق  جمال  يف  اإلماراتية  التجربة 

لالستثمار يف عام 1976؛ لضمان حفظ الثروة للمستقبل ألبو ظيب، ويستثمر عرب جمموعة واسعة 
من أدوات االستثمار واملناطق اجلغرافية وتستند القرارات االستثمارية إىل جهاز أبو ظيب يف املدى 
الطويل فقط على حتقيق عوائد جمزية ويدار من قبل حكومة أبو ظيب ويتألف بالكامل من الوزراء 

واملسؤولي احلكوميي الذين لديهم السيطرة املطلقة على مكاتب الصندوق18.
واهلدف الرئيس من تأسيس جهاز أبو ظيب هو استثمار األموال نيابة عن حكومة أبو ظيب، 
وإتاحة املوارد الالزمة، واحلفاظ على الرفاهية املستقبلية لإلمارة، وإن جهاز أبو ظيب لالستثمار هو 
ليس صندوق الثروة السيادي الوحيد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، فمنذ أوائل عام 2000، 
مت إنشاء عدد من صناديق الثروة السيادية؛ نتيجة تراكم الثروة اهلائلة بسبب ارتفاع أسعار النفط 

حىت متوز من العام 2008؛ من أجل استفادة اإلمارات من العديد من االسرتاتيجيات املالية19.
إن أبرز األذرع االستثمارية للجهاز يف اإلمارات هو جملس أبو ظيب لالستثمار الذي تأسس 
يف عام 2007 الذي يركز على خلق فرص االستثمار اإلقليمية؛ وبذلك يعد شركة مسامهة مملوكة 
العقارات  من  عادة  فيه  االستثمارات  وتتكون  لالستثمار،  ظيب  أبو  جهاز  قبل  من  رئيس  بنحٍو 
واألسهم اخلاصة، والبنية التحتية، وميتلك حوايل )73%( من بنك أبو ظيب الوطين20. وهنالك أيضاً 
شركة أبو ظيب لالستثمار اليت تعود ملكيته حلكومة أبو ظيب وختتص باالستثمار يف األسواق الناشئة، 
والسيما يف أفريقيا والشرق األوسط، ومت تعيينها إلدارة األصول يف الداخل، وإدارة األسهم وصناديق 

17. عباس فرحات ووسيلة سعود، حوكمة الصناديق السيادية، دراسة لتجربة كل من النرويج واجلزائر، جامعة املسيلة، اجلزائر، جملة 
الباحث االقتصادي، العدد 4، 2015، ص: 22-21.

18. هيئة أبو ظيب لالستثمار، التعريف باهليئة،2014، ص:4، املوقع اإللكرتوين للهيئة على الشبكة:
. http://www.adia.ae/En/About/History.aspx 

19. Bahgat, Gawat )2011(: SWF in the Gulf, an Assessment Research paper, Ku-
wait Programmer on Development Governance and Globalization in the Gulf 
States, p31.
20. Op.cit، p 36.
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الدخل الثابت وخدمات فرعية استثمارية21.
وفضاًل عن هذين الذراعي هنالك صندوق مبادلة للتنمية وهو صندوق ثروة سيادي موجه 
حملياً، تأسس يف عام 2002، وهو مكرس خللق النمو يف أبو ظيب وتنويع االقتصاد من خالل الثروة 
النفطية، ويعمل على خلق الصناعات اليت تطور االقتصاد، ويهدف إىل القيام باستثمارات جللب 
الوطنية  اخلربات  تطوير  للمساعدة يف  الالزمة ألبو ظيب؛  والتكنولوجيا واخلربات  الدولية  اإلعمال 

لإلمارة يف جمال الطاقة النظيفة ومتويل املشاريع والطريان22. 
التجربة اجلزائرية يف صناديق الثروة السيادية: حققت اجلزائر بعد عام 2000 فوائض مالية . 3

ال بأس هبا بسبب ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية أثرت بشكل مباشر يف املوازنة العامة، 
وميزان املدفوعات للدولة، وحتقيق فائضاً يف رصيد املوازنة قدره )400( مليار دينار جزائري؛ وعليه 
قررت احلكومة اجلزائرية تأسيس صندوق يف عام 2000 المتصاص هذه الفوائض واالستفادة منها 
واستخدامها يف احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة؛ ومُسِّي هذا الصندوق »بصندوق ضبط 
املوارد«. إذ تتمثل أهداف الصندوق بتمويل عجز املوازنة العامة للدولة الناجتة عن ختفيض إيرادات 
عبارة  والصندوق  العمومية23،  املديونية  وختفيض  املالية،  قانون  تقديرات  من  أقل  البرتولية  اجلباية 
عن حساب من حسابات اخلزينة العامة؛ وبالتايل فهو غري مستقل عن املوازنة العامة للدولة؛ مما 
يؤدي إىل حدوث تداخل بي وظائف الصندوق واملوازنة العامة األمر الذي يؤدي إىل تقليل فعالية 
الصندوق يف ضبط املوازنة العامة خالل مدة ارتفاع اإليرادات النفطية، وإن سيطرة احلكومة على 

الصندوق تؤدي إىل تدين كفاءة استغالله.
العامة؛ وهذا يؤدي  اخلزينة  أنه أحد حسابات  الصندوق  اليت توجه هلذا  االنتقادات  ومن 
إىل عدم خضوعه لرقابة الربملان كون العمليات اخلاصة حبسابات اخلزينة العامة تتم خارج املوازنة 
العامة للدولة؛ مما يؤدي إىل عدم وجود رقابة مستقلة على الصندوق؛ وبالتايل تقلل من اخلضوع 
للرقابة واملساءلة. واجلدير بالذكر أن اقتصار موارد الصندوق على فائض اإليرادات النفطية يعرضه 
أن  النفط إىل مستويات متدنية ملدة طويلة؛ مما يعين  لصدمات خطرية يف حال اخنفاض أسعار 

الصندوق غري مستقل عن تقلبات أسعار النفط24.
21.  Alsweilem and others ، op.cit، p 6.

 www.Mubadala.ae :22. موقع الصندوق على شبكة املعلومات الدولية
23. حدادي عبد الغين، )2013(، مصدر سابق، ص: 18.

24. بو فليح نبيل،: دور صناديق الثروة السيادية يف متويل اقتصادات الدول النفطية، الواقع واآلفاق- مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر، 
أطروحة دكتوراه ) غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 2011، ص: 237.
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ثانياً: بلدان ذات تنوع قطاعي
التجربة املاليزية: ويعدُّ االقتصاد السنغافوري بيئة مفتوحة لألعمال التجارية فهو منخفض 
يف الفساد، وتتميز معامالهتا بالشفافية واستقرار األسعار، ولدى سنغافورة ميناء اسرتاتيجي جيعلها 
ذات بيئة أكثر تنافسية مع جاراهتا، وهي حتتل مرتبة مهمة يف التصنيف العاملي من ناحية تشغيلها 
ألنشطة التجارة وقيامها باإلصالحات الضرورية الرئيسة. ولسنغافورة صندوق يعدُّ من أبرز صناديق 
الثروة السيادية يف العامل هو مؤسسة اخلليج لالستثمار اخلاصة احملدودة، ففي أوائل عام 1980 
كان كبار صناع السياسة يف خليج سنغافورة يبحثون عن بدائل واحلصول على عائد من أجل زيادة 
مستويات احتياطيات البالد، وارتأت القيادة يف سنغافورة االستفادة من الفرص االستثمارية الدولية 
اخلليج لالستثمار يف عام  بإنشاء مؤسسة  قامت  إذ  املستقبل،  الشرائية يف  القوة  الناشئة ولتأمي 
1981 كوهنا اخلطوة األوىل لتحسي العائد على االحتياطيات والتوفري يف سنغافورة. إن مؤسسة 
اخلليج لالستثمار هي شركة خاصة مملوكة حلكومة سنغافورة وتسيطر عليها وزارة املالية نيابة عن 
احلكومة، ومت تكليفها للحفاظ على االحتياطيات األجنبية على الصعيد الدويل، وهلا احتياطيات 
أجنبية واسعة، إذ متكنت هذه املؤسسة من أن تراكم جزءاً من االحتياطيات منذ عام 1981، 
وهي اآلن واحدة من أكرب الشركات يف العامل يف جمال صناديق الثروة السيادية، وهي واحدة من 
أربعة كيانات استثمارية ذات سيادة داخل املالية العامة يف سنغافورة إىل جانب هيئة النقد إلدارة 
وشركة  العام،  القطاع  معاشات  إلدارة  املركزي  االدخار  وصندوق  األجنيب،  الصرف  احتياطيات 
تيماسيك القابضة اليت مت تكليفها لدعم التنمية احمللية، ولديها معدل أعلى للرغبة يف املخاطرة مع 
هذه الكيانات االستثمارية25، وارتفعت موجودات مؤسسة اخلليج لالستثمار من )10( مليارات 
دوالر يف عام 1981 إىل حنو )320( مليار دوالر يف عام 2014، مما جعلها ضمن املراكز األوىل 

كما أشرنا إىل آنفاً ألكرب الصناديق السيادية يف العامل26.
تكمن أهداف مؤسسة اخلليج لالستثمار يف محاية قيمة املدخرات أو االحتياطيات احمللية 
يف البلد، واملساعدة يف تقليل الضغوط التضخمية يف الداخل من خالل االستثمار الدويل، والعمل 
على حتقيق عوائد حقيقية على املدى الطويل ومبا يزيد عن 20 عاماً. وتستثمر مؤسسة اخلليج 
لالستثمار يف سندات اخلزينة واألسهم واألصول البديلة؛ ولكن سرعان ما قامت بتطوير حمافظها، 

25. Alsweilem and others ، op.cit، p 102
26. Javier Santos )2014(: Sovereign wealth funds 2014، Associate Professor، ESADE 
Business School Vice President، ESADE geo - Center for Global Economy and 
Geopolitics، p55.
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فئات  إىل  واألسهم؛  املالية  األوراق  من  بدءاً  املختلفة  األصول  مجيع  يف  االستثمار  يف  والقدرة 
االستثمار البديلة وتعكس هذه العملية تغيري معايري األداء املتاحة ملؤسسة اخلليج لالستثمار27.

أما هنج االستثمار ملؤسسة اخلليج لالستثمار فهو طويل األجل، إذ يتيح للمؤسسة مزايا 
مهمة منها28:

االستفادة من مضاعفة العوائد.أ- 
تكون مستعدة ملواجهة مستويات السوق على املدى القصري.ب- 
جيعلها قادرة على جين عوائد طويلة على افرتاض خماطر السيولة.ج- 
ميكن حمفظة املؤسسة من حتسي العوائد على املدى البعيد.د- 

ويعكس أمنوذج صناديق الثروة السيادية يف سنغافورة الرأمسالية الفريدة اليت تقودها الدولة وهلا 
أمهية واضحة بالنسبة لصناديق الثروة السيادية األخرى يف آسيا والبلدان النامية، والسيما مع الرغبة 
والقدرة على االخنراط واالجتاه حنو االستثمار األجنيب املباشر يف اخلارج ومن مث استحقت احرتاماً 
وتقديراً يف مجيع أحناء آسيا النامية وبلدان العامل على نطاق واسع امتاز باألداء االستثماري اجليد؛ 
وبالتايل فقد سجلت مؤسسة اخلليج لالستثمار وفقاً لبعض املصادر بي عامي 1981- 2008 

متوسط عائد سنوي قدرة ) 5,8%( مقدرة بالدوالر.

27. Op.cit، p 56.
28. مؤسسة اخلليج لالستثمار، التقرير االقتصادي السنوي، 2014، ص: 9.
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احملور الثالث: تأثري صناديق الثروة السيادية يف اقتصادات 
عدد من الدول مع إشارة خاصة إىل العراق

أواًل: حتليل تأثري صناديق الثروة السيادية يف اقتصادات البلدان املالكة 
إنه حجر  الكثريون  يعّده  الذي  النفطي  الفائض  ظهور  إىل  أدت  اليت  األسباب  أهم  من 
قدرة  تعين  اليت  للبلدان،  االستيعابية  الطاقة  إىل  تعود  اليت  السيادية  الصناديق  النشاء  األساس 
االقتصاد على استيعاب املوارد املالية املتاحة بشكل منتج من أجل حتقيق التنمية االقتصادية يف ظل 
البنية اهليكلية واالقتصادية القائمة، فضاًل عن احلجم السكاين، واأليدي العاملة املتوافرة، وكذلك 
يظهر الفائض كأرصدة يف احلسابات اجلارية هلذه الدول، وأن الدولة ذات الطاقة االستيعابية الكبرية 
اليت جلأت يف العديد من املرات إىل االقرتاض من السوق املالية الدولية فإهنا ال تعاين من مشكالت 

يف إدارة فوائضها مقارنة مع البلدان ذات الطاقة االستيعابية األقل29.
أما يف البلدان الريعية فتتصف إيراداهتا النفطية بالتذبذب وعدم اليقي؛ وذلك ألن مصدرها 
خارجي، فضاًل عن أن األصل املشتقة منه ناضب؛ لذلك اتبعت البلدان النفطية سياسات خمتلفة 
لتحديد آثار التذبذب والاليقي بالنسبة لإليرادات النفطية من خالل سياسة إدارة املالية العامة اليت 
بدورها تقوم بتبين أسعار متحفظة للنفط يف تقديرات إيرادات املوازنة العامة للدولة، إذ تقوم بإنشاء 
صناديق الستقرار العائدات النفطية؛ لذلك خيتلف نطاق عملها وظروف إنشائها من دولة ألخرى. 
وهتدف الصناديق هنا إىل املسامهة يف االستقرار االقتصادي الكلي عن طريق استقرار اإلنفاق العام 
من خالل موازنة تدفق اإليرادات النفطية املتقلبة وإىل زيادة الشفافية يف إدارة اإليرادات النفطية 

والسياسة املالية30.
يؤدي استنزاف املكن للموارد بسبب الزيادة يف اإلنتاج لدى أغلب الدول املنتجة واملصدرة 
للنفط -والسيما الذي يزيد عن احلاجة املطلوبة- إىل تراكم احتياطي نقدي تنخفض قيمته احلقيقية 
باخنفاض األسعار وهذا يعين أن املوارد النفطية سوف تنضب بصورة غري مربرة؛ ألن هذه العائدات 

29. بريزة عبد السالم، دور صناديق الثروة السيادية يف إدارة الفوائض البرتولية، دراسة مقارنة بي صندوق ضبط املوارد اجلزائري 
وصندوق التقاعد احلكومي النروجيي رسالة ماجستري )غري منشورة(، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسري، جامعة سطيف، 

اجلزائر، 2013، ص: 72.
30. املنيف ماجد عبد اهلل، صناديق الثروة السيادية ودورها يف إدارة الفوائض النفطية، جملة حبوث اقتصادية عريب، العدد 47، 

2009، ص: 250.
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املالية ليست دخاًل حقيقياً، وإمنا إيرادات نقدية ناجتة عن تبادل أصول تتمثل بسلعة؛ وبالتايل حينما 
تكون الزيادة يف اإلنتاج غري مربرة فإن النفط املخزون داخل األرض يعد أفضل من ذلك املصدر، 

وهذا ما تعانيه أغلب البلدان النامية املنتجة واملصدرة للنفط31. 
ثانياً: حتليل تأثري صناديق الثروة السيادية يف اقتصادات البلدان املستقبلة 

أوروبا  بلدان  يف  السيادية  الثروة  لصناديق  الكبرية  واالستثمارات  املفاجئ  الصعود  أدى 
والواليات املتحدة األمريكية عام 2007 وبداية عام 2008 -مع تداعيات األزمة املالية العاملية- 
إىل مناقشة الصعود املفاجئ واالستثمارات الكبرية هلذه الصناديق، وإثارة الكثري من خماوف العديد 
من أصحاب القرارات يف البلدان الغربية حول تأثريها على تلك االقتصادات؛ فمن اجلانب األول 
وختشى البلدان املستقبلة من استثمارات صناديق الثروة السيادية اليت قد تكون مدفوعة بعوامل أو 
دوافع سياسية من قبل احلكومات اليت تدير استثمارات هذه الصناديق اليت تشكل هتديداً لألمن 
الوطين أو النظام االقتصادي القائم على السوق، ومن جانب آخر، ختشى من استخدام صناديق 
اليت تعد مزايا سياسية وحيوية لألداء  القطاعات االقتصادية  السيادية للسيطرة على بعض  الثروة 
االقتصادي؛ وبذلك فإهنا ستكون قادرة على ممارسة الضغط السياسي على االستثمارات يف بعض 
القطاعات االسرتاتيجية اليت من أمهها القطاع املايل يف البلدان املستقبلة هلا32. وتؤدي استثمارات 
صناديق الثروة السيادية -نتيجة لضخامتها- إىل أحداث تقلبات يف األسواق املالية أو تعقد إدارة 

األزمات من قبل البنوك املركزية وذلك من خالل اتباع اسرتاتيجيات استثمارية أكثر خماطرة33.
من جانب آخر، تقدم استثمارات صناديق الثروة السيادية يف البلدان املستقبلة عدة مزايا 
كاحلصول على رأس املال واملصاحل املتبادلة بينهما، إذ إن املكاسب األساسية اليت حتصل عليها 
البلدان املستقبلة من استثمارات صناديق الثروة السيادية هي زيادة فرص احلصول على رأس املال، 
واحلصول على النمو االقتصادي؛ وهذا من شأنه أن يقلل من بعض التوترات ويشجع مزيداً من 
البلدان  اقتصادات  يف  السيادية  الثروة  ألثر صناديق  الدارسي  بعض  ويضع  واملشاركة34.  التعاون 

31. عبد الغين احلدادي، مصدر سابق، 2013، ص: 19.
32 .Jost، Thomas )2009(: Sovereign Wealth Funds: Size، economic effects and pol-
icy reactions، HAW im Dialog - Weidener discussion paper، No. 13، p15. Avail-
able on http://hdl.handle.net/10419/56456 

التعاون  املالية واالقتصادية يف دول جملس  األزمات  لتجنب  السيادية  الثروة  لتفعيل دور صناديق  الباقي، هشام، رؤية  33. عبد 
اخلليجي، جملة التعاون، العدد 69، آذار 2010، ص: 36.

34. Badian، Laura، and Gregory Harrington )2008(: “The Politics of Sovereign 
Wealth.” The International Economy )Winter(: 52-84، P 71.
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املستقبلة الستثماراهتا عدداً من املزايا األخرى هي35:
مسامهتها يف استقرار االقتصاد الكلي للبلد املستقبل هلا، وذلك لكوهنا تركز على االستثمار - 1

طويل األجل؛ وبالتايل ميكن أن تتعامل مع التقلبات على املدى القصري.
مسامهتها يف رفع معدالت التبادل التجاري للبلد بسبب تدفق رؤوس األموال من بلدان - 2

الفائض إىل بلدان العجز.
والتكنولوجيا، ورفع كفاءة - 3 الكفاءات، ونقل اخلربة  تطوير اخلربات، وتعزيز  مسامهتها يف 

العاملي يف البلد املستقبل لالستثمارات.
نتيجة - 4 يتم استثماره فيها؛  البلدان مع كل دوالر  خلق فرص عمل مباشرة ملواطين تلك 

للحركة االستثمارية اليت حتدثها تلك االستمارات يف االقتصاد الوطين. 
إن االستثمار يف القطاع العقاري يؤدي إىل تنشيط العمل يف خمتلف القطاعات االقتصادية - 5

األخرى ذات الصلة.
قدرهتا على أداء دور االحتياط لألموال للبلدان، وحتويل جزء منها لصاحل األجيال القادمة - 6

بعد نضوب املوارد الطبيعية36.
ثالثاً: مقرتح إلنشاء صندوق ثروة سيادي للعراق

فضاًل عن املشكالت اليت يعاين منها القطاع النفطي العراقي من حيث االستخراج والنقل 
من  إيراداته كذلك  تعاين  النفطية،  الثروة  الالزمة إلدارة  اخلطط  وعدم وجود  والتصدير،  والتكرير 
العراق  تنمية  صندوق  يف  املودعة  الفائضة  االحتياطيات  استثمار  عن  مسؤولة  جهة  وجود  عدم 
أحادي  بأنه  العراقي  االقتصاد  متيُّز  ظل  يف   *37)Development Fund for Iraq DFI(
35. املنصوري واثق علي، الصناديق السيادية ودورها يف االقتصاد الكلي لدول خمتارة، رسالة ماجستري )غري منشورة( كلية اإلدارة 

واالقتصاد، جامعة كربالء، 2012، ص: 219 .
36. عثمان  عالم  ومليود  وعيل، املداخل النظرية للصناديق السيادية ومكانتها يف االقتصاد العاملي، امللتقى الدويل الثالث حول 

الصناديق السيادية يومي 29 – 30 نيسان، جامعة مخيس مليانة – اجلزائر، 2015، ص: 8. 
37*. أُنشئ صندوق تنمية العراق مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم )1483( يف أيار عام 2003؛ من أجل إعادة أعمار 
العراق ونزع السالح العراقي ومبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم )1546( يف عام 2004 مت انتقال إدارة الصندوق والرقابة عليه 
إىل احلكومة العراقية املؤقتة، ومن مث إىل احلكومة العراقية االنتقالية، وأخرياً إىل احلكومة العراقية املنتخبة، وتودع فيه عوائد بيع النفط 
اخلام والغاز العراقي إىل جانب األموال الفائضة من برنامج األمم املتحدة )النفط مقابل الغذاء( الذي مت تأسيسه مبوجب قرار جملس 

األمن الدويل رقم )986( عام 1996.
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اجلانب وغري منوع يف موارده، وذلك العتماده املفرط على قطاع النفط حصراً، إذ تشكل الصادرات 
العراقية من النفط اخلام قرابة )97%( من إمجايل الصادرات، وهي بذلك تفوق نسب هذا النوع 
من الصادرات يف أي بلد آخر يف املنطقة، ومن املتوقع أن يزداد هذا النوع من االختالل مع زيادة 
الناتج احمللي اإلمجايل38 وهو ما جيعله اقتصاداً  اختالل األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف 

يعتمد على مصدر وحيد للدخل، وعرضة للتذبذبات احلادة وذا نسبة انكشاف عالية جداً.
إنَّ هذا الواقع من التقلبات الشديدة يف األسعار النفطية هو ما يدعو إىل الدفع بشكل أكرب 
حنو إجياد صندوق ثروة سيادي؛ كي يعمل على إجياد احللول العملية من خالل استثمار املوارد 
الطبيعية للبالد بأفضل صورة، وحتقيق التخصيص األمثل للموارد االقتصادية وإجناز عدد ال بأس به 

من األهداف االقتصادية واالجتماعية. 
للتنمية - 1 العراق يف تأسيس صندوق  تعدُّ جتربة  السيادية  الثروة  العراق يف صناديق  جتارب 

اخلارجية من التجارب الرائدة يف هذا اجملال باملنطقة الذي مت تأسيسه مبوجب القانون رقم )77( 
وضع  هبدف  وإداري  مايل  واستقالل  معنوية  شخصية  ذات  مالية  مؤسسة  1974 كونه  لسنة 
التنمية، وإقرار شروط  الصندوق واملسامهة يف مشاريع وبرامج  أموال  العامة الستثمار  السياسات 
الثنائية  واخلارجية  املالية  العراق  عالقات  ومتابعة  الصندوق حلسابه،  يقرتضه  ما  وتقرير  القروض، 
واملتعددة األطراف، وكل ما يتعلق بإدارة مسامهاته يف املنظمات، والصناديق، واهليئات، والشركات 
واالتفاقيات  اخلارجية  القروض  باتفاقيات  عالقة  له  ما  وكل  املشرتكة،  والدولية  واإلقليمية  العربية 

الضريبية مع اخلارج.
بقي صندوق التنمية اخلارجية العراقية من خالل طبيعة توظيفه لألموال احملدودة له أقرب 
إىل صندوق اقراض يرتبط بالعالقات السياسية اخلارجية أكثر منه صندوق سيادي، ولعل صندوق 
ثروة سيادياً، وهو يف الوقت نفسه يعدُّ صندوقاً  تنمية العراق يعد األقرب إىل أن يكون صندوقاً 
متعدد األهداف سواء ألغراض االستقرار على وفق متطلبات السياسة املالية وبسيولة نسبية عالية، 
ملتطلبات السياسة النقدية وبسيولة نسبية عالية  أو ألغراض استثمار االحتياطيات األجنبية وفقاً 

أيضًا39. 

38. آل طعمه حيدر حسي، االقتصاد العراقي وخماطر اهليمنة النفطية، مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، 2015، 
 http://www.fcdrs.com/economical/244  :لالطالع أكثر على املوقع اإللكرتوين

39. صاحل، مظهر حممد،  صناديق الثروة السيادية، تقييم أويل لتجربة صندوق تنمية العراق، البنك املركزي العراقي، أيار 2008، 
شبكة االقتصاديي العراقيي على شبكة املعلومات الدولية، http://iraqieconomists.net/  ص: 8. 
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لقد أعيد طرح فكرة تأسيس صندوق سيادي من جديد يف العراق بعد عام 2003؛ ليماثل 
العديد من صناديق األجيال املوجودة يف بلدان أخرى، وبدت العديد من األفكار تطرح حول سبل 
توظيف األموال اليت تودع يف صندوق تنمية العراق وضع هيكل تنظيمي إلدارته وتنظيمه واللجان 
واجملالس واهليئات املرتبطة به، وإخضاعه لرقابة حماسبي عموميي مستقلي بغية حتسي حوكمته، 
إالَّ أن الصندوق ظل يعمل كمستودع ملتحصالت الصادرات العراقي من النفط، إذ تشكل تلك 

املتحصالت 
النسبة األكرب من إمجايل املقبوضات النقدية للصندوق. ويؤخذ عليه عدم وجود اسرتاتيجية 
تنموية فاعلة مبنية وفق رؤية اسرتاتيجية واضحة وضعف آليات الرقابة املعتمدة يف متابعة املشاريع 

املمولة من قبله واملوظفة من خالل الوزارات املتخصصة يف احلكومة.
الواقع احلايل لالقتصاد العراقي: يتمثل وضع االقتصاد العراقي اليوم بأسوأ مظاهر الدولة - 2

الريعية، فاالعتماد على عوائد النفط يكاد يكون شبه كامل وهي عوائد غري مستقرة؛ لذا ال بّد 
من توجيه االهتمام إىل العوائد األخرى املستقرة واملستمرة يف متويل اإلنفاق احلكومي على املديي 
األيدي  البلد وال تشغل  اقتصاد  تنوع  األجنبية ال  العملة  احتياطات  إن  والبعيد، حيث  املتوسط 
العاملة وال حتقق منواً يف اإلنفاق التشغيلي40، فضاًل عن الرتكيز على استثمار العوائد النفطية على 

حنو يغذي العوائد األخرى وما تزال آفاق االقتصاد العراقي تواجه خماطر عالية منها: 
اخنفاض أسعار النفط مبستويات عالية ومستمرة.أ- 
التأخر يف تنفيذ عقود تطوير حقول النفط والطاقات التصديرية للنفط العراقي. ب- 
استمرار تدهور الوضع األمين والسياسي وارتباط جممل احلركة االقتصادية يف البلد به.ج- 
تعثر تنفيذ السياسات االقتصادية وعدم قدرة املؤسسات العراقية على تنفيذ السياسات د- 

واملشاريع املوضوعة والسيما يف املوازنة االستثمارية للحكومة.
وميكن أن تقود هذه املخاطر إىل عوائد أقل وتدهور يف املركز املايل للحكومة وضغوط تدفع 
باجتاه استخدام احتياطات البنك املركزي لسد العجز احلاصل يف املوازنة العامة وهذا ما حصل فعاًل، 
وهو ما يدفع من جديد حنو التفكري جبدية يف إجياد صندوق ثروة سيادية يكون مؤازر للموازنة العامة 

40. بشرى مشتاق عالوي: الصناديق السيادية ودورها يف تنمية االستثمار، دائرة الربامج االستثمارية احلكومية، وزارة التخطيط، 
2012، ص: 24.
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ملواجهة حالة النقص يف اإليرادات العامة اليت تعتمد على االيرادات النفطية، ومبتوسط رصيد يتم 
حتديده من فائض املوازنة العامة باستمرار يف املرحلة األوىل ليتزايد هذا الرصيد من خالل اإليرادات 

املتحققة للصندوق.
من األهداف الرئيسية اليت ينبغي للصندوق السيادي العراقي أن يضعها هي41:

االدخار لألجيال القادمة وضبط اإلنفاق العام: فكون الصندوق السيادي املقرتح للعراق أ- 
هو من نوع صناديق االدخار، فإن من أهدافه حتقيق توزيع عادل للثروة النفطية بي األجيال وحماولة 

إجياد بدائل أخرى للطاقة غري النفط.

حتفيز املستثمر احمللي وجذب املستثمر األجنيب؛ وذلك من خالل توفري الصندوق ضمانات ب- 
للمستثمرين عن طريق دخوهلم كشريك يف عمليات االستثمار املباشر، على أن ترتاوح نسبة مشاركة 
وليس  املباشر  االستثمار  طبيعة  على  ليبقي  للمشاريع  املال  رأس  من   )%10( حبدود  الصندوق 

حمافظياً.

تنشيط سوق العراق لألوراق املالية: إن توظيف األموال يف سوق العراق لألوراق املالية ج- 
يتجه إىل قطاعات ال تؤدي إىل استثمار حقيقي بالكامل كما هو احلال يف القطاع الصناعي، وهو 

ما ميكن أن يتأتى من دخول الصندوق كمستثمر يف السوق وخلق حافز للمدخرين لالستثمار. 

اإلسهام يف حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي عن طريق استقرار اإلنفاق العام من خالل د- 
استقرار اإليرادات املتدفقة إىل املوازنة العامة وانتظامها وكبح مجاح التوسع يف اإلنفاق احلكومي، 

والسيما اإلنفاق التشغيلي42. 

41. د. يسرى مهدي حسن، رافع أمحد حسن، الصناديق السيادية ومتطلبات إنشاء صندوق سيادي للعراق، 2011، ص: 11-9.
42. الزبيدي، د. حسن لطيف كاظم، مرزوك، د.عاطف اليف، خبيت، د. حيدر نعمة، إشكالية الدور التنموي لصناديق الثروة 
السيادية مع إشارة خاصة إىل إمكانية إنشاء صندوق سيادي يف العراق، جملة دراسات اقتصادية، )بغداد: بيت احلكمة(، العدد 

)30(، 2013، ص: 49-48.
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ميكن هلذا الصندوق أن يضبط إيرادات احلكومة، ومن مث ختفيف هيمنتها على االقتصاد؛ 	- 
وبالتايل تقويض الفساد، وحيد من نشاطات البحث عن الريع وكسب االمتيازات يف ظل افتقار 

احلكومة للقدرة على حتديد آلية واضحة املعامل لتوظيف هذه العائدات وإنفاقها بنحٍو كفوء43.
املتطلبات األساسية للصندوق: من أول املتطلبات األساسية للتأسيس للصندوق السادي - 3

العراقي هو اإلرداة السياسية النشائه واخلروج من احللقة املفرغة من وفورات نفطية ترتافق مع سوء 
إدارة للمالية العامة تنعكس على ختصيصات غري مدروسة للموازنة وقدرة حمدودة لتنفيذها يف مناخ 
يتصف بارتفاع نسبة الفساد املايل، وهذه اإلرداة السياسية ستنعكس بالضرورة مع قرار بإيقاف هدر 
الوفورات املالية اليت تتحقق بي احلي واآلخر اعتماداً على أسعار النفط العاملية من خالل موازنات 
انفجارية غري مربرة وموازنات تكميلية أصبحت منطاً معتمداً خالل فرتات ارتفاعها، وحتويل تلك 
الوفورات لتكون نواًة للصندوق السيادي، وفضاًل عن هذه املتطلبات األساسية توجد جمموعة من 

الشروط الواجب توافرها لتأسيس الصندوق وهي44:
الشرط التشريعي والقانوين، يعدُّ األساس يف عملية إجياد الصندوق؛ ألنه سيحدد اخلطوط أ- 

أول  فإن  وبذلك  الصندوق؛  إلنشاء  ويشرع  متويله،  وأسلوب  وإدارته  الصندوق  إلنشاء  العريضة 
املتطلبات الألزمة إلنشاء صندوق سيادي للعراق هو العنصر التشريعي والقانوين الذي يتطلب توافر 
إرادة وقناعة لدى أغلبية أعضاء الربملان العراقي، جبدوى وأمهية إنشاء مثل هكذا صندوق للعراق.

الشرط التمويلي، وهو مرتبط بوزارة املالية العراقية، إذ سيكون من واجبها توفري األموال ب- 
الالزمة لتأسيس الصندوق، وتكوين رأمساله األويل الذي سينطلق به ملزاولة عمله، أماًل بأن تستمر 

عملية التمويل للسنوات القادمة.
الشرط التنظيمي واإلداري، وتقع مسؤولية ذلك على البنك املركزي العراقي، إذ إن مهمته هي ج- 

توفري كادر إداري متمرس يف الشأن االقتصادي بصورة عامة، وبعمليات االستثمار )املباشر واحملفظي( 
عمليات  جانب  يف  والسيما  األجنبية،  املالية  واملؤسسات  الكوادر  من  واالستفادة  خاصة،  بصورة 

االستثمار احملفظي للصندوق، ومؤقتاً حلي تدريب الكوادر العراقية واكتساب اخلربة يف هذا اجملال.

43. توماس أ. بايل، مكافحة لعنة املوارد الطبيعية، صناديق توزيع العائدات على املواطني: منوذج مشكلة النفط يف العراق، يف كتاب 
النفط واالستبداد االقتصاد السياسي للدولة الريعية، معهد الدراسات االسرتاتيجية، 2007 ص: 282.

44. اجلبوري حممد حسي، والكريطي طالب حسي، والزبيدي حممد ناجي حممد، التجربة النفطية يف النرويج وإمكانية تطبيقاهتا يف 
العراق، جملة اإلدارة واالقتصاد – كلية االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، اجمللد الثالث، العدد العاشر، 2015، ص: 165-164.
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إن تأسيس الصندوق يعتمد على إعداد دراسة للعوائد املتوقعة يف املستقبل من القطاعات د- 
املعنية بالتمويل من صندوق املستقبل ومقارنتها باملوارد املطلوبة له، وأن يصار إىل رصد ختصيصات 

مالية باعتماد طريقة االعتماد البديل التدرجيي على القطاعات الواعدة45. 
 اخلامتة

أواًل: االستنتاجات
استقرار . 1 على  للمحافظة  العاملي  االقتصاد  يف  أمهيًة كبريًة  السيادية  الثروة  لصناديق  إن 

للسياسات االقتصادية الكلية العامة، وهذا ينطبق بصورة خاصة يف البلدان اليت تعتمد على املوارد 
تقلبات  املالكة هلا من  الذي تؤديه يف محاية االقتصادات  الدور  الناضبة واألولية؛ وذلك بسبب 
أسعار النفط العاملية، ومعاجلة االختالالت املالية، وكذلك يف تدفقات رؤوس األموال اليت تولدها 

االستثمارات الدولية من أجل حتقيق االستقرار العاملي. 
تضع البلدان اهدافاً خمتلفة لصناديق الثروة السيادية فيها، بل تتوسع وتتغري يف أهدافها . 2

حسب ظروف كل دولة؛ وبالتايل قد تنشئ أغلب الدول صناديق الثروة السيادية يف البداية من أجل 
احلفاظ على ثروات األجيال القادمة، وبعدها تتوسع لتشمل حتقيق االستقرار اخلارجي مث التنويع 

االقتصادي. وتتنوع أدواهتا االستثمارية مع تطور دور هذه الصناديق وزيادة رأمساهلا.
مدى . 3 على  دراستها  مت  اليت  السيادية  الثروة  صناديق  جتارب  من  العديد  جناح  يتوقف 

قدرهتا على اإلفصاح والشفافية، وتطبيقها للمعايري الدولية املعتمدة، وحتديد األهداف األساسية 
واالسرتاتيجيات االستثمارية للصناديق السيادية اليت مت وضعها لتلك الصناديق، وكذلك تطبيق مبدأ 

احلوكمة واملساءلة على الشركات االستثمارية بكل دقة ووضوح.
على الرغم من البساطة اليت تقوم عليها فكرة الصناديق السيادية إالَّ أهنا تتطلب إطاراً . 4

مؤسسياً يكون قادراً على التصرف باملوارد وتصحيح احنرافات اإلنفاق العام بالدرجة األساس ومن 
مث حتقيق معادلة املنافع/ العدالة التوزيعية يف بنود االنفاق العام يف األجل الطويل.

45. الزبيدي د. حسن لطيف كاظم وأخرون، مصدر سابق، ص: 57.
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ثانياً: التوصيات
السيادي ذي شخصية . 1 للصندوق  مستشارين  هيئة  من  يتكون  تنظيم مؤسسي  تأسيس 

املوائمة بي  له؛ لغرض  السياسات االستثمارية والتخطيط االسرتاتيجي  مستقلة من حيث وضع 
أهداف العدالة يف توزيع الثروة على األجيال وحتقيق تنوع يف موارد االقتصاد. 

تأثري . 2 عن  تبعده  أن  ينبغي  السيادي  الصندوق  هبا  يتمتع  أن  ينبغي  اليت  االستقاللية  إن 
االتفاق املتذبذب والغري رشيد للنخب املتنفذة اليت متتاز به البلدان اخلارجة حديثاً من النزاعات 
وتعاين من مستوى عاٍل من الفساد اإلداري واملايل. إالَّ أن هذه االستقاللية ال ينبغي أن تتعارض مع 
التنسيق املطلوب بي السلطتي النقدية واملالية يف حتديد اجتاهات االقتصاد؛ وذلك لكوهنا انعكاساً 

لسياستي وأداة من أدواهتما.
حتديد األهداف املرسومة للسياسة االقتصادية اليت هتدف إليها الدولة حي إنشاء صندوق . 3

ثروة السيادي، ويتم اإلفصاح عنه علناً، وتكون مستندة إىل نص قانوين واضح يوفر القدرة على 
متابعة استثماراته يف الشركات ومراقبتها، وجعل السياسة املعتمدة إزاء مسأليت الشفافية واحلوكمة 
من احملاور املهمة يف تأسيس اإلطار التنظيمي للصندوق مبا يضمن االمتثال ألفضل معايري األداء 

العاملي. 
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ملخص البحث
العراق أزمات اقتصادية ومالية حادة منذ عام 2014 اليت هي حمصلة للرتاكمات  يواجه 
السابقة، والسيما مع اخنفاض أسعار النفط عاملياً، وسيطرة تنظيم »داعش« على ثالث حمافظات 
رئيسة، فضاًل عن ارتفاع تكلفة حرب التحرير وما نتج عنها من عمليات نزوح وتدمري للبىن التحتية. 
وكل ذلك أنتج عجزاً مالياً كبرياً دفع بالعراق إىل طلب قروض تصل إىل 13 مليار دوالر 
االقرتاض من دول  االئتماين، فضاًل عن  االستعداد  اتفاق  توقيع  مع  الدويل،  النقد  من صندوق 

ومؤسسات دولية أخرى. 
املنتشر يف مجيع مؤسسات  السابقة والفساد  االقتصادية واملالية  السياسات  الفشل يف  إن 
الدولة، حيتم على القادة وصناع القرار االستفادة من القروض اليت تقدمها املؤسسات الدولية على 
العراقي، فضاًل عن معاجلة حالة عدم االستقرار  االقتصاد  تتالءم مع إصالح  وفق شروط وقيود 
السياسي واألمين واالجتماعي من خالل اسرتاتيجية متكاملة مبا يعزز قوة العراق ومكانته داخلياً 

وإقليمياً ودولياً.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

40

Iraq›s financial crisis and the policies of the International 
Monetary Fund

- A study of Iraq›s economic strategy to face its crisis -

Abstract
Iraq has faced severe economic and financial crises since 2014, 

which resulted from earlier accumulations ,especially with the decline 
in prices of the oil globally, also to the controlling of the Islamic state 
organization »ISIS, Daish » on three main provinces in Iraq. As well 
as the high cost of the war of liberation and the resulting displacement 
and destruction of infrastructure, all this has resulted in a large fiscal 
deficit that led Iraq to seek loans from the international monetary fund 
amounting up to 13 billion. Additionally, signing of the credit readiness 
agreement as well as borrowing from other countries and international 
institutions. As the failure of previous economic and financial policies 
and corruption spread across all state institutions which necessitates the 
leaders of Iraq to take advantage of loans provided by international and 
regional institutions under conditions and restrictions compatible with 
the Iraqi reality. Moreover, processing the political instability, security 
and social in accordance with an integrated strategy to strengthen the 
strength and place of Iraq internally, regionally and internationally.
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مقدمة
تواجه العديد من دول العامل أزمات مالية واقتصادية وال يقتصر ذلك على الدول النامية وإمنا 
يشمل الدول الرأمسالية اليت غالباً ما متر بأزمات دورية وتتأثر كل منها حبسب قوهتا االقتصادية وما 
حتتوي عليه من نقاط قوة »ثروات طبيعية وحجم استغالهلا ملا متتلكه من موارد بنحٍو اسرتاتيجي 
متوازن« متكنهم من جتاوزها. وغالباً ما حتدث تلك األزمات بسبب اعتماد العديد من الدول على 
اقتصادي آحادي املصدر كالنفط وهذا ما أثبت فشله وتركيز الثروة بيد القلة، فضاًل عن التخطيط 
غري املدروس ملواجهة تلك األزمات، وعدم إجياد حلول جذرية لتلك املشكالت واالنصياع إىل 
أسس ثابتة يعتمدها القطاع املايل تتمثل باالتكاء على املؤسسات الدولية للحصول على القروض، 
وباملقابل ارتباط أو حتكم الدول واملنظمات املقرضة مبصري اقتصاد تلك الدول اليت ال متتلك القدرة 

على تاليف حدوث مثل تلك األزمات يف املستقبل.
وإن األزمات االقتصادية مرتبطة بشكل أو بآخر باألزمات السياسية واالجتماعية والدينية 
داخل الدولة وما ينتج عنها من صراعات وحروب داخلية أو إقليمية تبدد أموال الدول وإمكاناهتا 
بشكل كبري وتدفع هبا حنو االستفادة من )الديون املشروطة( اليت تقدمها املؤسسات الدولية صندوق 
النقد الدويل، وختتلف األزمات من ناحية أنواعها فهناك أزمات تصيب قطاع دون غريه وتصيب 
املالية  السوق  اضطراب  عن  تنتج  اليت  املالية  كاألزمة  األخرى،  باجلوانب  املساس  دون  جانب 
وتصيب القطاع املايل للدولة والقطاع املصريف مما يؤدي إىل تراجع القدرة الشرائية للدولة وتراجع 

قيمة عملتها.
ويعّد العراق أحد الدول اليت واجهت أزمات اقتصادية ومالية حادة وما يزال، والسيما مع 
زيادة النفقات املالية والسيما العسكرية منها، بالتزامن مع اخنفاض عائدات النفط، بعد أن شهدت 
أسعاره تراجعاً منذ العام املاضي، فضاًل عن ارتفاع تكلفة احلرب على تنظيم »داعش«، الذي كان 
قد استوىل على مناطق وحمافظات اسرتاتيجية يف البالد، األمر الذي دفع به إىل طلب القروض من 
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صندوق النقد الدويل على وفق شروط وقيود حمددة.
أهداف الدراسة: إن هدف الدراسة ينطلق من البحث يف اسرتاتيجية العراق االقتصادية 
واخليارات اليت توفرها للنهوض باالقتصاد العراقي، ومواجهة أزمته املالية، فضاًل عن التعرُّف على 
التحديات الكثرية ومنها آثار سياسات صندوق النقد الدويل على واقع العراق االقتصادي واملايل.

واقع  على  نفسها  تفرض  اليت  املالية  األزمة  طبيعة  من  دراستنا  أمهية  تأيت  الدراسة:  أمهية 
االقتصاد العراقي، وأمهية مواجهتها، والقضاء على انعكاساهتا السلبية.

املتأزم واملتغرّيات  االقتصادي  العراق  الواقع  الدراسة من  تنبثق إشكالية  الدراسة:  إشكالية 
اليت تفرض عليه أزمة مالية حادة، والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا، هو ما أثر سياسات صندوق 

النقد الدويل على هذا الواقع؟ وهل ميتلك العراق اسرتاتيجية اقتصادية فاعلة ملواجهة أزمته املالية؟
فرضية الدراسة: تنطلق من فكرة مفادها أن هنالك عالقة طردية بي متغرّيات رئيسة تتمثل 
يف البيئة الداخلية لبنية االقتصاد العراقي )السياسية-األمنية، واالقتصادية، واالجتماعية، واإلدارية(، 
والبيئة اخلارجية كصندوق النقد الدويل واملؤسسات االقتصادية العاملية )القروض، املنح، زمن تسديد 
يف  تغيري  أي  وأن  وتطبيقها،  فاعلة  اسرتاتيجية  صياغة  العراق يف  قدرة  على  وانعكاسها  الديون( 
أحد املتغريات سيزيد من قوة االقتصاد العراقي أو ضعفه، إذ إن العراق يسعى إىل الوصول حللول 
أو إجابات منطقية عن واقعه االقتصادي من خالل االستفادة من املؤسسات الدولية وتوظيف 
وفق  على  االقتصادية-املالية  أزمته  لتجاوز  الكربى  والقوى  املؤسسات  تلك  تقدمه  الذي  الدعم 
اسرتاتيجية شاملة تعاجل األزمات السياسية واألمنية والفساد بعّدها األسباب احلقيقية لتعمق األزمة 

االقتصادية-املالية. 
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هيكلية الدراسة: ويف ضوء ما ذكر آنفاً مت تقسيم الدراسة على أربعة حماور هي:

أواًل: دالالت االقتصاد العراقي وطبيعته.
ثانياً: أزمة العراق املالية )األسباب والتحديات(.

ثالثاً: سياسات صندوق النقد الدويل وآثارها على االقتصاد العراقي.
رابعاً: صياغة اسرتاتيجية اقتصادية متكاملة.

أواًل: دالالت االقتصاد العراقي وطبيعته:
تعرض العراق إىل أزمة اقتصادية)1(، ومالية)2( خانقة مل ميّر هبا منذ تسعينيات القرن املاضي 
بعدما فرض عليه احلصار االقتصادي آنذاك بقرار جملس األمن )661( واستمر أكثر من عشر 
اهلبوط  هو  احلالية  االقتصادية  لالزمة  األساسية  األسباب  أهم  أحد  أن  املعروف  ومن  سنوات. 
املفاجئ ألسعار النفط يف السوق العاملية، فضاًل عن متطلبات احلرب على اإلرهاب، يضاف إليها 
أسباب أخرى أبرزها سوء إدارة املال العام، والتصرف دون ختطيط اقتصادي سليم، كذلك سوء 
اإلدارة املالية واتساع دائرة الفساد يف خمتلف مؤسسات الدولة؛ األمر الذي أّدى إىل تبدُّد قسم كبري 

1. تعرف األزمة االقتصادية بأهنا االضطراب الذي يطرأ على التوازن االقتصادي الذي ينشأ يف العادة عن اختالل التوازن بي اإلنتاج 
واالستهالك. ويعرفها بعضهم بأهنا االضطراب الشديد يف تدبري أمور الدولة املالية الذي حيتاج إىل بذل جهد وتسخري طاقات إلزالته 
وإعادة الوضع إىل االستقامة واالعتدال، مبعىن أوسع األزمة االقتصادية تعرف بأهنا كل خلل حيدث يف موارد الدولة بسبب عوامل 
طبيعية أو بشرية، وينعكس أثره على الدولة واألفراد. املصدر: عمار سعدون البدري، أزمة العراق االقتصادية: التأثريات واحللول، 

.http://www.pukmedia.com/AR_Direje.asp :حبث منشور على شبكة املعلومات الدولية على املوقع
إما رأس مال مادي يستخدم يف  اليت متثل  أكثر من األصول  أو  نوع  أسعار  املفاجئ يف  بأهنا االخنفاض  املالية  األزمة  2.تعرف 
العملية اإلنتاجية مثل املعدات واألبنية، وإما أصول مالية: وهي حقوق ملكية لرأس املال املادي أو للمخزون السلعي، مثل األسهم 
وحسابات االدخار مثاًل، أو أهنا حقوق ملكية لألصول املالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود املستقبلية )للنفط أو 
للعمالت األجنبية مثاًل(، فإذا اهنارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعين إفالس أو اهنيار قيمة املؤسسات اليت متلكها، وقد 
تأخذ األزمة املالية شكل اهنيار مفاجئ يف سوق األسهم، أو يف عملة دولة ما، أو يف سوق العقارات، أو جمموعة من املؤسسات 
املالية، لتمتد بعد ذلك إىل بقية االقتصاد. املصدر: إبراهيم علوش، حنو فهم منهجي لألزمة املالية الدولية، مركز اجلزيرة للدراسات، 

 .http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/6 :على املوقع
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موازنات البلد خالل السنوات السابقة. 
وعلى الرغم من أن االقتصاد العراقي يعدُّ أحد االقتصادات النفطية الذي بلغ االحتياطي 
املؤكد له 143 مليار برميل، إال أنه ما زال يف قائمة الدول النامية ويتصف اقتصاده بالعديد من 

السمات أمهها)3(:
تنشيط  الرئيس يف  العامل  هو  النفطي  النشاط  فيه  يكون  اجلانب  أحادي  اقتصاد  إنه  أ- 

االقتصاد وهو مصدر النمو االقتصادي )متويل النشاط احلكومي وموازنة الدولة(. 
ب- ميتلك هيكاًل إنتاجياً ضعيفاً )غري مرن( يسيطر يف تكوينه عدد قليل من السلع؛ وعليه 
فقد ظلت عوائد النفط املصدر الرئيس -بل الوحيد- لتمويل برامج التنمية واإلنفاق االستثماري 
احلكومي طوال العقود اخلمسة الالحقة ملنتصف القرن املاضي والعقد الالحق من القرن احلادي 
والعشرين، وعليه فقد أصبح االقتصاد العراقي أكثر عرضة للصدمات اخلارجية النامجة عن التذبذبات 

احلاصلة يف أسعار النفط عاملياً. 
ج - املعاناة من االختالالت اهليكلية بسبب مصادرة القرار االقتصادي على حساب القرار 

السياسي على الرغم مما ميتلكه العراق من ثروات وموارد مادية وبشرية. 
د - السياسات االقتصادية املزرية مما جعل النشاط االقتصادي مرهوناً بالفعاليات احلكومية 
واليت مل تستطع االرتقاء مبستوى النشاط االقتصادي مع ضعف دور القطاع اخلاص يف الساحة 

االقتصادية، األمر الذي انعكس يف عدم حتقق التوازن االقتصادي.
القطاع  خارج  من  احلقيقي  اإلمجايل  احمللي  الناتج  منو  معدالت  يف  الواضح  التدين   - هـ 
النفطي. لقد تسبب فشل السياسات االقتصادية السابقة إىل فشل مباشر يف هنوض البنية التحتية 
للبالد خالل السنوات السابقة وإىل تدين معدل النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل وعليه فأن االقتصاد 

3. سحر قاسم حممد، اآلليات الواجب توفرها النتقال العراق من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق، البنك املركزي العراقي، 
املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، قسم االقتصاد الكلي والسياسة النقدية، 2011، ص: 4. وكذلك ينظر: التقرير االقتصادي 

السنوي، البنك املركزي العراقي، 2014، ص: 14-13.
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أن  بعد  العاملي  االقتصاد  املتالحقة يف  التطورات  عليه  متليها  ملحة  يواجه حتديات  اليوم  العراقي 
القومي وإفساح  العامل ضرورة اإلصالح االقتصادي وإعادة هيكلة االقتصاد  أدركت معظم دول 
اجملال للنشاط اخلاص لكي يتوىل إدارة النشاط االقتصادي، أي تبين )فلسفة التحول إىل اقتصاد 

السوق( بعد أن أخفق نظام التخطيط واإلدارة املركزية يف حتقيق األهداف اليت أنيطت به )4(.
خمطط رقم )1(

معدل النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجايل للعراق )2016-2006(

املصدر:
http://ar.tradingeconomics.com/iraq/gdp-growth-annual 12/8/2016 

ومن خالل متابعة املخطط املشار إليه آنفاً يتضح أن العراق استطاع حتقيق معدالت منو 
عالية يف الناتج احمللي اإلمجايل يف السنوات اليت شهد فيها استقراراً سياسياً وأمنياً وإن كان نسبياً، 
يف حي أن األزمات السياسية واألمنية ومتغرّيات البيئة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على الواقع 
السنوات )2007، 2013، 2014(؛ لعدم امتالكه  وأزمات خانقة كما يف  االقتصادي سلبياً 

قاعدة صناعية ومالية صلبة. 

4. للمزيد ينظر: مظهر حممد صاحل، التحليل االقتصادي ألزمة النموذج الريعي-الليربايل الراهن يف العراق، مركز البيان للدراسات 
والتخطيط، العراق، حزيران 2015، ص: 3-2.
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ويعدُّ االقتصاد العراقي أيضاً اقتصاداً ريعياً Economic Rent معتمداً على النفط، ويف 
الوقت نفسه هو اقتصاد استهالكي خدمي وغري إنتاجي؛ وهلذا يعتمد على االسترياد السلعي لسد 

حاجات سكان، ولعل من أهم التحديات اليت تواجه االقتصاد العراقي هي)5(: 
	.اخنفاض معدل النمو من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
	.اهنيار البنية التحتية لالقتصاد العراقي
	.تدهور القطاع الصناعي والزراعي واحنسار دور القطاع اخلاص
	.ارتفاع معدل البطالة 
	.الفساد املايل واإلداري وهجرة رؤوس األموال إىل اخلارج

ثانياً: أزمة العراق املالية )األسباب والتحديات(:
االقتصادي  الواقع  يعانيه  ما  وبنحو خاص  العراق  هبا  ميّر  اليت  املعاصرة  املتغرّيات  ظلِّ  يف 
واملايل املضطرب من أزمة اليت أنتجت تأثرياً سلبياً على تنفيذ اخلطط احلكومية يف املسامهة بالتنمية 
االقتصادية وتفعيل القطاع اخلاص، وكان هلذه األزمة العديد من األسباب والتحديات اليت نعيش 

تداعياهتا احلالية واملستقبلية.
	:أسباب األزمة املالية

اخلام  النفط  أسعار  هبوط  استمرار موجات  مع  مالية حادة  أزمة  العراقي  االقتصاد  يواجه 
وعجز احلكومة عن تأمي موارد مالية بديلة لدعم املوازنة واالقتصاد، يتزامن ذلك مع حاجة ماسة 
بلغ 30%، وارتفاع نسبة  البطالة والذي  اتساع معدل  لتمويل احلرب على اإلرهاب، فضاًل عن 
على  الكلي  شبه  واالعتماد  اإلنتاجية  الطاقات  وتعطيل   .)6( من%30  أكثر  إىل  الناقصة  العمالة 
االستريادات يف تغطية احلاجة احمللية من السلع واخلدمات. مع ذلك، جيب االلتفات إىل معاجلة 

5. عبد علي كاظم املعموري وخضري عباس أمحد، السياسات االقتصادية يف العراق بعد االحتالل األمريكي، جملة كلية اإلدارة 
واالقتصاد، العدد 4، العراق،2011، ص: 12.

 https://ar.tradingeconomics.com/country-list/2016/12 ،6. تقرير عن معدل البطالة يف العراق
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أسباب اليت حتد من مرونة أدوات احلقيبة املالية يف حتقيق أهدافها يف االقتصادات النفطية ومنها 
العراق، أبرزها:

1- غسيل األموال Money laundering: ميكننا القول إن ظاهرة غسيل)7( األموال 
انتشرت يف العراق بعد عام 2003، فما شهده من غياب الدولة بكامل مؤسساهتا وتراجع قوة 
القانون واألجهزة الرقابية، فضاًل عن سياسة اإلغراق، والسوق السوداء، وانكشاف السوق العراقية 
أمام األسواق العاملية مبا فيها سلع جديدة ورديئة، فضاًل عن فتح احلدود العراقية مع العامل دون قيد 
أو شرط؛ فكل ذلك أنتج سهولة يف تداول األموال وتبيضها وحتويلها إىل اخلارج)8(، وقد خلفت 
هذه الظاهرة أيضاً العديد من اآلثار السلبية اليت زادت من حدة األزمة املالية، وكان من أهم تلك 

اآلثار ما يأيت)9(:
	 زيادة حدة الفجوة بي الدخل القومي الرمسي والدخل القومي احلقيقي؛ مما يسبب خلاًل

يف وضع اخلطط الناجحة لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، إذ إن الذين يقومون بعمليات 
غسيل األموال ال يهتمون باجلدوى االقتصادية ويكن هدفهم هو توظيف األموال يف االستثمارات 

لتمكنهم من أضفاء صفة الشرعية على أمواهلم.
	 إن جناح تسرب األموال املغسولة إىل االقتصاد القومي يؤدي إىل حدوث تشوه يف منط

7. تعرف عملية غسيل أو تبييض األموال بأهّنا عملّيُة حتويل كمّيات كبرية من األموال اليت يتمَّ احلصول عليها بطُرٍق غري قانونّية 
وبصفقات فساد إىل أمواٍل نظيفٍة وقابلة للّتداول يف الّنشاطات العاّمة. كذلك تعرف بأنـُّها طريقٌة ُتستخَدُم إلخفاِء املصادر واجلهات 
اليت متُّ من خالهلا كسب األموال؛ اليت تأيت يف الغالب باستخدام وسائَل استثماٍر غري مشروعة، ومن مث ُتستثمُر أرباحها يف نشاطاٍت 

مشروعٍة وقانونّية.
Ayodegi Aluko, The Impact of Money Laundering on Economic and Financial 
Stability and on Political Development of Developing Countries & International 
Corporate Governance, , Institute of Advanced Legal Studies School of Advanced 
Study University of London, 2012,p 9.                                                                                        
8.Mustafa Adel Kamel Alhafidh, Effects of Money Laundering on Iraq’s Economy, 
Masters of Science in Banking and Finance, Eastern Mediterranean University, 
Cyprus, 2015, pp 16-18.                                                                                                                  
9.Ayodegi Aluko, Op Cit, p p 25-31.                                                                                     
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اإلنفاق واالستهالك؛ مما يؤدي إىل نقص املدخرات الالزمة لالستثمار وبالتايل حرمان النشاطات 
االقتصادية املهمة من االستثمار النافع لصاحل اجملتمع.

	 خروج األموال املغسولة من االقتصاد القومي للدول إىل زيادة العجز يف ميزان املدفوعات
وحدوث أزمة سيولة يف النقد األجنيب؛ مما يهدد احتياطيات الدولة لدى البنك املركزي من النقد 

األجنيب.
 Vito« ويرتتب على عمليات غسيل األموال تأثر واسع، على وفق ما ذكره فيتو تانزي
Tanzi« وهو خبري اقتصادي دويل مشهور، بالقول إن التدفقات الرأمسالية الكبرية أو التدفقات 

اخلارجة بنحٍو مصطنع من عملية غسيل األموال تؤثر سلباً على أسعار الصرف وأسعار الفائدة؛ 
وبالتايل تؤثر جوهرياً على مركز الدولة املايل يف البورصات العاملية، وميكن أن تنتشر بسهولة إىل 
فضاًل  املايل)10(  االستقرار  االقتصادي وخلق عدم  النمو  تأخري  وبالتايل  األخرى؛  املالية  األسواق 
القانونّية  غري  العملّيات  متويل  يف  األموال  تلك  استخداِم  بسبب  السياسّي،  االستقراِر  عدم  عن 
واإلجرامّية-اإلرهابية اليت تُؤّدي إىل انتشاِر التهديدات األمنّية، وكذلك يساعد على انتشار الفساد 
السياسّي بي مسؤويل الدولة، ويؤثر على البيئة اجملتمعّية للدولة؛ إذ يسعى جُمرمو غسيل األموال إىل 
نشِر أنواع الّتجارة كاّفة اليت تُقّدُم أفضل ُمساعدة هلم من أجل غسيل أمواهلم بسهولة، ويعملون 
على نشِر املخّدرات بي فئة الّشباب كوهنا إحدى الوسائل اليت ُتساعُد على زيادِة األموال املغسولة، 

وينتُج عن ذلك تدمرٌي كبرٌي يف بُنية اجملتمع)11(.
2- تراجع أسعار النفط عاملياً: تضرََّر االقتصاد العراقي تضّرراً شديداً بسبب االخنفاض 
للنفط  املصدر  البلدان  منظمة  توقعات  وتشري  عام 2014،  منذ  العاملية  النفط  أسعار  يف  احلاد 
االقتصاد  منو  لتباطؤ  نظراً  لعدة سنوات؛  النفط  أسعار  التدهور يف  استمرار  إىل  األخرية  )أوبك( 
العاملي من جهة، والزيادة املستمرة يف إنتاج النفط اخلام من داخل منظمة أوبك وخارجها من جهة 

10.Ibid p 32.                                                                                                                          
11.Ibid p 41.                                                                                                                       
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للربميل عام  العقد ليصل على أفضل تقدير إىل 80 دوالراً  أخرى، ولن يتعاىف السعر قبل هناية 
2020 حبسب تقرير املنظمة)12(، وقد أدىل السيد كرستيان جوز »Christian Guz« رئيس بعثة 
الصندوق للعراق يف بيان له بتأريخ 2017/3/17 جاء فيه: لقد َتسبََّب االخنفاُض احلادُّ يف أسعار 
النفط باخنفاض إمجايل االحتياطيات الدولية للعراق من 53,7 مليار دوالر يف هناية عام 2015 إىل 
مستوًى ال يزال ُمرحياً، ومقداره 46,5 مليار دوالر، يف هناية كانون األول 2016. وتظلُّ الضغوط 
اليت تعاين منها املالية العامة كبرية، مع بقاء العجز احلكومي عند مستوى 12% من إمجايل الناتج 
احمللي يف عام 2016، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط، وارتفاع اإلنفاق اإلنساين واألمين. وقد 
ارتفع جمموع الدين العام من 32% إىل 64% من إمجايل الناتج احمللي يف الفرتة 2016-2014، 
وتباطأ منو االئتمان وارتفعت القروض املتعثرة لدى املصارف اململوكة للدولة واملصارف اخلاصة بنحٍو 

كبري يف عام 2016)13(.
3- العمليات العسكرية: إن دخول »تنظيم داعش« للعراق بأجندات خارجية وإقليمية 
من  مهمة  بعض حمافظات  فاحتالل  العراق،  االقتصادي يف  النهوض  أمام  عقبة جديدة  أضاف 
أراضيه، دفع باحلكومة العراقية إىل إنفاق مبالغ كبرية )ميزانية حرب( منذ حزيران 2014 ولغاية 
األزمة  على  عبئاً كبرياً  أضاف  مما  الوطين،  األمن  احملافظات وضبط  تلك  لتحرير  احلاضر  الوقت 
االقتصادية واملالية فيه)14(. ويذكر إن العراق تكّبد أكرب خسائر هذه الظاهرة، إذ تشري بعض التقارير 
احلكومية العراقية إىل أن خسائر العراق املباشرة من دخول داعش خالل عام واحد فاقت الـ200 
التحتية، واملؤسسة العسكرية، وممتلكات خاصة  مليار دوالر، إذ مشلت قطاعات الطاقة، والبنية 

12.BenVen Heuvelen, Iraq Oil Report, Published Thursday, February 5th, 2015,    
http://www.iraqoilreport.com/news/iraq-financial-crisis-prompts-emergency-
action.    
http://www.imf.org/ar/News/ ،13. كرستيان جوز، بيان بعثة الصندوق املعنية بالعراق، صندوق النقد الدويل

Articles/2017/03/17/pr1787-statement-at-the-end-of-an-imf-mission-on-iraq
http:// العراقيي،  االقتصاديي  شبكة  اإلصالح،  وفرص  التحديات،  العراقي:  االقتصاد  أزمة  عباس،  14.مسري 

.iraqieconomists.net/ar
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وعامة، وتسببت احلرب كذلك بأضرار مباشرة لألردن حيث أوقفت أكرب مشروع استثماري مشرتك 
بي العراق واألردن تقدر تكلفته بنحو 18 مليار دوالر، لنقل النفط العراقي من قضاء حديثة غرباً 

إىل ميناء العقبة األردين)15(.
إىل مستوياته  األجنبية  العمالت  املركزي من  البنك  النقدي يف  االحتياطي  اخنفاض   -4
متدنية، إذ بلغ يف شهر أيلول 2016 حنو 52 مليار دوالر، فيما كان قد بلغ 68 مليار دوالر يف 
الشهر نفسه من عام 2015، أي باخنفاض بلغ 16 مليار دوالر، وبنسبة تراجع 23,5% خالل 
عام واحد، وإذا تقلص احتياطي البنك املركزي العراقي كثرياً، فإنه سيخاطر بفقدان القدرة على 
إجراء املعامالت الكبرية للعمالت الالزمة لتحقيق االستقرار يف قيمة الدينار، اليت مل تتقلب بالكاد 

منذ عام 2007)16(.
5- تفاقم أزمة النازحني بعد سقوط بعض احملافظات واضطرار السكان للنزوح إىل مجيع 
حمافظات العراق األخرى، فضاًل عن حاالت النزوح اليت رافقت عمليات التحرير وما بعدها، حىت 
بلغ عددهم أكثر من ثالثة ماليي نازح مما اضطر احلكومة أن تتحمل أعباًء مالية إضافية لتقدمي 
الدعم املايل وتأمي احلاجات اإلنسانية؛ مما ضاعف النفقات احلكومية وأدى إىل تفاقم األزمة املالية.

	:أبرز التحديات اليت تواجه االقتصاد العراقي
القطاعات . 1 بتفعيل  املتمثل  االقتصادي  التنويع  مبا حيقق  النفطية  اإليرادات  توظيف  سوء 

اإلنتاجية مثل القطاع الصناعي التحويلي، والزراعي، والسياحي وغريها. 
اخنفاض قيمة العملة احمللية وتراجع االحتياطي النقدي من العملة األجنبية إثر بيع البنك . 2

املركزي العراقي للعملة، فضاًل عن متويل العجز املايل للحكومة كشرط مسبق من صندوق النقد 
العراق، وهتديده باإلفالس،  لثروات  وهدراً  العراق ما سبب استنزافاً  إقراض  للموافقة على  الدويل 

15. تقرير صندوق النقد الدويل، اتفاق االستعداد االئتماين، العدد 16/379، واشنطن، 2016، ص: 15.
16.BenVen Heuvelen, Op Cit, p5.                                                                                            
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وإغراقه بالديون اخلارجية والتبعية االقتصادية)17(.
فشل احلكومة يف معاجلة الفساد، مثل ظاهرة املوظفي الفضائيي يف دوائر الدولة املوجودين . 3

بأمسائهم على الورق فقط، يف حي يقوم مرؤوسوهم بسرقة الرواتب املخصصة هلم، وتسليم أموال 
املشاريع دون إجناز)18(.

األزمة ليست متعلقة بالنفط فقط، وإمنا متعلقة بسوء التخطيط، وانعدام الرؤية االسرتاتيجية . 4
طيلة السنوات الـ 14 املاضية لبناء اقتصاد قوي، وتفعيل املؤسسات اإلنتاجية واحلركة الصناعية، 

بداًل من إبقاء اقتصاد البلد معتمداً على إيراد أحادي اجلانب.
إن غياب الرؤية االسرتاتيجية للسياسات املالية تعدُّ أحد أبرز أسباب تعّثر االقتصاد العراقي . 5

خالل السنوات السابقة، فقد غيبت الربامج االقتصادية عن أبواب النفقات واإليرادات احلكومية 
اليت تضمنتها موازنات األعوام السابقة، على الرغم من املوفورات النفطية اليت حققها العراق لغاية 
العام 2013، لصاحل الزيادة املذهلة يف النفقات التشغيلية )االستهالكية( من جهة، وضعف الرقابة 
على إدارة النفقات االستثمارية وتنفيذها بكفاءة من جهة أخرى. وإن ضعف التخطيط االقتصادي 
وعدم التنسيق بي السياسيتي املالية والنقدية، وعدم االحتفاظ باالحتياطات النقدية الفتقار وجود 
إىل أخرى يف  العجز من سنة  استمرار  إىل  أدى  األخرى  النفطية  بالدول  أسوة  صندوق سيادي 

املوازنات العامة.
التذبذب املستمر ألسعار النفط بسبب تداخل العوامل االقتصادية واجليوسياسية الدولية . 6

ربط  يعين  العامة  واملوازنة  العام  اإلنفاق  متويل  النفط يف  على  االعتماد  فإن  وبالتايل  يف حتديده؛ 
االقتصاد احمللي بعوامل خارجية. وتشري اإلحصائيات إىل أن إيرادات العراق من النفط تبلغ %90 

للبحوث  الروابط  الدراسات االقتصادية، مركز  الثمن، وحدة  العراق مهددة باإلفالس، واملواطن يدفع  17. شذى خليل، خزينة 
والدراسات االسرتاتيجية، 2016، ص: 4.

18.عّرف البنك الدويل الفساد بأنه »أعظم عقبة أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية«، وقد سجل العراق تراجعاً شديداً يف مؤشر 
مدركات الفساد باستمرار، ويف عام 2009 احتل املرتبة الرابعة من األسفل من أصل 180 بلداً. علي املولوي، الفساد يف العراق.. 

بي التصور والواقع، حصاد البيان، العدد 12، مركز البيان للدراسات والتخطيط، العراق، 2017، ص: 27.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

52

تقريباً، فيما تبلغ 10% من املوارد الداخلية وهذا يعد حالة غري متوازنة اقتصادياً، إذ إن احلالة الطبيعة 
لالقتصاد املتوازن تتحقق بتساوي اإليرادات الداخلية واخلارجية)19(.

التضخم الوظيفي يف الدوائر احلكومية، إذ إن أغلب املوازنات احلكومية للسنوات العشر . 7
املاضية عملت على توليد طبقة واسعة من شاغلي الوظائف احلكومية، تتسع باتساع املوارد النفطية 
يف حقب االزدهار والنمو االقتصادي، وال تضيق يف حقب الركود واالنكماش االقتصادي؛ مما يزيد 

من حدت األزمة املالية، إذ أصبحت السياسة املالية للبلد أشبه بشركات التأمي على احلياة)20(.
تزايد حدة الصراعات السياسية، فمنذ منذ عام 2003 مترُّ العملية السياسية يف العراق . 8

يف  واألحزاب  الكتل  بي  واحملاصصة  والطائفية  السياسية  بالصراعات  متثلت  ودائمة  مزمنة  بأزمة 
السلطة؛ فأثر ذلك بنحٍو كبري على اسرتاتيجية األمن الوطين، وانعكس على خلق أزمات اقتصادية 
ومالية خانقه. فضاًل عن استمرار اخنفاض مستوى دخل الفرد العراقي وتقدر وكالة االستخبارات 
املركزية األمريكية أن دخل الفرد يف العراق يبلغ 7100 دوالر، ومن أجل وضع هذا الرقم يف املنظور 
مع دول املنطقة، يبلغ دخل الفرد إيران 12800 دوالر، واململكة العربية السعودية 31300 دوالر، 
 102100 هو  وقطر  دوالر،   29900 املتحدة  العربية  واإلمارات  دوالر،   42100 والكويت 

دوالر)21(.
اليت ال . 9 املعقدة  الضريبية  القواني  منها  املصريف،  القطاع  تواجه  اليت  التحديات والعقبات 

تتناسب مع سياسات الدعم واإلصالح االقتصادي، ووجود قطاع مواٍز غري مسجل ميثله الصرافون 
تتم خارج  نقد-  أو خارجية، وصريفة، وحتويل  بعمليات كبرية -حواالت داخلية  يقومون  الذين 
اإلطار الرمسي وتنجم عنها عموالت ضخمة يف ظل رقابة ضعيفة أو حمددة؛ مما خلق بيئة صعبة 

19.David Wille, The roots of Iraq›s coming financial crisis, August 4, 2015,Avariable 
at: http://globalriskinsights.com/2015/08/the-roots-of-iraq-coming-financial-crisis.     

20. مظهر حممد صاحل، التحليل االقتصادي ألزمة النموذج الريعي-الليربايل الراهن يف العراق، مصدر سابق، ص: 2.
21.Anthony H. Cordesman, Iraq: The Economic and Governance Sides of the 
Crisis, Center for Strategic and International Studies )CSIS(, August 18, 2014,p 6.                  
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للجهاز املصريف احلكومي واخلاص، وأدى إىل املضاربة يف سوق العملة األجنبية؛ مما أثر يف سياسة 
البنك املركزي باحملافظة على سعر صرف الدينار مقابل العمالت األجنبية بي مدة وأخرى، وأربك 

خططه يف اإلشراف على إدارة سوق النقد واحملافظة على توازهنا)22(.
نتجه  تواجهه  اليت  والتحديات  العراق  واملالية يف  االقتصادية  األزمة  استعراض طبيعة  وبعد 
الستقراء سياسات صندوق النقد الدويل وآثارها يف االقتصاد العراقي والكيفية اليت ميكن االستفادة 

من الدعم الذي يقدمه الصندوق من ديون ومسامهات مالية ائتمانية. 
ثالثاً: سياسات صندوق النقد الدويل وآثارها يف االقتصاد العراقي:

يعدُّ صندوق النقد الدويل مؤسسة مالية دولية ختتص بتقدمي القروض إىل الدول األعضاء 
ملعاجلة العجز يف موازين مدفوعاهتا، ومواجهة أزماهتا املالية واالقتصادية، يف املقابل يفرض الصندوق 

سياسات وإجراءات ترتبط مبصاحل القوى الرأمسالية على الدول املقرتضة)23(.
وتنطلق مسامهات صندوق النقد الدويل يف دعم الدول األعضاء من األهداف اليت ارتكز 

إليها واليت تتمثل مبا يأيت)24(:
	 تشجيع التعاون الدويل يف امليدان النقدي بواسطة هيئة دائمة هتّيئ سبل التشاور والتآزر

فيما خيصُّ املشكالت النقدية الدولية.
	 اإلسهام يف حتقيق مستويات وبالتايل  الدولية؛  التجارة  املتوازن يف  والنمو  التوسع  تيسري 

22. مسري عباس، متطلبات اإلصالح املصريف يف العراق يف عام 2016، صحيفة املثقف، مؤسسة املثقف العريب، اسرتاليا، العدد 
.www.almothaqaf.com :3985، اخلميس 03 - 08 – 2017، على الرابط

23. صندوق النقد الدويل هو وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة، أنشئ مبوجب معاهدة دولية يف مؤمتر بريتون-وودز بالواليات 
املتحدة األمريكية يف الفرتة من 1-22 متوز 1944، للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العاملي. وبدأ ممارسة أعماله يف األول من 
آذار 1947، ويقع مقره يف واشنطن العاصمة، ويبلغ عدد أعضائه 189 دولة، ويتم حتديد القوة التصويتية لكل دولة عضو على وفق 
حصتها النسبية يف رأس مال الصندوق، واملكانة االقتصادية لدولة ما قياساً إىل الدول األخرى، ومبا أن الواليات املتحدة األمريكية 
هي أكرب اقتصاد عاملي إذ متتلك أكرب حصة يف الصندوق لتبلغ 17,16، فهي متتلك أكرب عدد أصوات يف صندوق النقد الدويل. 

عادل املهدي، عوملة النظام العاملي ومنظمة التجارة العاملية، الدار املصرية اللبنانية، ط2، 2004، ص: 109.
املتحدة  الواليات  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  إسالمي،  اقتصادي  تقدير  الدويل:  النقد  اهلل، صندوق  عبد  رياض  24.مها 

األمريكية، 2012، ص: 23. 
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البلدان  جلميع  اإلنتاجية  املوارد  تنمية  ويف  عليها،  واحملافظة  احلقيقي  والدخل  العمالة  من  مرتفعة 
األعضاء، على أن يكون ذلك من األهداف األساسية لسياستها االقتصادية.

	 العمل على حتقيق االستقرار يف أسعار الصرف واحملافظة على ترتيبات صرف منتظمة بي
البلدان األعضاء، وجتنُّب التخفيض التنافسي يف قيم العمالت.

	 املساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد األطراف فيما خيصُّ املعامالت اجلارية بي
البلدان األعضاء، وعلى إلغاء القيود املفروضة على عمليات الصرف واملعرقلة لنمو التجارة العاملية.

	 بضمانات العامة مؤقتاً  هلا استخدام موارده  البلدان األعضاء، متيحاً  الثقة لدى  تدعيم 
كافية؛ كي تتمكن من تصحيح االختالالت يف موازين مدفوعاهتا دون اللجوء إىل إجراءات مضرّة 

بالرخاء الوطين أو الدويل.
ويقدم الصندوق عدة أشكال من املساعدات لدعم الدول األعضاء هبدف التخفيف من 

حدة االضطرابات املالية واالقتصادية اليت تواجهها، تتمثل مبا يأيت:
1- املساعدات املالية: يقدم صندوق النقد الدويل مساعدات مالية متنوعة ومتباينة حسب 
طبيعة وقيمة العجز يف موازين املدفوعات، ودرجة االلتزام بالسياسات واإلجراءات اليت حيددها. وإن 
املساعدات املالية والتسهيالت اليت يقدمها الصندوق للدول األعضاء متكن البلد من االقرتاض من 
الصندوق مببادلة مبلغ من عملته مبقدار ما يعادهلا من عمالت بقية األعضاء اآلخرين أو حبقوق 
السحب اخلاصة لدى صندوق النقد الدويل، وبعد املدة احملددة املتفق عليها يعيد البلد أو حقوق 
السحب اخلاصة )الديون( مع الفائدة اليت يفرضها الصندوق)25(. وضمن الشرحية االئتمانية صادق 

25. ومن أهم أنواع املساعدات املالية اليت يقدمها الصندوق نذكر: 
أ- الشرحية االحتياطية: وهي مقدار الزيادة يف حصة العضو عند حيازات الصندوق من عملته يف حساب املوارد العامة، باستثناء 
احليازات النامجة عن عمليات الشراء، واالقرتاض اليت قام هبا ذلك البلد، يف إطار خمتلف السياسات االستخدامية ملوارد الصندوق. 
وجيوز للبلد الذي له شرحية احتياطية أن يقرتض مبلغاً يعادل قيمتها بشرط وجود حاجة مرتبطة مبيزان املدفوعات، وال خيضع هذا 
أن  املعين  للبلد  وميكن  الصندوق،  ملوارد  استخداماً  ليست  وهي  رسوم  عليه  تفرض  وال  املتبعة،  االقتصادية  للسياسات  السحب 

يستخدمها حبرية.
ب- الشرائح االئتمانية: تعدُّ هذه السياسة من أهم السياسات االستخدامية ملوارد الصندوق حيث يقدم االئتمان يف أربع شرائح 
على  الدويل  النقد  صندوق  شروط  احلمداين،  ناجي  عودت  املصدر:  العضو.  البلد  حصة  من   %25 شرحية  مقدار كل  يعادل 
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اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل يف 7 متوز 2016 على اتفاقية )ترتيبات االستعداد االئتماين 
مع العراق(؛ هبدف غلق فجوة مالية تزيد على 50 مليار دوالر خالل السنوات 2016 -2019، 
ومتنح التسهيالت االئتمانية بواقع 13 قسطاً ابتداًء من منتصف متوز 2016، وإن مدة القرض هي 
مخس سنوات )لكل قسط( تتخللها فرتة مساح بنحو ثالث سنوات وبفائدة يسرية هي 1,55% إىل 

2,5% )حسب سقوف حصة العراق()26(.
2- التسهيالت التمويلية: تستخدم هذا التسهيالت للبلد الذي يعاين من مشكالت ميزان 
املدفوعات نتيجة الختالالت هيكلية يف جماالت اإلنتاج والتجارة واألسعار األمر الذي جيعل من 
الصعوبة على تلك الدول أن تستمر يف تطبيق السياسات االئتمانية واإلصالحات اليت يؤكد على 

تنفيذها صندوق النقد الدويل، وتقسم تلك التسهيالت على عدة أنواع، هي)27(:
.EFF أ- التسهيل التمويلي املمدد

.SAF ب- التسهيل التمويلي للتصحيح اهليكلي
.EASF+ج- التسهيل التمويلي املعزز للتصحيح اهليكلي

.CCFF د- التسهيل التمويلي التعويضي والطارئ
هـ- التسهيل التمويلي لتحويل األنظمة االقتصادية إىل النظام الليربايل.

و- التسهيل التمويلي املخزونات االحتياطية.

االقتصاديات النامية، صحيفة املدى، العدد 3884، 25 آذار 2017، ص: 2.
26. توفر اتفاقية االستعداد االئتماين مظلة مالية للعراق تزيد على 20 مليار دوالر، وهي بصورة قروض ميسرة تتم على النحو اآليت: 
3 مليارات دوالر قرض من البنك الدويل، و3,5 مليار دوالر قرض من البنك اإلسالمي للتنمية، و4,2 مليار دوالر قروض ميسرة 
من جمموعة الدول الصناعية السبع الكربى مبا فيها القرض األمريكي، و4,6 مليار دوالر نامجة عن تأجيل تعويضات حرب الكويت، 
فضاًل عن التسهيالت االئتمانية للصندوق والبالغة )5,3( مليار دوالر، وقروض من دول أخرى. للمزيد ينظر: قانون املوازنة العامة 

االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 2017، جريدة الوقائع العراقية، العدد 4430، 9 كانون الثاين 2017، ص: 10-6.
27. عودت ناجي احلمداين، مصدر سابق، ص: 3.
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	سياسات صندوق النقد الدويل
يتمتع صندوق النقد الدويل بشرعية وفعالية دولية ضمن املنظومة الرأمسالية، ويفرض سياسات 
القروض  اليت متّر بأزمات مالية واقتصادية واليت تتقدم لطلب  البلدان  تكون صعبة على  وشروطاً 
ويلزمها بتنفيذ وصفة اإلصالح االقتصادي اليت هي عبارة عن حزمة من اإلجراءات االقتصادية 
الدول  مبصاحل  املقرتضة  الدول  إرادة  رهن  إىل  تؤدي  اليت  الوطنية  املصاحل  يف  املؤثرة  والسياسية 
واملؤسسات الدولية الدائنة. وقد تركت شروط صندوق النقد الدويل تداعيات سلبية أّدت يف النهاية 
إىل فقر البلدان النامية املقرتضة، وجعلتها تدور يف حلقة مفرغة هتيمن عليها القوى الرأمسالية)28(، 

وأن الشروط اليت يفرضها صندوق النقد الدويل على البلدان املدينة تتلخص باآليت)29(:
أ- من ناحية السياسة االستثمارية فإن شروط صندوق النقد تتحدد يف: 

1- خصخصة القطاع العام ومنح الدور األساسي يف النشاط االقتصادي للقطاع اخلاص. 
2- إصدار القواني اليت تضمن محاية مصاحل القطاع اخلاص احمللي واألجنيب.

3- إعفاء الشركات األجنبية من الضرائب والرسوم. 
من  منتسبيها  ومستحقات  أرباحها  حتويل  يف  العاملة  األجنبية  للشركات  احلق  منح   -4

العاملي بالنقد األجنيب إىل اخلارج. 
ب- ومن ناحية التجارة اخلارجية حيدد صندوق النقد شروطه فيما يأيت: 

1- دعم نشاط القطاع اخلاص وهتيئة الفرص املناسبة كافة لنشاطه.
2- إلغاء القيود املفروضة على الصادرات والواردات السلعية.

3- إلغاء نظام الرقابة على النقد األجنيب وتطبيق سياسة السوق املفتوحة. 
4- ختفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية. 

28.كمال درويش، مستقبل النظام النقدي الدويل: التحديات والفرص، يف كتاب التطورات االسرتاتيجية العاملية: رؤية استشرافية، 
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظيب، 2011، ص: 244.

29. عودت ناجي احلمداين، مصدر سابق، ص: 4.
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ج- أما من ناحية اإلنفاق القومي فتتلخص شروط صندوق النقد فيما يأيت: 
1- إلغاء الدعم احلكومي للسلع التموينية الضرورية حلياة املواطني. 

املاء، والكهرباء، وخدمات  توزيع  املختلفة وزيادة أسعار  السلع  الضرائب على  2- زيادة 
الصحة، والتعليم، والنقل، ومجيع اخلدمات اليت تدعمها احلكومة. 

3- رفع أسعار منتجات القطاع العام وتقليص دوره يف التنمية االقتصادية. 
4- ختفيض اإلنفاق احلكومي اجلاري، وإيقاف التعيينات يف قطاعات الدولة. 

صعيد  على  الدويل  النقد  صندوق  يتبناه  الذي  النهج  أن  اإلجراءات  هذه  من  ونستنتج 
التخلي عن الدعم املايل للسلع الضرورية يف حياة  االستدانة اخلارجية يفرض على الدول املدينة 
ويلزمها  النفطية.  املشتقات  عن  فضاًل  األساسية،  السلع  من  ذلك  وغري  والرز  املواطني كاخلبز، 
كذلك بتخفيض عملتها النقدية مقابل العمالت األجنبية؛ األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض قيمة 
بتقليص  املقرتضة  البلدان  يلزم  ذلك  فضاًل عن  اخلارج،  إىل  املصدرة  األخرى  والسلع  اخلام  املواد 
الضرائب  بزيادة  املدينة  البلدان  القطاعات والضمان االجتماعي. وباملقابل يطالب  اإلنفاق على 

على اخلدمات اليومية والسلع األساسية )30(.
البلدان املقرتضة ألسواق  النقد الدويل إىل حتويل  يتبناها صندوق  وهتدف السياسات اليت 
لتحويل  املوضوعية؛  الظروف  وتشكيل  عالية،  بأسعار  الرأمسالية  الدول  بضائع  لتصريف  مفتوحة 
االقتصاد القائم على التخطيط والتوجيه املركزي إىل اقتصاد سوق رأمسايل تابع للقوى والشركات 

الرأمسالية اليت ال تعرف سوى املزيد من األرباح)31(.
وإزاء تلك اإلجراءات تعّرض صندوق النقد الدويل النتقادات الذعة من قبل العديد من 
 Michel« الكتاب واملراقبي االقتصاديي، أبزرها ما قدمه عامل االقتصاد ميشيل تشوسودوفيسكي

30. ورويك موراي، جغرافيات العوملة: قراءة يف حتديات العوملة االقتصادية والسياسية والثقافية، ترمجة: سعيد منتاق، اجمللس الوطين 
للثقافة والفنون، الكويت، 2013، ص: 352. 

31. املصدر نفسه، ص: 3.
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Chossodovski« الذي أكد أن برنامج صندوق النقد الدويل قد يرتك الدولة يف بعض األحيان 

انتقد االقتصادي  فقريه كما كاَن سابقاً، لكن مع مديونية أكرب وصفوة حاكمة أكثر ثراًء. وقد 
 Joseph” ستيغلتش  جوزيف  بيل كلينتون-  األسبق  الرئيس  مساعدي  أهم  -أحد  األمريكي 
Stiglitz“صندوق النقد الدويل يف أحد أحباثه السابقة، مؤكداً أن القروض اليت تقدم من الصندوق 

إىل الدول تكون ضارّة يف حاالت كثرية والسيما اليت توجه إىل الدول النامية، على الرغم من أن 
لوائح الصندوق تنصُّ على عدم تسّبب القرض مبشكالت للدول وعدم ممارسة ضغوط على الدول 
املقرتضة إلجبارها على تبين سياسات ال عالقة هلا باملشكلة االقتصادية، ولكن هذه اللوائح يتم 

اخرتاقها يف كثري من األوقات ومل يتم االلتزام هبا)32(.
ومن خالل ما تقّدم فإن اإلصالحات اليت يفرضها صندوق النقد الدويل على البلدان املدينة 
ال تتالءم مع بيئتها االقتصادية، وهي يف الغالب غري قابلة للتطبيق؛ وهلذا فشلت مشاريع التنمية، 
اليت نفذت شروط  النماذج  العديد من  االقتصادية واملالية. وهنالك  البلدان  وازدادت مشكالت 

الصندوق، وكانت النتائج زيادة الديون، وتعميق األزمات اليت تعاين منها البلدان املدينة. 
اليونان  ديون  أزمة  ملعاجلة  وبرامج التقشف  الدويل  النقد  تطبيق وصفة صندوق  أّدى  فقد 
الوفاء  عن  وعجزها  إفالسها  اليونان  إعالن  وإىل  واملالية،  االقتصادية  األزمة  تعميق  إىل  اخلارجية 
سنوات 2004- اخلارجي بي  الدين  وارتفع حجم  اقتصادها،  اخلارجية واهنيار  ديوهنا  خبدمات 

2009 إىل أكثر من 70 مليار يورو. وقد أّدت إجراءات التقشف اليت نفذهتا اليونان إىل اهنيار 
العديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وإىل إضعاف قدرة الدولة وفاعليتها، فضاًل عن ارتفاع 
عدد العاطلي عن العمل إىل أكثر من مليون شخص، وتدهور النمو االقتصادي إىل الصفر؛ مما 
أدى إىل تدين القدرة التنافسية للسلع اليونانية، وختفيض األجور والرواتب، ورفع نسبة الضرائب. ويف 
نيسان 2015، دعا الرئيس اإلندونيسي جوكوا ويدودوا -بعد جتارب بالده مع الصندوق الدويل- 

32. نقاًل عن: حممود علي، صندوق النقد..ماذا فعل يف اقتصاديات الدول؟، حبث منشور على شبكة اإلنرتنيت يف 1/ 2016/8 
/http://elbadil.com :على املوقع
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دول العامل الثالث إىل عدم االعتماد على مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد، مشرياً إىل 
أن بالده ودواًل أخرى تريد أن تقف على قدم املساواة مع تلك املؤسسات)33(.

وبعد األزمة املالية اليت واجهت العراق نتيجة الخنفاض أسعار النفط، استطاعت احلكومة 
أخرياً أن تفصح عن برناجمها االقتصادي يف مواجهة هذه األزمة بسلسلة من اإلجراءات التقشفية 
والرسوم الضريبية واالستقطاعات اليت طالت رواتب املوظفي واملتقاعدين، وكان باكورة هذا الربنامج 
هو القروض اخلارجية من صندوق النقد الدويل بشروط صارمة ودون أي اعرتاض أو تفكري بتشجيع 
إدارة صندوق  املدرة للدخل يف جماالت )الصناعة، والتجارة، والزراعة(. فيما أكدت  القطاعات 
النقد الدويل أن قرض الصندوق والبالغ )13( مليار دوالر سيكون ضمن برنامج اقتصادي لثالث 
سنوات يشمل »محاية الفقراء وكبح الفساد«، إال أن الشروط اليت ُوِضَعت خُتاِلُف مبدأ القرض 
ومحاية الفقراء. فقد صرّح املتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية يف 2016/10/9 بأن نسبة الفقر 
يف العراق ارتفعت إىل نسبة 30%، وأن هنالك شرائح اجتماعية أخرى ترتاوح نسبتها بي 12-

15% من السكان معرضة لالحندار إىل مستوى مماثل)34(.
وقد قال السيد كرستيان جوز رئيس بعثة الصندوق للعراق يف بيان: »يتضرَُّر العراق تضّرراً 
التنظيم اإلرهايب، واالخنفاض احلاد يف أسعار النفط العاملية، منذ عام  شديداً بسبب الصراع مع 
بتصحيح مايل  املدفوعات،  ميزان  وأزمة  العامة،  املالية  لألزمة  احلكومة  استجابت  لكن   .2014
كبري، ولكّنه ضروري، مدعوماً مبساعدة مالية من اجملتمع الدويل. ويف عام 2016، استمّر النمّو 
احلقيقي إلمجايل الناتج احمللي بنسبة 11%، مدعوماً بزيادة كبرية يف إنتاج النفط الذي استفاد من 
بنسبة 8% بسبب  النفطي  االقتصاد غري  تقّلص  فقد  السابقة. ومع ذلك،  النفطية  االستثمارات 
الصراع وتصحيح أوضاع املالية العامة. ويف عام 2017، يُتوقع أن يبقى النشاط االقتصادي خافتاً 
بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة 1,5% مبوجب االتفاقية اليت توصلت إليها منّظمة الدول املصّدرة 

33.نقاًل عن: املصدر نفسه، ص: 3.
34. وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسبة الفقر يف العراق إىل %30، 2016/10/9.
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للنفط )األوبك(، والتعايف املتواضع للقطاع غري النفطي«)35(.
اجلدير بالذكر هو أن الدين اخلارجي للعراق قد بلغ ما يقارب 68 مليار دوالر، وهو يعدُّ 
مبلغاً كبرياً يف ظل ما ميرُّ به العراق من أزمة مالية خانقة، وجيعله مرتبطاً وتابعاً إلرادة الدول املدينة 
له)36(. وقد كشفت اللجنة املالية النيابية يف شباط 2017 أن التكاليف املالية اليت تكبدها العراق 
بلغت  فيما  مليار دوالر  ولغاية اآلن جتاوزت حنو 36  منذ عام 2014  اإلرهاب  يف حربه ضد 
التحتية واملشاريع 30 مليار دوالر؛ وهذا يتطلب مزيداً من اإلنفاق ومزيداً  اخلسائر املادية للبىن 
من الديون)37(. وال تقف مشكالت العراق املالية عند حدِّ تغطية نفقات احلرب املرتفعة خالل 
2017، بل تتجاوزها إىل ملف النازحي، إذ ارتفاع عدد النازحي إىل 4 ماليي نسمة، وحنو 10 
الذين حيتاجون إىل مساعدات إنسانية، فضاًل عن متطلبات عمليات  الفقراء  ماليي نسمة من 
إعادة اإلعمار وتعويض املتضررين عما خلفته هذه حرب التحرير؛ فكل ذلك سيرتك أثراً وتكلفة 

كبرية، ويضيف أعباًء ماليًة جديدًة على االقتصاد العراقي)38(. 
العراق  باشر  املقرتضة،  الدول  على  الدويل  النقد  صندوق  يفرضها  اليت  الشروط  وضمن 
بتقليص الدعم احلكومي أو إيقافه، وختفيض دعم أسعار الطاقة، وتقليص اإلنفاق على األجور 
والرواتب وتقليص اخلدمات ورفع نسبة الضرائب، فضاًل عن شرط مراقبة إنفاق القرض كي ال يقع 
يف فخاخ الفاسدين؛ ملا متلكه املؤسسات املالية الدولية من معلومات عن منظومة الفساد يف العراق. 
ويؤكد عضو جلنة االقتصاد واالستثمار النيابية حارث احلارثي »أن صندوق النقد الدويل لن يسّلم 
العراق القرض؛ لضمان ذهاب األموال إىل املشاريع الضرورية، والتأكد من عدم ذهاهبا إىل مشاريع 

35. كرستيان جوز، مصدر سابق، ص: 4.
36. موسوعة إحصائية القوى العاملية: على الرابط:

 http://www.globalfirepower.com/external debt-by-country.asp2017.                                                                                                
37. انظر: طارق العجال، ضريبة اإلرهاب املالية، حبث منشور على شبكة اإلنرتنت على الرابط:

./http://www.oic-cdpu.org/ar/topic 11/10/2016 
38. تقرير صندوق النقد الدويل، ارتفاع ديون العراق واخنفاض االحتياطي النقدي األسباب واملعاجلات، 18 آذار 2017.
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ومهية«. وقد مت تطبيق تلك الشروط عملياً بقواني وتشريعات ضمن قانون املوازنة العامة االحتادية 
للسنة املالية 2017، وكان من أمهها ما يأيت)39(:        

- إيقاف التعيينات يف مجيع الوزارات باستثناء بعض الدوائر اخلدمية )املادة 11/ ثالثاً(.	
- إصدار قانون يسمح للموظف احلصول على إجازة أربع سنوات براتب امسي أو أكثر من 	

أربع سنوات دون راتب )املادة 38(.
- ختفيض عدد السيارات من السادة املسؤولي )املادة 32 / أواًل(.	
- ختفيض خمصصات اإليفادات مبا ال يقلُّ عن )50%( )املادة 32 / رابعاً(.	
- إعادة النظر يف مالكات التمثيل الدبلوماسي حسب أمهية البلد )املادة 32 / خامساً(.	
- إيقاف التعيينات وتقليص أعداد العاملي يف الرئاسات الثالث )املادة 18 / جـ(.	
- بناء قدرات اإلدارة الضريبية، واجلمركية، والفنية، واإلدارية، والتشريعية لتوفري املوارد املادية 	

والبشرية الضرورية لذلك، واستخدام القطاع املصريف؛ الستحصال الضرائب والتعرفة اجلمركية.
- استحداث ضرائب جديدة كضريبة الدخل للموظفي وزيادة نسبتها، كما ورد يف )املادة 	

الدولة  موظفي  واملخصصات جلميع  الرواتب  من جمموع   )%3،8( نسبة  تستقطع  أواًل(:   /  33
والقطاع العام واملتقاعدين كافة؛ لسد احتياجات الدولة من نفقات احلشد الشعيب ودعم النازحي. 
ثانياً: تستقطع نسبة 8،0% مثانية بالعشرة من املئة وينقل إىل احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات 

املصروفات األخرى.
- االبتعاد عن تغيري السياسة الضريبية ضمن قانون املوازنة والسيما اإلعفاءات اليت مت اتباعها 	

يف املوازنات السابقة )املادة 17(.
- استحصال الضرائب املرتتبة على شركات النفط األجنبية واملتعاقدين الثانويي العاملي معها 	

على وفق قانون رقم )19( مبا يف ذلك عن املدفوعات العينية )املادة 48(.

39. قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 2017، جريدة الوقائع العراقية، العدد 4430، 9 كانون الثاين 
2017، ص: 31-17.
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- زيادة بدالت إجيار أموال الدولة واللجوء إىل بيعها، وحتسي عملية املزايدات واالحتكام 	
إىل أسعار الظل يف التسعري.

- فرض رسم تغيري جنس األرض وفرض غرامات عالية مانعة من حتويل جنس األرض خارج 	
التجاوزات  ومنع  اخلضراء،  املناطق  للحفاظ على  الرمسية  واملوافقات  والعمراين  احلضري  التخطيط 

عليها، ومنع استغالل الفراغات استخداما سيئاً )املادة 14/ ثالثاً، ورابعاً(.
- البطاقات 	 نظام  وفق  على  تعمل  وتطويرها، وجعلها  واملاء  الكهرباء  جباية  حتسي طرق 

املدفوعة مسبقاً؛ مما يساعد الدولة يف زيادة إيراداهتا )املادة 21(.
- االستهالك 	 لرتشيد  وذلك  الضرورية كافة  غري  السلع  على  املضافة  القيمة  ضريبة  فرض 

العشوائي وغري اجملدي كالسلع الكمالية.
- فرض ضريبة مبيعات على خدمة اهلاتف النقال واإلنرتنت وباجتاه تصاعدي )املادة 20 / 	

ثانياً(، و)املادة 23 / أواًل(.
- استحداث رسوم تتعلق بإنشاء املدارس والكليات األهلية واملباين السكنية االستثمارية. 	
- يتم تعديل نسبة ضريبة العقار من 10% إىل 12% من العائدات السنوية لألمالك العقارية 	

)املادة 37(.
ومن خالل اطالعنا على قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية 2017، 
مالية  أزمة  يواجه  العراق  أن  نرى  الثاين 2017،  العراقية يف 9 كانون  الوقائع  املنشور يف جريدة 
واقتصادية صعبة ما جتعله خاضعاً لشروط صندوق النقد الدويل وملتزماً هبا، على الرغم من ارتداداهتا 
السلبية على واقع الشعب العراقي اخلدمايت واملعاشي، وما ميرُّ به من ظروف ومآٍس، فضاًل عن 
القروض اليت تتطلب السداد ضمن فرتة حمددة، اليت ستشكل عبئاً كبرياً على الواقع العراقي بكل 

جوانبه وتفاصيله؛ ومن هنا ُوجَِّهت الكثري من االنتقادات لربامج الصندوق وسياساته.
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االنتقادات املوجهة لربامج صندوق النقد الدويل
بعد تطبيق برامج صندوق النقد الدويل وسياساته يف كثرٍي من الدول اليت عانت من أزمات 
وغانا،  اليونان، وروسيا،  ومنها:  الدول  تلك  على جتارب  االطالع  ومالية ومن خالل  اقتصادية 
والبريو، والعراق، وغريها، واتضح أن تلك الربامج والسياسات املقدمة من الصندوق مل تسعفها أو 
ختلصها من األزمات اليت مترُّ هبا، إمنا زادت من حدة تلك األزمات والفجوات اليت تعاين منها؛ 

ومن هنا وجهت العديد من االنتقادات اليت كان من أمهها ما يأيت)40(:
- برامج وسياسات الصندوق هتدف إىل جعل الدول النامية جمرد توابع جيب عليها التكيُّف 	

أو االندماج الكامل مع النظام الرأمسايل بداًل من أن تكيُّف اقتصادياهتا ملصاحلها ومتطلبات شعوهبا.
- إجبار تلك االقتصادات على دعم القطاع اخلاص، ألنه يف ظل سوق مفتوحة سيؤدي 	

ذلك على اخنفاض العجز يف امليزانية العامة، وحبكم أن القطاع اخلاص يف الدول النامية ال يتوافر 
على إمكانيات متّكنه من استيعاب االقتصاد الليربايل الذي تفرضه الدول املتقدمة اليت متتلك قطاعاً 

خاصاً له إمكانيات كبرية؛ مما أّدى إىل انسياب املوارد للقطاع اخلاص دون فائدة لتلك الدول.
- غالباً ما تؤدي تطبيق برامج الصندوق إىل سياسة انكماشية حيث تزداد نسبة البطالة، 	

وينخفض مستوى االستهالك واإلنفاق؛ وبالتايل اخنفاض معدالت النمو.
- اضطرابات 	 عنها  ينتج  برامج  وتطبيق  للبلد  االقتصادية  السياسة  يف  الصندوق  تدخل 

اجتماعية واسعة وتفاوت طبقي وارتفاع مستوى الفقر، ومن تلك السياسات: تسريح فائض العمالة 
واحندار املستوى املعيشي للفرد، ورفع الدعم على أسعار املواد االستهالكية واخلدمية الرئيسة.

- إجراءات ختفيض قيمة العملة احمللية أّدى إىل ارتفاع قيمة الواردات بالعملة الصعبة حيث 	
تسبب يف ارتفاع تكاليف اإلنتاج وبالتايل زيادة التكاليف االستثمارية للمشروعات اجلديدة، وكذا 

ارتفاع مستوى املعيشة وانعكاساته على األغلبية السابقة من املواطني.

40. للمزيد ينظر: ورويك موراي، مصدر سابق، ص: 339-336.
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- تتطلب سياسات الصندوق إلغاء القيود وحترير التجارة اخلارجية والتوسع يف درجة االنفتاح 	
ما يؤدي إىل انتقال االستثمارات ورؤوس األموال األجنبية للداخل، ونتيجة للمنافسة غري املتكافئة 

بي االستثمار احمللي واألجنيب فإن هذا األخري يتمكن من اهليمنة على االقتصاد الوطين.
- اضطراب يف سياسات الدول النامية الداخلية واخلارجية بسبب عدم استقرار اقتصاداهتا 	

وتبعيتها للدول املدينة هلا.
وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت إىل برامج وسياسات صندوق النقد الدويل يف إعادة 
هيكلة اقتصادات الدول املقرتضة، إاّل أنه يوجد مناذج مّرت بأزمات اقتصادية مثل تركيا اليت تعرضت 
ألزمة اقتصادية يف 2002، واستدانت من الصندوق على وفق شروط اتفق عليها الطرفان بعد 
مفاوضات عدة نتجت عن تطبيق برامج مالئمة لظروف تركيا اليت جنحت يف االستفادة، ومتكنت 

من تسديد ديوهنا كافة من الصندوق يف 2015)41(.
اليت  وخدماهتا  الديون  بشروط  تأخذ  اليت  الدول  على  املرتتبة  اآلثار  إن  القول:  وخالصة 
يفرضها صندوق النقد الدويل أّدت إىل حتقيق ”نتائج جيدة“ على الصعيد املايل والنقدي )االقتصاد 
ميزان  عجز  واخنفض  العامة  املوازنة  عجُز  واخنفض  التضخُّم،  معدل  اخنفض  أي  فقط،  الرمزي( 
املدفوعات، وارتفاع احتياطيات العمالت األجنبية، ولكن مقابل ذلك ارتفاع يف معدالت البطالة، 
وتفاقم مشكالت أسعار الصرف، وزيادة يف مظاهر الركود، وتباطؤ األسواق، وزيادة أعداد الفقراء، 
وارتفاع أسعار السلع واخلدمات، وميكن عزو ذلك إىل أن معظم الدول نفذت برامج الصندوق 
كحزمة متكاملة من السياسات، ودون النظر يف مدى مالءمتها للظروف اليت مترُّ هبا اقتصاداهتا، 

وعدم التدرُّج يف تطبيقها.

التحرير، 2017/1/24، على  النقد عاملياً، صحيفة  الناجحة والفاشلة لصندوق  التجارب  41. رنا عبد الصادق، تعرف على 
.http://www.tahrirnews.com :الرابط
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رابعاً: صياغة اسرتاتيجية اقتصادية متكاملة
السابقة  التجارب  إىل  ننظر  أن  جيب  جديدة  ملرحلة  اقتصادية  اسرتاتيجية  بصياغة  للبدء 
لالستفادة من اخلربة اليت اكتسبتها يف كيفية إدارة عملية التحّول االقتصادي، واالندماج مع اقتصاد 
النقد  صندوق  مثل  العاملي  باالقتصاد  املتحكمة  الدولية  األطراف  مع  والتعامل  تدرجيياً،  السوق 
الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، فضاًل عن املتغريات اليت واجهتها على املستويي الداخلي والدويل، 
صياغة  عن  فضاًل  االقتصادية،  أزماهتا  مواجهة  يف  قوة  نقاط  إىل  وحتويلها  قدراهتا،  تنمية  وطرق 
اسرتاتيجية تتوافق مع متطلبات العصر ومتغرياته؛ ومن هنا سنتطرق إىل بعض النماذج والتجارب 

اليت تكّللت بالنجاح. 
التجربة املاليزية:. 1

تُعدُّ التجربة املاليزية يف التنمية من التجارب املهمة، إذ إهنا جنحت يف الدمج بي اقتصاديات 
السوق والعوملة واالحتفاظ بنهج االقتصاد الوطين لتتحول خالل فرتة قصرية من بلد يعتمد على 
تصدير املواد األولية إىل واحدة من أكرب الدول املصدرة للسلع والتقنية الصناعية يف منطقة جنوب 

شرقي آسيا.
ولعّل من أسباب جناح تلك التجربة ما صرح به مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا األسبق يف 
مواقف عدة بالقول: إن جتربة النهضة يف ماليزيا كانت صعبة نظراً لتعدد األعراق والديانات املختلفة 
داخل اجملتمع املاليزي، ولكن على الرغم من ذلك قّرر اجلميع أن يضع خالفاته جانباً، ويشارك يف 
التنمية وسياستها، وترك اخلالفات السياسية، مشرياً إىل أن العمل على تكوين التحالف بي القوى 
السياسية يف ماليزيا من العوامل األساسية اليت أّدت إىل هنضتها، وكذلك توفري فرص العمل، والتوجه 
التصنيع والسيما يف جمال »الشرائح اإللكرتونية« ملا متتاز به من استثمار وتوظيف لأليدي  حنو 
العاملة بنحٍو واسع، وأكد أن ماليزيا قدمت إعفاءات ضريبية تصل حىت عشر سنوات، ومت تزويد 
املناطق املختلفة بالبنية التحتية، والسماح باالقرتاض للمستثمرين األجانب من البنوك احمللية. وأكد 
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بأن االسرتاتيجية الصناعية اليت ُوِضَعت منذ بداية عملنا كانت نتائجها مقبولة حىت هذه اللحظة، 
إذ ال يوجد لدينا باحثي عن عمل، وجنتذب العمالة املاهرة من اخلارج، وكان متوسط دخل الفرد 
يف اجملتمع املاليزي 350 دوالراً سنوياً عند بدايتنا، لكنه اآلن ارتفع إىل 3000 دوالر سنوياً، ونوه 
إىل ضرورة أن يستمر دعم احلكومة القطاع اخلاص حىت تستطيع أن حتقق الربح املطلوب، مشرياً 
إىل التجربة املاليزية اليت دعمت فيها احلكومة املاليزية مشروع اخلصخصة كما قدمت فيها الدولة 
القروض املـُيسرة للقطاع اخلاص مع االهتمام يف الوقت نفسه بتقدمي أجود اخلدمات إىل املواطن)42(.

ويف سياق البحث نرى أن مهاتري قد حّذر من خطورة اتباع شروط صندوق النقد الدويل 
ونصائحه. وأوضح مهاتري بأن جتربتهم مع صندوق النقد الدويل فشلت؛ ألن الصندوق أعطى هلم 
نصائح مضللة، وهم تفادوها عقب معرفتهم بذلك، قائاًل: »اكتشفنا أن نصائح صندوق النقد 
الدويل ليست كلها حقيقية خالصة وبعضها مضللة؛ ومن هنا قررت ماليزيا التعامل مع مشكالهتا 

ذاتياً من دون الرجوع إىل نصائح صندوق النقد الدويل«)43(.
وهكذا جنحت اسرتاتيجية التنمية االقتصادية املاليزية يف جتاوز الكثري من األزمات االقتصادية 
العاشرة بي  املرتبة  من خالل تطبيق مبادئ اسرتاتيجية مكنتها من حتقيق تقدُّم كبري وصواًل إىل 

اقتصادات العامل، ومن بي أهم تلك املبادئ ما يأيت)44(:
منــذ  املتميــزة  السياســية  القيــادات  مــن  عــدد  ماليزيــا  يف  هتّيأ  فقد  السياســية:  القيــادة   .1
االســتقالل حــىت اآلن، وقد امتازت هذه القيادات بأهنا مثقفـة ومتعلمـة وقـادرة علـى العمـل لتحقيـق 
املصـاحل العليـا للدولـة يف ضـوء اسـتيعاب عميـق لتعقيـدات الوضـع الـداخلي، وحساسـياته، وجمموعـة 

احلسـابات اإلقليمية والدولية.

42. نوال عبد املنعم بيومي، التجربة املاليزية.. وفق مبادئ التمويل واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2011، 
ص: 43.

43. رنا عبد الصادق، مصدر سابق، ص: 3.
44. للمزيد ينظر: نادية فاضل عباس فضلي، التجربة التنموية يف ماليزيا من العام 2010-2000، جملة السياسية الدولية، العدد 

الرابع واخلمسون، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العراق، 2014، ص: 173-170.
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حتقيق مبدأ التعايش واملشاركة من خالل االعرتاف بالتنوع العرقي والديين واإلقرار بوجود 
اختالالت حقيقية يف مســتويات الــدخل والتعلــيم بي فئـــات اجملتمــع والتوافــق لتـوفري شـبكة أمـان 
اجتماعياً  مـدخاًل  ذلـك كـان  وكل  وتـدرجيي،  وواقعـي  هـادئ  بنحٍو  االخـتالالت  من  واسـتقرار 

وسياسياً؛ لتذليل العقبات اليت تعيق عملية التنمية.
احلقيقـي  املفهـوم  يتبنون  إهنم  إذ  التنميـة،  عمليـة  دفـع  يف  اإلسالم  دور  علـى  التأكيـد   .2
لإلسالم الـذي يقـوم علـى املرونـة، واالعتـدال، والوسـطية، وتركيزهـا علـى بنـاء نظـام سياسي يتفـق مـع 

اإلسالم، ويتأسـس علـى التنميـة، والدميقراطيـة، والشـورى، والتعايش السلمي.
إن  إذ  والسياسة،  االقتصاد  يف  القوي  دورها  على  والرتكيز  الدولة  سيادة  مببدأ  السمو   .3
الدولة  دور  حتّول  تعين  ولكنها  العام،  النشاط  من  الدولة  انسحاب  عنده  تعين  ال  اخلصخصة 
 State« لتكون الدولة الرشيدة القائمة بالتخطيط االسرتاتيجي، والنابع من مفهوم الدولة التنموية
Developmental« وحسب هذا املفهوم تضطلع الدول بدور فعال يقرتن بااللتزام بقضية التنمية.

 dignity 4. االهتمام بالقـيم الـيت بلـورت مالمـح الثقافـة املاليزيـة متمثلـًة يف قيمـة الكرامـة
والتوجه اجلماعي، والوالء للمجتمع والوطن، والتأكيد علـى قيمـة التماسـك والتنـاغم االجتمـاعي مـع 

اإلعالء مـن شـأن قيمـة االعتـدال وااللتـزام بأخالقيات العمـل والقـدرة علـى اإلجناز)45(. 
التجربة الصينية:. 2

تـَُعدُّ جتربة الصي االقتصادية واحدة من التجارب اليت أدهشت اجملتمع اإلنساين، إذ دفعت 
إجنازات التنمية املستدامة واملتسارعة خالل 30 عاماً من القرن املاضي، وتطبيق سياسة اإلصالح 
واالنفتاح، وقد سعى الكثري من العلماء والباحثي إىل اختاذ تلك التجربة أمنوذجاً للدراسة وتطبيقها؛ 
ألهنا مثلت رؤية جديدة لالنفتاح على العامل، وتبين هنج االقتصاد احلّر، مع احلفاظ على مركزية 
إدارة املؤسسات والشركات االقتصادية وتوجيهها؛ وقد حتّقق ذلك بعد تطبيق أمنوذج  الدولة يف 

45. نوال عبد املنعم بيومي، مصدر سابق، ص: 73.
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اخلاصة،  امللكية  إىل  املرتكز   )46(1992 يف  املختلط(  )االقتصاد  »االشرتاكية«  السوق  اقتصاد 
وتشجيع قيام املؤسسات والشركات، والرتكيز على التجارة اخلارجية كوسيلة رئيسة للتنمية، وتشجيع 
هذه  واستطاعت  الفساد،  ومكافحة  اإلدارة،  إىل  الغريب  النظام  إدخال  بعد  األجنيب،  االستثمار 
التجربة تعزيز مكانتها االقتصادية عاملياً. وحتقق ذلك من خالل تطبيق اسرتاتيجية التنمية واإلصالح 

االقتصادي املرتكزة إىل ما يأيت)47(:
العدالة يف توزيع الدخل والقضاء على الفقر.. 1
حماربة الفساد وتفعيل مبدأ احملاسبة.. 2
االهتمام باقتصاد املعرفة وحتقيق اندفاعة قوية يف جمال اإلبداع والتطوير والتجريب.. 3
الدولة . 4 تدخل  يكون  حبيث  الشامل،  املركزي  التخطيط  عن  بعيداً  التوجيهي  التخطيط 

لتصحيح احنرافات أداء السوق احلرة وما تفرزه من أثار توزيعية سلبية.
برنامج املناطق االقتصادية اخلاصة الجتذاب رؤوس األموال األجنبية واالستفادة منها ومن . 5

منتجاهتا بنحٍو أساسي حنو التصدير، اليت ختضع لنظام أداري خمتلف عن نظام املناطق الداخلية 
للصي.

من خالل ما تقدم نرى أن تلك التجارب اليت تكللت بالنجاح جاءت نتيجة حقيقية لتطبيق 
مبادئ اسرتاتيجية متوائمة مع البيئة والواقع السياسي واالقتصادي والثقايف لكل بلد، ومثلت مناذج 

حيتذى هبا من قبل العديد من الدول النامية اليت تسعى إىل حتقيق التقدم والنمو االقتصادي.
حنو بناء اسرتاتيجية العراق االقتصادية:. 3

لقد ارتكز االقتصاد العراقي سابقاً إىل اتباع اسرتاتيجية ذات توجه داخلي قائمة على سياسة 
العام، ومل يسمح لقوى  القطاع  اليت يسيطر عليها  الواردات  التصنيع احمللي مكان  إحالل عملية 

46. انظر: هدى ميتكيس، إجنازات الصعود الصيين-يف كتاب الصعود الصيين، مركز الدراسات اآلسيوية، جامعة القاهرة، القاهرة، 
2006، ص: 145.

47. للمزيد ينظر: جواد كاظم محيد، طبيعة النظام االقتصادي املختلط واجتاهاته-الصي أمنوذجاً، جملة العلوم االقتصادية، العدد 
السادس والثالثون، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة البصرة، العراق، 2014، ص: 143-142.
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السوق سوى القيام بدور حمدود جداً، ويف هذا اإلطار خضعت قطاعاهتا املالية واملصرفية لسياسات 
عام 2003  وبعد  االئتمان وختصيصه،  األسعار وحجم  لتنظيم  إدارية  معايري  مالية مشلت  كبح 
مل جند تطبيقاً حقيقياً السرتاتيجية اقتصادية فعالة. إذ إن أي عملية تدقيق السرتاتيجية إصالح 
اقتصادي يف الدول النامية يتضح أهنا غالباً ما حتتوي على نقاط ضعف، وال تشمل مجيع جوانب 
اإلصالح، مثاًل يأيت تركيزها يف االستثمار واالندماج يف التجارة العاملية مباشرًة وكلياً، وخترج هذه 
الدولية مثل صندوق  اليت تقدمها املؤسسات  الوصفات  النيو-ليربالية، وضمن  األفكار من قلب 
النقد والبنك الدوليي، والشركات عابرة القومية. إال أن أي فحٍص للتجارب االقتصادية الناجحة، 
قدمياً وحديثاً، يؤكد أن التصنيع )وتوطي التكنولوجيا يف اهلند وماليزيا والصي( هو الركيزة األساسية 
تنموياً  الناجحة  الدول  تلك  تطبق  مل  ذلك،  من  أكثر  بل  مستدامة.  تنمية  وحتقيق  للنهوض، 
الوصفات النيو-ليربالية، املنبثقة من ”توافق واشنطن“)48(، املرتكز إىل فكرة تغيُّب دور الدولة يف 

إدارة القطاع االقتصادي أو توجيهه، وفتح األسواق واالستثمارات للشركات األجنبية)49(.
ولتمكني العراق من جتاوز أزمته املالية واالقتصادية يتوّجب على القادة واملستشارين 

األخذ مببادئ اسرتاتيجية شاملة ومتكاملة، وتطبيقها بفعالية، وكما يأيت:
التخطيط  وإجراءات  وإدارهتا  االقتصادية  العمليات  توجيه  يف  الدولة  دور  تفعيل  أواًل: 
املالئمة  البيئة  توفري  فضاًل عن  الرشيد،  احلكم  آليات  وفق  على  واملايل  االقتصادي  االسرتاتيجي 
املتمثلة بتحسي الواقع األمين، وحتقيق االستقرار السياسي، وضبط التماسك االجتماعي من خالل 
لقيادة  الالزمة  الكوادر  البشري، وإعداد  املال  وتنمية رأس  والعرقية،  الطائفية  االنقسامات  عالج 

48. وهو االسم املعطى للتوصيات االقتصادية العشر اليت وضعها االقتصادي األمريكي جون ويليامسون، إلخراج الدول النامية من 
أزماهتا، وحتفيز النمو فيها، ومتثل التوصيات خالصة األفكار النيو-ليربالية بشأن اقتصادات الدول النامية، وهتدف إىل إدماج هذه 
االقتصادات يف العوملة، عرب حترير التجارة اخلارجية، وإلغاء القيود على االستثمار األجنيب، وتقليص دور الدولة، والسماح للقطاع 
اخلاص الوطين واألجنيب بإدارة االقتصاد. وغالباً ما ينتج عن برنامج اإلصالحات النيو-ليربالية سلبيات، تتمثل بعدم حتقيق زيادة يف 
النمو االقتصادي. وعدم املساواة االجتماعية؛ مما يؤدي إىل تقويض مستوى واستدامة النمو االقتصادي. للمزيد ينظر: حسين عايش، 

األزمة املالية العاملية واهنيار توافق واشنطن .. ما العمل؟، مركز الرأي للدراسات، املؤسسة الصحفية األردنية، 2008، ص: 3.
49. املصدر نفسه، ص: 4.
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اإلصالح، فضاًل عن حتقيق سيادة القانون، ونشر ثقافة التنمية والتقدم والتسامح والشراكة)50(.
ثانياً: إلغاء الفكر االستهالكي والنزعة االستهالكية بالفكر اإلنتاجي واالستثماري، إذ ال 
ميكن التفكري بإصالح اقتصادي من دون التحّول من االقتصاد االستهالكي »الريعي« إىل حالٍة 
إنتاجية باعتماد التصنيع ركيزًة أساسية يف بناء تنمية مستدامة. إذ إن شعار اإلصالح االقتصادي 
شيء، وإحداث تغيريات جذرية يف بنية االقتصاد تقود إىل تنميٍة مستقلٍة ومستدامة شيء آخر 
حيتاج تفكرياً خارج الصندوق النيو-ليربايل )51(، وذلك من خالل زيادًة يف االهتمام والرتكيز على 
إنشاء قاعدة للصناعات الصغرى واملتوسطة والكربى؛ لتحقيق جزء من االكتفاء الذايت يف جزء من 
املنتجات الصناعية، وإن هذا االهتمام سيوفر فرص عمل للعاطلي، وسد حاجة السوق، فضاًل 

عن إمكانية الوصول إىل املنافسة العاملية)52(.
الفقر  على  والقضاء  الطبقي  التفاوت  ومعاجلة  العدالة،  وحتقيق  الثروة  توزيع  إعادة  ثالثاً: 

والبطالة، فضاًل عن توفري األمن الغذائي والدوائي والبيئي.
رابعًا: تصحيح سياسات البنك املركزي العراقي الذي يعتمد سياسة الباب املفتوح للتواصل 
التوسط يف بيع العمالت األجنبية  مع املصارف اخلاصة اجملازة وشركات التحويل املايل وشركات 
واحملاباة،  االستغالل  ومنع  البريوقراطية،  على ظواهر  والقضاء  العقبات  تذليل  أجل  من  وشرائها؛ 
واملساعدة يف بناء قطاع مصريف ومايل فّعال، ومنع العمليات والصفقات املشبوهة وعمليات غسيل 

األموال، وكذلك العمل على ضرورة ضبط مزاد بيع العملة األجنبية.
والغاز  للنفط  االستخراجي  اإلنتاج  زيادة  خالل  من  ليس  الطاقة  قطاع  تطوير  خامساً: 
الصناعات  بناء  القدرات وتوظيفها يف  العمل على استثمار تلك  واملعادن وتصديرها فقط، وإمنا 

50. للمزيد ينظر: كمال البصري ومضر سباهي، مستلزمات اإلصالح االقتصادي يف العراق، املعهد العراقي لإلصالح االقتصادي، 
.http://www.bayancenter.org/wp-content/uploads/2016 ،مركز البيان للدراسات والتخطيط

51. بدر اإلبراهيم، اإلصالح االقتصادي اخلاطئ عربياً صحيفة العريب اجلديد، 2016/05/30، ص: 2.
52. صادق علي حسن، السياسة الصناعية يف معادلة االقتصاد العراقي، حبث منشور على شبكة املعلومات الدولية اإلنرتنيت على 

.http://www.bayancenter.org/2016/09/2420 :الرابط
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الغاز  النفط، واستخدام  املعامل واملصانع، واملنتجات األساسية من  االستثمارية واإلنتاجية -من 
والطاقة الشمسية يف تشغيل املصانع-، وحتقيق الكتفاء الذايت وصواًل إىل مبدأ االعتمادية املتبادلة.

اخلام  النفط  من  صادراهتا  أن  الثاين 2015،  تشرين  يف  العراقية  النفط  وزارة  ذكرت  وقد 
سجلت رقماً قياسياً وصل إىل أربعة ماليي و51 ألف برميل، مشرية إىل أن الصادرات النفطية 
من املنافذ اجلنوبية سجلت ارتفاعاً كبرياً، حيث بلغت ثالثة ماليي و407 آالف برميل يومياً، 
فيما كشفت أن صادرات نفط كركوك بلغت 64 ألف برميل، بينما بلغت معدالت التصدير من 
حقول كردستان إىل 580 ألف برميل يومياً. وشهد عام 2016 أيضاً، إدخال تشكيالت الوزارة 
والشركات االستثمارية آباراً جديدة إىل اخلدمة ومن استصالح آبار أخرى. وقد أعلنت وزارة النفط 
العراقية يف 20 آذار 2016 تصديَر أول شحنة من الغاز املكّثف »السائل« من إنتاج شركة غاز 
البصرة عرب مرفأ تصدير الغاز يف شركة غاز اجلنوب، بشحنة بلغت 10 آالف مرت مكعب وبواقع 
7 آالف طن، مؤكدة أن تصدير الغاز املكثف يتم دون احلاجة إىل تعاقدات لوجود طلب على 

املادة)53(.
الشمويل  االقتصاد  من  التحول  عملية  تطبيق  يف  التدرج  مبدأ  على  الرتكيز  سادساً: 
تكون  أن  احلّر، وجيب  االقتصاد  إىل  الدولة  عليه  هتيمن  الذي   »Economy  Command«

مبادئ التنمية وسياسات اإلصالح املايل واالقتصادي متوائمة مع بيئة الواقع العراقي، تصون املصاحل 
اإلصالح  عمليات  لقيادة  واألساسية  األوىل  اللبنة  ه  بعدِّ املواطن  يعيشها  اليت  والظروف  الوطنية، 

وتطبيقها وضمان جناحها.
من  ذلك  متطلبات  توفري  من خالل  االستثمار  وتشجيع  اخلاص،  القطاع  تطوير  سابعاً: 
إصالح البىن التحتية، وتوفري األمن واالستقرار مبا يعّزز ثقة املستثمرين ورأس املال، وتوسيع التجارة، 
وتطبيق برنامج إقامة املناطق االقتصادية احلرة واملناطق الصناعية الجتذاب رؤوس األموال األجنبية، 

53. للمزيد ينظر: تقرير النفط والغاز يف العراق بضمنها التوقعات لعشر سنوات قادمة حىت العام 2025، مرصد األعمال الدولية، 
حصاد البيان، عدد 11، مركز البيان للدراسات والتخطيط، العراق، 2017، ص: 202-200.
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واالستفادة منها ومن منتجاهتا بنحٍو أساٍس حنو التصدير؛ لزيادة حجم االقتصاد العراقي.
احلكومية  املصارف  هيكله  بإعادة  وذلك  املايل-املصريف،  القطاع  سياسة  إصالح  ثامناً: 
وإصالح املصارف اخلاصة، وإعادة النظر بالتعليمات واللوائح التنفيذية واإلرشادية اخلاصة بتطبيقات 
السياسة النقدية، ووضع نظام رقايب استباقي دقيق ملتابعة تنفيذ ما خيص التحويل اخلارجي ومزادات 
العملة اليت يشرف عليها البنك املركزي العراقي، ووضع آليات جديد فيما خيصُّ التحويل اخلارجي 
املصارف يف  منها بعض  يعاين  اليت  املالية  للتصدي لالهنيارات  االعتماد، ووضع خطة  وسندات 
الكلي،  االقتصادي  االستقرار  على  واحلفاظ  السيولة)54(،   نقص  ظروف  بسبب  اخلاص  القطاع 
والوصول بالدين إىل حدود ميكن حتملها. وستواصل السلطات جهودها لضبط األوضاع املالية حىت 

تصل باإلنفاق إىل مستوى يتناسب مع املوارد املتاحة)55(.
تاسعاً: إقامة عالقات اقتصادية جتارية واستثمارية حقيقية وفاعلة مع دول اجلوار اإلقليمي 
واالستفادة منها يف تعزيز االقتصاد العراقي، والتفاعل مع االقتصادات الدولية الكربى والشراكات 
االقتصادية مثل شنغهاي والربيكس وجمموعة العشرين واالستفادة من جتربتها وما تقدمه من دعم 

اقتصادي وعدم االتكاء على االقتصادات الرأمسالية فقط. 
عاشرًا: إعادة النظر بالبيئة التشريعية وإصالح األطر املؤسسية والقواني يف جماالت املال 
آخر  من  واإلفادة  املعرفة  اقتصاد  على  والرتكيز  وسواها،  واالستثمار  والتأمي  واملصارف  والتجارة 

املبتكرات والتطبيقات التقنية احلديثة.

54. مسري عباس، مصدر سابق، ص: 5.
55. تقرير صندوق النقد الدويل، اتفاق االستعداد االئتماين، العدد 16/379، واشنطن، 2016، ص: 122.
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 اخلامتة
السياسية واألمنية  على صعيد املؤسسات  العراق ما يزال يواجه حتديات وفساداً كبرياً  إن 
اإلجيابية  التطورات  الرغم من هذه  واالقتصادية، على  املالية  التحديات  واالجتماعية، فضاًل عن 
املتمثلة بتوقعات االرتفاع يف أسعار النفط حىت عام 2021، والتعويل على تصدير الغاز الطبيعي، 
والوصول إىل اتفاق االستعداد االئتماين مع صندوق النقد الدويل الذي يتيح له املزيد من القروض، 
فضاًل عن حتقيق االنتصار العسكري وحترير مدينة املوصل وأغلب مناطق العراق اليت كان حتت 
سيطرة تنظيم »داعش«، األمر الذي حيتم على القيادات العراقية استثمار هذا النصر يف حتقيق مزيد 
من االستقرار السياسي واألمين والتماسك االجتماعي؛ لضمان تطبيق اسرتاتيجية التقدم والتنمية 

االقتصادية القائمة على املعرفة واحلكم الرشيد، وجتاوز األزمات اليت يشهدها الواقع العراقي. 
االستنتاجات:

ومن خالل ما تقدم مت التوصل إىل العديد من النتائج أمهها ما يأيت:
هناك ترابط وثيق بي واقع العراق االقتصادي، والسياسي-األمين، واالجتماعي، إذ إن . 1

أحد أهم أسباب األزمة املالية واالقتصادية هو التهديدات األمنية اليت تعرض هلا العراق يف 2013، 
فضاًل عن عدم االستقرار السياسي، وضعف التماسك االجتماعي. وال ميكن أن يتم حل األزمة 

املالية واالقتصادية من دون حتقيق األمن واالستقرار السياسي واالجتماعي.
إن اإلصالحات اليت فرضها صندوق النقد الدويل على العراق مقابل منحه القروض، على . 2

الرغم من أهنا قللت من عجز املوازنة وعززت النفقات احلكومية، إال إهنا تركت تأثريات سلبية على 
واقع املواطن العراقي الذي يعاين أساساً من أعباء كثرية، إذ إهنا ارتبطت بسلسلة من اإلجراءات 
التقشفية والرسوم الضريبية واالستقطاعات اليت طالت رواتب املوظفي واملتقاعدين اليت مت تطبيقها 

يف قانون املوازنة لعام 2017 كما ذُكر آنفاً.
العراقي سيؤدي إىل عدم قدرته على تسديد . 3 النمو الذي يعاين منه االقتصاد  إن تباطؤ 
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ديونه خالل السنوات القادمة اليت زادت عن 60 ملياراً. وإن اعتماد العراق على املنظومة الرأمسالية 
التعويل على املنظومات االقتصادية  ملطالبها؛ وهذا ما يتطّلب  والقوى اليت تديرها جيعله خاضعاً 

األخرى اليت أنشأهتا الصي وروسيا مثل الربيكس ومنظمة شنغهاي وجتمع العشرين.
الفساد . 4 انتشار  بسب  شاملة  اسرتاتيجية  تطبيق  من  يتمكن  مل  أو  ميتلك  ال  العراق  إن 

اإلداري واملايل واألمين ويف مجيع مؤسسات الدولة. 
التوصيات: 

إن تطبيق اسرتاتيجية اإلصالح االقتصادي يتطلب من القادة وصناع القرار األخذ باحلسبان 
التوصيات اآلتية: 

جيب أن تنطلق اسرتاتيجية التنمية االقتصادية العراقية من مبدأ »التكامل والتدرُّج« مبعىن . 1
الدولة وقطاعاهتا، وتصل  االقتصادية بصورة تشمل مجيع مؤسسات  تطبيق االسرتاتيجية  يتم  أن 
خدماهتا إىل مجيع فئات الشعب من دون متييز، والتدرُّج يف عملية التحول حنو االقتصاد احلّر، وأن 
يكون حتت رقابة الدولة وإدارهتا بعدها سلطة حامية للمصاحل الوطنية املشرتكة وثروة البالد وأمن 

املواطني واجملتمع.
جيب أن تتسم عملية اإلصالح االقتصادي اليت يشرف عليها صندوق النقد الدويل وحيدد . 2

شروطها، باملرونة والتجديد، وأن تكون متوائمة مع واقع العراق السياسي-األمين، واالقتصادي، 
واالجتماعي، وتصبُّ يف مصلحته الوطنية، إذ إن ما ينجح يف ظروف معّينة ميكن أن يفشل إذا ما 

تغرّيت تلك الظروف.
القطاعات . 3 وحتفيز  املوارد  تنويع  إىل  يرتكز  جديد  اقتصادي  منط  تأسيس  حنو  السعي 

االقتصادية، والزراعية، والصناعية، والسياحية، والنهوض بالقطاع اخلاص للحد من أحادية االقتصاد 
العراقي. فضاًل عن تشديد الرقابة على املال العام، ومكافحة الفساد يف مجيع اجلوانب وعلى كل 

املستويات، والعمل على ترشيد األنفاق احلكومي.
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إن عملية إصالح االقتصاد العراقي وجتاوز أزمته تتطلب من صناع القرار تعزيز ثقة أفراد . 4
الشعب بالدولة وإهنم يسعون لتقدمي أفضل اخلدمات، وإن اإلصالح سيكون يف صاحلهم وليس 
لصاحل الطبقة الرأمسالية )املرتفة(، مبعىن أدق جيب أن تكون تلك اإلصالحات حقيقية وتقدم مزيداً 
للمواطني بداًل من إجراءات التقشف وتقليص الدعم واخلدمات، باعتبار أن راس املال البشري هو 

احملرك األساس لعملية اإلصالح وضمان جناحها. 
االستفادة من جتارب الدول اليت جنحت يف جتاوز أزماهتا االقتصادية وإدارة عملية التحول . 5

حنو اقتصاد السوق، وعلى وفق اسرتاتيجيات وطنية حقيقية.

قائمة املراجع
أواًل: الكتب واملوسوعات:

بيومي، نوال عبد املنعم، التجربة املاليزية..وفق مبادئ التمويل واالقتصاد اإلسالمي، مكتبة . 1
الشروق الدولية، القاهرة، 2011.

درويش، كمال، مستقبل النظام النقدي الدويل-التحديات والفرص، يف كتاب التطورات . 2
االسرتاتيجية العاملية-رؤية استشرافية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظيب، 

.2011
العاملي . 3 املعهد  إسالمي،  اقتصادي  الدويل-تقدير  النقد  صندوق  رياض،  مها  اهلل،  عبد 

للفكر اإلسالمي، الواليات املتحدة األمريكية، 2012.
العراق من االقتصاد املخطط إىل . 4 الواجب توفرها النتقال  حممد، سحر قاسم، اآلليات 

اقتصاد السوق، البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، قسم االقتصاد الكلي 
والسياسة النقدية، 2011. 

املهدي، عادل، عوملة النظام العاملي ومنظمة التجارة العاملية، الدار املصرية اللبنانية، ط2، . 5
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.2004
موراي، ورويك، جغرافيات العوملة-قراءة يف حتديات العوملة االقتصادية والسياسية والثقافية، . 6

ترمجة سعيد منتاق، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويت، 2013.
موسوعة القوى العاملية:. 7

 http://www.globalfirepower.com/country-military-strength

الدراسات . 8 مركز  الصيين،  الصعود  الصيين-يف كتاب  الصعود  إجنازات  ميتكيس، هدى، 
اآلسيوية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2006.

ثانياً: التقارير الدولية والتشريعات الرمسية:
التقرير االقتصادي السنوي، البنك املركزي العراقي، 2014.. 1
تقرير النفط والغاز يف العراق بضمنها التوقعات لعشر سنوات قادمة حىت العام 2025، . 2

العراق،  والتخطيط،  للدراسات  البيان  مركز   ،11 عدد  البيان،  حصاد  الدولية،  األعمال  مرصد 
.2017

واشنطن، . 3  ،16/379 العدد  االئتماين،  االستعداد  اتفاق  الدويل،  النقد  صندوق  تقرير 
.2016

تقرير صندوق النقد الدويل، ارتفاع ديون العراق واخنفاض االحتياطي النقدي األسباب . 4
واملعاجلات، 18/ آذار /2017.

تقرير عن معدل البطالة يف العراق:. 5
 https://ar.tradingeconomics.com/country-list/2016/12

الوقائع . 6 جريدة   ،2017 املالية/  للسنة  العراق  جلمهورية  االحتادية  العامة  املوازنة  قانون 
العراقية، العدد 4430، 9 كانون الثاين 2017.
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وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسبة الفقر يف العراق إىل %30، 2016/10/9.. 7
8 .http://ar.tradingeconomics.com/iraq/gdp-growth-annual

ثالثاً: الدوريات والبحوث:
1. املعموري، عبد علي كاظم وأمحد، خضري عباس، السياسات االقتصادية يف العراق بعد 

االحتالل األمريكي، جملة كلية اإلدارة واالقتصاد، العدد 4، العراق، 2011.
2. البدري، عمار سعدون، أزمة العراق االقتصادية: التأثريات واحللول، حبث منشور على 

شبكة املعلومات الدولية على املوقع: 
http://www.pukmedia.com/AR_Direje.aspx.

3. علوش، إبراهيم، حنو فهم منهجي لألزمة املالية الدولية، مركز اجلزيرة للدراسات، على 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/6 :املوقع

يف  الراهن  الريعي-الليربايل  النموذج  ألزمة  االقتصادي  التحليل  حممد،  مظهر  صاحل،   .4
العراق، مركز البيان للدراسات والتخطيط، العراق، حزيران 2015.

5. جوز، كرستيان، بيان بعثة الصندوق املعنية بالعراق، صندوق النقد الدويل:
http://www.imf.org/ar/News/Articles/2017/03/17/pr1787-state-  

.ment-at-the-end-of-an-imf-mission-on-iraq
6. عباس، مسري، أزمة االقتصاد العراقي:  التحديات، وفرص اإلصالح، شبكة االقتصاديي 

.http://iraqieconomists.net/ar ،العراقيي

7. خليل، شذى، خزينة العراق مهددة باإلفالس … واملواطن يدفع الثمن، وحدة الدراسات 
االقتصادية، مركز الروابط للبحوث والدراسات االسرتاتيجية، 2016.

8. العجال، طارق، ضريبة اإلرهاب املالية، حبث منشور على شبكة اإلنرتنت على الرابط:
./http://www.oic-cdpu.org/ar/topic 2016/10/11

9. املولوي، علي، الفساد يف العراق .. بي التصور والواقع، حصاد البيان، العدد 12، مركز 
البيان للدراسات والتخطيط، العراق، 2017.

 10. علي، حممود، صندوق النقد .. ماذا فعل يف اقتصاديات الدول؟، حبث منشور على 
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11. فضلي، نادية فاضل عباس، التجربة التنموية يف ماليزيا من العام ۲۰۰۰-۲۰۱۰، جملة 
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ملخص
يـَُعدُّ االستثمار من أهم أبواب رقي االقتصاديات العاملية وتطورها وسّر استمرارها، ومن ُسبل 

ختطيها املصاعب والتحديات.
ونسعى يف هذا البحث لعرض ماهية االستثمار بصورة عامة، عرب تقصي تعريفاته املتنوعة، 

وأنواعه املختلفة، وإظهار منافعه، ومساوئه، ومعرفه املناخ االستثماري املالئم.
الفساد بكل  العراق، وهي:  تواجه االستثمار يف  أبرز مخسة حتديات  وبعدها سنستعرض 
أشكاله، وموضوعة النافذة الواحدة، واحملاصصة بأنواعها، ومشكلة التمويل املايل، وتوافر األراضي 

املخصصة لالستثمار.
اآلتية: اإلصالح يف  اتباع اخلطوات  لتلك املشكالت والعقبات عرب  املعاجلات  مث سنضع 
مواجهة الفساد، وتفعيل حقيقي للنافذة الواحدة، واعتماد الكفاءة بدل احملاصصة، وتنويع التمويل 

وتعظيمه، وتوزيع عادل وذكي لألراضي.
ويف هناية البحث خامتة تلخص ما ذكرناه، وجمموعة من التوصيات املعتمدة للنهوض بواقع 

االستثمار العراقي، ومعاجلة املشكالت فيه، وختطي الصعوبات اليت تواجهه.
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summary
Investment is one of the most important sections of the rise and 

of global economies and the secret of its continuation and ways to 
overcome difficulties and challenges.

In this research we seek to present what investment is in general, 
by search its various definitions and types, showing its benefits and 
disadvantages, and knowing the appropriate investment climate. 

After that we will review the most five important challenges fac-
ing the investment in Iraq: corruption in all its forms, the setting up of 
a single window, quotas of all kinds, the problem of financial financ-
ing, availability of land allocated for investment.

Then we will put the solutions to these problems and obstacles 
by following this steps: reform in the confront of corruption, real 
activation of one window, adoption of efficiency instead of quotas, 
diversification and maximization of funding, fair and intelligent distri-
bution of land.

At the end of the research conclusion summarizes what we have 
mentioned and a set of recommendations adopted to promote the re-
ality of Iraqi investment and address the problems in it and overcome 
the difficulties it faces.
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املقدمة 

العمود  وهو  وتطورها،  النامية  البلدان  اقتصاديات  منو  النابض يف  الشريان  االستثمار  يُعدُّ 
الفقري للمتقدمة منها.

ويف العراق على وجه اخلصوص -كونه بلداً ريعياً يعيش تقريباً على تصدير النفط- كان 
االستثمار -وما زال- احلل الوحيد والبديل املقنع للنهوض باالقتصاد، ورفع املخاطر الناجتة عن 

هبوط أسعار البرتول العاملي.

ففي البداية ال بّد من الرتكيز على تعريف االستثمار إلزالة الغموض عن املصطلح وتيسريه 
ألذهان بعضهم ممن يراه شيئاً سلبياً ميسُّ السيادة الوطنية والسيما إن كان أجنبياً. مث حماولة تبيان 
بالقواني أم  تتعلق  العراق سواء أكانت داخلية أم خارجية،  التحديات اليت تواجه االستثمار يف 
بالفساد اإلداري. وألجل أن يكون ملا طرحناه جدوى على الواقع العملي، كان ال بد لنا من تقصي 
احللول واملعاجلات جلميع اإلشكاالت املذكورة آنفاً مع االستئناس بآراء خرباء االقتصاد العراقيي.

أمهية البحث

ميثل االستثمار البوابة األوسع لدخول العراق إىل عامل التقدم والتطور املستمر؛ ملا حيتاجه 
البطالة عرب  التكنولوجيا احلديثة، وتقليل نسب  إدارية وتنظيمية، فضاًل عن  اقتصاده من خربات 
خلق فرص عمل جديدة وبأعداد كبرية، وكذلك رفع قدرة األيدي العاملة وكفاءهتم داخل الوطن، 
وتقليل الضغط امللقى على عاتق احلكومة يف ضرورة خلق فرص عمل للعاطلي، وإن االستثمار 
يساعد الدولة على قيام خدمات البىن التحتية كاملطارات، واجلسور، وخدمات الكهرباء، واملاء، 

وتوفري اخلدمات السكنية املختلفة.

مع  تأيت  عنها،  النظر  غض  ميكن  ال  وسلبيات  معوقات  هناك  نفسه،  الوقت  ويف  لكن 
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االستثمار، ومن مهمة البحث حتديد تلك العقبات، كاملشكالت الداخلية اليت يعاين منها القطاع 
االقتصادي والقطاع السياسي، منها الفساد اإلداري الضارب يف أعماق الدولة واجملتمع، واحملاصصة 
السياسية ونتائجها غري املوفقة، وموضوعة النافذة الواحدة وتفعيلها يف خدمة االستثمار، وغري ذلك 
آراء خمتلف اخلرباء  العلمية والعملية هلا من خالل عرض  إجياد احللول  اليت حاولنا  املعوقات  من 

واجلهات املعنية بالشأن االقتصادي العراقي.

مشكلة البحث 

يتعّرض هذا البحث إىل أغلب مشكالت االستثمار يف العراق اليت تقف حجر عثرة يف طريق 
استقطاب االستثمار يف البالد وجناحه، وذلك من خالل االطالع من كثب إىل حتديات االستثمار 

الرئيسة، وسبل معاجلتها، وجتاوزها، وإزالة تأثريها السليب على االقتصاد العراقي.

ويف معرض حبثنا ألهم املعوقات اليت تواجه االستثمار يف البالد وسبل مواجهتها والتغلب 
عليها، ظهرت العديد من التساؤالت اليت يستلزم اإلجابة عليها:

أنواعه وما منافعه . 1 تعريف االستثمار بصورة عامة، واألجنيب منه بصورة خاصة، وما  ما 
ومساوئه، وما طبيعة االستثمار يف العراق.

ما املعوقات اليت تواجه االستثمار وحتول دون متام سري عمله بالصورة املتوقعة.. 2

ما احللول املفرتضة ملشكالت االستثمار من وجهة نظر طيف واسع من املهتمي بالواقع . 3
االقتصادي احمللي.

ما أهم التوصيات وخالصات الرأي يف موضوعة االرتقاء باالستثمار يف العراق.. 4
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 منهجية البحث وخطته

إن موضوع البحث )االستثمار يف العراق .. التحديات واملعاجلات( هو موضوع متشعب 
ويرتبط بأكثر من فرع من فروع علم االقتصاد والقانون والسياسة، مما جيعل البحث أمام الكثري من 

القواني واألنظمة والتعليمات؛ مما يشكل صعوبة بالغة يف سري البحث.

إال إن اإلصرار يف تسليط الضوء على االستثمار وحتدياته وإجياد احللول هلا، كان الدافع 
األكرب للباحث يف جتاوز مجيع الصعوبات.

وكانت الطريقة املتبعة يف إجراءات البحث هي الطريقة االستقرائية التحليلية؛ لذلك كان 
تقسيم هذا البحث على ثالثة مباحث: تناول املبحث األول شرحاً ملاهية االستثمار بصورة عامة، 
واملبحث الثاين بيان أهم التحديات اليت تواجه االستثمار يف العراق، ويف املبحث الثالث وضعنا ما 
نراه مناسباً من معاجلات حلل مشكالت االستثمار لدينا، وأخرياً خامتة أوجزنا فيها ما مت عرضه، 

فضاًل عن توصيات عامة.

فرضية البحث

أن لالستثمار -بأشكاله كافة- أمهيًة قصوى للنهوض باالقتصاد العراقي وتطويره. وعلى 
الرغم مما يعرتي هذا القطاع املهم من مشكالت وما تواجهه من حتديات فإن هناك أماًل مبجموعة  

حلول ومعاجلات، حناول أن نسطر بعضاً منها هنا:
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املبحث األول: اإلطار النظري لالستثمار 

يعدُّ االستثمار من أهم أوجه النشاط التجاري يف العامل املعاصر، إذ إنه يضطلع بالدور األكرب 
يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف مجيع البلدان، كون االستثمار القناة اليت يتدفق من 
خالهلا رأس املال واخلربة الفنية والعلمية، فضاًل عن التكنولوجيا احلديثة واملتقدمة؛ ويؤدي أيضاً إىل 

امتصاص البطالة من سوق العمل احمللية عرب خلق فرص عمل كثرية.

ومن أجل بيان ماهية االستثمار، سنقسم هذا املبحث على مخس نقاط رئيسة، يف أوهلا 
نعرف االستثمار، ومن مث نبي أنواعه املتعدد، وبعدها نعرج على منافعه ومساوئه، وأخرياً نتطرق 

إىل مناخ االستثمار.

أواًل: تعريف االستثمار 

للوقوف  تعريفه؛  اللغويون يف جمال  إليه  ما ذهب  بيان  االستثمار جيب  بتعريف  لإلحاطة 
على معناه الدقيق، ومن مث نلتفت إىل تعريفه اصطالحاً لبيان معناه لدى االقتصاديي، فموضوع 
)االستثمار( من الناحية النظرية أكثر املوضوعات اليت تناولتها الدراسات القانونية واملالية واالقتصادية 

املعاصرة)1(.

االستثمار لغة: ماخوذ من الفعل مَثَر )بفتحتي( والتاء وامليم والراء أصل واحد وهو شيء 
يتولد عن شيء جمتمعاً...، يقال مثر الرجل ماله: أحسن القيام عليه، ويقال يف الدعاء: مثر اهلل ماله 
أي مناه)2(. واالستثمار: طلب احلصول على الثمرة، ومثرة الشيء ما تولد عنه، ومن ذلك قوهلم مثر 
الشجر، أي ظهر مثره. ومثر الشيء إذا نضج وكمل، ومثر ماله أي كثر، وأمثر الشجر أي بلغ أوان 

1. وليد عباس جرب و أمحد حسي جالب، صور االستثمار األجنيب وجماالته، جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ، اجمللد 2، 
العدد 12، السنة 2009 ، ص: 197.

2. حممد بن منظور، لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، ج2، ط3، بريوت-لبنان، 1986، ص: 127.
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األمثار)3(. ومن ذلك قوله جلَّ من قائل: )وكان له مثر فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منك مااًل 
وأعز نفراً()4(؛ لذا فإن استثمار املال يقصد به طلب الثمر من أصل املال أال وهو حتقيق الربح)5(.

أما املصطلح اإلجنليزي لالستثمار فهو )investment(، ويأيت مبعىن استثمار أو توظيف 
األموال)6(، وتأيت كلمات كـ )investment appreciation( لتشري إىل ارتفاع قيمة سندات 

االستثمار، و)investment bank( للتعبري عن مصرف استثمار األموال أو توظيفها)7(.

االستثمار اصطالحاً: لقد استمد مفهوم االستثمار أصوله من علم االقتصاد وهو على صلة 
وثيقة مبجموعة أخرى من املفاهيم االقتصادية كالدخل، واالستهالك، واالدخار، واالقرتاض)8(. 

إذ عرفه معهد القانون الدويل بأنه: توريد األموال أو رمبا اخلدمات هبدف حتقيق ربح مادي، 
أو سياسي، وميكن أن يتكون االستثمار من أموال معنوية)9(.

فاملعىن االقتصادي لالستثمار هو توظيف رأس املال، أو بعبارة أخرى توجيه املدخرات حنو 
استخدامات تؤدي إىل أشباع حاجة اقتصادية، فاالستثمار -من وجهة نظر الذين يقدمون املال-
عبارة عن حبس أرصدة حاضرة بغرض احلصول على عائد مستقبل يف صورة دخل أو على هيئة 

زيادة يف قيمة رأس املال الذي يقدمونه)10(.

3. نزيه محاد، معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار القلم، ط1، دمشق-سوريا، 2008 ، ص: 50.
4. سورة الكهف، اآلية: 34.

5. كامل عبد خلف العنكود، وممتاز مطلب خبصي، االستثمار األجنيب وضماناته يف القانون العراقي واملقارن، جملة جامعة تكريت 
للعلوم القانونية والسياسية، العدد 10، اجمللد الثالث، 2011، ص: 130.

6. عبد اهلل حممد فريد، القاموس الفريد يف املال واالقتصاد، القاهرة-مصر، 1985 ، ص: 130.
7.مىن جريج، قاموس املصطلحات التجارية واالقتصادية واملالية، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت-لبنان، ط1، 2002، ص: 91.

8. كامل عبد خلف العنكود، وممتاز مطلب خبصي، مصدر سابق، ص: 131.
9. أمحد بو خلخل، نظام تسوية منازعات االستثمارات األجنبية يف القانون الدويل وتطبيقاته يف اجلزائر، رسالة ماجستري، جامعة 

اجلزائر، كلية احلقوق، 2012-2013، ص: 8.
10. أمحد زكي بدوي، معجم املصطلحات االقتصادية، دار الكتاب املصري، ط2، القاهرة، 2003، ص: 152.
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بأنه  لالستثمار  تعريفاً  لسنة 2006،  رقم )13(  االستثمار  لقانون  الثاين  التعديل  ويقدم 
توظيف رأس املال يف أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود باملنفعة على االقتصاد الوطين على وفق 

أحكام القانون)11(.

ومن التعريفات األخرى لالستثمار، أنه يعين اإلنفاق على األصول الرأمسالية خالل فرتة زمنية 
معينة، مبعىن اإلضافة إىل أصول املؤسسة وتشمل املعدات واآلالت... واإلصالحات اجلوهرية اليت 
تؤدي إىل إطالة عمر اآللة وغريها من األصول أو زيادهتا؛ وبالتايل فهو بذلك يعدُّ الزيادة الصافية 

يف رأس املال احلقيقي للمجتمع)12(.

وهناك من يرى يف االستثمار قيام شخص طبيعي أو معنوي يف بلد غري بلده باستخدام 
خرباته أو جهوده أو أمواله يف القيام مبشروعات اقتصادية سواء مبفرده، أو باملشاركة مع شخص 
طبيعي أو معنوي حملي أو اجنيب أو مع الدولة أو مع مواطنيها يف إنشاء مشروع أو مشروعات 

مشرتكة)13(.

ويرى الدكتور رضا صاحب أبو محد أن االستثمار يقصد به تكوين رأس املال العيين اجلديد، 
احلقيقي  املال  رأس  يف  الصافية  الزيادة  يعدُّ  بذلك  وهو  اإلنتاجية؛  الطاقة  زيادة  يف  يتمثل  الذي 
والتجهيزات،  واملباين، واآلالت، واملكائن،  املوجودات: األرض،  للمجتمع، وتتكون عناصره من 

ووسائل النقل)14(.

السابعة  السنة   ،4393 العدد  العراقية،  الوقائع  جريدة   ،2006 لسنة   13 رقم  االستثمار  لقانون  الثاين  التعديل  قانون   .11
واخلمسون،4 كانون الثاين 2016، ص: 3.

12. مصباح بلقاسم، أمهية االستثمار األجنيب املباشر ودوره يف التنمية املستدامة -حالة اجلزائر-، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، 
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، 2005-2006، ص:3.

13. حامت فارس الطعان، االستثمار أهدافه ودوافعه، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 14، 2007.
14. رضا صاحب أبو محد، االستثمار األجنيب وأثره، جملة مركز دراسات الكوفة، جامعة الكوفة، العدد 1، جملد1، 2004 ، 

ص: 106.



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول

91

واالستثمار لدى األستاذ روبرت مرييف هو أمر حيدث حينما تكرس عناصر اإلنتاج لتوفري 
دخل يف املستقبل بداًل من االستهالك الفوري)15(.

بتكوين رأس  املتمثلة  اإلنتاجية  السلع واخلدمات  اإلنفاق على  أيضاً:  باالستثمار  ويقصد 
املال الثابت اإلمجايل والتغيري يف اخلزين، أما تكوين رأس املال الثابت فيمثل اإلضافات اجلديدة يف 
التكوين الرأمسايل، والطاقات اإلنتاجية جملموع الرتاكم الرأمسايل للمجتمع، ويتألف األخري حسب نوع 
املوجودات من األبنية واإلنشاءات واملكائن واآلالت واملعدات ووسائط النقل واألثاث والثوابت)16(.

ويرى بعض من كتبوا يف االقتصاد اإلسالمي أن ال خالف يف حرمة االستثمار أو املتاجرة 
يف أسهم شركات غرضها األساس حمرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج احملرمات، كذلك ال خالف يف 
جواز االستثمار أو املتاجرة يف أسهم الشركات اليت غرضها وتعاملها يف االستثمارات املباحة عند 
القائلي جبواز اإلسهام يف الشركات املسامهة)17(. ورأي آخر يقول بضرورة تأمل شهادات االستثمار 
والبحث يف جوهرها وطبيعتها، فهي ال خترج عن عقد القرض، وال تزيد عن كوهنا صورة من صور 
ودائع البنوك، فهي ال ختتلف عن هذه الودائع من حيث إهنا نقود، وال تصلح لإلجارة، وليست 
وديعة حتفظ لدى البنك أمانة، وإمنا تستخدم هذه النقود يف االستثمارات اخلاصة -احلالل منها 
واحلرام- بعد التملك وضمان رد املثل أو أكثر، وهذا هو القرض اإلنتاجي الربوي الذي كان شائعاً 

يف اجلاهلية)18(.

15. روبرت مرييف، دروس مبسطة يف االقتصاد، ترمجة: رحاب صالح الدين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ط1، القاهرة-مصر، 
2013 ، ص: 56.

16. عاصم حممد صاحل، أوراق اقتصادية يف السياسة النقدية واإلصالح النقدي، مكتبة عدنان، ط1، بغداد-العراق، 2014، 
ص: 123.

17. عبد اهلل بن حممد العمراين، االستثمار واملتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، ط1، الرياض، 
2006، ص: 8.

18. علي أمحد السالوس، االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ج1، 1998، 
ص: 193.
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وجتاوزها حلدود  عام  بشكل  الدولية  التجارية  املعامالت  نطاق  اتساع  أن  به  املسلم  ومن 
االستثمار،  مبعامالت  اليوم  عاملنا  يعرف يف  املعامالت  من  نوع خاص  انتشار  إىل  أدى  الدول، 
وزادت تبعاً لذلك العقود الدولية اليت يربمها املستثمرون سواء أكان هؤالء املستثمرون دواًل مصدرة 
لرؤوس االموال، أم أفراداً أم شركات أم هيئات استثمارية دولية)19(. ولعل االستثمار يعدُّ واحداً من 
أهم املتغرّيات االقتصادية اليت هلا الدور احلاسم يف حتقيق عملية التنمية االقتصادية؛ وبالتايل فإنه 
ميكن القول إن واحداً من أهم أسباب تلكؤ عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية يف العراق طوال 

عقود مضت يعود إىل ضعف االستثمار أو غيابه سواء يف جوانبه املادية أم البشرية)20(.

ثانياً: أنواع االستثمار

يعود تأريخ االستثمار يف الدول النامية إىل القرن التاسع عشر، حيث تركزت هذه االستثمارات 
خالل فرتات االستعمار يف قطاعات املعادن والزراعة واخلدمات العامة، وقد شهدت بدايات القرن 
العشرين تطوير جزء كبري من البنية األساسية يف خمتلف أحناء العامل من خالل االستثمار األجنيب 
مبا فيها الطاقة الكهربائية، واالتصاالت السلكية والالسلكية)21(. ويف الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن املاضي، كانت الفوائض اليت أنتجتها دول كأملانيا واليابان تبحث عن أسواق هلا، وكانت 
الدول النامية األكثر فقراً ذات مستويات االستهالك واالستثمار املتدنية للفرد، مرشحاً مثالياً لتعزيز 

إنفاقها شريطة أن حتصل على متويل)22(.

أو  استثماَر شركات  أو  أن يكون خاصاً  املمكن  االستثمار؛ ألنه من  أنواع  تعددت  لقد 

19. كامل عبد خلف العنكود، وممتاز مطلب خبصي، مصدر سابق، ص: 129.
املصدر:  العدد10-9،  مدارك،  نيسان 2003، جملة  بعد  العراقي  االقتصاد  االستثمار يف  توجهات  إمساعيل،  لعييب  ميثم   .20

.http://www.madarik.net/mag9-10/2.htm :اإلنرتنت
الثالثة،  السنة  الكويت،  العربية،  األقطار  التنمية يف  بقضايا  تعىن  املباشر، سلسلة دورية  21. حسان خضر، االستثمار األجنيب 

2004، ص: 4.
22. راغورام غ. راجان، خطوط الصدع، ترمجة طارق عليان، هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة، ط1، أبو ظيب-اإلمارات، 2015، 

ص: 113.
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استثماراً حكومياً، حيث يصنفه بعضهم نوعي رئيسي مها: االستثمار احلقيقي، واالستثمار املايل.

فاالستثمار احلقيقي يتمثل يف كل االستثمارات اليت تؤدي إىل الزيادة يف رأس مال اجملتمع، 
مبعىن زيادة طاقته اإلنتاجية كشراء اآلالت واملعدات واملصانع أو اقتنائها، أما االستثمار املايل فهو 
يعرّب عن االستثمارات اليت ال يرتتب عنها سوى انتقال امللكية للسلع الرأمسالية من طرف إىل آخر 

دون إحداث زيادة يف الطاقة اإلنتاجية للمجتمع)23(.

فيما يصنف األستاذ صالح عامر أنواع االستثمار على)24(:

من حيث طبيعة االستثمار: االستثمار املادي، ويعرّب عن موجودات املؤسسة من أصول . 1
مادية ملموسة، و استثمار مايل يتمّثل يف األسهم، والسندات، وأذونات اخلزينة.

من حيث هدف االستثمار: استثمار توسعي غرضه توسيع الطاقة االنتاجية للمؤسسة، . 2
واستثمار اسرتاتيجي يهدف إىل احملافظة على استقرار املؤسسة أو املشروع.

من حيث التبعية: استثمار خاص يقوم به القطاع اخلاص، واستثمار عام تقوم به احلكومة.. 3

من حيث مدة االستثمار: وهي على ثالثة أنواع: طويلة األجل )7 سنوات(، ومتوسطة . 4
األجل )2 - 5 سنوات(، وقصرية األجل )1 - 2 سنة(.

من حيث مكان االستثمار: االستثمارات احمللية وتعين توظيف األموال يف السوق احمللية، . 5
املضيفة  البالد  املستثمر إىل  بلد  املهاجرة من  واالستثمارات األجنبية وتشمل كل رؤوس األموال 

لالستثمار.

23. مصباح بلقاسم، مصدر سابق، ص: 4.
اإلدارية  للعلوم  القادسية  جملة  لسنة 2006،   )13( رقم  اجلديد  االستثمار  قانون  تقييم  البديري،  هونة  أبو  عامر  24. صالح 

واالقتصادية،  اجمللد 12، العدد 1، 2010، ص: 143.
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وهناك من يرى أن االستثمار عدة أنواع:

االستثمار اإلمجايل واالستثمار الصايف: وميّثل االستثمار اإلمجايل كل من االستثمار الصايف . 1
-اإلضافات على رأس املال احلقيقي خالل مدة زمنية معينة- زائد االستثمار الذي خيصص ملواجهة 

)االهالك( هبدف احملافظة على الرصيد الفعلي لرأس املال.

الطلب . 2 أو  اجلاري  باإلنتاج  األول  ويرتبط  املستقل:  واالستثمار  احملفز/املولد  االستثمار 
اجلاري، أما الثاين فينجم عن قوى مستقلة عن الدخل واالستهالك اجلاريي.

أما . 3 اخلاص،  القطاع  اخلاص  باالستثمار  ويقوم  العام:  واالستثمار  اخلاص  االستثمار 
االستثمار العام فتقوم به الدولة.

املباشر يكون فيه تقدمي رأس املال مصحوباً . 4 املباشر:  املباشر واالستثمار غري  االستثمار 
بقيام املستثمر يف إدارته، أما االستثمار غري املباشر فيكون قصري األجل عادًة ويأخذ شكل متلك 

لألسهم والسندات.

استثمار . 5 إىل  يشري  األول  املباشر:  غري  األجنيب  واالستثمار  املباشر  األجنيب  االستثمار 
لألسهم  األجانب  متلك  شكل  يأخذ  فهو  الثاين  أما  إنتاجية،  أصول  يف  األجل  طويل  حقيقي 

والسندات أو احلكومة يف البلد املضيف بقصد املضاربة)25(.

ويلقى االستثمار األجنيب املباشر اهتماماً وتفضياًل من طرف الدول املضيفة، اليت مل جتد فيه 
املنافع واملكاسب املرتبطة بعملية التنمية االقتصادية)26(. وفيه يقوم املستثمر بنفسه وبأمواله اخلاصة 
بإنشاء مشروع جديد، أو توسعة مشروع قائم، وقد يطلق على هذا النوع أيضاً )االستثمار املادي(، 
أو االشرتاك يف إدارته بأية وسيلة؛ هبدف إنشاء عالقات اقتصادية أو استمرارها بي صاحب املال 

25. ميثم لعييب إمساعيل، مصدر سابق ، ص: بال.
26. مصباح بلقاسم، مصدر سابق ، ص: 5.
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واملشروع يف أحد جماالت التنمية)27(.

النوع من االستثمار الذي حيدث  املباشر: هو ذلك  ويف تعريف آخر لالستثمار األجنيب 
حينما يقوم مستثمر مستقر يف البلد األم بامتالك أصل أو موجود يف البلد املستقبل، مع وجود النية 

لديه يف إدارة ذلك األصل)28(.

ولالستثمار األجنيب املباشر عدة أنواع، فهناك من يقسمه على أساس امللكية إىل: 

• االستثمار األجنيب اململوك بالكامل: وتكون فيه ملكية املشروع االقتصادي بالكامل إىل 	
اجلهة األجنبية املستثمرة.

• االستثمار األجنيب املشرتك: وتكون امللكية هنا ألكثر من طرف )القطاع العام، والقطاع 	
اخلاص إىل جانب الطرف األجنيب(.

• االستثمار األجنيب املباشر يف عمليات التجميع: ويتم فيه إقامة مصانع جتميع يف البلد 	
احلاضن لالستثمار، على أن يقوم املستثمر بتوفري مكونات املنتج املتفق عليه)29(.

وهناك تصنيف آخر لالستثمار األجنيب:

التكوين . 1 زيادة  إىل  تؤدي  أن  شأهنا  من  اليت  االستثمارات  ويشمل  احلقيقي:  االستثمار 
الرأمسايل يف اجملتمع.

االستثمار املايل: ويتجسد يف استخدام األرباح الفائضة يف شراء األسهم والسندات؛ األمر . 2
الذي ينعكس إجياباً على املركز املايل للمنشأة.

27. أمحد هليل الشمري، معوقات االستثمار األجنيب يف الدول العربية، دار األيام للنشر والتوزيع،  ط1،  عمان-األردن، 2016، ص: 29.
28. كمال عبد محد آل زيارة، االستثمار األجنيب املباشر املنافع واملساوئ، جملة أهل البيت، تصدر عن جامعة أهل البيت، العدد 

7، آذار 2009، ص: 73.
http:// :29. ضياء احملسن، االستثمار يف العراق بي تعقيد القواني واإلجراءات وانعدام الثقة باملستثمر، موقع براثا، الرابط

.burathanews.com/arabic/articles/195642
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عند . 3 يظهر  البشري  املال  رأس  إن  االجتماعي:  االستثمار  أو  البشرية  املوارد  استثمار 
استعماله، كعامل من عوامل اإلنتاج اليت متثل جمموع الكفاءات اإلنتاجية الفردية املتعلقة بصحة 

الفرد، والكفاءة الفيزيولوجية وخربته يف العمل.

االستثمار التجاري واالستثمار يف البحث والتطوير: األول يشري إىل املبالغ املنفقة يف جمال . 4
الدعاية واالستثمار يف املنشأت التجارية، أما الثاين فله أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسات واملشاريع 

الكبرية يف تطوير استعمال اآلالت والتجهيزات التقنية)30(.

ويقسم األستاذ سامي عبيد االستثمار األجنيب حسب االهداف اليت يرغب املستثمر 
يف حتقيقها:

• املواد 	 الطبيعية: وهذا يشجع على زيادة الصادرات من  الثروات  الباحث عن  االستثمار 
األولية وزيادة الواردات من السلع الرأمسالية.

• االستثمار الباحث عن األسواق: وهو من أهم االستثمارات اليت سادت قطاع الصناعة يف 	
الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي.

• االستثمار الباحث عن الكفاءة يف األداء: وحيدث حينما تقوم الشركات األجنبية املستثمرة 	
برتكيز جزء من نشاطاهتا يف الدولة املضيفة حبثاً عن الرحبية.

• االستثمار الباحث عن األصول االسرتاتيجية: وفيه تستثمر الشركات العاملية يف البحث 	
والتطوير يف إحدى الدول النامية أو املتقدمة)31(.

اإلدارة  عن كلية  تصدر  واالقتصاد  اإلدارة  جملة  والتحديات،  الواقع  العراق  يف  األجنيب  االستثمار  احلسيين،  جليل  صباح   .30
واالقتصاد-جامعة كربالء، اجمللد 3، العدد 9، آذار-2014، ص: 284.

31.سامي عبيد التميمي، االستثمار األجنيب يف العراق الواقع والتحديات، جملة الغري للعلوم االقتصادية، جامعة الكوفة، العدد 
9، جملد 2، 2008، ص: 197.
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ومن التصنيفات األخرى لالستثمار األجنيب، تقسيمه على:

إنتاج سلع وخدمات مشاهبة إىل تلك . 1 املباشر األفقي: ويهدف إىل  االستثمار األجنيب 
املنتجة يف البلد األصلي.

االستثمار األجنيب املباشر العمودي: ويقصد به مراحل خمتلفة من اإلنتاج تتم يف دولة . 2
واحدة.

االستثمار األجنيب املباشر املختلط: ويهدف إىل إنتاج السلع واخلدمات النهائية يف اخلارج . 3
على حنو غري مشابه إىل تلك اليت تنتج يف املوطن األصلي)32(.

ثالثاً: منافع االستثمار

يعدُّ االستثمار جزءاً من االقتصاد الذي كان سبباً يف تقدم اجملتمعات ورقيها، أما اجملتمعات 
النامية فالسبيل أمامها ما زال رحباً لالهتمام باالستثمار والتوسع يف جماالته حىت تستطيع اللحاق 
بركب التقدم والرقي)33(. فالواضح أنه كلما زادت استثمارات الدولة زاد منوها االقتصادي؛ وهذا 
أمر طبيعي فباالستثمار تزيد من طرقها وآالهتا مما يساعد العاملي لديها على أن يصبحوا أكثر 

إنتاجًا)34(.

التمويل  مصادر  أهم  من  بأهنا  النامية  الدول  على  األجنيب  االستثمار  تدفقات  وتصّنف 
إجيابية على االقتصاد القومي تتمثل يف توفري فرص التشغيل، ونقل  الرأمسايل هلا، إذ إن هلا آثاراً 
اخلربات التسويقية واإلدارية، وتكنولوجيا اإلنتاج، وحتسي جودة املنتجات السلعية واخلدمية، وتعميق 

32. حاكم حمسن حممد  وزينب سعدون حممد، أثر االستثمار األجنيب املباشر على القطاع املصريف، جملة اإلدارة واالقتصاد تصدر 
عن كلية اإلدارة واالقتصاد-جامعة كربالء. ورضا صاحب أبو محد، االستثمار األجنيب وأثره، جملة مركز دراسات الكوفة، جامعة 

الكوفة، العدد1، جملد1، 2004، آذار-2014 ، ص: 5.
33.حامت فارس الطعان، مصدر سابق.

34. راغورام غ. راجان، مصدر سابق، ص: 116.
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الرتابطات اإلنتاجية وتوسيعها)35(.

وقد أعطى االستثمار األجنيب املباشر دفعة مهمة ملسرية التكامل العاملي من خالل املسامهة 
يف ربط أسواق رأس املال، وأسواق العمل، وزيادة األجور، وإنتاجية رأس املال يف الدول املضيفة)36(.

ومن اآلثار اإلجيابية لالستثمار: 

التمهيد الكتساب الكفاءة من خالل نقل التكنولوجيا عن طريق جلب اخلربات واملهارات . 1
الالزمة لتشغيلها.

خلق فرص العمل وفعاليات اقتصادية إنتاجية وخدمية جديدة.. 2

يتيح للشركات احمللية الولوج إىل أسواق كانت مغلقة أمامها، وحتدث زيادة يف صادراهتا . 3
عن طريق منتجاهتا اليت تدخل ضمن املنتج النهائي للشركات األجنبية.

املسامهة يف حتقيق االستقرار االقتصادي للقطر النامي محاية ملصاحلها اخلارجية.. 4

من . 5 مزيد  أمام  األبواب  وتفتح  الطيبة  الدولية  السمعة  باكتساب  النامي  للقطر  السماح 
االستثمارات.

يعد وسيلة مكملة لالستثمارات الوطنية احلكومية واخلاصة، وذلك ألن زيادة التدفقات . 6
تقلل من الضغط على املدخرات احمللية)37(.

35. حممد غايل، انعكاسات االستثمار األجنيب املباشر على فعاليات السياسات االقتصادية، جملة الغري للعلوم االقتصادية، جامعة 
الكوفة، العدد: 14، جملد: 2 ،2009، ص: 95.

36.حسان خضر، مصدر سابق.
37. سعد حممود الكواز، تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وآثارها يف اقتصادات الدول النامية، جملة تنمية الرافدين، اجمللد 27، 

العدد 78، السنة 2005، ص: 96.
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ويصنف األستاذ كمال عبد محد منافع أربع لالستثمار، هي:

من . 1 االستثماري  التدفق  هلذا  ويسمح  األجنيب،  االستثمار  على  معي  بلد  ينفتح  حينما 
خالل فتح أبواب للشركات متعددة اجلنسية، فإنه سوف حيصل على أحدث املنجزات التكنولوجية، 

وأكثرها تطوراً.

العقود . 2 تفاقمت خالل  اليت  املديونية اخلارجية  النامية عموماً، من مشكلة  البلدان  تعاين 
األخرية؛ لذا فإن اخليار اجملدي هلا هو االستثمار األجنيب املباشر ومبا يؤدي إىل إنتاج مشرتك بي 

البلد النامي والشركة األجنبية ميتاز مبواصفات عالية.

يشّكل احلصول على أقصى األرباح اهلدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركات من خالل . 3
االستثمار األجنيب؛ وعليه فإهنا تنشط يف هذا اجملال من أجل تعظيم عوائدها، وهذا ينعكس على 
البلدان املضيفة باملنفعة، وذلك عن طريق إعادة استثمار قسم من هذه األرباح أو توظيف داخل 

هذه البلدان.

تعاين الكثري من البلدان من مشكلة البطالة؛ وعليه يصبح خيار االستثمار األجنيب ضرورياً . 4
مبا يكفل توفري فرص العمل الواسعة)38(.

وجيمل األستاذ حسن كرمي محزة أمهية االستثمار يف اآليت:

• إسهام االستثمار يف زيادة اإلنتاج القومي؛ ألنه ميّثل نوعاً من اإلضافة إىل املوارد املتاحة، 	
أو تعظيم هذه املوارد نفسها أو منفعتها.

• أكان هذا 	 الثابت(، سواء  املال  راس  )تكوين  الوطنية  الثروة  زيادة  إىل  االستثمار  يؤدي 
االستثمار حملياً أم أجنبياً.

38. كمال عبد محد آل زيارة، مصدر سابق، ص: 76.
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• يعاجل االستثمار مشكلة البطالة من خالل توظيفه لكثري من األيدي العاملة، ومن مث فهو 	
أحد احللول ملعاجلة ذلك، فضاًل عن حماربة الفقر وبعض أشكال التخلف.

• يقوم االستثمار بتمويل عملية التنمية والسيما يف البلدان اليت تعاين من نقص املوارد املالية، 	
فضاًل عن ضعف أنظمتها املالية والتنظيمية.

• الدول 	 اليت حتصل عليها  فاملنافع  التكنولوجيا  لنقل  قناة  بأنه  يوصف االستثمار األجنيب 
اسرتاتيجية  أمهية قصوى يف  أن لالخرية  ويبدو  التكنولوجي)39(.  االنتشار  آثار  تتمثل يف  املضيفة 
إىل  البلدان  تلك  من  الكثري  اجتهت  لذا  احلاضر؛  الوقت  املختلفة يف  الدول  تضعها  اليت  التنمية 
عند  األجنبية  الشركات  اهلدف؛ كون  هذا  بلوغ  وسائل  األجنبية كإحدى  االستثمارات  تشجيع 

حلوهلا بالبلد املضيف والبدء يف استثماراهتا تنقل معها مجيع عوامل اإلنتاج)40(.

منه على وجه اخلصوص،  بنحٍو عام واألجنيب  فوائد االستثمار  اطلعنا يف ما مضى على 
وسعي الدول جاهدة بكل الوسائل للعمل على استقطابه والفوز مبشاريعه الصغرية والكبرية، لكن 
ما املنافع اليت جينيها املستثمر نفسه من هكذا استثمار؟ سؤال جييب عنه األستاذ حامت فارس 

الطعان، وكما يأيت:

الدول . 1 من  اخلام  املواد  على  احلصول  وراءها،  املستثمر  يسعى  اليت  األهداف  أوىل  من 
املستثمرة فيها ألجل استخدامها يف صناعتها.

االستفادة من القواني املشجعة على االستثمار واإلعفاءات الضريبية املقررة اليت متنحها . 2
الدول املضيفة للمستثمرين.

39.حسن كرمي محزة، مناخ االستثمار يف العراق، حبث يف جملة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 8، العدد 23، 2012، 
ص: 26.

40.صباح جليل احلسيين، مصدر سابق، ص: 287.
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إجياد أسواق جديدة ملنتجات وبضائع الشركات األجنبية والسيما لتسويق فائض كبري من . 3
السلع الراكدة.

االستفادة من ميزة مهمة يف الدول النامية، وهي اخنفاض أجرة األيدي العاملة فيها باملقارنة . 4
مع الدول املتقدمة صناعياً.

بكثري . 5 تفوق  املضيفة  الدول  يف  الربح  حتقيق  املستثمرة  األجنبية  الشركات  أهداف  ومن 
أرباحها من عملياهتا داخل موطنها.

سهولة قيام الشركات األجنبية مبنافسة الشركات احمللية من حيث جودة اإلنتاج واخنفاض . 6
أسعاره بسبب متلكها للتكنولوجيا ووفرة املال لديها.

تستفيد الشركات األجنبية من استثماراهتا يف الدول املضيفة من قلة املخاطر، إذ إنه كلما . 7
توزعت وانتشرت قلت خماطر االستثمار)41(.

رابعاً: مساوئ االستثمار:

وكما لالستثمار آثار إجيابية فإن له تبعات سلبية ميكن إمجاهلا باآليت:

يهدف االستثمار إىل حتقيق أكرب قدر من معدالت الربح دون األخذ باحلسبان متطلبات . 1
التنمية يف البلدان املضيفة.

يعمل على جلب التقنية املناسبة اليت حيتاجها يف تنفيذ مشاريعه، وليس من أولوياته تطوير . 2
التقنية يف البلدان اليت يعمل فيها.

االستثمار ال يهتم بتطوير مؤسسات البحث العلمي، ألهنا تعمل على وفق اسرتاتيجيته . 3

41.حامت فارس الطعان، مصدر سابق، بال صفحة.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

102

اليت ختدم مصاحله، اليت ال تشكل خطراً على وجوده مستقباًل.

يقوم االستثمار مبنافسة الشركات الوطنية القائمة والقضاء عليها.. 4

تؤدي االستثمارات األجنبية إىل آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى)42(.. 5

وهناك من يصنف آثاراً سلبية أخرى لالستثمار األجنيب، ومنها:

• هتدف شركات االستثمار األجنيب إىل حتقيق أكرب قدر من معدالت األرباح دون األخذ 	
باحلسبان متطلبات التنمية، واحتياجات السكان يف األقطار النامية املضيفة.

• التوزيع غري املتكافئ لتدفقات االستثمار املوزعة على األقطار النامية.	

• وتدل 	 النامية،  األقطار  يف  االستثمار  تدفقات  على  اجلنسية  املتعددة  الشركات  سيطرة 
التقديرات لسنة 2001 على أن هنالك 65 ألف شركة عرب الوطنية وما يقارب 850 ألف شركة 
أجنبية منتسبة هلا يف خمتلف أحناء العامل؛ مما يعين تزايد ارتباط اقتصادات األقطار النامية باقتصادات 

األقطار املتقدمة التابعة هلا هذه الشركات األجنبية)43(.

ومن سلبيات االستثمار األجنيب ومساوئه، اآليت:

من . 1 املنشأة  باملشاريع  النامية-  البلدان  إىل  املتدفق  األجنيب -والسيما  االستثمار  يتمثل 
قبل الشركات املتعددة اجلنسية اليت ال حتتاج إال إىل قوة عمل قليلة العدد، وأن تتكون من عمال 

متخصصي، ومن مث فإن حاجتها نادرة إىل كوادر متحركة متتلك مهارات متنوعة ومعرفة مهنية.

نادراً ما يؤدي أمنوذج االستثمار األجنيب إىل تقليص خروج عوائد االستثمار أو تدعيم . 2
نشوء رأس مال يف البلد املضيف؛ فهذه الشركات حتظى بفرص متنوعة وبدائل، أغلبها غري مقنع 

42. رضا صاحب أبو محد، مصدر سابق، ص: 114.
43. سعد حممود الكواز، مصدر سابق.
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وغري مباشر؛ لتسريب العوائد االستثمارية، وترحيلها خارج البلد النامي.

ومن اآلثار السلبية لالستثمار على ميزان املدفوعات للبلد املضيف، حينما ترفع الشركات . 3
متعددة اجلنسية االسترياد من السلع الوسيطة واخلدمات املختلفة، وتقوم بإعادة األرباح إىل البلد 
األم، بكل ما يرتكه هذا التحويل العكسي للموارد من عجز مستدمي يف ميزان مدفوعات البلدان 

املضيفة)44(.

وهناك سلبيات أخرى يؤشرها األستاذ رضا صاحب على مسودة قانون االستثمار األجنيب، 
الفقرة األوىل اليت تقول: حيق للمستثمر األجنيب أن يقوم باستثمارات أجنبية يف العراق على وفق 
شروط ال تقل تفضياًل عن تلك املطبقة على املستثمر العراقي، ويف ذلك إجحاف وظلم للمستثمر 
العراقي؛ ألنه يف ظل املنافسة اجملردة فإن املستثمر األجنيب ميتاز على نظريه الوطين بإمكاناته وخرباته؛ 

وبالتايل فإن الفرص ستكون أكرب أمام املستثمر األجنيب لالستثمار يف العراق)45(.

خامساً: مناخ االستثمار: 

يعدُّ االستثمار املباشر من أهم عناصر تكوين رأس املال الثابت، وهو مبنزلة احملرك واحملفز 
لعناصر اإلنتاج األخرى ورفع كفاءهتا اإلنتاجية واخلدمية، ويؤثر على التنمية االقتصادية وعلى جممل 
واستمرار  ما  بلد  يف  االستثمار  جناح  سبيل  ويف  واخلدمية)46(،  واالجتماعية  االقتصادية  األنشطة 

مسريته وتطورها ال بد من توافر مناخ استثماري ذي عناصر اقتصادية مشجعة.

ويشري املناخ االستثماري إىل جمموعة القواني والسياسات واملؤسسات السياسية واالقتصادية 

44. كمال عبد محد آل زيارة، مصدر سابق، ص: 78.
45. رضا صاحب أبو محد، مصدر سابق، ص: 121.

46. بالسم مجيل خلف، واقع االقتصاد العراقي وحتديات االستثمار األجنيب املباشر، جامعة بغداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، وحدة 
البحوث االقتصادية واإلدارية، العدد 15، ص: 1.
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املؤثرة يف ثقة املستثمر وقناعته بتوجيه االستثمارات حنو قطاع أو مكان معي)47(. وتبذل الدول كل 
جهودها الرامية إىل حتقيق كل ما يؤدي إىل زيادة مواردها الالزمة لوضع خطط التنمية االقتصادية 
واالجتماعية فيها مكان التطبيق عن طريق إجياد البيئة االستثمارية املناسبة اليت تساعد على جذب 
رؤوس األموال الوطنية واألجنبية واستثمارها يف البالد؛ مما حيّقق الفائدة هلا سواء يف احلصول على 
االحتياجات املتزايدة لسكاهنا أم يف ترصي النشاطات االقتصادية املختلفة بداعي زيادة التصدير 

والتقليل من االسترياد، فضاًل عن خلق فرص العمل ملواطنيها)48(.

ويعرف املناخ االستثماري أيضاً بالبيئة املناسبة لالستثمار اليت تشبه الرتبة املالئمة والوقت 
واملناخ مالئم كان منو  الرتبة خصبة  فكلما كانت  النبات،  منو  وبالتايل  البذور؛  املناسب إلنبات 

النبات أفضل وأسرع وبكلف أقل وإنتاج أعلى)49(.

ويبدو مما سبق أن مناخ االستثمار هو الوعاء احلقيقي للحياة االقتصادية؛ وبذلك أدركت 
الدول النامية بضرورة هتيئة املناخ املالئم لالستثمار من حيث البحث عن احللول الالزمة للمعوقات 
اليت حتول دون قيام ذلك)50(. ويظهر أن تلك اجلهود أتت بثمارها، فبحسب تقرير االستثمار يف 
العامل لعام 2016 الصادر عن األمم املتحدة، هناك ارتفاع كبري يف نسب االستثمار، حيث قفزت 
النسبة املئوية إىل 38% أي حوايل 1,76 ترليون دوالر، يف سابقة منذ الركود االقتصادي واألزمة 

املالية عامي 2009-2008)51(. 

ويشري تقرير سابق لالستثمار العاملي عام 2014، إىل بيانات تفيد بأن ثالثاً من دول اخلليج 

47. سهى مصطفى حامد وعقيل عبد اهلل عبد اجلليل، االستثمار يف القطاع السكين ومتويله، جملة املخطط والتنمية، جامعة بغداد، 
العدد 24، 2011، ص: 41.

48. وليد عباس جرب وأمحد حسي جالب، مصدر سابق، بال صفحة.
49.بالسم مجيل خلف، مصدر سابق، ص: 11.

50.صالح عامر أبو هونة البديري، مصدر سابق، ص: 140.
.x :ص ، http://unctad.org :51. تقرير االستثمار يف العامل عام 2016، منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية، الرابط



وقائع مؤمتر البيان السنوي األول

105

العريب استقبلت خالل املدة 2008-2013 استثمارات تفوق االستثمارات اليت تدفقت منها إىل 
اخلارج، وهي كل من اإلمارات والسعودية وعمان)52(. وهذه مشكلة كبرية، ومبا أن االقتصاد العراقي 
يشرتك مع تلك الدول بكثري من الروابط والسيما االقتصادية منها؛ لذا فإن السياسة االستثمارية يف 
العراق تواجه مجلة من التحديات، تأيت يف مقدمتها التشريعات القانونية اليت تضمن احلق الشرعي 

لالستثمار يف العراق)53(.

على  العمل  خالل  من  جاذبة  وبيئة  مالئم  استثماري  مناخ  توفري  من  للدولة  بد  فال    
املاء  والربي وخدمات  والبحري  اجلوي  النقل  واملتمثلة خبطوط  للبلد  التحتية  البىن  توفري خدمات 
والكهرباء، والصرف الصحي، فضاًل عن  اخلدمات األخرى اليت تكون سابقة أو مقرتنة أو الحقة 

لالستثمار)54(.

ويعدُّ العراق يف ظل التحوالت اجلديدة قطباً من الساحة العاملية، ويسعى إىل جذب مزيد من 
االستثمارات طمعاً يف مردوداته اإلجيابية، فضاًل عن كونه األداة اليت تستند إليها عمليات التحول 

حنو اقتصاد السوق)55(.

لكن ما العناصر الواجب توافرها يف العراق لغرض إجياد بيئة استثمارية ناجحة:

حتقيق حالة االستقرار السياسي واألمين.. 1

وضوح الربنامج االقتصادي للحكومة.. 2

استقرار اقتصادي مع تصحيح االختالالت اهليكلية اليت يعاين منها االقتصاد.. 3

52.تقرير االجتاهات االقتصادية االسرتاتيجية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، القاهرة، 2014، ص: 187.
53. أمحد سلمان شهيب السعداوي وحسن فضالة موسى التميمي، االستثمار النفطي يف العراق، جملة احلقوق، تصدر عن اجلامعة 

املستنصرية، العدد 10، اجمللد الثالث، 2010، ص: 140.
54. أمحد هليل الشمري، مصدر سابق ، ص: بال.

55. حسن كرمي محزة، مصدر سابق، ص: 27.
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وضوح السياسة النقدية واستقرارها.. 4

وضوح السياسة املالية )الضرائب( مع إصالح النظام املصريف.. 5

توظيف إمكانيات الدولة املختلفة من أجل إعادة اخلدمات كالكهرباء واملاء والطرق.. 6

والعربية . 7 الوطنية  االستثمارات  لتوجيه  املالية  السياسة  أدوات  من  الضرائب كأداة  اعتماد 
ميكن  مشجع،  غري  تأريخ  هلا  العراق  يف  االستثمار  مسرية  أن  ويبدو  وتشجيعها)56(.  واألجنبية 
قد  اخلاص  القطاع  مسرية  إن  حيث  وجهوده،  احمللي  االستثمار  إىل  النظر  عند  عليه  االطالع 
مهشت خالل عقود من الزمن )منتصف الستينيات حىت منتصف الثمانينيات(، وأصبح القطاع 
العام احلكومي هو املسؤول األول عن تشغيل النشاطات االقتصادية، ولكن كان هناك توجه بعد 
منتصف الثمانينيات حنو إشراك القطاع اخلاص ولظروف معينة مرَّ هبا العراق، والسيما احلاجة إىل 
املوارد املالية، ومت نقل ملكية بعض املشروعات والسيما الزراعية منها إىل القطاع اخلاص، لكن ما 

زالت مسامهة هذا القطاع حمدودة يف إمجال تكوين رأس املال)57(.

ويضع األستاذ سامي عبيد أربعة مقومات جلذب االستثمارات وخلق مناخ استثماري 
يف العراق)58(:

• األطر القانونية والتشريعية.	

• توافر عناصر اإلنتاج.	

• املوقع اجلغرايف املتميز.	

• الفرص االستثمارية املتاحة.	

56. بالسم مجيل خلف، مصدر سابق، ص: 14.
57. حسن كرمي محزة، مصدر سابق، ص: 39.

58. سامي عبيد التميمي، مصدر سابق، ص: 210.
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وهنالك عدة مؤشرات لتقييم االستثمار األجنيب يف العراق، منها:

مؤشر املخاطر القطرية: ويصدر عن جمموع الدليل الدويل للمخاطر القطرية. ومن خالل مقارنة . 1
املؤشر بي عامي 2007 وذات املؤشر لعام 2008 يتبي أن العراق سجل تقدماً ضمن جمموعته.

مؤشر سهولة أداء األعمال: ويصدر عن البنك الدويل، ويظهر مؤشر عام 2009 تراجع . 2
العراق من املوقع )175( إىل املوقع )166( لعام 2008.

مؤشر الشفافية: ويصدر عن منظمة الشفافية الدولية، وجاء لعراق فيه باملرتبة )176(، . 3
وهذا يظهر ارتفاع نسبة الفساد مقارنة بالدول األخرى)59(.

ويبدو مما ذُكر أن مناخ االستثمار أو البيئة االستثمارية يف العراق، تواجه مجلة من الصعوبات 
جيب ختطيها إذا شئنا أن يكون لدينا استثمار ناجح، كما لدى دول جملس التعاون اخلليجي األقرب 
إلينا، حيث أصبح ينظر إىل االستثمار هناك على أنه واقع تعيشه منذ عقود وبنحٍو مباشر، يف سبيل 

جذب االستثمارات وتنويع أشكال نشاطها االقتصادي)60(.

املبحث الثاين: حتديات االستثمار يف العراق:

مل تكن سبل االستثمار يف العراق ممهدة، جلملة أسباب، منها: إن البلد يواجه أزمتي متزامنتي 
أسعار  اخنفاض  وثانيهما صدمة  اإلرهايب،  داعش  تنظيم  هجوم  أوالمها  2014؛  العام  منتصف  منذ 
واالختالالت  الضعف  مواطن  وتفاقمت  االقتصاد،  على  آثار شديدة  األزمتي  هلاتي  وكانت  النفط. 
اهليكلية، وأدت هاتان األزمتان مع عدم االستقرار السياسي يف عام 2014 إىل تراجع وترية االستهالك 

واالستثمار يف القطاع اخلاص، وتقييد اإلنفاق احلكومي، والسيما على املشروعات االستثمارية)61(.
59. عروبة معي عايش، دور اإلعفاء الضرييب يف تشجيع االستثمار األجنيب يف العراق، جملة دراسات مالية وحماسبية، جامعة بغداد، 

العدد 16، جملد 6، 2011، ص: 189.
60. عبد العزيز خليل املطوع، اخلليج بعد النفط، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، بريوت-لبنان، 2014، ص: 197.

61. تقرير املرصد االقتصادي، للبنك الدويل، اإلنرتنت:
 ttp://pubdocs.worldbank.org/en/506051460468953556/iraq-MEM-ara.pdf .
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وسنركز يف هذا املبحث على مخس عقبات تواجه االستثمار يف العراق، قد تطرق هلا 
الدكتور سامي األعرجي رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، وهي كاآليت:

الفساد.. 1

النافذة الواحدة.. 2

احملاصصة السياسية.. 3

التمويل.. 4

األراضي.. 5

أواًل: الفساد:

االقتصادية  احللقات  خمتلف  يف  وعمودياً  أفقياً  انتشرت  فقد  عقبة كبرية  اآلفة  هذه  وتعدُّ 
الوطنية، وأصبح عملها يتداخل مع عمل النافذة الواحدة)62(.

الدولة، وهذا  معظم مؤسسات  تتزايد يف  واملايل ظاهرة خطرية  اإلداري  الفساد  أصبح  إذ 
يقوم هبا مركز  اليت  املستمر، وهذا ما جاء يف املسوحات  املال  لرأس  التكاليف  ينعكس على  ما 
املسوحات الدولية اخلاصة)63(. فالبيئة االقتصادية العراقية تفتقر إىل الشفافية اليت هلا أمهية كبرية يف 

القرار االستثماري للشركات متعددة اجلنسية وأصحاب رأس املال)64(.

وحتمل هذه الظاهرة الكثري من اآلثار السلبية على جممل املتغرّيات االقتصادية ويف مقدمتها 
االستثمار، وأخذ الفساد املايل واإلداري يف العراق أوجهاً وصوراً خمتلفة، منها ما يتمثل يف عقود 

62. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار سامي األعرجي، بتأريخ 23-11-2015، قناة احلرة اإلخبارية، اليوتيوب: 
https://www.youtube.com/watch?v=31pplItcVV8.

63. حسن كرمي محزة، مصدر سابق، ص: 42.
64. سامي عبيد التميمي، مصدر سابق، ص: 212.
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لالستثمار والسيما  داعم  مناخ غري  إجياد  انعكس على  مما  التهريب؛  يتمثل يف  ومنها  اإلعمار، 
االستثمار األجنيب)65(.

جباية  على  تعيش  اليت  الدولة  يف  الفساد  معاجلة  أن  إىل  اجلنايب  عدنان  األستاذ  ويشري 
الريعية، فاملواطن الذي يدفع الضرائب يهمه مراقبة  الضرائب من املواطن، أسهل منها يف الدولة 
الدولة وحماسبتها. أما املواطن يف الدولة الريعية، فيتسابق مع اآلخرين لكسب حصته من املال العام. 
وتعود جذور الفساد املايل واإلداري يف العراق -حبسب اجلنايب- إىل تراكم موروث تأرخيي وجذور 
ثقافية وحضارية سهلت انتشاره يف اجملتمع، فاملال العام حالل -املال السائب ليس له صاحب- 

الدولة غري شرعية وهي املغتصبة؛ فماهلا إذن حالل)66(.

ويركز األستاذ عبد العزيز خليل على اجلنبة السياسية يف موضوع الفساد، فاستغالل منفذ 
الفساد اإلداري بقي حاضراً يف مجيع مراحل االستثمار األجنيب وظروفه؛ للوصول إىل االستثمارات 
الصعبة وذات اخلصوصية االسرتاتيجية من خالل إجياد الكفيل القوي الذي يشغل منصباً مرموقاً، 
ومن خالل نفوذه الذي جيرب القانون على التغاضي عن املخالفات البيئية واإلجرائية والعمالية)67(.

فيما يرى آخرون أن االستثمار يف كل مكان من العامل يواجه مشكلة الفساد اإلداري واملايل 
وذلك من خالل الرشوة والعموالت غري القانونية، وال يستثىن من ذلك العراق، الذي عليه أن يعزز 

عمل الدوائر الرقابية وينشر ثقافة النزاهة)68(.

65. صالح عامر أبو هونة البديري، مصدر سابق، ص: 154.
66. عدنان اجلنايب، اخلالص من الدولة الريعية، دراسات عراقية، ط: 1، بغداد، بريوت، أربيل، 2016، ص: 37.

67. عبد العزيز خليل املطوع، مصدر سابق، ص: 200.
68. صباح جليل احلسيين، مصدر سابق، ص: 300.
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ثانياً: النافذة الواحدة:

والنقل  التجارة  يف  املشاركة  لألطراف  يسمح  الذي  »املرفق  بأهنا:  املتحدة  األمم  وتعرفها 
بإيداع املعلومات واملستندات املوحدة لدى نقطة دخول واحدة الستيفاء كل املتطلبات التنظيمية 
املتطورة  بالشحنات املستوردة، واملصدرة، والعابرة«)69(. وهي -كذلك- أحد األساليب  املتعلقة 
احلديثة ملواجهة الفساد اإلداري الناتج عن خالل االحتكاك ما بي املوظف واملستثمر والفوضى 
يف أداء األعمال، وإن عدم تفعيل دور النافذة الواحدة يف العمل االستثماري يؤدي إىل عدم إجناز 
الطلبات االستثمارية يف األوقات احملددة هلا قانوناً، وكذلك يؤدي إىل تعدد اجلهات القطاعية املاحنة 

للرتاخيص واملوافقات)70(.

وتعدُّ دائرة النافذة الواحدة يف اهليئة الوطنية لالستثمار البوابة الرئيسة لالتصال مع املستثمرين 
الراغبي يف االستثمار يف العراق، وهي هتدف إىل تسهيل عملية إصدار الرتاخيص وتوفري اخلدمات 

االستثمارية بصورة ميّسرة وخالية من العوائق)71(.

ويشري األستاذ أمحد هليل إىل أن عدم تفعيل دور النافذة الواحدة يف العمل االستثماري 
يؤدي إىل عدم إجناز الطلبات االستثمارية يف األوقات احملددة هلا قانوناً، وكذلك يؤدي إىل تعدد 

اجلهات القطاعية املاحنة للرتاخيص واملوافقات)72(.

ويقوم مبدأ النافذة الواحدة على توفري مجيع اخلدمات للمراجعي يف مكان واحد، وتقدمي 
التسهيالت هلم من خالل مجع ممثلي عن الدوائر احلكومية املعنية بتقدمي اخلدمة حتت سقف واحد؛ 

69. توصيات  جلنة األمم املتحدة االقتصادية األوروبية، التوصية رقم 33، جنيف، 2005، ص: 7.
70. مؤيد عبد احلسن الفضل وحنان عبد األمري الرماحي، دور النافذة الواحدة يف استقطاب االستثمار األجنيب واحمللي، جملة الغري 

للعلوم االقتصادية واإلدارية، اجمللد 9، العدد 32، السنة 2015، ص: 134.
71. نبذة عامة عن النافذة الواحدة، اهليئة الوطنية لالستثمار، موقع اهليئة اإللكرتوين: 

 http://investpromo.gov.iq/ar/one-stop shop/
72. أمحد هليل الشمري، مصدر سابق، ص: 284.
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مبا يكفل سهولة وسرعة تقدمي اخلدمات؛ وبالتايل ختفيض الكلف وتقدمي أفضل اخلدمات.

ويرى األستاذ حسن كرمي محزة، أن النافذة الواحدة موجودة بالفعل يف العراق، لكن يؤثر 
على عملها وجود البريوقراطية، واحلصول على الرخص، وإجازة التأسيس، وبعض اخلدمات اليت ما 
تزال حتتاج إىل وقت طويل)73(، وهذا ما يؤكده الدكتور سامي األعرجي بقوله: ”فعلى الرغم من 
وجود النافذة يف القواني، لكن من ميثل اجلهات القطاعية فيها ال ميتلك الصالحيات للقضاء على 

البريوقراطية اإلدارية وتسريع العمل“)74(.

وتبدو للعيان جتارب الدول األخرى يف اعتماد النافذة الواحدة، فمثاًل دولة الكويت قامت 
بإنشاء إدارة خاصة للنافذة الواحدة، وخصتها بعدد من املهام، منها:

املسامهة يف تسهيل املعامالت ذات الصلة بتأسيس وإصدار تراخيص الشركات بكل - 1
أنواعها، ويتم التعامل فيها للمراجعي من خالل موظف واحد )نظام مسؤول حسابات( أو 

غريها من الوسائل.

التأكد من أن مجيع اجلهات ذات العالقة بأعمال النافذة الواحدة قد واءمت أنظمتها - 2
اإللكرتونية للتكامل مع نظام وزارة التجارة والصناعة )النافذة الواحدة(، ومتهيداً إلنشاء مدخل 

إلكرتوين موّحد للنافذة املوّحدة على املوقع الشبكي للوزارة الذي يتم حتديثه بصفة دورية ويعرض 
من خالله كل القرارات واألدلة.

التنسيق بي اجلهات املختصة لضمان تبادل املعلومات يف ما بينها إلكرتونياً.- 3

اقرتاح تدابري تضمن التعاون والتنسيق بي مجيع اجلهات احلكومية واجلهات ذات الصلة - 4
بأعمال النافذة الواحدة يف حدود مهامها، وتوحيد إجراءاهتا وتوثيق أعماهلا والتعريف املتواصل 

73. حسن كرمي محزة، مصدر سابق، ص: 42.
74. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.
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بإجراءاهتا ومستجداهتا.

حتديد أي جهة تُعيق إجناز املعامالت، وتقدمي التوصيات بشأهنا.- 5

املشاركة يف دراسة مشاريع اتفاقيات تسهيل التجارة اليت تطرحها املنظمات الدولية أو - 6
اإلقليمية، وتقدمي أي مقرتحات أو توصيات بشأهنا)75(.

ثالثاً: احملاصصة:

احملاصصة هو ذلك املصطلح الذي ظهر عقب إسقاط النظام السابق عام 2003، ويظهر 
املقامسة، أي االستحواذ على  املصطلح مشتق من احلصة واحلصحصة واحملاصصة مبعىن  أن هذا 
املناصب واألموال بطريقة فنية حديثة. حىت أن كلمة )احملاصصة( يف قاموس اللغات ال تتعدى كوهنا 
عملية تقسيم الكل على مكوناته حسب االستحقاق الكمي لألطراف املشاركة فيه)76(.  ويوحي 
للمناصب  منصف  وتقاسم  البالد،  خريات  توزيع  بعدالة  إجيابياته  ضمن  من  احملاصصة  موضوع 
واألدوار على الصعد كافة، إال أنه وبعد عدة سنوات من تطبيقه، ظهرت سلبيات كبرية وأصبح 

اجلميع ينادي بضرورة التخلص منه بسرعة.

وال بد قبل هذا وذاك، توافر اإلرادة السياسية حول تعميق مفهوم االستثمار وأمهيته لالقتصاد 
االستثمار  لعملية  ومهنية  إدارية  إرادة  إىل  تتحول  أن  ميكن  فال  النية  هذه  وإن وجدت  العراقي، 

ومنافعه، طاملا هناك نقص واضح يف البىن االرتكازية والسيما الكهرباء واخلدمات األخرى)77(.

احملافظات،  السياسية، والسيما يف  احملاصصة  على وجود  األعرجي  الدكتور سامي  ويؤكد 
الشكل  على  اتفاق  عدم  تسبب  اليت  مريرة،  حماصصة  من  تعاين  االستثمار  هيئات  من  فالكثري 

.http://alqabas.com/67479 :75. صحيفة القبس الكويتية، الرابط
76. مهران موشيخ، مفهوم احملاصصة يف القاموس العريب العراقي املعاصر، موقع حوار متمدن.

77. حسن كرمي محزة، مصدر سابق، ص: 41.
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القانوين هليئات االستثمار؛ مما يؤدي إىل إرباك العمل)78(.

وألجل نبذ احملاصصة بأشكاهلا كافة فال بد من أن تتحول النخب السياسية احلاكمة من 
حالة النزاع واالنقسام وتغلب املصاحل إىل حالة التأهيل والشراكة الوطنية وجعل املصاحل الوطنية هي 

العليا اليت تسمو على مجيع املصاحل األخرى)79(.

رابعاً: التمويل:

إن القطاع املصريف واملايل الذي يعمل بكفاءة فهو يساند العملية االستثمارية، حيث إن 
مؤسسات الوساطة املالية واالستثمار عامالن متالزمان لصنع النمو والتنمية املستدامة)80(.

القطاع  أن  العلم  مع  نشاطه،  أداء  يعاين من ضعف يف  العراقي  املصريف  القطاع  زال  فما 
احلكومي يستحوذ على 90% من النشاط املصريف، وكذلك أن القطاع ما زال غري قادر على منح 
القروض للمستثمرين إىل جانب الوسائل التقليدية املتبعة يف أداء نشاطه املصريف)81(، فالكثري من 
املستثمرين احملليي واألجانب يعانون من ندرة التمويل، فالقروض اخلارجية على العراق تتطلب فوائد 

عالية)82(.

فضاًل عّما ما سبق، فإن آفاق املستقبل على صعيد االقتصاد الكلي تتعرض ملخاطر ال 
يستهان هبا تتصل بالبيئة العاملية، والتطورات االجتماعية والسياسية، فرتاجع وترية النمو االقتصادي 
نزولية على أسعار النفط،  العاملي أو استمرار وفرة املعروض العاملي من النفط، قد خيلق ضغوطاً 

ويؤدي إىل ضغوط جديدة على عجز املالية العامة واملعامالت اخلارجية)83(.
78. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.

79. حسن كرمي محزة، مصدر سابق، ص: 40.
80. املصدر نفسه، ص: 40.

81. صالح عامر أبو هونة البديري، مصدر سابق، ص: 154.
82. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.
83. تقرير املرصد االقتصادي، للبنك الدويل، مصدر سابق.
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خامساً: األراضي:

إن قلة ختصيص األراضي تعد مسألة مهمة للمستثمر، ففي القانون احلايل لالستثمار يلزم 

وزارة املالية وأمانة بغداد ودوائر احملافظات جبرد األراضي الصاحلة لالستثمار وترسل إىل اهليئة 
الوطنية لالستثمار، وهذا األمر مل يتم بصورة مرضية)84(.

إذ كشف رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي عن أن عزوف املستثمرين عن الدخول يف 
مشاريع استثمارية ضخمة كما هو خمطط بسبب مشكلة ختصيص األراضي يف العاصمة، وأضاف 
الزاملي: املشكلة األكرب اليت تعرتض عملية مواصلة تنفيذ املشاريع السكنية اليت تتناسب مع حاجة 
مدينة بغداد هو القانون رقم )581( الصادرة عن جملس قيادة الثورة املنحل، والقاضي بتمليك أمانة 

العاصمة األراضي والبساتي الواقعة ضمن حدود أمانة العاصمة)85(.

ومن أبرز املعاجلات هلذه املشكلة اليت انتهجتها الدول العربية، ما قامت به مصر مؤخراً، 
بإجراءات ضوابط  قرارات  على  وافق  الوزراء  جملس  أن  قابيل،  طارق  الصناعة  وزير  أعلن  حيث 
ختصيص األراضي الصناعية بالصعيد باجملان تشمل من الفيوم وحىت أسوان وسيتم رفعها للمجلس 

األعلى لالستثمار إلصدارها)86(.

وفضاًل عّما مت ذكره ، تربز حتديات اخرى ملسرية االستثمار ميكن إمجاهلا مبا يأيت:

يعرض األستاذ صالح عامر أبرز املعوقات اليت تواجه تطبيق قانون االستثمار اجلديد، وهي:

عدم االستقرار األمين، فاألوضاع املرتدية خاصة يف العاصمة بغداد ختلق حالة من اخلوف . 1
لدى املستثمرين األجانب.

84. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.

.https://goo.gl/tzzFJA :85. موقع املسلة، الرابط
.https://goo.gl/xpCkq4 :86. موقع برملاين، الرابط
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ارتفاع مستوى التضخم، فاالقتصاد العراقي ما زال يشهد معدالت مرتفعة من التضخم . 2
على الرغم من السياسات النقدية املتبعة من قبل البنك املركزي.

البريوقراطية والروتي اإلداري، كذلك النقص احلاصل يف مستوى الثقافة االستثمارية)87(.. 3

فيما يصنف الدكتور أمحد سلمان معوقات االستثمار إىل:

• تتعلق 	 اقتصادية  غري  أسس  على  واملبنية  القواني  صياغة  عن  النامجة  قانونية:  معوقات 
بأولويات نظام احلكم يف أواخر القرن العشرين؛ األمر الذي يربك دخول املستثمر األجنيب الستثمار 

أمواله يف االقتصاد العراقي.

• معوقات غري قانونية: وتتجلى يف واقع االقتصاد العراقي مجلة من املعوقات، منها الواقع 	
األمين، والسياسي للبلد، والتقلبات االقتصادية)88(.

السابق- إىل مجلة من معوقات االستثمار،  اهلر -حمافظ كربالء  الدين جميد  وأشار آمال 
منها)89(:

غياب البىن التحتية.. 1

الروتي القاتل.. 2

عدم وجود شفافية.. 3

انعدام رؤية واضحة للقواني الداعمة حلركة االستثمار.. 4

ويصنف األستاذ سامي عبيد املعوقات على نوعي:
87. صالح عامر أبو هونة البديري، مصدر سابق، ص: 154.

88. أمحد سلمان شهيب السعداوي، دراسة يف قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 ووسائل تشجيع االستثمار، جملة احلقوق، 
اجلامعة املستنصرية، العدد 8-9، اجمللد 3، بال صفحة.

89. تفعيل االستثمار يف العراق، ندوة أقامها مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، بتأريخ 2011-4-2.
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• العراقي 	 لالقتصاد  االستيعابية  القدرة  أ- ضعف  نوعي:  على  وهي  اقتصادية:  معوقات 
وهذه تعد أحد الكوابح بوجه دخول الشركات واالستثمارات إىل السوق العراقية. ب- معدالت 

التضخم العالية يف االقتصاد العراقي.

• معوقات سياسية: وأبرزها ما يأيت: أ- افتقار العراق إىل مؤسسات داعمة القتصاد السوق. 	
ب- ظاهرة عدم االستقرار السياسي واألمين يف العراق)90(.

ويبدو للباحث أن حتديات االستثمار يف العراق -املذكورة آنفًا- بعضها قدمي ومقيم يف بنية 
االقتصاد الوطين واآلخر مستجد جاء عقب التغيري السياسي عقب عام 2003.

لكن من املؤكد أن تلك التحديات، تؤثر أحدها على األخرى، صعوداً ونزواًل، حيث يتغذى 
بعضها على وجود بعض، فمثاًل الفساد جيد له متنفساً، يف عامل االستثمار؛ النعدام النافذة الواحدة. 
واحملاصصة أيضاً قد تأيت مبن هو فاسد، فيتزايد عندئذ املطبات يف طريق االستثمار واملستثمرين؛ 
ويف سبيل إهناء معوقات االستثمار تلك، جيب فهم طبيعة املشكالت وحماولة إجياد حلول، وهذا 

ما سنسعى إليه يف املبحث اآليت.

املبحث الثالث: معاجلات االستثمار يف العراق:

شهد االقتصاد العراقي منذ مطلع مخسينيات القرن املاضي حتوالت يف نظامه واجتاهاته وأدائه 
انقطاعات وصدمات، ولكن مع ذلك أمكن حىت هناية السبعينيات إجناز قدر من  وتعرض إىل 

التنمية ساعد على حتقيقه مورد النفط)91(.

ولكي ننهض باالستثمار الذي يعدُّ عنصراً أساسياً لنهضة االقتصاد، جيب أن نأخذ بعي 
90. سامي عبيد التميمي، مصدر سابق، ص: 212.

91. أمحد بريهي علي، االقتصاد العراقي وآفاق املستقبل القريب، املعهد العراقي لإلصالح االقتصادي: اإلنرتنت:
 http://www.iier.org/i/uploadedfiles/publication/real/1365904295_010711IraqEc
onomyDr.AhmedIbraihi4B.pdf ،p:1.
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احلسبان عنصرين أساسيي يؤثران على االستثمار)92(:

عنصر املخاطرة: ويقسم على نوعي: أ- خماطر قابلة للتأمي، أي تلك اليت ميكن جتنبها . 1
والتأمي عليها لدى شركات التأمي كأخطار السرقة واحلريق. ب- خماطر غري قابلة للتأمي، وهي 
اليت ال ميكن حساهبا لعدم معرفة طبيعتها مثل احلاالت السياسية واألمنية وتقلبات األسعار املفاجئة.

عنصر الربح: ويطلق الربح على الفرق بي أمثان السلع املباعة ونفقات إنتاجها، وتؤدي . 2
األرباح دوراً مهماً يف حتديد حجم االستثمار.

أواًل: اإلصالح يف مواجهة الفساد:

قد يأيت اإلصالح عرب خلق مناخ استثماري مشجع، فالوضع العام والسياسي للدولة ومدى 
ما يتسم به من استقرار وتنظيماهتا اإلدارية وما متتاز به من فاعلية وكفاءة ونظامها القانوين ومدى 
وضوحه وثباته وتوازن، ما ينطوي عليه من حقوق وأعباء وسياسات الدولة االقتصادية)93(. وحاولت 
الدولة العراقية جاهدة -مؤخرًا- ”خلق مناخ مشجع ومالئم لالستثمار يف القطاعات كافة، ومنح 
امتيازات وإعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين مع فسح اجملال أمام الوزارات للمشاركة مع 
القطاع اخلاص )العراقي واألجنيب( واملختلط لتأهيل وتشغيل شركاهتا لتنعكس إجيابياً على التنمية 

االقتصادية وإعادة إعمار العراق“)94(.

إن أوىل خطوات حماربة الفساد، كما يرى األستاذ عدنان اجلنايب، هي كما يأيت:

التدقيق . 1 جمال  يف  متخصصة  دولية  استشارية  مؤسسة  بتكليف  وذلك  اخللل،  تشخيص 
واحملاسبة ملراجعة إيرادات وصرفيات الدولة العراقية منذ عام 2003 حىت اآلن.

92. سهى مصطفى حامد وعقيل عبد اهلل عبد اجلليل، مصدر سابق، ص: 37.
93. صباح جليل احلسيين، مصدر سابق، ص: 286.

94. قانون التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006، مصدر سابق، ص: 20.
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التوسع يف اعتماد احلكومة اإللكرتونية، والتوسع يف حوكمة إجراء املعامالت يف خمتلف . 2
مرافق الدولة وسد املصادر اليت يتسّرب الفساد من خالهلا.

إلغاء مجيع أنواع الدعم احلكومي الذي يستشري الفساد يف مرافقه، مثل البطاقة التموينية . 3
ومشول الرعاية االجتماعية وغريها)95(.

آفة  املمكن معاجلة  أن من  الدكتور سامي األعرجي -رئيس هيئة االستثمار-  فيما يؤكد 
الفساد من خالل تيسيري اإلجراءات اليت ستقلل من فرص االبتزاز وإثاره السلبية)96(. وتعدُّ األستاذة 
عروبة معي أن قانون االستثمار العراقي املرقم 13 لسنة 2006 حجز زاوية لتطوير ومنو االقتصاد 
اليت  مبواده  القانون،  إقرار هذا  أن  يظهر  األجنيب)97(. وهنا  املستثمر  الذي حيفز ويشجع  العراقي 

حاولت حل مشكالت االستثمار، فيمكن عّده باباً من أبواب اإلصالح.

ثانياً: تفعيل النافذة الواحدة:

وقد ورد يف التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم 13، التأكيد على تفعيل النافذة الواحدة 
نافذة واحدة تضم مندوبي خمولي من اجلهات  إلغاء عدة مواد وحيل حملها اآليت: »إنشاء  عرب 
احلكومية ذات العالقة تتوىل التوصية مبنح اإلجازة االستثمارية بعد احلصول على موافقة اجلهات 
النافذة- إىل  الدكتور األعرجي يذهب -بغية تفعيل تلك  القانون«)98(. بل إن  املعنية على وفق 

الدعوة إلعطاء صالحيات الوزير للممثلي عن هيئة االستثمار، عدا تلك اخلاصة بالوزير)99(.

95. عدنان اجلنايب، مصدر سابق، ص: 89.
96. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.

97. عروبة معي عايش، مصدر سابق.
98. قانون التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006، مصدر سابق، ص: 8.

99. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.
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ثالثًا: الكفاءة بدل احملاصصة:

إن اعتماد الكفاءة يف اختيار من يتوىل شأناً من شؤون الدولة، سيضع الرجل املناسب يف 
املكان املناسب، وسيحل الكثري من املشكالت اليت تواجهنا اليوم.

االستثمار جهات  هيئات  العتبار  تشريعي  تدخل  إجراء  هليل،  أمحد  األستاذ  يقرتح  لذا 
مستقلة وغري مرتبطة بوزارة مع بقاء ارتباطها باحملافظ؛ ألن تلك اهليئات إن كانت مستقلة فتستطيع 
ممارسة صالحياهتا اإلدارية واالستثمارية. ويقرتح هليل -أيضًا- استبعاد منصب نائب رئيس هيئة 
االستثمار عن احملاصصة والتصويت من قبل جملس احملافظة وجعله منصباً إدارياً يتواله من تتوافر فيه 

الشروط من ضمن مالك اهليئة وبطريقة التدرج الوظيفي)100(.

فيما يرى الدكتور سامي االعرجي، أن احملاصصة السياسية يف هيئات االستثمار -والسيما يف 
احملافظات- قد عرقلت االستثمار، ويقرتح يف حالة بقاء الوضع على ما هو عليه من عدم انتظام، إىل 
انتقال الصالحيات إىل اهليئة الوطنية يف بغداد)101(. فيما أكد األستاذ بالسم مجيل على ضرورة إعادة 
تأهيل هيئات االستثمار يف بغداد واحملافظات والوزارات من حيث االختصاص والتدريب والتأهيل ومبا 

يؤدي إىل القضاء على الروتي وتقدمي أفضل اخلدمات إىل املستثمر وبالسرعة املمكنة.)102(

رابعاً: تنويع التمويل وتعظيمه:

ويـَُعدُّ التمويل من أكرب حمفزات االستثمار يف العامل ، ويلقى اهتماماً مجّاً من قبل املستثمرين. 
ويرى األستاذ عاصم حممد صاحل، أنه من أجل تشجيع املستثمرين على التوجه حنو اجلهاز املصريف 
جداول  يف  النظر  يعيد  أن  املركزي  البنك  على  فإن  اقرتاضه  عن  النامجة  املالية  األعباء  وختفيف 
العمليات املصرفية بوضع احلدود العليا اليت تتضمنها هذه اجلداول ويرتك حرية التحرك للمصارف 

100. أمحد هليل الشمري، مصدر سابق، ص: 289.
101. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.

102. بالسم مجيل خلف، مصدر سابق، ص: 14 .
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دون هذه احلدود)103(، وذلك أعطى دوراً كبرياً للبنك املركزي يف وضع آلية اإلدارة متويل االستثمار.

الداخلية  البنوك  الدكتور سامي األعرجي أن احلل يكمن يف عمل تشابك بي  فيما يرى 
ونظريهتا اخلارجية، وتكون الفوائد على القروض فيه معقولة، ويتم ذلك عرب تعديل قواني البنوك 

لدينا)104(.

فيما يظن آخر، أن يتم متويل كل عمليات االستثمار األجنبية من رؤوس األموال األجنبية 
املتأتية من اخلارج )من رأمسال الشركة أو املستثمر أو االقرتاض من املصارف األجنبية( حىت ال يتم 

التأثري على وضع العملة الوطنية يف البلد)105(.

وهناك من يقرتح تشريع قانون صناديق االستثمار يف العراق على وفق ما معمول به يف كثري 
من البلدان والسيما مصر ودول اخلليج العريب، حيث تستقطب هذه الصناديق أموااًل كبرية من 
خالل مسامهة صغار املدخرين، وألمهيتها يف معاجلة التضخم يف الفائض النقدي خالل سحب 

السيولة النقدية وهو ما يعاين منه االقتصاد العراقي)106(.

خامساً: توزيع عادل لألراضي:

األرض عنصر رئيس يف عملية االستثمار ككل، فمن غري املعقول إقامة مشروع استثماري 
دون قطعة أرض خمصصة يقام عليها.

وحلل اإلشكاالت يف وضع األرض حتت تصرف املستثمر، يرى الدكتور أمحد سلمان جواز 
متلك األراضي من قبل املستثمر )األجنيب(، وعدم حتديده باإلجيار فقط وملدة حمددة؛ ألن ذلك قيد 

103. عاصم حممد صاحل، مصدر سابق ، ص: 130.
104. حوار مع رئيس اهليئة الوطنية لالستثمار، مصدر سابق.

105. رضا صاحب ابو محد، مصدر سابق، ص: 130.
106. كامل عبد خلف العنكود وممتاز مطلب خبصي، مصدر سابق، ص: 145.
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بالغ اخلطورة على االستثمار والسيما يف املشاريع العمالقة كاملطارات واملدن السياحية)107(، وهذا 
ما شدد عليه التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم 13، يف الفقرة سادساً: ”تسهيل احلصول على 
العقارات الالزمة إلقامة املشاريع بالنحو الذي حتدده اهليئة بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة“)108(. 
وجاء ما طرحه الدكتور األعرجي يف معاجلاته لقضية األراضي وأمهيتها بالنسبة للمستثمر، متماهياً 
مع ما جاء يف الفقرة )ب( / رابعاً من التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم 13 كاآليت: ”يف حالة 
عدم التزام اجلهات املالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد يف الفقرة )أ( من هذا البند خالل مدة )60( 
يوماً من تأريخ طلب اهليئة الوطنية لالستثمار فلمجلس الوزراء إمكانية نقل ملكية األراضي للهيئة 

دون بدل، وتتوىل اهليئة ختصيصها للمشاريع االستثمارية“)109(.

ومن املعاجلات األخرى العامة ملشكالت االستثمار املتعددة ومدى استفادة البلد املضيف 
منها، ما طرحه األستاذ رضا صاحب، عرب تطبيق اآليت)110(:

إعطاء أولوية يف االستثمار للمشاريع اإلنتاجية. . 1

يفضل أن توجه االستثمارات األجنبية حنو اجملاالت اليت تساعد على حل املشكالت اليت . 2
يعاين منها اجملتمع العراقي وحتقق القتصاده التوازن.

يتم حتديد نسبة معينة ولتكن )50%( من إمجايل أرباح املستثمر وفوائده ومكاسبه األجنيب . 3
ليعاد استثمارها يف داخل العراق.

يفضل أن خيصص جزء من استثمارات الشركات األجنبية واملستثمرين حنو االستثمار يف . 4
جمال البحوث والتطوير يف العراق والدول النامية.

107. أمحد سلمان شهيب السعداوي، مصدر سابق، بال صفحة.
108. قانون التعديل الثاين لقانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006، مصدر سابق، ص: 9.

109. املصدر نفسه، ص: 12.
110. رضا صاحب أبو محد، مصدر سابق، ص: 130 .
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ويركز األستاذ مشتاق خان، على تطوير سياسة االستثمار من خالل ثالث خطوات رئيسة:

األوىل: حتديد األولويات القومية لسياسات االستثمار واملعوقات اليت متنع حتقيقها من خالل 
املمارسة االستشارية اليت تتفاعل مع املكونات األخرى لالسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية.

الثانية: ختصُّ عملية وضع السياسة، وهي حتديد أدوات ومقاييس السياسة ملعاجلة القيود اليت 
متنع حتقيق أهداف ترقية سياسات االستثمار.

الثالثة: ضمان أن السياسات واألدوات اليت مت ذكرها قابلة للتنفيذ فعاًل، مع مراعاة قدرات 
اإلدارة والتنفيذ املتاحة)111(.

وهناك من يضع مقرتحات للنهوض باالستثمار يف العراق، تتمثل يف)112(:

النظر يف القواني اليت صدرت يف حقبة احتالل العراق والسيما تلك اليت أصدرها احلاكم . 1
املدين بول برمير، وذلك مبا ينسجم مع الظروف احلالية.

تشريع قانون صناديق االستثمار يف العراق على وفق ما معمول به يف كثري من البلدان مثل . 2
مصر ودول اخلليج العريب.

وضع تنظيم قانون مستقل لعمل الوسطاء يف العراق كما يف مصر اليت تكون عن طريق . 3
شركات الوساطة )السمسرة( وشركات التداول األوراق املالية.

على اهليئات املالية نشر التوعية  من خالل عمل برامج تثقيفية للعاملي يف االستثمار يف . 4
السوق املالية.

املتحدة،  األمم  املتحدة،  باألمم  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون  إدارة  والتقنية،  االستثمار  هـ. خان، سياسات  مشتاق   .111
2007، ص: 5.

112. كامل عبد خلف العنكود وممتاز مطلب خبصي، مصدر سابق، ص: 145.
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وعلى الرغم من أمهية ما طرح سابقاً، من فتح اجملاالت كافة أمام املستثمر )األجنيب(، إال 
أن الباحث يذهب إىل ما ذهب إليه األستاذ عبد العزيز خليل، يف ضرورة تقني حالة االستثمار 
األجنيب، وعدم املبالغة بالتسهيالت بغية حتقيق أعلى مستوى استثمار، بل جيب قبوهلا على وفق 
شروط مشددة واقتسام عادل للعوائد واملكاسب، وسيظل هذا اخليار أفضل بكثري من الوضع احلايل 

لالستثمار يف االقتصادات اخلليجية، مثاًل)113(.

اخلامتة والتوصيات

ميثل االستثمار -يف الوقت احلايل- شريان احلياة االقتصادية للبلدان، والنامية منها على وجه 
اخلصوص. أما بالنسبة لالستثمار يف العراق فقد حددته جمموعة من الظروف االستثنائية اليت مرت 
عليه، وأثرت على اقتصاده؛ لذا برزت على السطح، بعد االحتالل األمريكي وتغيري النظام، مجلة 

من املصاعب اليت تواجه االستثمار، ركزنا يف مخس رئيسة فيها، وهي:

العراقية احلالية، وهدد استقالهلا ووحدهتا، فكان من  أواًل: الفساد الذي خنر كيان الدولة 
ضمن ما نال أذاه االستثمار. 

ثانياً: النافذة الواحدة وهي آلية إدارية وقانونية يتم من خالهلا، تسيري أمور االستثمار بأقل 
ما ميكن من الروتي والبريوقراطية، واختصار الزمن واجلهد وتوفري املال.

ثالثاً: احملاصصة وهي طريقة لتوزيع املناصب واحلصص الوزارية كل حسب حجم فئته احلزبية 
أو مكونه القومي أو الطائفي، وقد طبقت احملاصصة يف العراق بعد سقوط نظام صدام حسي، 

بنحٍو مبالغ فيه، لدرجة توىل املنصب من ليس كفوءاً له.

رابعاً: التمويل ويعد عنصراً خالقاً يف كل مشروع استثماري، لكن بسبب الوضع االقتصادي 

113. عبد العزيز خليل املطوع، مصدر سابق، ص: 203.
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الذي ميرُّ به العراق وزيادة هدر األموال نتيجة الفساد واحملاصصة، تضخم أثر هذا العامل.

خامساً: األراضي فعلى الرغم من امتالك العراق ملساحات شاسعة ميكن استغالهلا، لكن 
بسبب البريوقراطية وتعدد اجلهات الرمسية املسؤولة عن هذا املوضوع، أصبح امتالك العقار حلم 

كل مستثمر.

ويف سبيل وضع املعاجلات هلذا املعوقات، اقرتح الباحث حاًل لكل مشكلة، وحسب اآليت:

أواًل: اإلصالح ملواجهة الفساد: وهي الدعوة اليت أطلقها السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وبالتوافق مع دعوة املرجعية الدينية، وتيارات وطنية شعبية.

ثانياً: تفعيل النافذة الواحدة: التفعيل مبعىن التطبيق الفعلي على الواقع املعاش وإزالة العوائق 
أمام هذا اآللية اليت تسرع يف الوقت وتقلل اجلهد وحتفظ األموال من اهلدر.

ثالثاً: الكفاءة بدل احملاصصة: إن الكفاءة كمعيار الختيار العاملي يف دوائر الدولة على 
خمتلف املستويات أصبحت ضرورة ملحة، هلجر احملاصصة اليت جاءت بغري الكفوء.

رابعاً: تنويع التمويل وتعظيمه؛ كون التمويل قلب العملية االستثمارية، فإن تنويع املصادر 
اليت يتدفق منها، وتعظيمها، يصبُّ يف مصلحة الدولة املضيفة واملستثمر.

تواجه  إشكاالت  وأي  للمستثمر،  أساس  األرض عنصر  لألراضي:  عادل  توزيع  خامساً: 
األخري يف تلك املوضوعة تستدعي من احلكومة التدخل إلنصاف املستثمر واملواطن وبقية دوائر 

الدولة.
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التوصيات:

وهناك مجلة من التوصيات اليت تقدم هبا جمموعة من األساتذة واخلرباء، هي:

فاألستاذ حممد غايل تقدم بالتوصيات اآلتية)114(:

جيب العمل على رفع معدالت االدخار واالستثمار احملليي؛ ألن االستثمار األجنيب ال . 1
يشّكل بدياًل عن االستثمار احمللي بل يعّد مكماًل له.

تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي ودعم إجراءات اإلصالح االقتصادي واهليكلي.. 2

ضرورة تنمية اجلهاز املصريف وإعطائه املزيد من األمهية يف توفري التمويل الرأمسايل الكايف.. 3

ضرورة تنويع مصادر اإليرادات األخرى غري النفطية.. 4

تفعيل قواني محاية املستثمر، وحماربة الفساد.. 5

فيما يذهب األستاذان أمحد سلمان وحسن فضالة إىل وضع التوصيات اآلتية)115(:

االستعانة باخلربة والكفاءة العراقية واالستفادة منها من خالل إشراكها يف خمتلف العمليات . 1
االستثمارية.

األمنية . 2 األجواء  توافر  قبل  العاملية  الشركات  مع  األمد  طويلة  بالتزامات  الدخول  جتنب 
املناسبة.

التكنولوجيا، . 3 بنقل  األجنيب  املستثمر  يلتزم  أن  ينبغي  إذ  املنتجة،  العراقية  القوى  تطوير 
وتدريب العاملي يف جمال االستثمار النفطي.

114. حممد غايل، مصدر سابق ، ص: 112.
115. أمحد سلمان شهيب السعداوي وحسن فضالة موسى التميمي، مصدر سابق، بال صفحة.
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يف حني يقرتح األستاذ حامت فارس ضرورة ما يأيت:

مشاركة رأس املال الوطين مع رأس املال األجنيب؛ لغرض إدخال العناصر الوطنية يف اإلدارة . 1
وخلق نوع من الطمأنينة لدى املستثمرين األجانب.

إعطاء املستثمر الوطين املميزات نفسها اليت منحها القانون للمستثمر األجنيب؛ لتشجيع . 2
رأس املال الوطين على املسامهة يف االستثمار.

البلد . 3 داخل  منتجاهتم  تصريف  عدم  قانوين  بنصٍّ  األجانب  املستثمرين  على  يفرض  أن 
املضيف محاية للمنتوجات الوطنية)116(.

فيما يوصي األستاذ صالح عامر مبا يأيت)117(:

االستثمار . 1 اجملتمع مبضمون  لدى شرائح  الوعي  زيادة  على  تعمل  أن  الدولة  على  جيب 
وجدواه.

البعد . 2 األساسية:  الثالثة  األبعاد  من خالل  املالئم  االستثماري  املناخ  هتيئة  على  العمل 
السياسي،  والبعد االقتصادي، والبعد القانوين.

العمل على تذليل الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون قيام االستثمار يف العراق والسيما . 3
املتعلقة بالسياسة النقدية واملالية.

116. حامت فارس الطعان، مصدر سابق، بال صفحة.
117. صالح عامر أبو هونة البديري، مصدر سابق، ص: 155.
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ومن التوصيات اليت يتقدم هبا الباحث إىل فخامة صانع القرار السياسي واالقتصادي 
يف البالد ما يأيت: 

أواًل: إن معاجلة املشكالت الرئيسة اليت يعاين منها قطاع االستثمار يف العراق، يتم جزؤه 
األكرب يف اختاذ اإلصالح الشامل حاًل ملواجهة منظومة الفساد املستشري يف مفاصل الدولة كافة، 

على أن يتحمل من ينهض هبذا األمر صعوبة اختاذ قرارات مؤملة وأحياناً صادمة.

ثانياً: استخدام حل النافذة الواحدة أو تفعيله، الذي سبقنا إليه العديد من دول اجلوار، 
وحقق جناحاً منقطع النظري.

ثالثاً: اعتماد الكفاءة كمعيار الختيار من يتوىل منصباً أو وظيفة حكومية، بدل احملاصصة 
اليت ضاق هبا ذرعاً من جاء هبا أول مرة.

رابعاً: جيب السعي يف موضوع التمويل لتنويع مصادره وتعظيم موارده، والسعي صوب أفكار 
جديدة.

خامساً: إجياد حل عادل ملسألة األراضي، ينصف فيه املستثمر وال يبخس فيه حق الدولة 
املضيفة يف بسط سلطاهنا، وفرض سيادهتا، وعدم التفريط برتاب الوطن. 
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املصادر:
القرآن الكرمي.

أمحد زكي بدوي، معجم املصطلحات االقتصادية، دار الكتاب املصري، ط 2، القاهرة، . 1
.2003

للنشر . 2 األيام  دار  العربية،  الدول  يف  األجنيب  االستثمار  معوقات  الشمري،  هليل  أمحد 
والتوزيع، ط 1، عمان-األردن، 2016.

راغورام غ. راجان، خطوط الصدع، ترمجة طارق عليان، هيئة أبو ظيب للسياحة والثقافة، . 3
ط 1، أبو ظيب-اإلمارات، 2015.

روبرت مرييف، دروس مبسطة يف االقتصاد، ترمجة رحاب صالح الدين، مؤسسة هنداوي . 4
للتعليم والثقافة، ط 1، القاهرة-مصر، 2013.

عاصم حممد صاحل، أوراق اقتصادية يف السياسة النقدية واإلصالح النقدي، مكتبة عدنان، . 5
ط1، بغداد-العراق، 2014.

عبد العزيز خليل املطوع، اخلليج بعد النفط، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، . 6
بريوت –لبنان، 2014.

عبد اهلل بن حممد العمراين، االستثمار واملتاجرة يف أسهم الشركات املختلطة، كنوز أشبيليا . 7
للنشر والتوزيع، ط 1، الرياض، 2006.

عبد اهلل حممد فريد، القاموس الفريد يف املال واالقتصاد، القاهرة-مصر، 1985.. 8
عدنان اجلنايب، اخلالص من الدولة الريعية، دراسات عراقية، ط 1، بغداد-بريوت-أربيل، . 9

.2016
كريستوفر م. ديفيدسون، ما بعد الشيوخ االهنيار املقبل للممالك اخلليجية، مركز أوال . 10

للدراسات والتوثيق، ط 1، بريوت-لبنان، 2014.
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الريان . 11 مؤسسة  املعاصرة،  الفقهية  والقضايا  اإلسالمي  االقتصاد  السالوس،  أمحد  علي 
للطباعة والنشر والتوزيع، ج 1، 1998.

ناشرون، . 12 لبنان  مكتبة  واملالية،  واالقتصادية  التجارية  املصطلحات  قاموس  جريج،  مىن 
بريوت-لبنان، ط 1، 2002.

13 . ،1 القلم، ط  دار  الفقهاء،  لغة  يف  واالقتصادية  املالية  املصطلحات  معجم  نزيه محاد، 
دمشق-سوريا، 2008.
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