
 ان تنفيذ وحتقيق جناح اخل�صخ�صة وبدون عقبات 
وهو  اال  املجال  هذا  يف  جناح  اي  من  يتحقق  اإمنا 
 . مهدها  يف  وهي  تواكبها  التي  العقبات  مواجهة 
اخل�صخ�صة  برنامج  يف  البداية  يف  ال�رشوع  وعند 
يرف�صون  اللذين  االآراء  ا�صحاب  التغلب على  يتطلب 
فكرة اخل�صخ�صة هذا يتطلب دعوة ا�صحاب التجارب 
العربية  العامل  دول  من  اقت�صاديا  منوا  حققت  التي 
واكبت  وما  الناجحة  جتاربهم  وعر�ض  واالإقليمية 
البداية  يف  عليها  والتغلب  عقبات  من  جتاربهم 
يف  ذلك  يتم  ان  وعلى  العقبات  لهذه  ت�صدوا  وكيف 
ور�ض عمل وموؤمترات يح�رشها اأهل الفكر والتجربة 
ثم  بذلك  املعني  واخلا�ض  العام  القطاع  وقيادات 
بتنفيذ  �صتقوم  التي  املوؤ�ص�صات  خللق  قانون  اإ�صدار 

عمليات اخل�صخ�صة وكيفية االإ�رشاف عليها .

ب�صالحية  يقا�ض  اخل�صخ�صة  برنامج  ان  حيث   
تنفيذ  جمرد  ولي�ض  االقت�صادي  اال�صالح  برنامج 
�صيتم  التي  ال�رشكات  ح�رش  جمرد  وال  االإج���راءات 
لهذه  اخلا�ض  القطاع  امتالك  قاعدة  فتو�صع  بيعها، 
ال�رشكات التي �صيتم بيعها لي�ض هدفا بقدر ما يكون 
الهدف االإ�صالح االقت�صادي وحت�صني معدالت النمو 
االجتماعية  العدالة  من  املزيد  وحتقيق  االقت�صادي 
االقت�صادي  النمو  من  امل�صتفيدين  قاعدة  وتو�صيع 
من  قدر  فيه  حتقق  الذي  املجتمع  اأف��راد  كل  لت�صمل 
يف  اال�صتقرار  وحتقيق  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  النجاح 
حلماية  واخلارجية  الداخلية  املوازين  يف  االأ�صعار 

النمو من االنكما�ض على املدى البعيد. 
لعملية  عامة  ومنطلقات  حكيمة  قيادة  يتطلب  هذا 
�صندوق  ان�صاء  وهو  التنفيذ  واأوليات  اخل�صخ�صة 
لدعم �صوق االأوراق املالية وتهيئة  البيئة املنا�صبة 
الأعباء  الدولة  حتمل  و�رشورة  اخل�صخ�صة  ل�صيا�صة 

واإن�صاء  التحتية  البنى 
امل�����دن ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
باخلدمات  واإم��داده��ا 
تكون  حتى  اال�صا�صية 
حافزا للقطاع اخلا�ض 

والدخول  امل�صاركة  على 
ج���دي���دة  جم��������االت  يف 

ال�صحية  اخلدمات  وتقدمي 
والتعليمية 

امل�رشوعات  كفاءة  ورفع  االجتماعية  والرعاية 
وحت�����ص��ني االإن��ت��اج��ي��ة وال���ق���درة 
اال�صتثمارات  وج��ذب  التناف�صية 
ت�صاعد  لكي  واالأجنبية  الوطنية 
العام  امل���ال  ن��زف  اإي��ق��اف  على 
واحل��د م��ن االق��را���ض 

اخلارجي .
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آفاق تطور االقتصاد العراقي بنظر صندوق النقد الدولي
 ال يزال تدهور ا�صعار النفط ي�صكل تهديدا مل�صتقبل 
االمنية  التحديات  ع��ن  خ��ط��ورة  يقل  ال  ال��ع��راق 
اخفاق  �صنوات.  منذ  تفاقمت  التي  وال�صيا�صية 
احلكومة يف ت�صخري موارد ا�صافية لتمويل املوازنة 
و�صعف  واالداري  امل��ايل  الف�صاد  دائ��رة  وات�صاع 
يف  احلكومة  حمنة  من  زادت  والقانون  الرقابة 
متويل االحتياجات االن�صانية والع�صكرية املرتبة 

على عمليات حترير البلد من االحتالل الداع�صي.
االجتماعات  من  جمموعة  ُعقدت  ذلك  �صياق  يف   
االقت�صادي  القرار  الفنية بني �صناع  وامل�صاورات 
املركزي(  والبنك  التخطيط  ووزارة  املالية  )وزارة 
يف  رغبة  الدولية  االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  مع 
وت�صحيح  عاجلة  مالية  م�صاعدات  على  احل�صول 
امل�صار االقت�صادي وا�صالح النظام املايل والنقدي 

البلد. وحول ذلك �صدر موؤخرا تقرير ل�صندوق  يف 
االقت�صاد  واف��اق  واق��ع  فيه  ير�صد  ال��دويل  النقد 
االزمة  لتجاوز  الالزمة  التو�صيات  واأبرز  العراقي 
اىل  التقرير  وي�صري  البلد.  واملالية يف  االقت�صادية 
ال�صدمة  ب�صدة من جراء  العراقي  االقت�صاد  ت�رشر 
املزدوجة النا�صئة عن هجمات داع�ض واالنخفا�ض 
احلاد يف اأ�صعار النفط العاملية. حيث اأ�صفر ا�صتمرار 
عن  داع�ض  ع�صابات  مع  الدائر  امل�صلح  ال�رشاع 
موجات جديدة من النازحني داخليا، و�صلت لغاية 
باالإ�صافة  مهجر،  ماليني   4 من  اأك��ر  اىل  االآن 
حجم  من   27%( مواطن  ماليني   10 قرابة  اىل 

ال�صكان( بحاجة ما�صة اإىل م�صاعدات اإن�صانية.
 من جانب اآخر ت�صبب االنخفا�ض احلاد يف اأ�صعار 
مليزان  كبرية  خارجية  �صدمة  اح��داث  اىل  النفط 
يف  تعتمد  والتي  املوازنة،  واإي��رادات  املدفوعات 
انكم�ض  كما  النفط.  ت�صدير  اإي��رادات  على  الغالب 

 2.4% بن�صبة  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت 
يف العام 2015 على الرغم من زيادة اإنتاج النفط 
االقت�صاد  و�صهد  العام.  نف�ض  خالل   13% بن�صبة 
نطاق  على  اقت�صاديا  انكما�صا  اي�صا  النفطي  غري 
ا�صتمرار  نتيجة   )19%( مبقدار  لينخف�ض  وا�صع 

العمليات الع�صكرية والتق�صف املايل احلكومي.
العراق  موازنة  يف  املايل  الت�صحيح  ينا�صب  كما   
انخفا�ض عائدات  الناجم عن �صغط  الع�رش املايل 
واالأمنية.  االإن�صانية  النفقات  وارت��ف��اع  النفط 
ويتوقع ان تتح�صن �صيا�صات الت�صحيح املايل مع 
ا�صتثماري  الإنفاق  املجال  الإف�صاح  الوقت،  مرور 
املالية  االإدارة  نظام  اإ�صالح  ويعد  كفاءة.  اأك��ر 
االن�صباط  لتح�صني  ملحة  ����رشورة  ال��ع��راق  يف 
باالإ�صافة  ال��ع��ام.  االإن��ف��اق  امل��ايل ورف��ع ج��ودة 
جديد  اتفاق  اىل  ما�صة  بحاجة  العراق  فان  لذلك 
اإقليم  العامة مع حكومة  ايرادات املوازنة  لتقا�صم 

كرد�صتان الأجل و�صع احلكومة االحتادية وحكومة 
داع�ض  ملواجهة  اأف�صل  موقع  يف  كرد�صتان  اإقليم 

و�صدمة اأ�صعار النفط.
بان  ال��دويل  النقد  �صندوق  يرى  اخ��ر،  جانب  من 
النفط  ل�رشكات  الكبرية  املالية  املتاأخرات  تراكم 
 2015 العام  خالل  املحلية  واملتاأخرات  الدولية 
يزيد الو�صع تعقيدا، وينبغي على احلكومة اال�رشاع 
يف ت�صفية الديون املراكمة وتنفيذ �صوابط جديدة 
النفط  �رشكات  متاأخرات  تراكم  من  مزيد  ملنع 
الوقاية  اأن  حيث  املحليني.  وامل��وردي��ن  الدولية 
جدا  مهم  امل�صتقبلية  اخلارجية  املتاأخرات  من 
االإنفاق  لتمويل  الالزمة  النفط  اإي��رادات  ال�صتدامة 

العام ودعم االقت�صاد والنمو.
مع  بالتعاون  ال��دويل  النقد  �صندوق  �صمم  وقد   
الو�صع  مع  يتناغم  برناجما  العراقية  احلكومة 
اخراج  اىل  ويهدف  الراهن،  وامل��ايل  االقت�صادي 

ويتمحور  واملالية،  االقت�صادية  حمنته  من  البلد 
الربنامج املذكور حول اأربع ركائز ا�صا�صية:

الركيزة االوىل:  اإدارة ال�صغوط اخلارجية
احلفاظ  ذلك  �صياق  يف  الرئي�صة  التدابري  وت�صمل   
ا�صمية  ركيزة  باعتباره  ال�رشف  �صعر  ربط  على 
اال�صعار.  م�صتويات  يف  اال�صتقرار  لتحقيق  رئي�صة 
باالإ�صافة اىل اإزالة قيود ال�رشف املتبقية تدريجيا 
متويل  ومكافحة  االأم��وال  غ�صيل  مكافحة  وتعزيز 
وامل�صاربة  القانوين  غري  الطلب  لوقف  االإره��اب 

على العمالت االأجنبية.
الركيزة الثانية :  ت�صحيح امل�صار املايل مع حماية 

الفقراء
�صبط  �صيا�صات  تنفيذ  العراقية  احلكومة  توا�صل 
خالل  م��ن  ومعظمها  ال��ع��ام��ة،  املالية  اأو���ص��اع 
مع  الكفوءة،  غري  الراأ�صمالية  النفقات  تخفي�ض 
على  ذل��ك  وي�صاعد  االجتماعي.  االإن��ف��اق  حماية 

يتالءم  م�صتدام  م�صتوى  اإىل  العام  االإنفاق  دفع 
احلكومة  على  ينبغي  وبالتايل  النفط.  عائدات  مع 
ل��الإي��رادات  ج��دي��دة  �صيا�صات  وتنفيذ  ت�صميم 
النفطي  التوازن غري  قادرة على حتقيق  والنفقات 

وحتقيق القدرة على حتمل الديون.
العامة واحلد  املالية  اإدارة  تعزيز  الثالثة:  الركيزة 

من الف�صاد
االإنفاق  ج��ودة  ورف��ع  امل��ايل  االن�صباط  لتح�صني 
جديدة  ت�رشيعات  ا�صدار  اىل  املالية  وزارة  ت�صعى 
اجل��داول  تقارير  وا�صدار  العامة  املالية  الإدارة 
�صوابط  وتعزيز  الدولية  للمعايري  وفقا  املالية 
ا�صتق�صائية  درا�صات  واإجراء  النقد  واإدارة  االلتزام 
املتاأخرات  من  للحد  واملراقبة  للتدقيق  منتظمة 

وحت�صني اإدارة الديون مب�صاعدة اجلهات الدولية.
للحفاظ  املالية  املخاطر  مراقبة  الرابعة:  الركيزة 

على ا�صتقرار القطاع املايل

بغداد - حيدر حسين آل طعمة

اتفاق أوبك ورهان صناديق التحوط على ارتفاع أسعار النفط
من  حثيث  وب�صكل  ف��رة  منذ  اأوب��ك  ت�صعى   
خالل االجتماعات واالتفاقيات التي تعقدها 
للحفاظ على ماء  اأع�صائها اىل حماولة  بني 
من  الرغم  وعلى  امل�صدر،  النفط  اأ�صعار  وجه 
اأوبك فيما بني  املخا�ض الع�صري الذي تقوده 
بع�ض  حتقيق  يف  جنحت  انها  اال  اأع�صائها، 
ارتفعت  اذ  ال�صعيد،  ه��ذا  على  النجاحات 
اأ�صعار النفط بنحو 70 باملئة منذ اأن اأ�صارت 
اأوبك بقيادة اململكة العربية ال�صعودية للمرة 
تكون  قد  اأنها  اإىل  �صباط  فرباير  يف  االأوىل 
م�صتعدة لتقييد االإنتاج للم�صاعدة يف تقلي�ض 
فائ�ض يف االإمدادات ا�صتمر لعامني واأدى اإىل 

انخفا�ض �صعر النفط اإىل الن�صف.
اأن��دوران  بيري  التحوط  �صندوق  مدير  ويرى   
الذي يجري حتليالت لنحو ع�رشة اآالف حقل 
حجم  تقل�ض  اإن  ويقول  العامل  حول  نفطي 
املتحدة  ال��والي��ات  مثل  امل�صتقلني  اإن��ت��اج 
حجم  يف  التدريجي  واالنخفا�ض  اخلام  من 

املخزونات اأقنعاه باأن موجة ارتفاع االأ�صعار 
هذا العام �صتظل م�صتمرة، حيث بني اأندوران 
 2014 "يف  االأول��ي��ة  لل�صلع  روي���رز  لقمة 
االأ�صعار  النخفا�ض  كانت  الكربى  الفر�صة 

واالآن الفر�صة الكربى هي الرتفاع االأ�صعار.
اأوبك يف وقت �صابق التي ت�صخ   وقد ك�صفت 
نحو ثلث اإنتاج النفط العاملي ال�صهر املا�صي 
نطاق  اإىل  االإنتاج  لتقييد  خطط  عن  النقاب 
يراوح بني 32.5 و33 مليون برميل يوميا 
يوميا  برميل  مليون   33.4 نحو  مع  مقارنة 

حاليا.
م�صتوى  الأع��ل��ى  النفط  �صعر  ارت��ف��ع  وفعال   
كيفية  ب�صاأن  ال�صبابية  حالة  لكن  عام  يف 
االإنتاج  خف�ض  ع��بء  اأوب��ك  اأع�صاء  تقا�صم 
كبحت ال�صعود اإذ من املرجح اأن تكون هناك 
ا�صتثناءات لبع�ض الدول، وعلى �صبيل املثال 
تكافح نيجرييا وليبيا من اأجل تعوي�ض فاقد 
واال�صطرابات  العنف  عن  الناجم  االإن��ت��اج 
ا�صتعادة  اإىل  اإي���ران  ت�صعى  بينما  املدنية 
الغربية  العقوبات  ال�صوقية بعد رفع  ح�صتها 

عنها هذا العام.
مع  تتناق�ض  اأن���دوران  نظر  وجهة  اأن  غري 
النفط  جت��ارة  �رشكات  اأك��رب  بع�ض  توقعات 
املرجح  غري  من  اأنه  يعتقدون  اإذ  العامل  يف 
والطلب  االإم����دادات  بني  ال��ت��وازن  ا�صتعادة 
 ،2017 من  متقدمة  فرة  حتى  كبري  ب�صكل 
اال ان اأندوران ا�صار اىل ان تخفي�ض االإنفاق 
الذي  النفط(  منتجي  قبل  )م��ن  الراأ�صمايل 
اإم��دادات  نتوقع  ال  ن��راه...  زلنا  وما  راأيناه 
حتى  العك�ض  ن��رى  ب��ل   2017 يف  ك��ث��رية 
بدون خف�ض اأوبك فاإن ال�صوق تتح�صن ونحن 

ما�صون باجتاه ال�صعود.
عمالئه  قائمة  ت�صم  الذي  اأن��دوران  ويتوقع 
موؤ�ص�صات ا�صتثمارية مثل �صناديق معا�صات 
التقاعد و�صناديق املنح اجلامعية والعائالت 
 60 اإىل  النفط  �صعر  ي�صل  اأن  الكربى  الرية 
دوالرا للربميل بنهاية العام واإىل 80 دوالرا 
يف 2017 وهو �صعود قال اإنه �صيحدث �صواء 

باأوبك اأو بدونها.
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  تيلور  اإي��ان  اما   

ف���ي���ت���ول ف���اأن���ه 
���ص��وق  ان  ي����رى 
ت�صهد  ق���د  ال��ن��ف��ط 
ا���ص��ت��ع��ادة ال��ت��وازن 
والطلب  العر�ض  بني 
منظمة  اتفقت  م��ا  اإذا 
ال����ب����ل����دان امل�������ص���درة 
ورو�صيا  )اأوب��ك(  للبرول 
لالإنتاج  كاف  خف�ض  علي 
ل��ك��ن حت��ق��ي��ق ال���ت���وازن قد 
الثاين  الن�صف  حتى  ي�صتغرق 
يف  اأوب��ك  واتفقت   ،2017 من 
على  امل��ا���ص��ي  ال�صهر  اجل��زائ��ر 
وت��رية  لت�رشيع  االإن��ت��اج  خف�ض 
النفط  التوازن بني معرو�ض  حتقيق 
حال  يف  انه  تيلور  رجح  اذ  والطلب، 
اذا خف�صوا اإنتاجهم حقا بواقع مليون 
برميل يوميا اأعتقد اأنه ميكننا القول اإن 
واأوائ��ل  اخلم�صينات  اأواخ��ر  �صيبلغ  النفط 
ال�صتينات" يف اإ�صارة اإىل �صعر برميل النفط 
�صيبداأ يف  بالتاأكيد  "هذا  واأ�صاف  بالدوالر، 
التاأثري... و�صيعيد لل�صوق توازنها يف الن�صف 
الثاين من 2017. لكن هل ميكن حقا خف�ض 
بني  بالتعاون  يوميا  برميل  مليون  االإنتاج 
ي�صعب  اأمر  هذا  خارجها؟  واملنتجني  اأوبك 

حتديده ؟.

 من جهة اأخرى يوؤيد هذا امل�صار جاري رو�ض 
رئي�ض جمموعة بريا اإنرجي الذي اأكد اإن قرار 
)اأوب��ك(  للبرول  امل�صدرة  البلدان  منظمة 
اخلام  اأ�صعار  �صيدفع  االإنتاج  خف�ض  بتبني 
دوالرا   60 اإىل   50 نطاق  يف  ه��دف  �صوب 
مع  اأوبك  �صيا�صة  تغري  بعد  خا�صة  للربميل، 
ال�صعري  النطاق  ذل��ك  ال�صعودية  ا�صتهداف 
و�صح  اذ  باتفاق،  للقبول  اإي��ران  وا�صتعداد 
رو�ض اإن فائ�ض املعرو�ض النفطي يتاآكل منذ 
"يتال�صى"  اأن  العام متوقعا  الثاين من  الربع 

بحلول الن�صف الثاين من 2017.
التوقعات  ه��ذه  يعار�ض  من  هناك  ان��ه  اال 
ويرى فيها جمرد تكهنات ال اكر ال ت�صتند اال 
غري  وقراءة  واقعية  غري  تفاوؤلية  موجه  على 
االحداث، ومن �صمن هوؤالء  دقيقة ملجريات 
املتحدة  الواليات  يف  �صاك�ض  جولدمان  بنك 
الربع  يف  النفط  ل�صعر  توقعه  خف�ض  وال��ذي 
للربميل  دوالرات  �صبعة  العام  من  االأخ��ري 
م�صريا اإىل تنامي تخمة املعرو�ض من اخلام 
وهو ما قد يبطل تاأثري اأي دعم ق�صري االأجل 
لالأ�صعار من اتفاق حمتمل بني كبار املنتجني 
ل�صعر  توقعاته  البنك  وخف�ض  قيود،  لفر�ض 
يف  االأمريكي  الو�صيط  تك�صا�ض  غ��رب  خ��ام 
الربع االأخري اإىل 43 دوالرا للربميل من 50 
تغيري  انه يف �صوء عدم  اىل  ا�صار  اذ  دوالرا، 
اأ�صا�ض �صنوي  توقعاتنا للطلب ومع منو على 
نتوقع  فاإننا  يوميا  برميل  مليون   1.4 قدره 
من  االأخري  الربع  يف  املخزونات  زيادة  االآن 
2016 مبقدار 400 األف برميل يوميا مقابل 
األف   300 قدرها  لزيادة  ال�صابقة  توقعاتنا 
برميل يوميا خالل الربع، ومن اال�صباب لذلك 
ليبيا  اإنتاج  يف  حم��دودة  زي��ادة  يتوقع  اأن��ه 
ونيجرييا بنحو 90 األف برميل يوميا مقارنة 
مع تقديرات االإنتاج احلايل، واأبقى جولدمان 
النفط يف  برميل  �صعر  توقعاته ملتو�صط  على 

52 دوالرا. 2017 دون تغيري عند 
الدولية  الطاقة  الراأي، وكالة   ويتفق مع هذا 
العاملية  االإم��دادات  تتجاوز  اأن  تتوقع  التي 
القادم وذلك بعد �صهر واحد  العام  الطلب يف 
فقط على تقديراتها ال�صابقة باأن ت�صهد ال�صوق 
املتبقية  الفرة  يف  املعرو�ض  تخمة  اختفاء 
تقرير  اأظ��ه��ر  مماثل  توقع  ويف  ال��ع��ام،  م��ن 
اأن اأكرب املنتجني يف العامل  اأوبك  �صهري من 
خارج  من  االإنتاج  وترية  ت�صارع  يتوقعون 
املنظمة مما ي�صري اإىل احتمال وجود فائ�ض 
 ،2017 ال�صوق يف  املعرو�ض يف  من  �صخم 
كما يرى فيم توما�ض كبري م�صت�صاري الطاقة 
املعرو�ض  يف  ال�صخم  الفائ�ض  اإن  �صل  لدى 
االأ�صعار  على  �صغط  الذي  النفط  من  العاملي 
ينح�رش  ل��ن  مب��ا  ق��د  االأخ��ريي��ن  العامني  يف 
توؤخر  وقد   ،2017 من  الثاين  الن�صف  حتى 
برميل  مليون   1.5 لنحو  املحتملة  العودة 
اإ�صافة  اإىل ال�صوق من ليبيا ونيجرييا  يوميا 
اإيران  اإنتاج  م�صتويات  ب�صاأن  الغمو�ض  اإىل 
كثريون  ياأملها  التي  التوازن  اإعادة  والعراق 
االحتماالت  اأك��ر  اأن  واأ���ص��اف  القطاع،  يف 
مما  العام  هذا  التوازن  يعود  اأن  هو  تفاوؤال 
من  ال�صخمة  ال��ك��م��ي��ات  ا�صتيعاب  يعني 
جلميع  م�صتعدة  �صل  واأن  اخل��ام  خم��زون��ات 
ثالثة  هناك  اإن  توما�ض  ويرى  االحتماالت، 
احلايل.  املوقف  على  توؤثر  رمبا  احتماالت 

فالطلب على النفط من الدول العط�صى للطاقة 
رئي�صيا  حمركا  �صيكون  والهند  ال�صني  مثل 
الأ�صعار اخلام اإ�صافة اإىل مرونة منتجي النفط 
�صعف  جتاه  املتحدة  الواليات  يف  ال�صخري 
اإليه  تتو�صل  قد  اتفاق  اأي  واأي�صا  االأ�صعار 
يف�صي  قد  مبا  االإنتاج  لتثبيت  اأوبك  منظمة 

اإىل قفزة مفاجئة لالأ�صعار.
الرئي�ض  ���رشح  ال��ع��رب��ي،  ال�صعيد  وع��ل��ى   
التنفيذي ملجموعة ارامكو ال�صعودية العمالقة 
للنفط ان ال�صوق النفطية تتح�صن لكنها تبقى 
اجتماع غري  �صعيفة، وذلك قبل يومني على 
)اوبك(  للنفط  املنتجة  الدول  ملنظمة  ر�صمي 
ال�صعار،  لدعم  االنتاج  جتميد  امكانية  لبحث 
ورو���ص��ي��ا،  ال�صعودية  حت��دد  مل  االن  وحل��د 
اي  عامليا،  اخل��ام  للنفط  االوالن  املنتجان 
اجراء للتخل�ض من فائ�ض العر�ض الذي يثقل 
عن  والناجت   2014 منت�صف  منذ  اال�صعار 
وا�صراتيجية  ال�صخرية  املحروقات  ازدهار 
الفائ�ض  ع��ل��ى  ب��االب��ق��اء  القا�صية  اوب���ك 
اأ�صار  وقد  ال�صوق،  يف  بح�صتها  لالحتفاظ 
بينو  ديل  اإيولوخيو  الفنزويلي  النفط  وزي��ر 
اإن معرو�ض النفط العاملي البالغ 94 مليون 
الع�رش  اأن ينخف�ض نحو  برميل يوميا ينبغي 
بينو  ديل  و�صح  اذ  اال�صتهالك،  ي��وازي  لكي 
املنتجون  يتو�صل  كي  ب��الده  ت�صغط  التي 
اأ�صعار  لتعزيز  اتفاق  اإىل  اأوبك وخارجها  من 
اخلام اإن "ال�صعر العادل" يف حدود 70 دوالرا 

للربميل.
 ومن زاوية اخرى، رجح �صندوق النقد الدويل 
ان يرك اي تعاٍف متوا�صع يف ا�صعار النفط 
منطقة  يف  النمو  على  حمدودا  تاأثريا  عامليا 
يف  وذل��ك  افريقيا،  و�صمال  االو�صط  ال�رشق 
االقت�صاد  ت��وق��ع��ات  ع��ن  ال����دوري  ت��ق��ري��ره 
العاملي، اذ ان منطقة ال�رشق االو�صط و�صمال 
�صعبة  حتديات  مواجهة  �صتوا�صل  افريقيا 
واآث��ار  للنفط،  املنخف�صة  اال�صعار  ب�صبب 
التوترات اجليو�صيا�صية والنزاعات يف بع�ض 
دولها، ويتوقع ال�صندوق ارتفاع �صعر الربميل 
تدريجا، من معدل 43 دوالرا هذه ال�صنة، اىل 
51 دوالرا يف 2017، وابقى ال�صندوق على 
تقديراته ال�صادرة يف تقريري ني�صان/ابريل 
ومتوز/يوليو، بالن�صبة ملعظم الدول املنتجة 
للنفط يف ال�رشق االو�صط و�صمال افريقيا، اال 
انه رفع من تقديراته للنمو يف ايران والعراق، 
اليران  بالن�صبة  توقعاته  ال�صندوق  عزز  اذ 
تدريجي  ب�صكل  النفطي  انتاجها  تزيد  التي 
منذ رفع العقوبات االقت�صادية الغربية عنها 
مطلع هذه ال�صنة مبوجب االتفاق حول ملفها 
النووي مع الدول الغربية. ويتوقع ال�صندوق 
منو االقت�صاد االيراين 4،5 باملئة يف 2016 
بدال من اربعة باملئة )توقع ني�صان/ابريل(، 
 3،7 م��ن  )ب���دال   2017 يف  باملئة  و4،1 
يف  االع�صاء  اكرب  احد  العراق،  اما  باملئة(، 
ان  فيتوقع  للنفط،  امل�صدرة  ال��دول  منظمة 
ينمو اقت�صاده 10،2 باملئة هذه ال�صنة )بدال 
ني�صان/ توقعات  بح�صب  باملئة   7،2 من 
باأكر  النفطي  انتاجه  زيادة  ظل  يف  ابريل(، 
النمو  ف�صيكون   ،2017 يف  اما  املتوقع.  من 
حمدودا ب�صكل كبري )0،5 باملئة فقط( يف ظل 
التحديات االمنية وتراجع اال�صتثمار النفطي. 

بح�صب ما ن�رشته لندن )رويرز(.

بغداد - إيهاب علي النواب

الخصخصة.. قاعدة هامة من قواعد النمو االقتصادي
بغداد - حميد العقابي

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

593.58
4.79
0.81%

1,138,168,574
1,824,699,869

596
43
19
10
14

0.51
672,220,789.00

0.81
259,898,212.00

0.42
242,400,000.00

0.38
240,231,000.00

0.46
140,084,049.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BCOI( أهلي

0.51
333,562,976.00

0.81
209,465,568.00

0.42
101,808,000.00

0.38
91,287,776.00

2.38
73,247,368.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)IBSD( بيبسي
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