
العراق  يف  االقت�صاد  خببراء  وتاأكيدات  دعببوات  تتواىل   
على �رضورة عدم التفكري يف اإنفاق االأموال التي اأنتجتها 
الزيادة الطارئة اأخرياً يف الواردات املالية، نتيجة التح�صن 
املا�صية،  بال�صهور  مقارنة  النفط  بيع  اأ�صعار  اجلزئي يف 
على قطاعات غري جمدية وال ت�صاعد على تنمية االقت�صاد 
برامج  تنفيذ  يزال يواجه مطبات تعّوق  الذي ال  العراقي، 
احلاجة  ان  حيث  احلكومة  بببه  وعببدت  الببذي  االإ�ببصبباح 
م�صتمرة لتطبيق �صيا�صة تق�صف خ�صو�صًا مع كلفة احلرب 
توجيه  �رضورة  تاأكيد  يتطلب  ما  الباهظة،  االإرهاب  �صد 
ح�ّض  مع  االإنتاجي،  اجلانب  اإىل  اال�صتثمارية  امل�صاريع 
واخت�صاره  واال�صتهاك  االإنفاق  تقنني  على  املواطنني 
امل�صاريع  توجيه  �رضورة  وهناك  املهمة  النواحي  على 
حتتية  بنى  وم�صاريع  وخدمية  اإنتاجية  اإىل  اال�صتثمارية 
كالكهرباء واملاء واملجاري، ف�صًا عن التعليم وال�صحة 
يف  التو�صع  على  الرتكيز  دون  من  اأولويتها،  اإىل  نظراً 
 ، حاليًا  الو�صع  هو  كما  الرتفيهية  او  التجارية  االأ�صواق 

على  والت�صجيع  اال�صترياد  وبرجمة  االإنفاق  تقنني  ويجب 
اقت�صادية  �صيا�صة  اتباع  جانب  اإىل  الوطنية،  ال�صناعة 
بامل�صاريع  بيانات  قاعدة  تنظيم  اإىل  ا�صافة   ، �صليمة 
ال�صناعية يف العراق، تظهر احلاجة اإىل كل م�رضوع ليعود 

منتجًا واجلدوى االقت�صادية من عودته. 
ال�صناعي  االإنتاج  تفعيل  اىل  يحتاج  الوطني  االقت�صاد   
حمور  متثل  ال�صناعة  الأن   ، اقت�صادية  تنمية  يحقق  كي 

لعملية  املربكة  التحديات  وتذلل  االقت�صادي  التعايف 
يق�صي  حل  هناك  يكون  ان  والبببد  امل�صتدامة  التنمية 
القطاعات  حلماية  املنا�صبة  االأ�صاليب  اإىل  باللجوء 
االنتاجية وت�صجيعها، ال �صيما منها ال�صناعية، كي تكون 

على قدر من املناف�صة العادلة مع املنتجات امل�صتوردة.
عملية  تنظم  التي  االإداريببة،  والقيود  اجلمركية  الر�صوم   
املحلي،  لاإنتاج  املناف�صة  واملحا�صيل  ال�صلع  ا�صترياد 
لتحقيق  امل�صتوردة  املنتجات  على  �رضيبة  مثابة  باتت 
بالتايل  والبيئية،  وال�صحية  والتنموية  املادية  االأهداف 
ال�صلع  هذه  اأ�صعار  ارتفاع  يف  هو  الفعلي  تاأثريها  فاإن 
يف  زيببادة  اإىل  النهاية  يف  يببوؤدي  ما  ال�رضيبة،  مبقدار 
اأ�صعار ال�صلع املنتجة اأي�صًا حمليًا ، واأن هذا االأمر �صيمّكن 
املنتج املحلي من اال�صتمرار يف االإنتاج على رغم تكاليفه 
االإنتاجية  الطاقات  ا�صتغال  على  ي�صجع  وهو  واأ�صعاره، 

التي توؤدي اىل تدين تكاليف الوحدة املنتجة و�صعرها.
 الدول املجاورة تفر�ض ر�صومًا جمركية على م�صتورداتها 
قيمة  مببن  املببئببة  يف   20 و   18 بببني  تببببرتاوح  بن�صب 
اإقرار  رغم  وعلى  العراق  يزال  ال  حني  يف  امل�صتوردات، 

قانون التعرفة اجلمركية عام 2010، يفر�ض ن�صبة 5 يف 
املئة على �صلع م�صتوردة، وهي لي�صت تعرفة جمركية بل 
�رضيبة اإعمار ويعد هذا االإجراء مينح ال�صلع االأجنبية ميزة 
ن�صبية او معاملة تف�صيلية على ال�صلع املحلية يف ال�صوق 
اأ�صًا، ما يف�صي  اأ�صعارها  العراقية، اإىل جانب انخفا�ض 

اإىل اإزاحة املنتجات املحلية من ال�صوق.
امل�صانع  من  لعدد  اإقفال  من  ال�صابقة  ال�صنوات  �صهدت   
املناف�صة،  على  قدرتها  لعدم  الزراعية  املنتجات  وتوقف 
يف ظل ارتفاع تكاليف االإنتاج والت�صويق والنقل والزيادة 
يف  ال�صناعي  القطاع  م�صاهمة  ن�صبة  وتدنت  االأجور  يف 
1.5 يف  اإىل   1975 عام  املئة  7 يف  املحلي من  الناجت 
املئة عام 2008 يف حني هيمن القطاع العام بن�صبة 90 
القطاع  ي�صهد  وقت  يف  ال�صناعات،  معظم  على  املئة  يف 
التمويل  يف  احلاد  النق�ض  الآثار  كنتيجة  �صعفًا  اخلا�ض 
انعدام  اإىل  اأف�صى  ما  والتكنولوجية،  املعرفية  والفجوة 
قدرته التناف�صية حتى �صمن نطاق امليزة التناف�صية التي 
التمور  �صناعة  فيها  مبا  املنطقة  يف  العراق  بها  يتمتع 

وتعبئتها.
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مكافحة الركود.. دول مثقلة بالديون واإلصالحات دون الطموح
اأن �صعف   2017 لعام  االقت�صادية  التنبوؤات  تفيد   
ملعظم  بالن�صبة  �صي�صتمر  العاملي  االقت�صاد  النمو 
االقت�صادية  امل�صاكل  بني  ومن  واملناطق.  البلدان 
و�صوق  ال�صعيفة،  االأوروبببيببة  البنوك  الوا�صحة: 
ال�صيا�صي  اليقني  وعدم  ال�صني،  يف  الب�صع  العقارات 
يف الغرب، والديون اخلا�صة والعامة املرتفعة جدا - 
٪225 من الناجت االإجمايل املحلي، وفقا ل�صندوق 
املثقان  والرتغال  اليونان  ونفور   - الدويل  النقد 

بالديون من ااٍلمتثال لرامج �صندوق النقد الدويل.
مثل  اإ�صافية،  عاملية  اقت�صادية  خماطر  هناك   
والببذي  النفط  �ببصببوق  يف  كبري  خلل  و�ببصببوح  عببدم 
تلقى  والتي  االرتفاع،  نحو  االأ�صعار  يدفع  اأن  ميكن 
اهتماما اأقل. ُي�صمي االقت�صاديون مثل هذه االأحداث 
بب"ال�صدمات" حتديدا الأنها تاأتي ب�صكل غري متوقع 

وميكن اأن تكون لها عواقب بعيدة املدى.
 وقد جعلت احلوافز النقدية غري امل�صبوقة والعوائق 
ال�صخمة املتعلقة بالدين العام احلكومات غري قادرة 
عندما  املقبل  االقت�صادي  االنكما�ض  معاجلة  على 
كما  �صيئا  القادم  الركود  يكون  لن  رمبا  �صيحدث. 
يف ال�صابق، ولكن من االأف�صل اأن تكون ااٍلقت�صادات 
�صتخ�صع  كانت  اإذا  لذلك  ا�صتعداد  على  املتقدمة 
لتطبيع ال�صيا�صة النقدية تدريجيا و�صت�صبط اأو�صاع 

املالية العامة يف حينها.
البطالة  فٍان معدل  النقدية،  بال�صيا�صة  يتعلق  فيما   
مما  مقربة  على   ،5٪ حوايل  املتحدة،  الواليات  يف 
يعتره معظم االقت�صاديني بالت�صغيل الكامل، ومن 
املتوقع اأن يرفع املجل�ض االحتياطي االحتادي �صعر 
الفائدة مرة اأخرى يف دي�صمر. لكن ي�صري االحتياطي 

الفيدرايل بوترية بطيئة جدا.
 �صيقوم البنك املركزي االأوروبي على االأرجح بتمديد 

للت�صكيك يف  ال�رضائية ولديه �صبب  ال�صندات  برنامج 
معدل  اأن  اإىل  نظرا  الكمي،  التي�صري  �صيا�صة  نتائج 
حببوايل  يبلغ  يببزال  ال  الببيببورو  منطقة  يف  البطالة 
٪10، مما يدل على وجود فجوة اإنتاج كبرية. ويف 
الياباين يف حالته  الوقت نف�صه، �صي�صتمر االقت�صاد 
"يتعامل  االآن  اليابان  بنك  الأن  وذلك  امل�صطربة، 
الت�صخم  لرفع  اأخرى  العائد" يف حماولة  نزول  مع 

والنمو من م�صتوياته املتدنية احلالية.
االأمببوال  معظم  تعاين  املالية،  ال�صيا�صة  حيث  من   
العامة لاقت�صادات املتقدمة من ف�صل �صناع القرار 
الكافية  الهيكلية  االإ�صاحات  تنفيذ  يف  ال�صيا�صي 
�رضائب  واإ�صاح  العام،  التقاعد  منو  على  لل�صيطرة 
عوائق النمو، وحترير اأ�صواق العمل. وقد و�صعت هذه 
االإخفاقات ال�صيا�صة املالية عبئا كبريا على البنوك 
املركزية، على الرغم من اأن النمو �صيكون اأ�رضع على 

االأرجح باتخاذ تدابري لتعزيز االإنتاجية والعر�ض.

االأكرث  االقت�صاديون  بداأ يعتقد  االأخرية،  االآونة   يف 
اأن  الي�صارية  التوجهات  ذوي  بال�صيا�صيني  تاأثريا 
احت�صن  اإذا  �صريتفع  والدخل  والت�صغيل  النمو  معدل 
العجز  لتمويل  و�صخم  جديد  اإنفاق  القرار  �صناع 
ويقولون  واخلدمات.  ال�صلع  على  الطلب  خللق  وذلك 
�صيكون  جببدا،  منخف�صة  تكاليف  اقرتا�ض  مع  اإنببه 
اأي داع  اإنفاق العجز جمانا، وبذلك لن يكون هناك 

للقلق ب�صاأن م�صتويات الديون املرتفعة.
ما  بني  الكبرية  الفجوة  اجلببدال  هذا  يتجاهل  لكن   
ال�صيا�صيون،  به  يتعهد  وما  االقت�صاديون  يبتكره 
وكما  الواقع.   يف  العام  االإنفاق  برامج  تنقله  وما 
اأ�صار رئي�ض البنك املركزي االأوروبي ماريو دراجي 
عائد  مبعدل  كثرية  عامة  ا�صتثمارات  هناك  "لي�ض 
مرتفع". كما ينبغي على احلكومات خف�ض ال�رضائب 
�صارمة  اختبارات  جتتاز  التي  االأمببوال  ومبادرات 
للتكاليف والفوائد. لكن عادة ال متنح برامج االإنفاق 

اجلديدة الوا�صعة دعما اقت�صاديا كبريا وفوريا.
عندما  امل�صتقبل،  يف  االإنفاق  تاأثري  يظهر  عموما   
كما  اأف�صل.  حال  يف  االقت�صادية  الظروف  ت�صبح 
م�رضوع  توقيع  خال  اأوباما،  باراك  الرئي�ض  اأ�صار 
م�صتعدة".  تكن  مل  "املعاول   ،2009 لعام  التحفيز 
االإنببفبباق  حتفيز  الببيببابببان  حبباولببت  فقد  وببباملببثببل، 
احلببكببومببي عببلببى مبببدى عببقببود، مببع ببببدل قليل من 

املجهود من حيث النمو االقت�صادي العام.
ومن املوؤكد اأن العجز الكبري يكون حميدا اأو مرغوبا 
فيه خال فرتات الركود واحلروب، اأو عند ا�صتخدامه 
العامة؛ ويف تراجع  لتمويل اال�صتثمارات االإنتاجية 
من  قريبة  فائدة  اأ�صعار  مع  االأمببد،  وطويل  عميق 
توقيت  يف  معقولة  مالية  ال�صتجابة  ميكن  ال�صفر، 
املدى  على  النظرية  الناحية  من  ت�صاعد  اأن  جيد 

الق�صري. 
امل�صاعف  التاأثري  اأن  اإىل  الدرا�صات  ت�صري  لكن   

املحلي  الناجت  يزيد  عندما   - احلكومي  لاإنفاق 
االإجمايل مبعدل اأكرث من االإنفاق - ينكم�ض ب�رضعة 
يف  �صلبية.  قيمة  اإىل  يتحول  ثم  اأرببباع،  ب�صعة  بعد 
الواقع، ميكن اأن يكون التاأثري امل�صاعف �صلبيا اأثناء 
التو�صعات االقت�صادية عندما تبقي البنوك املركزية 
ارتفاع  االأ�ببرض  وتتوقع  فائدة،  بببدون  معدالت  على 

ال�رضائب عندما ترتفع اأ�صعار الفائدة.
اإىل  اجلديدة  احلكومة  م�صرتيات  تتحول  اأن  وميكن   
النمو  حتفز  ال  عك�صية  نتائج  ذات  �صيا�صية  م�صاريع 
االقت�صادي، وهناك اقرتاح اآخر كثريا ما ن�صمع عنه 
احلكومية.  التحويلية  املدفوعات  تو�صيع  يف  يتمثل 
بغ�ض النظر عن حقيقة اأن املدفوعات التحويلية هي 
بالفعل غري م�صتدامة ماليا يف معظم البلدان )الأنها 
اأف�صل الظروف االقت�صادية  اعُتمدت وُتو�صعت حتت 

والدميوغرافية(، لكن هل ميكنها رفع االقت�صاد؟
 كما تناولت درا�صة حديثة هذا ال�صوؤال بالذات.

ستانفورد - مايكل جيه بوسكين

نفط العراق.. صراع بين أوبك والحكومة 
اأزمببة  من  احلالية  الفرتة  يف  الببعببراق  يعاين   
الناجمة  املالية  الفوائ�ض  فورة  فبعد  خانقة، 
تغري  ما  �رضعان  النفط،  ا�صعار  ارتببفبباع  عن 
تدهورت  حيث   ،2014 الببعببام  بعد  الو�صع 
�صقف  اىل  العاملية، حتى و�صلت  النفط  اأ�صعار 
الب30 دوالرا للرميل الواحد، وهذا ما انعك�ض 
املورد  هذا  من  املتحققة  ايرادته  على  �صلبًا 
ايرادات  من   97% الب  يقارب  ما  ي�صكل  الذي 
العراق  فبباأن  ال�صبب  ولهذا  العامة،  املببوازنببة 
النفط  من  وت�صديره  اإنتاجه  زيادة  اىل  يطمح 
العامة  امليزانية  العجز يف  تقليل  اخلام، بغية 
العام  االنببفبباق  مبتطلبات  وااليببفبباء  للدولة 
احلرب  ومتطلبات  الع�صكري  االنفاق  خا�صة 
مما  وهببو  االرهببابببيببة،  داع�ض  تنظيمات  �صد 
ي�رضح  ان  اللعيبي  جبار  النفط  وزيببر  جعل 
ال�رضكات  ان  النفط،  وزارة  اأ�صدرته  بيان  يف 
تهدف  العراق  يف  العاملة  واالأجنبية  املحلية 
النفط والغاز  اإنتاج  العمل لزيادة  اإىل موا�صلة 
ت�رضيحات  وتاأتي   ،2017 عام  يف  الطبيعي 
اللعيبي يف وقت ت�صعى فيه الدول االأع�صاء يف 

النفط  اإنتاج  لكبح  اتفاق  لتنفيذ  اأوبك  منظمة 
للمرة االأوىل منذ االأزمة املالية يف 2008 من 

اأجل دعم اأ�صعار اخلام.
 جاءت ت�رضيحات اللعيبي هذه عقب اجتماع 
يف  النفط  بقطاع  التنفيذيني  امل�صوؤولني  مع 
خطط  ال�صتعرا�ض  اجلنوبية  الب�رضة  مدينة 
يتطرق  مل  حيث  النفط،  حقول  لتطوير  الوزارة 
البيان لقرار اأوبك يف 28 �صبتمر اأيلول بخف�ض 
مليون  و33   32.50 بببني  مببا  اإىل  االإنببتبباج 
اإنتاج  بلغ  اأيلول  �صبتمر  ويف  يوميا،  برميل 
قدر  حيث  يوميا،  برميل  مليون   33.6 اأوبببك 
4.43 مليون برميل يوميا،  اإنتاج العراق عند 
�رضورية  حاجة  هناك  ان  الببوزيببر  واأ�ببصبباف 
للم�صي قدما يف زيادة اإنتاج النفط والغاز من 
خال تعزيز اجلهود املحلية وجهود ال�رضكات 
احلا�صلة على تراخي�ض يف الفرتة املتبقية من 
2016 واأي�صا يف عام 2017، ويرى اللعيبي 
بلوغ  االأجنبية  البب�ببرضكببات  على  يتعني  اأنببه 
الفرتات  خال  امل�صتهدفة  االإنتاج  م�صتويات 
رفع  اإىل  البببوزارة  وتهدف  املببحببددة،  الزمنية 
 350 باإ�صافة ما بني  الغاز امل�صاحب  اإنتاج 

و450 مليون قدم مكعبة يوميا يف 2017.

 

برميل  مليون   3.75 بيع  اأوبك  ع�صو  ويتوقع 
للرميل  دوالرا   42 ب�صعر  اخلببام  من  يوميا 
وتتوقع  بيان،  يف  احلكومة  ذكببرت  ح�صبما 
 90.224 اإىل  االإنفاق  2017 تراجع  ميزانية 
تريليون دينار عراقي )77.51 مليار دوالر(، 
 106.9 اإنفاق  تتوقع   2016 ميزانية  كانت 
تريليون   23.5 قببدره  بعجز  دينار  تريليون 
النفط  اأ�صعار  يف  احلبباد  االنخفا�ض  ب�صبب 
وبلغ معدل �صادرات   ،2014 منذ  واالإيرادات 
برميل  مليون   3.23 احلكومية  اخلببام  النفط 
البيع  �صعر  ومتو�صط  اآب  اأغ�صط�ض  يف  يوميا 

39.25 دوالر للرميل وفقا لوزارة النفط.
 وقد ذكرت يف وقت �صابق م�صادر مطلعة ان 
حمافظ البنك املركزي علي العاق �رضح باإن 
انخف�صت  االأجنبي  النقد  البلد من  احتياطيات 
اإىل 50 مليار دوالر مع ا�صتمرار مواجهة البلد 
للبرتول  امل�صدرة  البلدان  منظمة  يف  الع�صو 
)اأوبك( لعجز يف املوازنة ب�صبب هبوط اإيرادات 
االأجنبي  النقد  احتياطيات  وبلغت  النفط، 
اأكتوبر  نهاية  يف  دوالر  مليار   59 للعراق 
حكومية  ملذكرة  وفقا   2015 االأول  ت�رضين 
موجهة ل�صندوق النقد الدويل يف يناير كانون 

الثاين.
نف�صه  الوقت  يف   
اعلن رئي�ض الوزراء 
حبببيبببدر البببعبببببببادي 
عجز  لتقلي�ض  خططا 
 38 بن�صبة  املبببوازنبببة 
املقبل  الببعببام  املببئببة  يف 
االإنفاق  خف�ض  خال  من 
�صادرات  م�صتويات  وزيادة 
اخلام.   اأ�صعار  وارتفاع  النفط 
اإىل  العراقية  التقديرات  وت�صتند 
النفط  اأ�صعار  بارتفاع  توقعات 
ف�صلت  جهته  مببن  امل�صتقبل،  يف 
دوالر  ملياري  جلمع  العراق  خطط 
فجوة  ل�صد  العاملية  الدين  اأ�صواق  من 
امليزانية الناجمة عن انخفا�ض اأ�صعار 
النفط بعدما رف�ض الكوجنر�ض االأمريكي 
اأن ي�صمن ن�صف قيمة ال�صندات، حيث كان 
مليار  بقيمة  �صندات  ا�صدار  هو  امل�صعى 
بالكامل  املتحدة  الواليات  ت�صمنها  دوالر 
ي�صدر  اأن  قبل  الدين  تكاليف  خف�ض  بهدف 
يف  وذلببك  دوالر  مليار  بقيمة  اأخببرى  �صندات 
بتاأييد  التي حتظى   2017 اإطار ميزانية عام 

�صندوق النقد الدويل.
 و�صتكمل هذه االأموال اتفاقا مع �صندوق النقد 

 5.34 بقيمة  قر�ض  على  للح�صول  الببدويل 
والذي  �صنوات  ثاث  مدى  على  دوالر  مليار 
مقابل  متوز  يوليو  يف  عليه  ال�صندوق  وافببق 
يف  بغداد  وتاأمل  اقت�صادية.  اإ�صاحات  اإجراء 
على  احل�صول  اأمببام  الباب  االتفاق  يفتح  اأن 
اأكرث من 12 مليار دوالر يف �صورة م�صاعدات 
الدويل  البنك  مثل  اأخرى  م�صادر  من  اإ�صافية 
الكرى،  ال�صناعية  ال�صبع  الببدول  وجمموعة 
ويقر احللفاء الغربيون باأهمية احلاجة حلماية 
االقت�صاد اله�ض لواحد من اأهم اأع�صاء منظمة 
االنهيار  من  )اأوببببك(  للنفط  امل�صدرة  الببدول 
املكا�صب  بتقوي�ض  يهدد  قد  الذي  االأمببر  وهو 
العراقية  الببقببوات  حققتها  الببتببي  الع�صكرية 
والببتببحببالببف البببدويل البببذي تببقببوده الببواليببات 

املتحدة على تنظيم داع�ض االرهابي.
اأوباما  االأمريكي باراك  الرئي�ض  اإدارة   وطلبت 
اأن مينح ال�صمان يف اإطار "قرار ممتد" -وهو 
االأمريكية  للحكومة  ي�صمح  مببوؤقببت  ت�رضيع 
من  مزيد  على  املوافقة  عملها حلني  مبوا�صلة 
مل  لكن  باالإنفاق-  املتعلقة  الدائمة  القرارات 
تتم اال�صتجابة لهذا الطلب يف ال�صيغة النهائية 
م�رضعون  ذكر  حيث  الكوجنر�ض،  اأقرها  التي 
خارج  اجلانبية  الق�صايا  لتنحية  �صعوا  اإنهم 
بداية  قبل  �رضيانه  ل�صمان  االإنببفبباق  قانون 

العام املايل اجلديد.
 وقد ذكر مظهر �صالح امل�صت�صار املايل لرئي�ض 
له  العبادي والذي كان  العراقي حيدر  الوزراء 
اآخر  وم�صدر  ال�صندات  م�صاألة  يف  وثيق  دور 
مطلع على االأمر اإن اجلمهوريني يف الكوجنر�ض 
ت�صببوا يف عدم منح ال�صمان لل�صندات لكن مل 
يذكرا مزيدا من التفا�صيل، وميلك اجلمهوريون 
مل  لكن  وال�صيوخ  النواب  جمل�صي  يف  االأغلبية 
اعرتا�ض حمدد على  لديهم  اإذا كان  ما  يت�صح 
بالفعل  تلقى  الذي  للعراق  االأمببوال  مزيد  �صخ 
�صورة  يف  وا�صنطن  من  البببدوالرات  مليارات 
منذ  واإن�صانية  واقت�صادية  ع�صكرية  م�صاعدات 
لاإطاحة  املتحدة  الواليات  قادته  الذي  الغزو 

ب�صدام ح�صني عام 2003.
وي�صعر الكثري من اأع�صاء الكوجنر�ض باالإحباط 
من  هببوؤالء  ويخ�صى  العراقية.  احلكومة  من 
من  كثريا  اأر�صلت  املتحدة  الواليات  تكون  اأن 
االأموال لبغداد دون حتقيق نتائج كافية ب�صبب 
منح  ممكنا  يزال  وال   ، الكفاءة  وعدم  الف�صاد 
قانون  يف  العراقية  الدين  ل�صندات  ال�صمان 
اإنفاق يجب اإقراره ليتيح للحكومة حرية العمل 
بعد التا�صع من دي�صمر كانون االأول وهو اليوم 
الذي ينتهي فيه �رضيان تطبيق قانون االإنفاق 
املوؤقت، ويذكر احد م�صت�صاري احلكومة اإن من 
املرجح اأن يرجئ العراق بيع �صندات مبلياري 
دوالر يف االأ�صواق العاملية حتى مطلع 2017 
اإيببرادات  اأمببا ببباأن يببوؤدي ارتفاع  على االأقببل 
النفط واالنت�صار على تنظيم الدولة االإ�صامية 
اإىل حت�صن املالية العامة للدولة، وكانت بغداد 
قد �رضحت اإنها �صت�صدر ال�صندات التي ت�صمن 
الربع  يف  قيمتها  ن�صف  االأمريكية  احلكومة 

االأخري من 2016.
تقريبا  بالكامل  تعتمد  التي  احلكومة  وجتد   
على اإيرادات النفط �صعوبة يف �صداد التزاماتها 
يف  العاملية  النفط  اأ�صعار  هوت  منذ  املالية 
ا�صتوىل  الببذي  العام  نف�ض  وهببو   2014 عببام 
ثلث  االإ�صامية على  الدولة  تنظيم  مقاتلو  فيه 

العراقية  الببقببوات  وا�ببصببرتدت  الببببباد،  اأرا�ببصببي 
تببقببوده  ع�صكري  حتببالببف  بببقببوات  مببدعببومببة 
االأرا�ببصببي  تلك  ثلث  نحو  املتحدة  الببواليببات 
من  املو�صل  ال�صتعادة  للتحرك  االآن  وت�صتعد 

اأيدي االرهاب.
 2.7 قيمتها  دولية  �صندات  العراق  واأ�ببصببدر   
كوبون  مع   2028 يف  م�صتحقة  دوالر  مليار 
ت�صعة  نحو  حاليا  عائدها  ويبلغ  باملئة   5.8
باملئة، وا�صاف مظهر حممد �صالح اإن االإنفاق 
الع�صكري يف ميزانية 2017 �صيظل عند نف�ض 
م�صتوى هذا العام ولكن قد يعاد ت�صنيفه خال 
وجلاأ  االحتياجات،  لتغري  وفقا  املالية  ال�صنة 
العراق اإىل �صندوق النقد الدويل لاقرتا�ض من 
اأجل تعوي�ض ما خ�رضه من اإيرادات نفطية وهو 
على  اآخرين  مقر�صني  ي�صجع  اأن  �صاأنه  من  ما 

تقدمي الدعم.
ال�صهر  "مبدئيا"  اتفق  العراق  اإن  اي�صا  ويذكر 
�صنوات  ثبباث  الأجبببل  قببر�ببض  على  املببا�ببصببي 
الدويل  البنك  من  دوالر  مليارات  ثاثة  بقيمة 
اأول  القر�ض  لدعم موازنة بغداد. و�صيكون هذا 
دفعة من التمويل االإ�صايف الازم لاتفاق مع 
�رضوط  تفا�صيل  اأن  واأ�صاف  النقد،  �صندوق 
ومعا�صات  العامة  املالية  املوؤ�ص�صات  دعببم 
التقاعد يف العراق مل تت�صح بعد لكن ال�رضيحة 
االأول،  كانون  دي�صمر  يف  �صت�رضف  االأوىل 
وذكر اأن مدة �صداد القر�ض تبلغ 16 عاما مع 
اثنني  نحو  وفائدة  �صنوات  ثاث  �صماح  فرتة 

باملئة.
بارترنز  اإكزوتيك  قامت  مت�صل  �صعيد  وعلى   
بالت�صنيف  املعنية  املالية  ال�رضكات  احدى 
عراقية  ل�صندات  تو�صيتها  بتعديل  االئتماين، 
اإىل "احتفاظ" من "�رضاء" الأن ارتفاع ال�صندات 
يف الفرتة االأخرية قلل من اإمكانية حتقيق مزيد 
ال�صندات  اإن  اإكزوتيك  وذكببرت  املكا�صب،  من 
اأ�صعار  ا�صتقرار  ارتفعت مع  العراقية  احلكومية 
على  الببدويل  النقد  �صندوق  وموافقة  النفط 
اأوبك  ع�صو  الدولة  تعهد  بعد  التمويل  تقدمي 
العام وال�صيطرة على ديونها.  االإنفاق  بخف�ض 
وقد ا�صدرت اإكزوتيك تو�صية بال�رضاء ل�صندات 
العراق يف مار�ض اآذار، وجاء يف تقرير ال�رضكة 
اإن هذه التطورات ترر مبا يكفي االرتفاع الذي 
كافية  غري  تكون  قد  لكنها  بالفعل  �صهدناه 

لترير املزيد من ال�صعود الحقا.
 واأ�صاف: نتيجة لهذا غرينا تو�صيتنا ل�صندات 
وعانت  االحتفاظ،  اإىل  البب�ببرضاء  من   2028
علي  كببامببل  �صبه  ب�صكل  تعتمد  الببتببي  بببغببداد 
انخفا�ض  منذ  ديونها  ل�صداد  النفط  عائدات 
جهة  ومن   ،2014 يف  العاملية  اخلام  اأ�صعار 
البلدان  منظمة  حتيي  اأن  املتوقع  فمن  اخرى 
غري  ومنتجون  )اأوبببببك(  للبرتول  املبب�ببصببدرة 
االإنتاج  تثبيت  على  اتفاقا  باملنظمة  اأع�صاء 
للمرة االأويل يف ثماين �صنوات عندما يجتمعون 
يف اجلزائر يف الفرتة من 26 اإىل 28 �صبتمر 
اأيلول بعد انهيار مبادرة مماثلة يف الدوحة يف 
اأبريل ني�صان ب�صبب رف�ض اإيران كبح اإمداداتها، 
واإيبببران  ال�صعودية  وكببذلببك   - الببعببراق  ورفببع 
ورو�صيا - اإنتاجه اإىل م�صتويات تاريخية على 
مدى العام االأخري يف ظل �رضاع على احل�صة 
ال�صوقية مع املنتجني ذوى التكلفة العالية مثل 
االإنتاج  فيها  يرتاجع  التي  املتحدة  الواليات 

ب�صبب تدين اأ�صعار النفط.

بغداد - إيهاب علي النواب

الصناعة.. محور التعافي االقتصادي الوطني 
بغداد – خاص

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

617.57
13.40
2.22%

2,870,807,420
4,166,305,649

937
34
22
5
7

0.49
1,357,598,808.00

0.59
1,068,322,620.00

0.87
677,168,799.00

0.42
353,450,000.00

0.99
172,450,000.00

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BMNS( أمباي

0.49
635,663,616.00

0.59
626,138,496.00

0.87
582,787,648.00

0.99
172,151,008.00

35.42
161,920,896.00

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي

)HBAY( بابل
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