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بعد تقدمه على السعودية.. العراق أكبر مصدر للنفط الخام إلى الهند
ال�سعودية  العربية  اململكة  على  العراق  تقدم   
ك�أكرب  الأوىل  للمرة  مك�نته�  منه�  وان��ت��زع 
انتهى  ال��ذي  الربع  يف  الهند  اإىل  للنفط  م��ورد 
الثقيل  اخل���م  مبيع�ت  من  بدعم  حزيران  يف 
ال�سعر الذي حتت�جه امل�س�يف لإنت�ج  خمف�ض 
يف  الطرق  اإن�س�ء  يف  ي�ستخدم  الذي  البيتومني 

ث�لث اأكرب بلد م�ستهلك للخ�م يف الع�مل.
وت�بعته  له�  تقرير  يف  "رويرتز"  وذك���رت 
اأن  على  جرت  "الع�دة  ان  نيوز(،  )اجلورن�ل 
ال�سعودية  احلكومية  اأرام��ك��و  �رشكة  تت�سدر 
للنفط ق�ئمة موردي اخل�م اإىل الهند وقد تواجه 
الري��ض �سغوط� من اأجل تقدمي تخفي�ض اأكرب 
ال�سوقية  احل�سة  ل�ستع�دة  اخل�م  اأ�سع�ر  على 

يف  لل�رشكة  املزمع  الإدراج  قبيل  وبخ��سة 
البور�سة".

تتبع  وبي�ن�ت  القط�ع  يف  م�س�در  وبح�سب 
نحو  �سكل  العراقي  النفط  ف�ن  املالحة،  حركة 
%20 من واردات الهند يف الربع الث�ين مق�بل 

%16 قبل ع�م.
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  ح�سة  وهبطت 
ال�سوق الهندية خالل تلك الفرتة اإىل نحو 18% 
العراق  يجعل  مم�  امل��سي  الع�م   20% من 
ربع  يف  الأوىل  للمرة  اململكة  على  متفوق� 

ك�مل.
ال�سوقية  احل�سة  على  املن�ف�سة  مواجهة  ويف 
الر�سمي  البيع  �سعر  ال�سهر  هذا  اأرامكو  خف�ست 
وترية  ب�أكرب  اآ�سي�  اإىل  اآب  اخلفيف يف  خل�مه� 
يف ت�سعة اأ�سهر لكن حمللني حذروا من اأنه� قد 

حتت�ج ملزيد من التخفي�ض.
الأ�سهر  مدار  على  الأ�سع�ر  ترفع  اأرامكو  وظلت 
العتق�د  اإىل  البع�ض  ق�د  ال�س�بقة مم�  الأربعة 
لتو�سيع احل�سة  لإنه�ء م�س�عيه�  ت�ستعد  ب�أنه� 

ال�سوقية.
كيه. لدى  املحللني  كبري  احلق  اإح�س�ن  وق�ل 
اململكة  يف  لال�ست�س�رات  اإن��رج��ي  بي.�سي 
املتحدة "اإذا ك�نت اأرامكو تريد زي�دة ح�سته� 
ال�سوقية ف�سيتعني عليه� التو�سل اإىل اتف�قي�ت 
طويلة الأجل اأو عر�ض اخل�م ب�سعر اأكرث ج�ذبية 

مق�رنة ب�ملن�ف�سني."
وخ�رشت اأكرب دولة منتجة للنفط داخل منظمة 
يف  اأر�سية  )اأوب��ك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان 
رو�سي�  بينه�  ومن  الكربى  الأ�سواق  من  عدد 
وال�سني كم� اأنه� تواجه تهديدا من اإيران التي 

تعزز �س�دراته� منذ اإلغ�ء العقوب�ت التي ك�ن 
يفر�سه� الغرب عليه�.

يف  ال�سوقية  احل�سة  يف  النخف��ض  وي���أت��ي 
�رشكة  لإدراج  اململكة  فيه  ت�ستعد  الذي  الوقت 
البور�سة  يف  اأخرى  واأ�سول  ال�سعودية  اأرامكو 
من اأجل جمع ملي�رات الدولرات للم�س�عدة يف 
�سد عجز املوازنة الن�جت عن تدين اأ�سع�ر النفط.

ويزيد الطلب على خ�م الب�رشة الثقيل العراقي 
من قبل �رشك�ت التكرير الهندية منذ طرح ذلك 

النوع من اخل�م الع�م امل��سي.
والكثري من امل�س�يف الهندية لديه� القدرة على 
والتي  اخل�م  من  الأثقل  الأن��واع  تلك  مع�جلة 
مق�رنة  ال�سعر  يف  كبري  بتخفي�ض  اأي�س�  تب�ع 

ب�أنواع اخل�م الأخرى.
الثقيل  الب�رشة  خ�م  ف�إن  ذلك  اإىل  ب�لإ�س�فة 

جيد اأي�س� لإنت�ج البيتومني الذي ي�ستخدم يف 
بطول  طرق  لبن�ء  الهند  وت�سعى  الطرق،  اإن�س�ء 
الع�م  خالل  يومي�  ميال(   25( كيلومرتا   40
الوزراء  رئي�ض  جهود  اإط�ر  يف  اجل�ري  امل�يل 
ن�ريندرا مودي من اأجل حت�سني البنية التحتية.
امل�س�يف  قط�ع  رئي�ض  ن�مديو  بي.كيه  وق�ل 
اإىل تعدد  اإ�س�رة  لدى هندو�ست�ن برتوليوم يف 
وتن�ف�سية  الثقيل  الب�رشة  خ�م  ا�ستخدام�ت 
الثقيل  اخل���م  ب�أنواع  تق�رنه  "عندم�  �سعره 
الأوىل."  املرتبة  يف  جتده  املن�ف�سة  الأخ��رى 
غري اأن الطلب على خ�م الب�رشة من املرجح اأن 
املو�سمية  المط�ر  ف�سل  خالل  موؤقت�  يرتاجع 

احل�يل يف الهند عندم� يتب�ط�أ بن�ء الطرق.
اإىل  تتحول  قد  "امل�س�يف  اإن  ن�مديو  وق���ل   
واخل���م  مرب�ن  مثل  املن�ف�سة  اخل���م  اأن���واع 

العربي اخلفيف". ويف الربع املمتد من ني�س�ن 
اإىل حزيران ارتفعت واردات الهند من اخل�م من 
العراق بنحو %34 اإىل 847 األف برميل يومي� 
يف حني بلغ حجم وارداته� من اململكة العربية 
م�  بح�سب  يومي�  برميل  األف   768 ال�سعودية 

تظهره البي�ن�ت.
���س���درات  تراجعت  وح��ده  ح��زي��ران  يف  لكن 
%13 مق�رنة  العراق بنحو  الهندية من  النفط 
ب�لع�م ال�س�بق حيث ا�ستع�دت اململكة العربية 
املوردين  ق�ئمة  راأ�ض  ال�سعودية مك�نته� على 

يف ذلك ال�سهر.
ان  هندية  تكرير  �رشك�ت  يف  م�سوؤولون  وذكر 
واردات  تقلي�ض  يف  اأ�سهمت  التحميل  "م�س�كل 
النفط من العراق ومن املتوقع اأن يعود الطلب 

بعد انته�ء فرتة الأمط�ر املو�سمية يف اأيلول".

بغداد – متابعة 

استراتيجية االستقرار في النظام المالي واإلصالح االقتصادي

ا�سرتاتيجيته  العراقي  املركزي  البنك  اأطلق 
مع  ب�لتزامن   2016-2020 لل�سنوات 
ال�س�درة  وال�س�مل  اجلوهري  التغيري  دعوات 
وجمل�ض  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال�سيد  عن 
حكومة  لت�سكيل  ال�سي��سية  والكتل  النواب 
بوجه�ت  اجلميع  اأختلف  جديدة  تكنوقراط 
والكف�ءات   املوا�سف�ت  ع��ن  خمتلفة  نظر 
كمخت�سني  يهمن�  والذي  املرجوين.  للوزراء 
هي  م�  هو  وامل�رشيف  القت�س�دي  ب�ل�س�أن 

ميكن  التي  اجل��دي��دة  وال�سي��س�ت  الآل��ي���ت 
وامل�س�رف  امل��رك��زي  البنك  يعتمده�  ان 
العالقة  ذات  واجله�ت  واخل��سة  احلكومية 
منهج  وفق  امل�رشيف  ال�سالح  يخ�ض  فيم� 
التغيري اجلوهري املن�سود لالقت�س�د العراقي 
القط�ع  ي�سكل  وال��ذي  املقبلة  املرحلة  يف 

امل�رشيف احللقة الوىل وال�س��سية فيه.
ان ا�سرتاتيجية البنك املركزي حددت ور�سمت 
لالهداف  وفق�  امل�رشيف  لال�سالح  الطريق 

الرئي�سية الت�لية:
-1 دعم وحتقيق ال�ستقرار امل�يل.

-2 تفعيل دور القط�ع امل�رشيف واملوؤ�س�س�ت 
امل�لية.

والهيكل  التنظيمية  البنية  تطوير   3-
التنظيمي.

-4 تطوير راأ�ض امل�ل الب�رشي.
الداخلية  ال��ع��الق���ت  وتك�مل  تفعيل   5-

واخل�رجية.
قد  ال�سرتاتيجية  اله���داف  ه��ذه  اأن  ومب��� 
بخم�ض  الزمنية  تطبيق�ته�  فرتة  حتديد  مت 
ا�ستق منه�  23 هدف� فرعي�  �سنوات لتحقيق 
ال�ستقرار امل�يل  ا�س��ض حتقيق  م�يقوم على 
ور�سوخ النظ�م امل�يل واإعم�م ال�سمول امل�يل 
وهيكلي  موؤ�س�سي  ا���س��الح  اىل  وال��و���س��ول 
من  ل��ك��ن  ال���ع���راق.  يف  امل�����رشيف  للقط�ع 
لتحقيق  العمل  ونق�ط  اآلي�ت  حتليل  خالل 

قد  ال�سرتاتيجية  اأن  نالحظ  اعاله  اله��داف 
ال�سالح  لتحقيق  وا�سحة  اأولوي�ت  حددت 
ت�سخي�سه�  مت  الولوي�ت  هذه  اأن  وب�لت�أكيد 
القط�ع  يواجهه�  التي  التحدي�ت  �سوء  يف 
امل�رشيف ب�سبب الزمة القت�س�دية وامل�لية 
ح�لي�  ال��ع��راق  منه�  يع�ين  التي  اخل�نقة 
لالأ�سب�ب الذاتية واملو�سوعية املعرو�سة ول 

داعي لإع�دة ذكره�.
حيث ميكن ت�سخي�ض اأولوي�ت مع�ن�ة القط�ع 
املركزي  البنك  من  تتطلب  والتي  امل�رشيف 
العراقي واجله�ت احلكومية ذات العالقة ر�سم 
وو�سع اآلي�ت واإجراءات مع�جلته� خالل ع�م 
�سنوات مقبلة  النتظ�ر خلم�ض  2016 وعدم 

وهي كم� ي�أتي:
ث��ق��ة  اإع���������دة   1-
والزب�ئن  امل��واط��ن��ني 
ب���ل��ق��ط���ع امل�����رشيف 
خ��ض  وب�سكل  العراقي 

امل�س�رف الهلية.
ن�سبة  زي�دة  على  العمل   2-
اىل  امل�����س���رف  الدخ������ر يف 
امل�س�رف  خ�رج  الكتن�ز  ن�سبة 
 %  23 الدخ���ر  ن�سبة  بلغت  حيث 

ون�سبة الكتن�ز 77 % .
-3       ا�ستكم�ل املرتكزات الهيكلية 

والتقنية للرق�بة ال�ستب�قية.
قوانني  واإ�سدار  موؤ�س�س�ت  ت�أ�سي�ض   4-

�سم�ن الودائع والئتم�ن�ت.
-5 مراجعة وتقييم نت�ئج اأعم�ل امل�س�رف 
دولية  �رشك�ت  بوا�سطة  ت�سنيفه�  واإع���دة 
التي  ال�سعيفة  امل�س�رف  وحتديد  معتمدة. 
العراقي  املركزي  البنك  تدخل  اىل  حتت�ج 

لإع�دة ن�س�طه� وحم�يته� من الفال�ض.
تعر�ست  التي  امل�س�رف  ودعم  م�س�عدة   6-

لل�رشر يف املح�فظ�ت التي دخله� داع�ض.
وحم�ولة  العملة  بيع  ن�فذة  مع�جلة   7-

ايج�د بدائل بدل عنه� ومغ�درته� كلي�.
-8 تعزيز مب�درات البنك املركزي يف متويل 
ي�س�هم  ومب�  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع 
يف تن�سيط الدورة القت�س�دية وتنويع موارد 

املوازنة الع�مة لع�م 2016.
اجل��وه��ري  التغيري  اإج����راء  ول��غ��ر���ض  ل��ذل��ك 
ملنهج ال���س��الح امل�����رشيف  وف��ق م��� ورد 
لالولوي�ت  ث�قبة  نظرة  وفق  ب�ل�سرتاتيجية 
القط�ع  منه�  ي��ع���ين  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي���ت 
وتطبيق  تنفيذ  نقرتح  العراقي  امل�����رشيف 

الروؤى والفك�ر الت�لية:
وحتليل  بدرا�سة  املركزي  البنك  قي�م  اأول:   

احلكومية  امل�س�رف  تعي�سه  ال��ذي  ال��واق��ع 
والهلية من خالل مراجعة وتقييم وت�سنيف 
امل�لية  بي�ن�ته�  اىل  ا�ستن�داً  امل�س�رف  هذه 
واعتم�د   2015 ل��ع���م  اعم�له�  ون��ت���ئ��ج 
اىل  وم�ستندة  وا�سحة  تقييمية  م��وؤ���رشات 

ق�نون امل�س�رف الن�فذ واملع�يري الدولية.
التحليل  يف  متخ�س�ض  عمل  فريق  تكليف  و 
امل�يل وحتديد مع�يري كف�ءة الداء للم�س�رف 
الداري  امل�رشيف  العمل  جم�لت  جميع  يف 
وامل�رشيف و الئتم�ين ويف�سل ان يكون هذا 
بنظر  اآخذين  وحي�دي�  م�ستقال  دولي�  الفريق 
العتب�ر نت�ئج نظ�م التقييم المريكي لع�مي 

2013 و2014.
ث�ني�: قي�م البنك املركزي العراقي ب�ل�سيطرة 
العمل  ع��ل��ى ح��رك��ة  وال������رشاف  ال��ك���م��ل��ة 
الرتكيز على  العراق من خالل  امل�رشيف يف 
املكتبية  اللكرتونية  ال�ستب�قية  الرق�بة 
وحتديد  وخمطط  مربمج  وب�سكل  وامليدانية 
لالإدارات  والتج�وزات  والهفوات  املخ�لف�ت 
اج���راءات  وات��خ���ذ  امل�رشفية  التنفيذية 

ت�سحيحية.
البنك  ادارة  جمل�ض  ق��رار  تطبيق   - ث�لث� 
تر�سيح  �سوابط  ب�س�أن  العراقي  امل��رك��زي 
القي�ديني  الدارة واملوظفني  اع�س�ء جمل�ض 
يف امل�س�رف والرتكيز على الكف�ءة املهنية 
ال�سخ�سية  وال�سمعة  الوظيفية  وال��ن��زاه��ة 

والتج�رية واخلربات الخت�س��سية.
والعمل  احلكومية  امل�س�رف  رابع� - هيكلة 
على خ�سخ�سته� وفقً� للمذكرة املوقعة مع 
م�س�همته�  على  الرتكيز  مع  ال��دويل  البنك 
القط�ع  يف  الر�سينة  امل�س�رف  بع�ض  مع 
امل�رشيف اخل��ض وبن�سبة لتزيد عن 25 % 
اقت�س�د  على ان تدار هذه امل�س�رف بعقلية 
الرق�بة  دي���وان  لرق�بة  وتخ�سع  ال�سوق 
واتخ�ذ اخلطوات املدرو�سة لت�أ�سي�ض م�رشف 
الدولة  للتنمية وال�ستثم�ر ت�س�رك براأ�سم�له 
قبل  من  يدار  وان   25% عن  تزيد  ل  بن�سبة 
الدولة  وتتوىل  اخل��ض  امل�رشيف  القط�ع 
ح�س�ب�ته  تخ�سع  ان  على  والرق�بة  التوجيه 

ملراقبة وتدقيق ديوان الرق�بة امل�لية.
العراق  امل��رك��زي  البنك  ق��ي���م    -: خ�م�س� 
ب�ل�سيطرة  اخل��سة  ب�سي��سته  النظر  ب�ع�دة 
اآلي�ته�  وب�لتحديد  النقدية  ال�سي��سة  على 
�سعر  على  ب�ملح�فظة  املتعلقة  وو�س�ئله� 
العمالت  مق�بل  ال��ع��راق��ي  ال��دي��ن���ر  ���رشف 
مزاد  مو�سوع  درا�سة  يتطلب  وهذا  الجنبية 
الدين�ر  بت�أمني  البنك  وقي�م  العملة  وبيع 
قي�م  وامك�نية  امل�لية  ال��وزارة  اىل  العراقي 
الجنبي.  ب�لنقد  والتع�مل  ب�لدور  امل�لية 
بدل  امل�ستندية  العتم�دات  ا�سلوب  واتب�ع 
ح�لي�  املعتمدة  اخل�رجية  احل���والت  م��ن 

حف�ظ� على �سالمة التحويل اخل�رجي.
بت�سكيل جلنة  املركزي  البنك  قي�م  �س�د�س�:  
امل�س�رف  رابطة  مع   ب�ل�سرتاك  ا�ست�س�رية 
القت�س�ديني  وامل�����س��ت�����س���ري��ن  واخل����رباء 
يقدم  اخل������ض  ال��ق��ط���ع  م��ن  وامل�رشفيني 
امل�سورة واخلربة ملجل�ض ادارة البنك ودوائره 
املهمة  ال��ق��رارات  �سن�عة  وقبل  املخت�سة 
ت�أثريه�  ومدى  النقدية  ب�ل�سي��سة  اخل��سة 
لتو�سي�ت  تنفيذا  القت�س�دي  الو�سع  على 
املوؤمتر امل�رشيف العراقي الث�لث املنعقد يف 

نه�ية ع�م 2015 .

سمير عباس النصيري 
خبير اقتصادي

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

555.32
1.34

0.24%
3,967,753,878

13,109,118,243
552
35
7

21
7

0.90
183,575,784.00

0.54
151,500,000.00

0.41
122,380,000.00

0.90
121,939,540.00

0.52
77,245,861.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)IKLV( كندفت

0.90
167,429,472.00

0.90
109,745,584.00

0.54
81,682,000.00

0.89
54,665,980.00

0.41
50,175,800.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIBI( اثمار

)BMNS( أمباي

)BGUC( خليج

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

 49378.15
 45263.31
 43205.88
 37033.61
 28803.92
20574.23

المناخ االستثماري  وسبل نجاحه في العراق

 اأ�سبح من�خ ال�ستثم�ر يف الوقت احل�يل يحتل مك�نة 
تهتم  ك�نت  �سواء  القت�س�دية  الدرا�س�ت  يف  متقدمة 
ال�ستثم�ر  من�خ  ان  اإذ  املتقدمة،  او  الن�مية  ب�لبلدان 
ميثل واجهة البلد التي ينظر اليه� امل�ستثمر ل�ستقب�ل 
الرغم من اعتب�ر من�خ  ا�ستثم�راته من عدمه�، وعلى 
اإل  القت�س�دية  الدرا�س�ت  موا�سيع  اأح��د  ال�ستثم�ر 
رغبة  على  ايج�بً�  او  �سلبً�  يوؤثر  م�  كل  يتن�ول  انه 
المنية  ب���لأو���س���ع  يهتم  ف�مل�ستثمر  امل�ستثمر، 
التحتية  والبنى  والت�رشيعية والقت�س�دية  وال�سي��سية 
الذي  البلد  الف�س�د من عدمه…اإلخ، يف  انت�س�ر  ومدى 

يرغب ال�ستثم�ر فيه.
ُيعد من�خ ال�ستثم�ر العن�رش الرئي�ض واملوؤ�رش ال�س��ض 
يف ت�سجيع او عدم ت�سجيع امل�ستثمر �سواء ك�ن ت�بع� 

وطني،  اأم  واجنبي  اخل��ض  للقط�ع  ام  الع�م  للقط�ع 
ال�ستثم�ر  من�خ  تقييم  وميكن  م�،  بلد  يف  لال�ستثم�ر 
ف�ن  بعد،  فيم�  �سنتن�وله�  موؤ�رشات  عدة  خالل  من 
فهذا  ايج�بية  ال�ستثم�ر  من�خ  تقييم  نتيجة  ك�نت 
يعني ان البلد م�سجع وج�ذب لال�ستثم�رات، وان ك�نت 
نتيجة تقييم من�خ ال�ستثم�ر �سلبية فهذا يعني ان البلد 
ذي خم�طر وغري جمد اقت�س�ديً�، اأي انه بلد ل ُيرحب 

ب�ل�ستثم�رات فح�سب بل ط�رد له�.
ومن املعروف ان الو�س�ع المنية يف العراق متذبذبة 
م� بني ال�ستقرار الن�سبي يف الو�سط واجلنوب والنهي�ر 
املف�جئ لبع�ض الحي�ن يف الع��سمة بغداد يف حني 
حتت  تقع  والغربية  ال�سم�لية  املح�فظ�ت  بع�ض  ان 
�سلبي على  ب�سكل  يوؤثر  م�  داع�ض وهذا  تنظيم  �سيطرة 
من�خ ال�ستثم�ر يف العراق، لأنه معروف ان راأ�ض امل�ل 
يو�سف ب�جلب�ن فهو دائمً� م� يبحث عن املن�طق ذات 

ال�ستقرار المني.

كم� يع�ين العراق يف الوقت احل��رش من ازمة �سي��سية 
اقتح�م  بعد  الت�رشيعية  ال�سلطة  بتعطيل  خ�نقة متثلت 
)ال��غ��رباء(  اخل�����رشاء  للمنطقة  الغ��سبة  اجلم�هري 
اداء وظيفته  وخ�سو�سً� مبنى الربمل�ن كنتيجة لعدم 
القوانني  ت�رشيع  يف  تتمثل  التي  املطلوب  ب�ل�سكل 
التي مت�ض حي�ة املواطن العراقي ومت�بعة تنفيذ تلك 
القوانني من احلكومة ومراقبة ادائه�، وعدم ا�ستج�بة 
ب�لإ�سالح�ت  املتمثلة  اجلم�هري  ملط�لب  احلكومة 
وال���س��الح���ت  املح��س�سة  ك���إل��غ���ء  ال�سي��سية 
الع�دل  التوزيع  وحتقيق  البط�لة  كتقليل  القت�س�دية 
للدخول وتقدمي اخلدم�ت وانه�ء ح�لة الف�س�د -بك�فة 
ال���وزارات  ك�فة  يف  امل�ست�رشي  وا�سك�له-  ان��واع��ه 

والقط�ع�ت.
واجل�سور  ك���ل��ط��رق  التحتية  البنى  يخ�ض  وفيم� 
الكهرب�ء  توزيع  و�سبك�ت  احلديد  و�سكك  واملط�رات 
وامل�س�نع وغريه�، ف�ن حرب اخلليج الوىل والث�نية 

والث�لثة ادت اىل حتطيم وانهي�ر �سبه ك�مل لتلك البنى، 
القت�س�دي  احل�س�ر  اىل  ب�لإ�س�فة  ن�حية،  من  هذا 
انخف��ض  يف  ت�سبب  ال��ذي  الت�سعين�ت  ف��رتة  خ��الل 
املوارد امل�لية للدولة وب�لت�يل انخف��ض م� يخ�س�ض 
ُتعيُده� كم� ك�نت  ان  اموال ميكن  التحتية من  للبنى 
اخ��رى، ويف  ن�حية  من  تقدير  اقل  على  احل��روب  قبل 
وتزامن  القت�س�دي  احل�س�ر  ُرفع  بعده�  وم�   2003
معه ارتف�ع ا�سع�ر النفط الذي ادى اىل زي�دة املوارد 
ال�سي��سية،  الدارة  �سعف  ان  اإل  كبري  ب�سكل  امل�لية 
احلكوم�ت  ك�فة  عليه  ت�سري  موحد  منهج  وجود  عدم 
و�سيوع  الداخلية،  ال�رشاع�ت  حدة  ا�ستداد  املتع�قبة، 
الف�س�د، كل هذا ادى اىل مزيد من الهم�ل لتلك البنى 
يزيد من  التحتية  البنى  توفر  ث�لثة. وعدم  ن�حية  من 
تك�ليف النت�ج وهذا م� ل يرغبه امل�ستثمر وب�لت�يل 
ي�سبح من�خ ال�ستثم�ر غري ج�ذب لال�ستثم�رات وهذا 

م� يوؤثر على القت�س�د العراقي.

حامد الجبوري 


