
للو�صول  التكامل  مبقومات  العراقي  االقت�صاد  رفد   
التطور وبناء اقت�صاد جيد يتنا�صب  اىل نتائج حتقيق 
واملرحلة التي مير بها العراق ولكي نعمل على تفعيل 
قدراتنا خللق متويل اكرب مل�صاريع ا�صرتاتيجية يتطلب 
االفكار  حتول  لذلك  منافذ  لوجود  جليا  التفكري  االمر 

اىل حقائق ميدانية.
الدور االكرب  ان يكون خلرباء االقت�صاد واملال   والبد 
يف هذا اجلانب احليوي حيث احلاجة اىل ت�صافر جهود 
القطاع اخلا�ص والعام للخروج بنتائج حتقق اجلدوى 
م�صاريع  ايجاد  خالل  من  للبلد  الكبرية  االقت�صادية 

ا�صرتاتيجية كبرية حقيقية على ار�ص الواقع.
اهم  اح��د  متثل  التي  املجمعة  القرو�ص  عند  ونقف 
فعال  اقت�صاد  بناء  لبداية  التمويل  توفر  التي  احللول 

وجمد اقت�صاديا.
والقرو�ص املجمعة تعني جتمع قرو�ص عدة موؤ�ص�صات 
م�صاريع  لتمويل  م�صدراً  يعد  واح��د  وع��اء  يف  مالية 

كبرية  اقت�صادية  ج��دوى  حتقق  كبرية  ا�صرتاتيجية 
جلميع امل�صاركني والقت�صاد البلد.

لتحقيق  يوظف  ان  وميكن  ومهم  حيوي  املو�صوع 
نتائج ايجابية تنه�ص باالقت�صاد الوطني حيث ي�صلط 

لدى  املوجودة  باالموال  الت�رصف  كيفية  على  ال�صوء 
ميرر  ال��ذي  باالجتاه  ومتريرها  اخلا�صة،  امل�صارف 
املالية  املوؤ�ص�صات  قيام  ينظم  الذي  باالجتاه  االموال 

باطالق القرو�ص املجمعة.

دول  اغلب  يف  معتمدة  املجمعة  القرو�ص  وجتربة   
العامل اال انها مفقودة يف العراق ويف�صل ان تتعا�صد 
وجتاوز  البلد  خلدمة  وتوظيفها  العتمادها  اجلهود 

امل�صاكل االقت�صادية.
 ان فكرة القرو�ص املجمعة متت درا�صتها من قبل يف 
اليوم  اىل  تعتمد  مل  ولكن  للتجارة  العراقي  امل�رصف 
رغم انها متلك امكانيات حتقيق اجلدوى االقت�صادية 

للعراق.
يف  التجميعية  القرو�ص  اىل  احلاجة  بام�ص  ونحن 
احلياة االقت�صادية لدورها الفاعل يف خلق ا�صتثمارات 
لعدة  ميكن  حيث  ا�صرتاتيجية،  م�صاريع  وتنفيذ  كبرية 

م�صارف ان جتتمع براأ�صمال واحد لتطوير اقت�صادنا.
اخلا�صة  امل�صارف  م��ن  مطلوب  الوطني  ال�صعور   
ان  ميكن  كبرية  ام��وال  روؤو���ص  لديها  التي  والعامة 
البوابة،  العراقي عرب هذه  االقت�صاد  توظف يف خدمة 
امل�صارف  بني  م�صاركة  هناك  تكون  ان  ميكن  كما 
احلكومية واالهلية يف هذا التوجه لبناء حمفظة مالية 

كبرية تتو�صع يف تنفيذ امل�صاريع اال�صتثمارية.
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هل تبني الدولة النظام االشتراكي يساعد الموازنة بحل جميع المشاكل؟
على  يعتمد  العراقي  االقت�صاد  ان  املعروف  من   
ان  اي�صًا  املعروف  ومن  ج��داً  كبري  ب�صكل  النفط 
راأ�ص  كثيفة  ال�صناعات  من  ُيعد  النفطي  القطاع 
النفط  على  االعتماد  زيادة  فان  وبالتايل  املال، 
توؤدي اىل مزيد من امل�صاكل التي تواجه االقت�صاد 
املتمثلة  االجتماعية  امل�صكلة  وت��ق��ف  الكلي 
اىل  باالإ�صافة  امل�صاكل  تلك  راأ�ص  على  بالبطالة 
وانخفا�ص  املدفوعات  ميزان  وعجز  الت�صخم 
نتيجة  امل�صاكل  ه��ذه  تظهر  االقت�صادي،  النمو 
ل�صوء توظيف االيرادات النفطية مبا يحقق التنويع 
االنتاجية  القطاعات  بتفعيل  املتمثل  االقت�صادي 
كالقطاع ال�صناعي التحويلي والزراعي وال�صياحي 
وغريها، من اجل بناء الوعاء ال�رصيبي، الذي ُيزيد 

من فاعلية تنويع االيرادات العامة.

امل�صاكل  ملعاجلة  الالزمة  الو�صائل  اح��د  ان  اإذ   
امل��وازن��ة  خطة  ه��و  واالقت�صادية،  االجتماعية 
و  انفاقًا  واال�صتثماري  اجل��اري  ب�صقيها  العامة 
على  امل��وازن��ة  ق��درة  م��دى  ان  وبالتاأكيد  اي���راداً، 
يف  الدولة  لفل�صفة  يعود  امل�صاكل  تلك  مواجهة 
تتبنى  ال��دول��ة  ك��ان��ت  ف���اذا  ع��دم��ه،  م��ن  التدخل 
مبادئ النظام الراأ�صمايل فان الدولة تقت�رص على 
اخلارجي  بالدفاع  املتمثلة  التقليدية  الوظائف 
واالمن الداخلي وحتقيق العدالة ما بني املواطنني، 
امل�صاكل  معاجلة  يف  فاعلية  اقل  املوازنة  وتكون 
تتبنى  كانت  واذا  واالقت�صادية،  االجتماعية 
اكرث  تكون  فاملوازنة  اال�صرتاكي  النظام  مبادئ 

مواجهة لتلك امل�صاكل.
هو  النفط  على  العراق  اعتماد  على  يدلل  ما  وان   
ن�صبة االيرادات النفطية من االيرادات العامة التي 
2005- للمدة  كمعدل   97% عن  تنخف�ص  مل 

2013 لكنها �رصعان ما انخف�صت اإىل 83.62% 
العامة يف  االيرادات  اجمايل  %85.40 من  واىل 
انخفا�ص  هو  وال�صبب  و2016،   2015 عامّي 
ح�صاب  يف  ت�صبب  ما  هذا  العاملية،  النفط  ا�صعار 
دوالر   56 ا�صا�ص  على  العامني  هذين  م��وازن��ة 
 3300 قدرها  ت�صديرية  وبطاقة  الواحد  للربميل 
دوالر  و45   ،2015 عام  يف  يوميًا  برميل  الف 
للربميل الواحد وت�صدير 3600 الف برميل يوميًا 

يف عام 2016.
لتغطية  وحدها  تكفي  ال  النفطية  االي��رادات  وان   
يف  تتمثل  امل�صكلة  بل  فح�صب  العامة  النفقات 
ا�صتنزاف الرثوة الوطنية املوجودة يف باطن التي 
كان من املفرو�ص ان تتحول اىل ثروة وطنية على 
�صواء  االنتاجية  بامل�صاريع  تتمثل  االر�ص  �صطح 
اكانت زراعية ام �صناعية ام بنى حتتية ام غريها، 
لتحقيق التنويع االقت�صادي واالبتعاد عن املخاطر 

املالزمة لالعتماد على النفط نتيجة ارتباط حتديد 
ان  الإب��د  اي  العاملية،  النفطية  باالأ�صوق  ا�صعاره 
لتحقيق  النفط  �صيادة  ظل  يف  النفط  لزراعة  نتجه 
ما كان يدره النفط من عمالت اجنبية بعد انتهاء 
العراق  الوطنية يف  الرثوة  ا�صتنزاف  النفط.   ع�رص 
ا�صتخراج  ك�صوء  العامة  املالية  خ��ارج  من  يتم 
او  الوطنية  الرثوة  على  يوؤثر  الذي  النفطية  الرثوة 
�صوء االتفاق مع ال�رصكات املنتجة للنفط او غريها 
داخل  من  يتم  اخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
االي��رادات  توظيف  ك�صوء  العامة  املالية  نطاق 
ما  العدالة  ي�صمن  الذي  االمثل  بال�صكل  النفطية 
بني االجيال احلالية وامل�صتقبلية باعتبارها ثروة 
وطنية عامة.  ذلك اال�صتنزاف يتجلى يف النفقات 
اجلارية عند مقارنتها بالنفقات اال�صتثمارية التي 
ينبغي ان تكون م�صاوية للنفقات اجلارية على اقل 
 85% من  اأكرث  اجلارية  النفقات  �صكلت  اإذ  تقدير، 

من اجمايل النفقات العامة كمعدل للمدة -2005
2013، لكنها انخف�صت هذه الن�صبة اىل 65.50% 
انطباعا  يعطي  االنخفا�ص  وهذا   2015 عام  يف 
هذا  اإال  العراقي  االقت�صاد  حت�صن  على  ايجابيا 
التح�صن مل يكن ب�صكل حقيقي، الن هذا االنخفا�ص 
يعزى اىل انخفا�ص ا�صعار النفط دون ال� 50 دوالر 
يف  ن�صبتها  وارتفاع  ناحية،  من  الواحد  للربميل 

عام 2016 اإىل %75.68 من ناحية اخرى.
تعترب  التي  اال�صتثمارية  النفقات  ان  وباملقابل   
مفتاح التنويع االقت�صادي وخ�صو�صًا يف البلدان 
النفقات  متول  التي  االم��وال  اغلب  )الن  النفطية 
العامة هي ثروة نفطية ف�صاًل عن انها نا�صبة وغري 
م�صتقرة يف ا�صعارها وهي جلميع االجيال( ورغم 
كل هذا فهي مل ت�صكل اإال %15 من جممل النفقات 
العامة كمعدل للمدة 2013-2005. اأما يف عام 
2015 فقد �صكلت %34.43 من اجمايل النفقات 

العامة وهذا ما يبعث االمل على االجتاه ال�صحيح 
لالقت�صاد العراقي، اإال انها مل ت�صتمر باالرتفاع بل 
النفقات  %24.31 من اجمايل  انخف�صت و�صكلت 
يف 2016 ومع هذا االنخفا�ص اإال انها اف�صل من 
ن�صبة %15 التي كانت قبل 2013. هذا االرتفاع 
لتقليل  اجلارية  النفقات  انخفا�ص حجم  اىل  يعود 
حجم العجز املتوقع ان يبلغ يف العام اجلاري 24 

تريليون دينار )20.5مليار دوالر(.
 100 اكرث من  تبلغ  التي   2017 عام  موازنة  اما 
 35 ا�صا�ص  على  اعتمادها  مت  فقد  دينار  تريليون 
دوالر للربميل الواحد، وهو اقل ب� 10 دوالر لل�صعر 
 45 البالغ  موازنة2016،  يف  اعتماده  مت  ال��ذي 
تبلغ  ت�صديرية  وبطاقة  الواحد،  للربميل  دوالر 
الطاقة  من  اكرث  وهي  يوميًا  برميل  الف   3880
الت�صديرية لعام 2016 البالغة 3600 الف برميل 

يوميًا.

بغداد - حامد الجبوري

الوقود السام كارثة إنسانية 
الإفريقيا  امللوث  الوقود  ت�صدير  ق�صية  اأثارت   
باتت  حيث  االأخ��رية،  الفرتة  يف  وا�صعا  ج��داًل 
القارة،  غرب  مناطق  اأغلب  يف  ال�صاعة  ق�صية 
اجل��م��ه��ور  ع��ي��ون  منظمة  اأ����ص���درت  ب��ع��دم��ا 
ال�صوي�رصية غري احلكومية تقريرها يف اخلام�ص 
�رصكات  فيه  تتهم  اجل���اري  ال�صهر  م��ن  ع�رص 
الدول  اإىل  �صام  االأوروبية بت�صدير وقود  النفط 

االإفريقية م�صتغلة الفقر املدقع بالقارة.
يف  ك��ربي  نفط  �رصكات  اأن  التقرير  وك�صف   
اإفريقية،  �صوي�رصا ت�صرتي النفط اخلام من دول 
وتعمل على تكرير ديزل رخي�ص وقليل اجلودة 
ال�صامة  امل��واد  من  عالية  ن�صب  على  يحتوي 
االأوروب��ي��ة،  للمعايري  املخالفة  )ال��ك��ربي��ت(، 
وتعيد بيعه لذات الدول امل�صدرة، حيث ت�صتغل 
ف��ي��ت��ول، وت��راف��ي��ج��ورا،  ���رصك��ات ك��ربى مثل 
واأداك�ص اأند اأوريك�ص �صعف املعايري التنظيمية 
لهم  النفط  بت�صدير  البلدان،  لهذه  والقانونية 
مرة اأخرى يحتوي على ن�صب عالية من الكربيت 
اأوروب��ي��ا  امل�صموحة  احل��دود  من  بكثري  اأك��رث 
وعامليا، ما يعر�ص �صكان املدن املحلية لكرثة 

االأمرا�ص ويف حاالت عدة للوفاة
الطويلة،  التحريات  من  �صنوات  ث��الث  وبعد 
اأكدت املنظمة ال�صوي�رصية اعتماد اأربع �رصكات 
على  يحتوي  اإفريقيا  اإىل  خا�ص  وقود  ت�صدير 

ت�صل  ال�صامة  امل��واد  من  ج��دا  مرتفعة  ن�صب 
اأكرث مما هو م�صموح به  378 مرة  اإىل  اأحيانا 
يف اأوروبا، ي�صبب مر�ص ال�رصطان، الأنه خليط 
كي  اأخرى  مواد  اإليه  ت�صاف  اخلام  النفط  من 
التكاليف،  باأقل  املطلوبة  الفاعلية  له  تعطى 
وتتوىل ال�رصكات ذاتها توزيع هذه املحروقات 
دون  م�صخاتها  عرب  اإفريقيا  �رصقي  بلدان  يف 

اأي اعتبار لل�صحة العامة.
لت�صغيل  الوقود  من  الكميات  هذه  وت�صتهلك   
اإفريقيا،  غرب  مدن  يف  ت�صري  التي  املركبات 
اإفريقيا  غرب  دول  معظم  اأن  التقرير  ويوؤكد 
اخلام  النفط  من  هائلة  كميات  ت�صدر  التي 
عايل اجلودة الأوروبا ت�صتقبل مثل هذه النوعية 
يف  حادا  تلوثا  ت�صبب  التي  وال�صامة  الرديئة 
االإفريقية  املدن  فيه  ت�صتهر  الذي  االأمر  الهواء، 

�رصيعة النمو.
تبدو  اأنها  اإال  اأخالقية،  غري  العملية  اأن  ورغم   
ال�صوي�رصية  ال�رصكات  اأن  خا�صة  قانونية، 
االإفريقية  ال��دول  لهذه  قوانني  غياب  ت�صتغل 
حتدد معايري جودة مثل هذه املواد امل�صتوردة 
يف بلدان تعاين من غياب التقاليد الت�رصيعية، 
بع�ص  تواطوؤ  االوروبية  ال�رصكات  ت�صتغل  كما 
التي  االإفريقية  واحلكومات  املحلية  ال�رصكات 
االأمر على �صحة مواطنيها  تعلم مدى خطورة 
يف  زه��ي��د  ه��و  م��ا  ك��ل  ا���ص��ت��رياد  يف  وت�صتمر 
الوعي  فيها  ويغيب  الدخل  �صعيفة  جمتمعات 

بال�صحة العامة وم�صاكل البيئة.
احلالة  لي�ص  ال�صام  الوقود  ا�صترياد  ويعترب   
الوحيدة اأو �صابقة يف اإفريقيا، اإذ ما زالت القوى 
تتعامل  و�رصكات،  دوال  العاملية،  االقت�صادية 
اأو  كمنجم  اأو  كمزبلة  اإما  ال�صمراء  القارة  مع 
ك�صوق للمواد الفا�صدة، حيث قبلت بع�ص الدول 
االإفريقية دفن مواد خطرة على اأر�صها يف اإطار 

اتفاقيات خطرية على ال�صحة مع احلكام.
االإيطالية  كوتيديانو  الفاتو  �صحيفة  وك�صفت 
يف تقرير لها الدول االفريقية امل�صتوردة ملثل 
ال�رصكات  اأن  موؤكدة  الوقود،  من  االأن��واع  هذه 
لدول  ال�رصطان  م�صبب  النفط  تبيع  ال�صوي�رصية 
العاج  و�صاحل  وغانا  وال�صنغال  اأجن��وال  مثل 
والكونغو.  وتابعت ال�صحيفة اأنه من املعروف 
املركبات  مع  الكربيت  اأن  الراهن  الوقت  يف 
ثاين  غاز  ذلك  يف  )مبا  االح��رتاق  من  امل�صتقة 
ملوثات  م��ن  واح���دة  ه��ي  ال��ك��ربي��ت(  اأك�صيد 
اخلطرية،  لالأمرا�ص  امل�صببة  الرئي�صية  الهواء 
الغربية  لل�رصكات  رادع��ة  قوانني  و�صع  دون 

واحلكومات املحلية.
كارثة ان�صانية

 واأكدت ال�صحيفة اأن اإحدى ال�رصكات ال�صوي�رصية 
اإفريقيا  تورطت قبل ذلك يف كوارث بيئية يف 
واالآالف  ال��ق��ت��ل��ى  م��ن  ع���دد  �صحيتها  راح 
يف  وبالتحديد   ،2006 عام  ففي  االإ�صابات، 
اأعرا�ص مر�صية غام�صة  �صهر دي�صمرب، ظهرت 

ع��ل��ى ع���دد من 
���ص��ك��ان م��دي��ن��ة 
كوت  يف  اأبيدجان 
ديفوار نتيجة انت�صار 
روائ�����ح ك��ري��ه��ة غري 
مكبات  م���ن  م��ع��ه��ودة 
امل��دي��ن��ة،  ال��ن��ف��اي��ات يف 
انت�صار  من  واحد  يوم  وبعد 
اأ�صخا�ص   10 توفى  الروائح 
غثيان  اأعرا�ص  عليهم  ظهرت 
وقيء ونزيف يف االأنف، وخالل 
ثالثة اأيام فقط كان عدد الذين مت 
يتجاوز  امل�صت�صفيات  اإىل  اإدخالهم 
منظمة  اأن  حتى  �صخ�ص،  األف   100
ابيدجان  اع��ت��ربت  العاملية  ال�صحة 
الوباء  �صبب  اأن  وتبني  موبوؤة"،  "مدينة 
الغريب نحو 400 طن من النفايات ال�صامة 

التي مت اإلقاوؤها على �صواحل ابيدجان.
وك�صفت التحقيقات يف الكارثة البيئية املروعة 
عن اأ�رصار وخفايا اأكرث ترويعا من قبل �رصكات 
ال تهتم بحياة االإن�صان، فالناقلة ال�صخمة التي 
�صاحل  اإىل  ال�صموم  من  االأطنان  بهذه  جاءت 
العاج ا�صمها "بروبوكواال" وهي متلكها �رصكة 

بنما،  علم  الناقلة  وترفع  يونانية،  بحري  نقل 
التي  ال�صوي�رصية  ال�رصكات  اإحدى  ا�صتاأجرتها 
الذي  االأم��ر  االأخ��رية،  باحلادثة  ا�صمها  ارتبط 
يوؤكد اأن كل ما يعني هذه ال�رصكات الربح فقط، 

وليذهب االأفارقة اإىل اجلحيم.
حتظره  �صاما  وقودا  ي�صتن�صقون  اأفريقيا  �صكان 

اأوروبا والواليات املتحدة
تقوم  دولية  فثمة �رصكات جتارية  ذلك   ورغم 
بن�صبة  الوقود  من  اأنواعا  اأفريقية  دول  ببيع 
دول  يف  تنظيمية  هيئات  حتظر  عالية  كربيت 
"بابليك  ال�صغط  جماعة  وقالت  بيعه،  اأخ��رى 
املتدنية  املعايري  اإن  �صوي�رصا  ومقرها  اآي" 
ت�صمح  التي  اأفريقيا  اأنحاء  يف  الوقود  جلودة 
يف املتو�صط مبحتوى للكربيت يزيد 200 مرة 
عن الوقود يف اأوروبا تتيح ل�رصكات اال�صترياد 
والت�صدير والتجزئة بيع وقود قذر لكنه رخي�ص 

الثمن "يهدد �صحة املاليني من الب�رص".
واآخرين  �صوي�رصيني  "جتارا  اإن  التقرير  وقال   
النواظم  ا�صتغالل  عرب  كبرية  اأرباحا  يحققون 
من  ���ص��ارة  اأن����واع  وب��ي��ع  الإن��ت��اج  ال�صعيفة 
من  ال�صكل  "هذا  ق��ائ��ال  واأ���ص��اف  الوقود"، 
بالغة  خماطر  يتجاهل  التنظيمية  املراجحة 

على ال�صحة العامة".
ودعا التقرير الذي يحمل عنوان "الديزل القذر" 
اأوريك�ص"  اأن��د  "ترافيجوراواأداك�ص  �رصكات 
اأكرب ال�رصكات  و"فيتول ال�صوي�رصية" وهي من 
الذي  فقط  الوقود  بيع  اإىل  العامل  يف  التجارية 
وو�صفت  العالية،  التنظيمية  املعايري  ي�صتويف 
يف  موقوتة"  "قنبلة  باأنها  امل�صكلة  اجلماعة 
اأفريقيا  اأنحاء  يف  املدنية  التجمعات  منو  ظل 
يف  الجو�ص  مثل  مدن  يف  ال�صكانية  والطفرة 

نيجرييا واأكرا عا�صمة غانا.
بالقواعد  تلتزم  اإنها  فيتول  �رصكة  واأعلنت 
مبفردها  ميكنها  وال  احلكومية  التنظيمية 
يف  ي��ب��اع  ال���ذي  ال��وق��ود  ج���ودة  يف  التحكم 
متلك  التي  اإنريجي"  "بوما  وقالت  املحطات، 
جتزئة  حمطات  ولها  فيها  "ترافيجورا" ح�صة 
وم�رصوعات يف اأنحاء خمتلفة يف اأفريقيا اإنها 
الوقود  بيع  واإن  الوطنية  باملوا�صفات  تلتزم 
لوج�صتية،  الأ�صباب  اأعلى متعذر  مبعايري جودة 
الفور على  اأوريك�ص" على  اأند  "اأداك�ص  ومل ترد 

طلبات للتعقيب.
 وقالت "رابطة التكرير االأفريقية" وهي جماعة 
تغيري  اإن  القارة  يف  القطاع  متثل  ربحية  غري 
اإجراءات �رصكات التجارة فقط لن يحل امل�صكلة، 
ال�صوي�رصيون  التجار  ال��ت��زم  "اإذا  وا�صافت 
اآخرين  جت��ارا  ف��اإن  اليوم  التقرير  بتو�صيات 
اأخرى �صيحلون مكانهم"، ويقع دور  من بلدان 
و�صوح  بكل  اأفريقيا  يف  الوقود  جودة  حت�صني 
على  ولي�ص  االأفريقية  احلكومات  عاتق  على 
اإنها ت�صغط على احلكومات  املوردين وتابعت 
لالأمم  التابعة  البيئة  برنامج  مع  بالتوازي 

املتحدة.
من  واملغرب  واأوغندا  وتنزانيا  كينيا  وزادت 
اجلودة  لكن  الوقود  جلودة  املطلوبة  ال�رصوط 
االأعلى تعني تكاليف اأعلى وتواجه دول كثرية 
العامة  املالية  يف  كبريا  عجزا  اأفريقيا  يف 
وتخ�صى اإثارة غ�صب �صكانها برفع اال�صعار يف 

حمطات بيع الوقود.
م�صاءلة يف الربملان

طويال  ال�صام"  ال��وق��ود  "ف�صيحة  تلبث  ومل   

اثارتها  بعد  الوطن  اأرجاء  �صداها  و�صل  حتى 
عن  ال�صعب  ن���واب  مبجل�ص  النائب  قبل  م��ن 
حراك تون�ص االرادة عماد الداميي الذي �رصح 
رئي�ص  م��ن  لكل  مرا�صلة  بتوجيهه  لل�رصوق 
وزي��رة  م��ن  لكل  �صفاهية  واأ�صئلة  احلكومة 
ووزي��رة  روح��و  �صيخ  هالة  واملناجم  الطاقة 
ال�صحة �صمرية مرعي ا�صافة اىل مرا�صلة لوزير 
ال�صوؤون املحلية والبيئة ريا�ص املوؤخر عالوة 
على طلب ر�صمي يف النفاذ اىل املعلومات التي 

تخ�ص ال�رصكة املعنية بتوريدها لذلك الوقود.
تون�ص �صمن الدول املوردة

اأربع  �صمن  تعد  تون�ص  اأن  التقرير  يف  وجاء   
ت�صتورد  والكونغو  وم�رص  ال�صومال  هي  دول 
هذا النوع من املحروقات ال�صامة والتي حتتوي 
يف تركيبتها الكيميائية على ن�صبة تفوق 400 
مرة اأكرث من الن�صب الدولية امل�صموح بها، كما 
اأ�صاف التقرير اأن هذا الوقود ال�صام يقع انتاجه 
على منت من�صة خافرات را�صية يف البحر وورد 
يف  الوقود  هذا  ا�صترياد  بداية  اأن  مالحقه  يف 

تون�ص كانت مطلع �صنة 2006.
�صعف الت�رصيعات 

هذه  تتبع  �صعوبة  اىل  التقرير  تطرق  كما   
غياب  ت�صتغل  اأن��ه��ا  اعتبار  على  ال�����رصك��ات 
وا���ص��ت��رياد  لت�صدير  املنظمة  ال��ت�����رصي��ع��ات 
امل��ح��روق��ات مب��ا دف���ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان 
تغيري  اىل  امل��غ��رب  غ����رار  ع��ل��ى  االف��ري��ق��ي��ة 
جملة  م��ن  �صعوبها  يح�صن  مب��ا  ت�رصيعاتها 
ال�صياق  هذا  ويف  والبيئية،  ال�صحية  املخاطر 
دفع عماد الداميي اىل ايقاف نزيف هذا اخلطر 
�صن  على  املتداخلة  االط��راف  كافة  وانكباب 
اجلاري  الت�رصيع  باأن  مفيدا  وقائية  ت�رصيعات 
من  تخلو  الوقود  ال�صترياد  واملنظم  العمل  به 
موا�صفات دقيقة ووقع �صنها �صنة 1932 قبل 

تغيريها �صنة 1956.
بلدان اإفريقية.. النفط يف اأرا�صيها بكرا 

وت�صتورده �صامًا
ا�صمها، موؤخرا،  اإفريقية ورد   8 اأ�صل  بلدان من 
ال�صوي�رصية  اآي”  “بيبلك  ملنظمة  تقرير  يف 
�صاما  وق��ودا  ت�صتورد  ك��دول  حكومية(  )غ��ري 
هذه  وتنتمي  �صوي�رصية،  ���رصك��ات  ت�����ص��ّدره 
ديفوار  وك��وت  بنني  وه��ي  اخلم�صة،  البلدان 
غرب  منطقة  اإىل  وغ��ان��ا،  وال�صنغال  وم��ايل 
الوقود  هذا  ت�صتورد  انها  واملفارقة  اإفريقيا، 
الرقعة اجلغرافية  به هذه  ال�صام رغم ما تزخر 
تغطية  �صاأنها  من  هامة  نفطية  ث��روات  من 
اإما ثروتها  االأ�صود، لكن  الذهب  متطلباتها من 
تعظيم  اإىل  حتتاج  او  م�صتغلة،  غري  النفطية 
"بيبلك  االإنتاج املتوفر بالفعل.  وك�صف تقرير 
اأي" اأن املحروقات امل�صدرة اإىل غرب اإفريقيا 
مرة  ب�300  اأعلى  كربيت  ن�صبة  على  حتتوي 
من تلك امل�صموح بها يف القارة االأوروبية، ما 
االإعالم  و�صائل  اأغلفة  ت�صدر  وا�صعا  جدال  اأثار 
انطلق   ،1982 عام  ويف  والدولية،  االإفريقية 
االإنتاج النفطي يف بنني بحقل النفط ال�صاحلي 
املكت�صف يف منطقة "�صيم" املطلة على املحيط 
 8 اإنتاج  من  �رصيع  ب�صكل  ليتمكن  االأطل�صي، 
اآالف برميل يف اليوم، قبل اأن يتقل�ص العدد اإىل 
1900 برميل عام 1996، وفق درا�صة اأعدتها 
للبحوث واملعلومات حول  الدولية  "املجموعة 
عن  بلجيكي  اأبحاث  )مركز  واالأمن"  ال�صالم 

ال�صلم واالأمن واحلروب يف العامل(.

بغداد - دالل العكيلي

دور خبراء المال في تحقيق الجدوى االقتصادية
بغداد - أحمد الصميدعي

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

562.63
4.28
0.76%

214,691,697
259,616,941
259
28
5
15
8

0.34
46,000,000.00

0.90
36,063,831.00

0.40
24,325,000.00

0.33
23,268,536.00

0.76
19,230,000.00

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)SNUC( نخبة

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

0.90
32,457,448.00

2.07
21,665,070.00
13.00

16,405,480.00
5.41

16,238,180.00
5.53

15,826,718.00

)BSUC( سومر

)SMRI( عقار

)HISH( عشتار

)AISP( بذور

)TASC( اسيا
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