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مجموعة اليورو في مواجهة أزمات مديونية جديدة
�أزمة  �د�رة  من  �ملا�ضي  �يار  بالكاد يف  بعدما متكن 
و�جتماعية  �قت�ضادية  وبتكاليف  �ليونان  مديونية 
)جمموعة  �لأوروب��ي  �لنقدي  �لحت��اد  يو�جه  باهظة 
دولة   27 دولة من جمموع   16 ي�ضم  و�لذي  �ليورو( 
هذ�  يف  �لثانية  وللمرة  �لأوروبي  �لحتاد  يف  �ع�ضاء 
�أحد  باقت�ضاد  تع�ضف  جديدة  مديونية  �أزم��ة  �لعام 
1999 وهي  �لأع�ضاء �ملوؤ�ض�ضني للمجموعة يف عام 
�لأزمة ظهرت يف  �أن بو�در هذه  �أيرلند�. وبالرغم من 
بد�ية هذ� �لعام، �ل �أن �أبعادها �حلقيقية وم�ضاعفاتها 
مل تكن و��ضحة لأ�ضحاب �لقر�ر �لقت�ضادي �ل�ضيا�ضي 
�ليورو  جمموعة  ويف  عمومًا  �لأوروب��ي  �لحت��اد  يف 
خ�ضو�ضًا و�أدى ذلك �ىل ف�ضل �حتو�ئها يف وقت مبكر.

خلفيات وتد�عيات �لأزمة

�لأيرلندي  �لقت�ضاد  �أن  يف  �لكربى  �ملفارقة  تكمن 
كان يت�ضم حتى ربيع عام 2007 بديناميكية عالية 
�ل�رض�ئب  ب�ضبب  �لأجنبي  لال�ضتثمار  كبرية  وجاذبية 
�ملنخف�ضة، ما �نعك�س يف �لت�ضغيل �لكامل لقوة �لعمل 
�ضنويًا   6% نحو  بلغت  عالية  منو  معدلت  وحتقيق 
بد�ية  منذ  م��ر�ت  ع��ّدة  �لعقار  �أ�ضعار  ت�ضاعف  ويف 
�لألفية �لثانية. ولكن مع �نهيار �مل�رضف �ل�ضتثماري 
 2008 �يلول)�ضبتمرب(  يف  ب��رذرز  ليمان  �لأمريكي 
�لقطاع  ك��ان  �لعاملية  �مل��ال��ي��ة  �لأزم����ة  و�ن��ف��ج��ار 
�لقطعات  من بني  ت�رضر�ً  �لأكرث  �لأيرلندي  �مل�رضيف 
�متالك  ب�ضبب  �لأوروبية،  �لدول  بقية  يف  �مل�رضفية 
�لبنوك �لأيرلندية لكميات �ضخمة من �ل�ضند�ت �ملالية 
�لفا�ضدة و�لأ�ضول �لهالكة. ويف حترك جريء للحكومة 
�لأيرلندية فقد �أعلنت يف بد�ية عام 2009 عن تقدمي 
�ضمانات كاملة جلميع �لود�ئع يف �لبنوك �لأيرلندية، 

يف  ي��ورو  مليار   80 بقيمة  ود�ئ��ع  �ضمان  يعني  ما 
�ُعلن عن  �لذي  �يرلندي  �لبنك �لجنلو  بنك و�حد وهو 
�حلتمي.  لالفال�س  تعر�ضه  ب�ضبب  بالكامل  تاأميمه 
�كرث  �لآن  وحتى  لوحدها  �لعملية  هذه  كلفة  وبلغت 
خ�ضائر  ترتفع  �ن  �ملتوقع  ومن  يورو  مليار   30 من 
يف  يورو  مليار   50 حو�يل  �ىل  �ليرلندية  �مل�ضارف 
�ىل  بال�ضافة  �لعامة  �ملو�زنة  تتحملها  �لعام  هذ� 
�لأعباء �لأخرى. وعالوة على خ�ضائر �لبنوك �ملتز�يدة 
�لنفاق  �لأيرلندية على جانب  �لتي حتملها �حلكومة 
�ىل  �لي���ر�د�ت  جانب  يتعر�س  �لعامة،  �ملو�زنة  يف 
�لي��ر�د�ت  يف  �حل��اد  �لرت�جع  ب�ضبب  كبرية  �ضغوط 
�لوطني  �لقت�ضاد  �نكما�س  خلفية  على  �ل�رضيبية 
مبعدل %8 يف �لعام �ملا�ضي. ومن �ملتوقع �ن ترتفع 
�ملحلي  �لناجت  �ىل  �لعامة  �ملو�زنة  يف  �لعجز  ن�ضبة 
ُيعد  �لعام و�لذي  %32 يف هذ�  �لجمايل �ىل حو�يل 

وفق مبادئ علم �لقت�ضاد �نذ�ر� باخلطر، حيث متثل 
هذه �حلالة ع�رض مر�ت ما م�ضموح به وميكن مقارنتها 
مع حالة �رتفاع درجة حر�رة �لن�ضان �ىل 40 مئوية. 
�لنقدي  �لأوروب��ي  �لحت��اد  تاأ�ضي�س  معاهدة  وكانت 
�ملايل  لال�ضتقر�ر  ما�ضرتخت  باتفاقية  ت�ضمى  و�لتي 
و�مللزمة جلميع �ع�ضاء جمموعة �ليورو و�لتي �أبرمت 
يف عام 1992/1993.حددت �ضقفًا �أعلى للعجز يف 
�لناجت  من  فقط   3% ن�ضبته  ما  وهو  �لعامة  �ملو�زنة 
�ملحلي �لجمايل لتلك �لدولة، بال�ضافة �ىل �ضو�بط 

�أخرى تخ�س �لدين �لعام.
م�ضيدة �ملديونية

يف  �لأجنبية  �مل�ضارف  �مام  �أيرلند�  مديونية  �ضجلت 
وفق  دولر  مليار   731 قيمته  ما   2010 حزير�ن 
بيانات بنك �لت�ضويات �لدويل يف بازل وهذ� ميثل ما 
�لأيرلندي  �لقت�ضاد  �أد�ء  حجم  من   %  320 ن�ضبته 

%60 �مل�ضموح بها يف  �ل�ضنوي باملقارنة مع ن�ضبة 
�تفاقية ما�ضرتخت �مل�ضار �ليها �ضابقًا.

بها  ب��د�أت  �لتي  �لتق�ضفية  �لج���ر�ء�ت  من  وبالرغم 
�حلكومة �لأيرلندية قبل عامني �إل �أنها مل تتمكن من 
قدرتها  يف  ي�ضككون  �لذين  �مل�ضتثمرين  ثقة  ��ضتعادة 
�مُل�ضتثِمرين  �ىل مطالبة  �أدى  ما  ديونها،  ت�ضديد  على 
�جل��دي��دة  �ل��ق��رو���س  على  مرتفعة  ف��ائ��دة  مب��ع��دلت 
�مل�ضتحقة  �لديون  لت�ضديد  �حلكومة  حتتاجها  �لتي 
�لتي  �لأملانية  �حلكومة  مع  وباملقارنة  )�لقدمية(. 
لتمويل  �ضنويًا   2،5% عن  يقل  فائدة  معدل  تدفع 
عجز مو�زنتها �لعامة، يتعني على �حلكومة �لأيرلندية 
دفع معدل فائدة يفوق ما ن�ضبته %8 �ضنويًا لتمويل 
خدمة  حجم  �رتفاع  يعني  ما  �ملالية،  �حتياجاتها 
�لدين وزيادة �لأعباء على �ملو�زنة.ويف ظل �لنكما�س 
�لقت�ضادي  وتر�جع �لير�د�ت �ل�رضيبية يرتفع �لعجز 

وهذ�  �لقرت��س  من  �ملزيد  �ىل  �حلاجة  ترتفع  وبذلك 
�لفائدة  معدلت  يف  �أك��رب  �رتفاع  �ىل  ي��وؤدي  ب��دوره 
�لإفال�س.  و�إعالن  �لت�ضديد  �رتفاع خماطر عدم  ب�ضبب 
كابو�ضًا  ي�ضكل  �ل�ضيناريو  هذ�  �أن  فيه  �ضك  ل  ومما 
�لأملانية  �مل�ضارف  �ضتتكبد  حيث  �ليورو،  ملجموعة 
و�لربيطانية و�لفرن�ضية و�لبلجيكية �لتي متلك �ضند�ت 
على  م�ضاعفات  يف  تت�ضبب  ج�ضيمة  خ�ضائر  �أيرلندية 
مو�زنات هذه �لدول. ويتوقع �ن تفقد جمموعة �ليورو 
)�لربتغال،  �ملرتفعة  �ملديونية  �لدول ذ�ت  وبالأخ�س 
وتتجه  �ملالية  �لأ�ضو�ق  يف  �لثقة  و�يطاليا(  ��ضبانيا 
�لعملة  �نهيار  يعني  قد  وهذ�  �لإفال�س،  هاوية  نحو 
على  كبرية  خماطر  ي�ضكل  ما  �مل��وح��دة،  �لأوروب��ي��ة 
م�ضتقبل �لحتاد �لأوروبي كاأكرب كتلة �قت�ضادية يف 
�لعاملي  �لنتاج  من   21% ن�ضبته  ما  ت�ضكل  �لعامل 

باملقارنة مع �لوليات �ملتحدة بن�ضبة 20%.

ر د.بارق شبَّ

العــراق وصنــدوق النقــد الدولــي

�لتي  �ل�ضعبة  �لقت�ضادية  �لظروف  من  ب�ضبب 
�لنفاق  م�ضتوى  ت�ضاعد  بفعل  �لعر�ق  بها  مير 
ب�  ي��ع��رف  م��ا  تنظيم  �ضيطرة  بعد  �لع�ضكري 
على  �لرهابي  "د�ع�س"(  �ل�ضالمية  )�لدولة 
منذ  �لعر�قية  �لدولة  م�ضاحة  ثلث  من  يقرب  ما 
حزير�ن 2014، و�نخفا�س �أ�ضعار �لنفط �أو�خر 
�لعام ذ�ته، �لمر �لذي ت�ضبب يف حدوث �ضدمة 
�ىل  قاد  مما  للدولة،  �لعامة  �ملو�زنة  لإي��ر�د�ت 

تعزيز �لعجز يف �ملو�زنة.
ولأج����ل ذل���ك ب����د�أت �حل��ك��وم��ة ل��ق��اء�ت��ه��ا مع 
�ضندوق  ول�ضيما  �لدولية  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات 
م�ضاعدة  على  للح�ضول  �لدوليني  و�لبنك  �لنقد 
مالية وفق ما ن�ّس عليه قانون �ملو�زنة �لعامة 
لعام 2016، وهذ� ي�ضتلزم منه ��ضد�ر "خطاب 

نو�يا" ومذكرة �ضيا�ضات �قت�ضادية ومالية.

�أ�ضدرت �حلكومة �لعر�قية خطاب نو�يا ومذكرة 
22/كانون  يف  ومالية  �قت�ضادية  �ضيا�ضات 
�ضتقوم  �لتي  �ل�ضيا�ضات  ي�ضفان  �لول/2015 
يتابعه  برنامج  �إط��ار  يف  بتنفيذها  �حلكومة 
MEM O �ل���دويل �لنقد  �ضندوق   خ���رب�ء 
 RANDUM OF ECONOMIC
 AND FINANCIAL POLICIES
خرب�ء  يتابعه  برنامج  من  كجزء   ))MEFP
STAFFOMO O �ل��دويل �لنقد   �ضندوق 
 )ITORED PROGRAM )SMP
ثم  عملية،  وبطريقة  جيد�  �أد�ء  �حلكومة  لُتظهر 
ينتقل �ىل برنامج متويلي يف ��رضع وقت ممكن.

و�هم ما ت�ضمنته مذكرة �ل�ضيا�ضات:
�ملالية  �و�ضاع  �لكبري يف  للت�ضحيح  O و�ضٌف 
عام  يف  �لعر�قية  �حلكومة  نفذتها  �لتي  �لعامة 
2015 وما تخطط لال�ضتمر�ر يف تنفيذه خالل 

عام 2016.

 O

�ل�ضالحات يف �ضيا�ضة �لنقد �لجنبي و�لد�رة 
تلتزم  �لتي  �مل�رضفية  و�لرقابة  �لعامة  �ملالية 
�حلكومة �لعر�قية بتنفيذها خالل �لعام 2016.
�لعر�قية  �حل��ك��وم��ة  �علمت  ذل��ك  ع��ن  ف�ضال 
��ضافية  خ��ط��و�ت  �ي  باتخاذها  �ل�ضندوق 
�حلكومة  و�ضتت�ضاور  �ل�رضورة.  تقت�ضيها  رمبا 
هذ�  من  تد�بري  �أية  �ق��ر�ر  ب�ضاأن  �ل�ضندوق  مع 
�مل�ضتجد�ت  �ل�ضيا�ضات  مذكرة  وحت��دد  �لنوع. 
و�ل�ضيا�ضات  و�لف���اق  �لخ���رية  �لقت�ضادية 
 2015 ع��ام��ي  يف  و�مل��ال��ي��ة  �لق��ت�����ض��ادي��ة 

و2016.
�ضيا�ضيًا، متر �لدولة �لعر�قية مبرحلة �ضعبة جد� 
و�ملتابعني  �لعر�ق  د�خل  ول�ضيما  Oو�جلميع 
يف �خلارج يعرفها ويدرك �بعادهاO وهي نتاج 
لإ�ضكاليات �ضيا�ضية، �أزمات موؤجلة منذ �لتغيري 
�لأطر  توفر  عدم   ،2003 �لعام  يف  �ل�ضيا�ضي 
�لت�رضيعية �لالزمة و�لناجتة عن عدم توفر روؤية 

ل���ب���ن���اء 
�ل�����دول�����ة 
و�له��ت��م��ام 
ف����������ق����������ط 
ب���امل�������ض���ال���ح 
�ل����ط����ائ����ف����ي����ة 
�ل�ضيقة.  و�حلزبية 
�ل��ط��ني  ز�د  وم�����ا 
�ضهر  �أح���د�ث  ه��و  بلة، 
وم��ا  �مل��ا���ض��ي  ني�ضان 
�ضو�غر  م��ن  عليها  ترتب 
وعدم  حكومية  مو�قع  يف 
وبالنتيجة  �لربملان،  �نعقاد 
حتولت �زمة �ل�ضالح �ل�ضيا�ضي 
�ىل �أزمة يف �د�رة �أعلى موؤ�ض�ضات 
لتتحول  �كرث  تتدهور  وقد  �لدولة، 
�ىل �زمة حكم ول�ضيما مع �لتناق�س 
�ل�ضيا�ضي  �لنظام  ل�رضعية  �ملتز�يد 
له  �ل�ضعبي  �لرف�س  حالة  بفعل  �حلايل 
وعدم �در�ك �لقائمني على �لنظام لطبيعة 
مل�ضاحلهم  بالنظر  و�كتفائهم  �ملرحلة 
ومكت�ضباتهم �لتي حققوها بعد �لتغيري، حتى 
على  تنعك�س  �ل�ضيا�ضي  �لو�قع  �ضلبية  باتت 
و�قت�ضاديا  �منيا  للمو�طنني  �ليومية  �حلياة 

بالدرجة �ل�ضا�س.
�أمنيًا، وف�ضاًل عن �نح�ضار قوة �لإكر�ه �ل�رضعي 
يف  �لقانون  �إنفاذ  موؤ�ض�ضات  و�ضعف  للدولة 
�لعر�قيون  يقاتل  �لعر�قية،  �لدولة  �إقليم  كامل 
تنظيم  على  للق�ضاء  جبهة  م��ن  �ك��رث  على 
و�ضعت  �لتي  وهجماته  �لره��اب��ي  "د�ع�س" 
كذلك  وم��از�ل  للغاية،  خطري  و�ضع  يف  �لعر�ق 
على �لرغم من �نح�ضار �لتنظيم و�لت�ضييق عليه 

�لمني  �لو�ضع  ل�ضعف  وذلك  �لكبري؛  وتر�جعه 
�حلكومة  عليها  ت�ضيطر  �لتي  �ملناطق  باقي  يف 
مظاهر  و�نت�ضار  �ل��ع��ر�ق،  وج��ن��وب  و�ضط  يف 
�جلرمية و�لالنظام. كذلك حالة �لنزوح �لد�خلي 
و�لتهجري �لق�رضي و�لطائفي �لذي �أنتج �أكرث من 
ثالثة ماليني نازح وبعيد عن �ضكنه، وما يقارب 
تقريبًا(  �لعر�ق  �ضكان  ثلث  )�و  مليون   10 من 

بحاجة �ىل �مل�ضاعد�ت �لن�ضانية.
و�ملوؤ�ض�ضات  �لدويل  �ملجتمع  يعول  كان  كذلك 
و�ضعرو�  �ل�ضالحات،  �ج��ر�ء�ت  على  �لدولية 
�لعر�ق  يف  �ل�ضيا�ضي  �لنظام  على  �لقائمني  �ن 
�أدركو� خطورة �ملرحلة �حلالية وبد�أو� يتخذون 
�ملظلم  �لنفق  من  للخروج  �ملنا�ضبة  �خلطو�ت 
تلك  بو�قع  ��ضطدمو�  �نهم  �ل  �خلطر.  وجت��اوز 
�لجر�ء�ت و�ضلبيتها وحتولها �ىل �زمة �ضيا�ضية 
معقدة، وهذ� �أ�رض لديهم �ضعف موؤ�ض�ضات �لدولة 

و�ضلبية �أد�ئها.
�حلكومة  �أقدمت  �لو�ضع  هذ�  ظل  يف  �نه  �ملهم 
عجز  لتقليل  جهودها  من  وكجزء   – �لعر�قية 
و�لتوجه   2016 لعام  للدولة  �لعامة  �ملو�زنة 
ورقة  تقدمي  –على  �خل��ارج��ي  �لق��رت����س  �ىل 
�لنقد  �ضندوق  �ىل  ن��و�ي��ا  وخ��ط��اب  �ضيا�ضات 
�ملرحلة  يف  للدخول  �ول��ي��ة  كمرحلة  �ل���دويل 
ما  O�ذ�  �لعر�ق  على  يرتب  وه��ذ�  �لئتمانية، 
�ملوؤ�ض�ضات  مع  �لتفاق  تنفيذ  باجتاه  �ل�ضري  مت 
�لنقد  �ضندوق  مقدمتها  ويف  �لدولية  �ملالية 
�ن  ول�ضيما  �ل��ت��ز�م��ات   Oل��دول��ي��ني� و�ل��ب��ن��ك 
�ملوؤ�ض�ضات  تلك  مع  تتباحث  �لعر�قية  �حلكومة 
يف  للدخول  �لمريكي  �جلانب  من  ومب�ضاعدة 

�ملرحلة �لئتمانية وحت�ضيل �لقرو�س.
وطبيعة هذه �للتز�مات تتمثل يف عدة جو�نب 

هي:
O �ضيا�ضيO�أمني

O �ضيا�ضات �قت�ضادية
�لد�عمة  �لت�رضيعية  �لط��ر  بتوفر  �لتز�مات   O
لتلك �ل�ضيا�ضات �لقت�ضادية مثل تعديل قانون 

�ل�ضتثمار.
و�للتز�مات  �لقت�ضادية  �ملوؤ�رض�ت  يف  قر�ءة 
�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضات  ورقة  ت�ضمنتها  �لتي 

و�ملالية:
غري  �لقت�ضادي  �لن�ضاط  �نكما�س  تر�جع   O
بفعل   2015 ل��ع��ام   8% بن�ضبة  �ل��ن��ف��ط��ي 
�نخفا�س �لنفاق �لر�أ�ضمايل بعد تر�جع �ير�د�ت 
�لنفط، بعد �ن �ضهد �نكما�ضًا قارب �ل� %9 خالل 

�لعام 2014.
�لنمو  يرتفع  �ن  يتوقع   ،2016 �ل��ع��ام  يف 
ن�ضبته  م��ا  �ىل  �لج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف 
�نتاج  يف  �ملتوقعة  �لزيادة  بف�ضل   )10.6%(
�ملحلي  �لناجت  بقاء  مع   )20%( ن�ضبة  �لنفط 

�لجمايل غري �لنفطي ثابتًا.
حتول  يتوقع  �لنفط،  ��ضعار  �نخفا�س  ب�ضبب   O
من   1% فائ�س  من  �جل��اري  �حل�ضاب  ميز�ن 
عجز  �إىل   2014 عام  �ملحلي  �لناجت  �جمايل 
�لعام  يف  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �ج��م��ايل  م��ن   6%
 11 �ىل  �لعجز  �جمايل  ي�ضل  و�ضوف   .2016
مبني  �لتوقع  وهذ�   ،2016 عام  دولر  مليار 
على فر�س بقاء ��ضعار �لنفط �قل من 40 دولر� 

�مريكيا للربميل �لو�حد.

من   Oمنه كبري  جزء  Oيف  �ضيمول  �لعجز  وهذ� 
�لحتياطيات  من  كبرية  مبالغ  �ضحب  خ��الل 
�ضيخف�س  وه��ذ�  �لجنبية،  للعملة  �لر�ضمية 
عام  دولر  مليار   67 من  �لحتياطي  �جمايل 
من  ��ضهر(   7( دولر  مليار   43 �ىل   2014
لأ�ضعار  �لخري  �لرتفاع  ولكن   .2016 �لعام 
و�كمال  دولر�   45 عتبة  وجت��اوزه��ا  �لنفط 
حترير �لر��ضي من �ضيطرة "د�ع�س" و�نخفا�س 
�نخفا�س  م��ن  يقلل  ق��د  �لع�ضكري،  �لن��ف��اق 

�لحتياطي.
�لحتياطيات  تعاود  �ن  �ل�ضندوق  يتوقع  لذلك 
 48 من  ف�ضاعد�   2017 �لعام  يف  �رتفاعها 
مليار دولر )7 ��ضهر( من �لعام 2017 �ىل 88 
مليار دولر )10 ��ضهر( من �لعام 2020، وذلك 

ب�ضبب �لرتفاع يف ��ضعار �لنفط.
�لنفط قاد �ىل تدهور كبري  ��ضعار  �نخفا�س  �ن 
يف موقف �ملالية �لعامة، ويتوقع �ل�ضندوق �ن 
ي�ضل �لعجز يف مو�زنة �لعام 2016 �ىل 10% 
�رضيطة  �لجمايل  �ملحلي  �لناجت  �جمايل  من 

�عتماد �لجر�ء�ت �لتية:

�ملالية  م��ي��ز�ن  يف  كبري  تخفي�س  �إج���ر�ء   O
 12% بحو�يل  �ي  �لنفطي،  غري  �لويل  �لعامة 
 24( �لنفطي  غري  �ملحلي  �لناجت  �جمايل  من 
دولر(،  مليار   20 �و  عر�قي،  دينار  تريليون 
�لكرب  �جلزء  �لنتهاء من  يتم  �ن  �ملتوقع  ومن 
قد  �لل��ت��ز�م  وه��ذ�   .2015 نهاية  بحلول  منه 
ركود  وحر�جة  �ل�ضيا�ضي  �لو�ضع  بتاأزم  جوبه 

�لن�ضاط �لقت�ضادي.
عن  ف�ضال  �ملحلي  �لتمويل  يف  كبرية  زيادة   O
ب�ضكل  �لق�ضري  �مل��دى  على  �خلارجي  �لتمويل 
يتما�ضى مع ��ضتمر�رية �لقدرة على حتمل �لدين 
على �ملدى �ملتو�ضط. وللتقليل من �إثر �لت�ضحيح 
�ملايل على �ل�ضكان و�لالجئني، �ضتقوم �حلكومة 
�لنفاق على  )�ي  �لجتماعية  �لنفقات  بحماية 
�ضبكة  �لتي تدعم  و�لتحويالت  و�لتعليم  �ل�ضحة 

�حلماية �لجتماعية و�لنازحني و�لالجئني(.
�حلكومة  قدمت  �لول/2015  كانون   /  2 يف 
م�ضودة  على  تعديالت  �لربملان  �ىل  �لعر�قية 
�لول  18/ت�رضين  يف  قدمتها  �لتي  �ملو�زنة 
غري  �ول��ي��ا  عجز�  ت�ضتهدف  وك��ان��ت   ،2015
نفطي يف �ملالية �لعامة حلد 77 ترليون دينار 
عر�قي )%56 من �لناجت �ملحلي �لجمايل غري 
تنفيذ  خالل  من  ذلك  حتقيق  و�ضيتم  �لنفطي(، 

�حلكومة لالإجر�ء�ت �لآتية:
دينار  ترليون   )8.8( عن  يقل  ل  ما  جمع   O
�لإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   6.5%( عر�قي 
ويت�ضمن  نفطي،  �ير�د غري  ب�ضكل  �لنفطي(  غري 
�ل�رض�ئب  زيادة  من  عر�قي  دينار  ترليون   )1(

و�لجور.
مببلغ  �لنفطي  غري  �لويل  �لن��ف��اق  حتديد   O
)86( ترليون دينار )%63 من �لناجت �ملحلي 
�خ��رى  م��رة  و�ضيتم  �لنفطي(،  غ��ري  �لج��م��ايل 
غري  �لويل  �لن��ف��اق  يف  �لت�ضديد  ه��ذ�  حتقيق 
�لنفطي يف معظمه على م�ضتوى �على بقيل من 
�مل�ضتوى �ملتدين لعام 2015 من خالل تاأجيل 
�لولوية  ذ�ت  �لنفطي  غري  �ل�ضتثمار  م�ضاريع 

�لقل لل�ضنو�ت �لالحقة.

د. حسين أحمد السرحان 

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

504.46
1.05

0.21%
444,766,635
721,343,965

379
33
4

16
13

0.32
323,143,231.00

0.17
65,891,000.00

0.29
55,704,858.00

0.42
50,000,000.00

0.37
33,000,000.00

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BIBI( اثمار

)BCOI( أهلي

0.32
103,405,832.00

6.79
94,593,912.00

1.82
59,632,916.00

1.70
23,710,496.00

0.42
21,000,000.00

)BGUC( خليج

)SKTA( شماكس

)SMRI( عقار

)IIDP( تمور

)BIBI( اثمار

الوحدة

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

 48646.13
 44592.28
 42565.36
36484.59

 28376.91 
20269.22

حمزة الجواهري: أصبح للميزانية االتحادية استحقاق في نفط كردستان

وحتى  �لإقليم  با�ضم  �ملتحدثني  �أن  هو  �لطريف  من 
لال�ضتحو�ذ  �لإقليم  ب�ضيا�ضات  �مل�ضتهدفني  �لآخرين 
��ضتحقاق  "عبارة  �لآخرين ماز�لو� يعيدون  على حقوق 
�لإقليم من �مليز�نية �لعامة للبلد"، �إذ يبدو �أنهم ماز�لو� 
ل يعلمون �أن �لأمر قد �أ�ضبح معكو�ضا، وذلك بعد �لإعالن 

�جلديد لت�ضدير �لإقليم من �لنفط �خلام.
فقد �رضح وزير �ملو�رد �لطبيعية يف �لإقليم �أن ت�ضديره 
من �لنفط عرب �خلط �لرتكي قد و�ضل �إىل300 �ألف برميل 
يوميا، كما و�أن �ل�ضيد �لوزير قد وعدنا باأنه �ضي�ضدر ما 
و�أن  �لقادم.  �ضباط  يف  يوميا  برميل  �ألف  مقد�ره500 
 2013 للعام  لالإقليم  �لطبيعية  �مل��و�رد  وز�رة  تقرير 
يف  �ل�ضغرية  �مل�ضايف  �أن  �ل�ضك  يقبل  ل  ب�ضكل  بني  قد 
م�ضفاة  و�أن  يوميا،  برميل  �أل��ف  تكرر92  كرد�ضتان 
تكرر100  �جلاري  �لعام  �فتتحت خالل  �لتي  خورمالة 
ملا  �لكلي  �ملجموع  �أ�ضبح  وهكذ�  يوميا،  برميل  �أل��ف 
هو692   2015 �لقادم  �لعام  بد�ية  يف  �لإقليم  ينتجه 
يوميا  برميل  �ألف  يقرب من700  ما  �أي  يوميا،  برميل 

�لعام  خالل  زي��اد�ت  وهناك  �لقادم،  �لعام  بد�ية  يف 
تقدم،  ملا  ت�ضاف  يوميا  برميل  �إىل100�ألف  ت�ضل  قد 
بو�ضع  للتقريب  برميل  �ألف  �لرقم700  �ضنعتمد  ولكننا 

�ملقاربة �حل�ضابية.
هو  �لنفط  من  �جلنوبية  �ملنطقة  �إنتاج  �أن  نعرف  وكما 
بحدود3 مليون برميل يوميا مت�ضمنا �مل�ضّدر و�ملكرر 
حقول  تنتجه  ما  با�ضتثناء  هذ�  �جلنوب،  م�ضايف  يف 
�حلالية،  �لأو�ضاع  ب�ضبب  �لإنتاج  عن  �ملتوقفة  �ل�ضمال 
ول �أحد يعرف على وجه �لتحديد متى �ضتعود �ل�ضيطرة 
ذلك،  ومع  منها،  �لإنتاج  �ضيعود  ومتى  كاملة،  عليها 
هي  حاليا،  منتجة  �أنها  على  باحل�ضبان  �ضناأخذها 
و�مل�ضايف يف بيجي وكركوك، �أي �أن �لإنتاج �لإجمايل 
من �لعر�ق عد� كورد�ضتان بحدود3.4 و�إن ما ي�ضتغل يف 
�مل�ضايف �لعر�قية عموما ل يتعدى �ل600 �ألف برميل 

حتى بعد عودة م�ضايف �ل�ضمال للعمل من جديد.
�أن ما ينتجه  �أعدنا �حل�ضابات من جديد، جند  وهكذ� لو 
�أن  �أي  �لكلي،  �ملجموع  من  من17%  �أكرث  هو  �لإقليم 
وعليه  ذلك،  من  و�أكرث  �لنفط  من  ح�ضته  ياأخذ  �لإقليم 
�لذي  �لنفط  عائد�ت  من  �إىل5%  ي�ضل  قد  مبلغ  �إع��ادة 

للميز�نية  كم�ضتحقات  �لحت��ادي��ة  للحكومة  ينتجه 
�ملقاربة  ه��ذه  على  �لبع�س  يعرت�س  ق��د  �ل�ضيادية. 
من  �ملنتج  �لنفط  برميل  عائد�ت  �أن  بالقول  �لرقمية 
�لحتادية،  للحكومة  بالن�ضبة  عائد�ته  من  �أقل  �لإقليم 
بالإنتاج  �مل�ضاركة  عقود  لأن  ج��د�،  �ضحيح  هذ�  نعم 
ن�ضبته20%  ما  �ل�رضكات  متنح  �لإقليم  �عتمدها  �لتي 
باأكرث  تقدر  بالنفط  ن�ضبة  �ل�رضكات  تقريبا كونها متنح 
حتويل  وعند  بن�ضبة16%،  �لغاز  من  ون�ضبة  من14% 
مينحها  �لتي  �لن�ضبة  �أن  جند  �لنفطي،  للمكافئ  �لغاز 
�لغاز  ن�ضبة  لتفاوت  تقريبا  �حلدود  بهذه  تكون  �لإقليم 
للنفط �ملنتج من كل حقل، يف حني �أن ما يح�ضل عليه 
�لتي  �خلدمة  عقود  وفق  �جلنوب  حقول  يف  �مل�ضتثمر 
�عتمدتها �حلكومة �لحتادية ل تتعدى دولرين يف �أ�ضو�أ 
�ملنتج،  بالغاز  حقا  للم�ضتثمر  يكون  �أن  دون  �لأح��و�ل، 
معاجلته  بعد  �لحت��ادي��ة  للحكومة  �لغاز  ي�ضلم  حيث 
�مل�ضتثمر  ي�ضتغلها  �لتي  �لكميات  تلك  عد�  ما  بالكامل 
�إن  �حلقيقة  يف  ج��د�.  قليلة  وهي  �لنفطية  بالعمليات 
�حلكومة  م�ضوؤولية  هو  �لعقود  من  �لنوع  هذ�  �عتماد 
يف �لإقليم، فهي �لتي �ختارت هذ� �لنوع رغم �عرت��س 

�حلكومة �لحتادية عليها، بل ورغم �عرت��ضها على كل 
ما �نتهجه �لإقليم من �ضيا�ضات نفطية جملة وتف�ضيال، 
�إذ �أن �حلكومة �لحتادية حلد �لآن ماز�لت تعترب �أن كل 
ما فعله �لإقليم بخ�ضو�س �لنفط و�لغاز غري �رضعي ول 
�أقدمو�  لذ� عليهم حتمل تبعات ما  �لد�ضتور،  يتو�فق مع 
ل  تقدم  ما  �لو�قع  يف  وتعاقد�ت.  �ضيا�ضات  من  عليه 
يعني تنازل �حلكومة �لحتادية عن موقفها من �رضعية 
�ل�ضيا�ضات و�ملمار�ضات �لتي ينتهجها �لإقليم مبا يتعلق 
�لأمر بالنفط و�لغاز �لتي تتعار�س مع ما ورد بالد�ضتور 
�ملو�فقة  يعني  عنها  �ل�ضكوت  لأن  وتف�ضيال،  جملة 
�ل�ضمنية على هذه �ل�ضيا�ضات ما مل يتم تعديل �لفقر�ت 

�لد�ضتورية �لتي تتعلق بهذ� �ملو�ضوع، وهي كثرية.
وهكذ� جند �أن �لآية قد �نقلبت، فاأ�ضبح هناك ��ضتحقاق 
�لإقليم  عائد�ت  من   5% ب  يقدر  �ل�ضيادية  للميز�نية 
عامليا،  �لربميل  �ضعر  �أ�ضا�س  على  حم�ضوبا  �لنفطية، 
ما  وهذ�  �لنفطية،  �لعائد�ت  �ضايف  �أ�ضا�س  على  ولي�س 
�لحتادية،  للحكومة  �لإقليم  حكومة  تدفعه  �أن  يجب 
�لر�ضمي  �لإع��الن  قبل  يحدث  كان  كما  �لعك�س  ولي�س 

�لأخري لوزير �ملو�رد �لطبيعية.

بغداد - متابعة


