
امل�شاكل  اأكببر  من  يعتر  العامة  املوازنة  يف  العجز   
وتهدد  العامل  دول  معظم  تواجه  التي  االقت�شادية 
عندما  امل�شكلة  هذه  وحتدث  وحكوماتها,  اقت�شاداتها 
اىل  البببواردة  العائدات  على  احلكومي  االنفاق  يفوق 
املوازنة فيوؤدي اىل تراكم الدين العام ومن ثم الركود 
ما  اأقل  اىل  وتقليله  العجز  هذا  وملعاجلة  االقت�شادي, 
ميكن تلجاأ احلكومات اىل خمتلف احللول االقت�شادية 
املتاحة لذلك ومن اأهم هذه احللول الناجحة واملجربة 
هو ) تخفي�ض االإنفاق احلكومي ورفع �شقف ال�رضائب 
العامة(. يف العراق لو ناق�شنا هذا احلل ب�شقيه وربطناه 
يعتر  الذي  الب�شيط  املواطن  على  االأ�شا�شية  بتاأثرياته 
اأي حل تفكر به احلكومة لوجدنا  االأهم يف  هو احللقة 
و�شلبي  تاأثري مبا�رض  له  لي�ض  االأول من احلل  ال�شق  اأن 
ب�شكل  وتطبيقه  عليه  الرتكيز  فيجب  املببواطببن  على 
احلل  من  الثاين  ال�شق  اأمببا  امل�شكلة,  ملعاجلة  حقيقي 
ف�شتكون له تاأثريات �شلبية كبرية على املواطن فيجب 

اتخاذ  قبل  متناهية  وبدقة  �شديد  بحذر  معه  التعامل 
احلكومة  على  فان  اأكرث  الفكرة  ولتو�شيح  القرارات, 
اتخاذ اإجراءات حقيقية لتخفي�ض و�شغط اأوجه االنفاق 
على  االقت�شار  ولي�ض  وجاد  حقيقي  ب�شكل  احلكومي 
احلكومة  اتخذتها  التي  والثانوية  ال�شكلية  االجببراءات 
2017 الأنها لن ت�شاعد يف  اعدادها ملوازنة عام  عند 
قرارات  اتخاذ  فاملطلوب  حقيقي,  ب�شكل  امل�شكلة  حل 
جريئة خلف�ض وتقلي�ض الكثري من النفقات التي ميكن 
اال�شتغناء عنها واأهمها �شغط نفقات الرئا�شات الثالثة 
الو�شع  مع  التتالءم  اأرقامها �شخمة جداً  التزال  التي 
حتديد  يجب  وكذلك  البلد  به  مير  الببذي  االقت�شادي 
املوازنة  تكلف  والتي  الكثرية  احلكومية  االيببفببادات 
جداً  ال�رضورية  باحلاالت  وحتديدها  خيالية  مبالغ 
ومنع  خم�ش�شاتها  وتقليل  قليلة  باأعداد  وح�رضها 
البلد,  خارج  للم�شوؤولني  ال�شخ�شية  احلمايات  ايفاد 
عنا�رض  من  الكبرية  ببباالأعببداد  النظر  اعببادة  وكذلك 
والتعليمات  القوانني  وتفعيل  للم�شوؤولني  احلمايات 
املوازنة  تكلف  الأنها  اأعدادها  حتديد  على  ت  ن�شّ التي 

اأخرة  اأوجببه  يف  منها  اال�شتفادة  ميكن  طائلة  مبالغ 
ب�شكل  الف�شاد  حماربة  على  الرتكيز  وكذلك  مهمة, 
اأخذ  على  العراقي  الق�شاء  دور  بتفعيل  وذلك  حقيقي 
دوره املفقود يف الق�شا�ض من الفا�شدين والعمل على 
اأفقدته  التي  واحلزبية  ال�شيا�شية  التاأثريات  من  اإبعاده 
دوره احلقيقي يف ذلك. اأما ال�شق الثاين من احلل املتاح 
للحكومة وهو رفع �شقف ال�رضائب ب�شكل عام فهو حل 
ب�شكل مبا�رض ويجب على  الب�شيط  املواطن  مي�ّض حياة 
تاأثريات  الأن  �شديد  بحذر  معه  تتعامل  اأن  احلكومة 
دخل  متو�شط  على  و�شلبية  مبا�رضة  �شتكون  تطبيقه 
فاملواطن  جديدة,  اقت�شادية  م�شاكل  و�شتخلق  الفرد 
قدرته  يف  كبري  انخفا�ض  من  اأ�شا�شًا  يعاين  العراقي 
وقلة  البطالة  وانت�شار  العمل  فر�ض  وقلة  ال�رضائية 
اخلدمات الرئي�شية نتيجة الظرف االقت�شادي واالأمني 
احلكومة  على  يتوجب  لذا  البالد,  به  متر  الذي  احلرج 
ال�شلبية  التاأثريات  دائرة  من  الب�شيط  املواطن  تبعد  اأن 
حت�رض  ببباأن  وذلببك  تتخذها  التي  وحلولها  لقراراتها 
من  الدخل  مرتفعي  طبقة  على  ال�رضيبية  الببزيببادات 

ا�شتبعاد  وكذلك  املوظفني  وكبار  والتجار  ال�شيا�شيني 
مثل  الرئي�شية  اخلدمات  على  ال�رضائب  يف  الببزيببادة 
الكهرباء والوقود واملاء الأن اأي ارتفاع يف اأ�شعار هذه 
اخلدمات �شيوؤثر على اأ�شعار ال�شوق ب�شكل عام وبالتايل 
�شينعك�ض على املواطن و�شيخلق م�شاكل كبرية, ا�شافة 
للخدمات فان ال�شلع واملواد ال�رضورية حلياة املواطن 
يجب اأن تكون م�شتبعدة من الزيادات ال�رضيبية ومنها 
وامل�شتلزمات  الرئي�شية  الطبية  واملواد  الغذائية  املواد 
الدرا�شية واملالب�ض وغريها من ال�رضوريات الرئي�شية 
املببواد  على  ال�رضائب  اأ�شعار  رفببع  وميكن  للمواطن, 
وال�شلع االأخرى التي تعتر من الكماليات وهي كثرية 
جداً وتاأثريات ارتفاع اأ�شعارها �شتكون اأقل على حياة 
املواطن الفقري و�شتحقق ايرادات كبرية خلزينة الدولة.

يف  العجز  م�شكلة  تدر�ض  عندما  للحكومة  دعوتي   
اأن  للقرارات  واتخاذها  للحلول  املوازنة وعند و�شعها 
ت�شع م�شلحة املواطن العراقي امل�شكني ن�شب عينيها 
واأن تفكر قبل التوقيع على اأي قرار مبدى تاأثريه على 

املواطن الب�شيط الذي يعتر القيمة العليا يف املجتمع.
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سويسرا النزيهة.. في صدارة غسيل األموال األوروبية
البلد  مثال  �شوي�رضا  ان  النا�ض  من  الكثري  يت�شور   
احل�شاري النزيه لكن ما يخفى عليهم ان هذا البلد 
ال  االأمببوال  غ�شيل  عمليات  �شدارة  هو  االوروبببي 
الروؤ�شاء  من  الدكتاتورية  االنظمة  خملفات  �شيما 
املعلوماتية  اجلرمية  فيما جاءت  العرب وغريهم, 
عر  ال�شخ�شية  املعطيات  "�شيد"  يف  املتمثلة 
اآخذة  اأي�شا  وهببذه  الثانية,  املرتبة  يف  االإنرتنت 
املت�شلة  اجلببرائببم  تظهر  مل  فيما  بالت�شاعد, 

باالإرهاب اإال ب�شكل هام�شي.
لل�رضطة  االحتبببادي  املكتب  ن�رضها  اأرقبببام  ويف   
االت�شاالت  مكتب  اأن  "فيدبول"  ال�شوي�رضية 
العام  �شجل  قد  "مور�ض"  االأمببوال  بغ�شل  املتعلقة 
اأو  االأمببوال,  بغ�شل  يتعلق  ات�شاال   2367 املا�شي 
يف  اأكببرث  املائة  يف   35 بن�شبة  زيببادة  يعادل  ما 

من  منها  املائة  يف   90 من  اأكببرث   ,2014 عببام 
االإبالغ عنها  التي مت  املبالغ  و�شجلت  امل�شارف, 
زيادة هي االأخرى, لت�شل اإىل 4.8 مليار فرنك )5 
ومبببوازاة  املائة(,  يف   44.5  +( دوالر(  مليارات 
ذلك, اأر�شل املكتب 579 ا�شتف�شارا يتعلق بب 2144 
خدمات  �رضيك   95 واإىل  اأجنبية,  و�رضكة  �شخ�شا 
مالية, وجاء الف�شاد, ولي�ض الغ�ض مثلما كان عليه 
�شيوعا  االأكببرث  ال�شبب  املا�شي,  العام  يف  االأمببر 
نقطة   2015 مثل يف  وقد  االأموال,  لغ�شل  وتواترا 
ال�شابقة, غري  الزيادة مقارنة بال�شنوات  حتول يف 
الف�شاد  اأ�شبحت ق�شايا  ذاته,   2014 اأنه يف عام 
 2015 يف  اأ�شبحت  لكنها  اثنني,  يف  م�رضوبة 
م�رضوبة يف 2.2, وكانت هناك عدة حاالت كبرية 
االأموال  �شخامة  مثل  الزيادة,  هذه  جزئيا  ف�رضت 
الرازيلية  النفطية  باملجموعة  املتعلقة  الفا�شدة 
واأي�شا  �شوي�رضا,  اإيداعها يف  "برتوبرا�ض" التي مت 

ال�شابق,  اليوناين  الدفاع  وزير  باأموال  يتعلق  ما 
اإكي�ض ت�شوت�شاتزوبولو�ض, ف�شال عن ق�شايا مالية 

معقدة اأخرى.
على  للح�شول  باالحتيال  املتعلقة  البالغات  اأما   
يف  ت�شمح  التي  ال�شخ�شية  والبيانات  املعطيات 
)طريقة  امل�رضفية  احل�شابات  اإىل  الو�شول  حرية 
فقد  ال�شيد(  با�شم  دوليا  ت�شميتها  على  تعارف 
من  اأكببرث  حالة   38 اأو   ,142 اإىل  اأي�شا  ارتفعت 
املعلوماتية,  اجلرمية  جمببال  ويف   ,2014 عببام 
يف  املزيفة  للمنتجات  االإنرتنت  عر  البيع  جاء 
االإنرتنت  اإن  "مور�ض"  وقالت  الثانية,  املرتبة 
رئي�شيا  دورا  تلعب  االجتماعية  االإعببالم  وو�شائل 
للمحققني  جديا  حتديا  مثلت  واأنها  االإرهبباب,  يف 
واملعلومات  املعطيات  من  حجما  يواجهون  وهم 
عليهم  ينبغي  اإذ  مثيل,  له  ي�شبق  مل  واملبببببادالت 
اأن  م�شيفة  وتفكيكها,  وحتليلها  البيانات  تخزين 

الواقع يوؤكد اأن ب�شمات اجلرمية املعلوماتية ميكن 
العثور عليها يف جميع فئات اجلرائم.

 وزاد عدد البالغات املتعلقة باجلرمية املعلوماتية 
عام  يف  لل�رضطة  االحتببادي  املكتب  تلقاها  التي 
2015 اإىل اأكرث من 11 األف بالغ, واإذا مت تف�شري 
اأ�شبحوا  ال�شكان  اأن  بحقيقة  جزئيا  الزيادة  هذه 
اأي�شا اإىل  اإبالغا للحيل واخلداع, فاإنها تعود  اأكرث 
تزايد تلك اجلرائم, ووجد املخت�شون يف "فيدبول" 
املهني  والببتبباأهببيببل  املببهببارات  كبببببريا يف  تببطببورا 
اأن  اإىل  م�شرية  االإنرتنت,  عر  االإجرامية  لالأعمال 
اإىل  اأف�شل  اأ�شبحت مت�شي من  احليل املعلوماتية 
تنظيما  منظمة  قاعدة  على  ت�شتند  وهي  االأف�شل, 

جيدا.
مكتب  اأرقببببام  يف  االإرهبببباب  متببويببل  يظهر  ومل   
�شجل  ذلك,  مع  لكن  هام�شي,  ب�شكل  اإال  "مور�ض" 
 38 تلقيه  املكتب  اأعلن  فقد  ارتفاعا,  االآخببر  هو 

احلجم  وبلغ   ,2014 عام  يف  ت�شعة  مقابل  بالغا 
مليون   33.6( فرنك  مليون   32 للبالغات  املايل 
يف  الدويل  التعاون  اأن  "مور�ض"  واأفادت  دوالر(, 
جمال غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب كان له اأهمية 
البلدان  مع  مكثفة  ب�شورة  يعمل  واأنببه  ق�شوى, 
مع  املكتب  ت�شاور   ,2015 عام  ففي  االأجنبية, 
ومتويل  االأمببوال  بغ�شل  معنية  موؤ�ش�شة   100 نحو 
طلب   600 بنحو  تعلقت  اخلبببارج  يف  االإرهبببباب 

و�شملت اأكرث من 2000 �شخ�شية و�رضكة اأجنبية
بطريقتني,  مهددة  �شوي�رضا  اأن  "مور�ض"  وذكرت 
جمع  من  البالد  يف  املقيمون  يتمكن  ناحية  فمن 
االأفراد  بع�ض  يتمكن  اأخرى  ناحية  ومن  االأمببوال, 
جمع  يف  املببايل  القطاع  من  باال�شتفادة  اأي�شا 
االأموال من امل�شادر اخلارجية ثم نقلها اإىل خارج 

احلدود.
املعومل  عاملنا  يف  اأنببه  اإىل  "مور�ض"  واأ�ببشببارت   

اأدنى جناح يف مكافحة  واملعقد, ال ميكن ت�شجيل 
اجلهود  تن�شيق  دون  واالإرهبببباب  االأمبببوال  غ�شل 
تركيز  مت  فقد  ال�شبب  ولهذا  والدولية,  الوطنية 
وقد   ,2015 عام  الدويل, يف  التعاون  اجلهود يف 
متت  ق�شية   70 من  اأكببرث  ثماره  التعاون  اأعطى 
معاجلتها من قبل ال�رضطة االحتادية واملخابرات, 
العام  املدعي  مكتب  اإىل  منها   60 اإحالة  ومتت 

االحتادي.
اأوروبببا حاليا  "مور�ض" فاإنه جتري يف   وبح�شب 
مناق�شات تهدف اإىل تعزيز التعاون الدويل, وو�شع 
امل�شبوهة,  االأمببوال  حجز  يف  انتظاما  اأكرث  قواعد 
و�شياغة عنا�رض حتكم اأكرث جذرية لل�شيطرة على 
و�شائل نقل االأموال املجهولة, والعمل على ت�شهيل 
واحتواء  املركزية,  البيانات  قواعد  اإىل  الو�شول 
الثقافية,  املمتلكات  يف  امل�رضوع  غري  االجتببار 

كاالآثار والقطع الفنية.

بغداد - دالل العكيلي

في األسواق العالمية.. أسعار النفط تتأرجح بين قرار التجميد وزيادة اإلنتاج
 على الرغم من بلوغ �شعر الرميل الواحد من 
تذبذب  اأن  اإال  دوالرا,   )50( الب  �شقف  النفط 
االأ�شعار ال يزال هو احلالة التي تعر عن عدم 
اإليها  يحتاج  التي  ال�شلعة  لهذه  بنّي  ا�شتقرار 
العامل كله , ومع ذلك هناك حماوالت مت�شي 
نحو �شنع قرار جماعي الع�شاء منظمة اوبك 
من  معني  حببد  عند  االنببتبباج  �شقف  لتجميد 
النفطية  الكتلة  من  التخل�ض  او  تقلي�ض  اجل 
العاملية  النفط  ا�شواق  الكبرية املعرو�شة يف 
اجلدية  عليه  تت�شح  الأوبببك  �شعي  وهناك   ,

واالتفاق على ا�شدار قرار التجميد.
 ولذلك انعك�ض ذلك على �شعود ا�شعار النفط 
حيث  قليال,  ادنببى  او  اخلم�شني  �شقف  لتبلغ 
ارتفعت العقود االآجلة للخام االأمريكي خم�شة 
بعدما  للرميل  دوالر   44.75 اإىل  �شنتات 

هبطت 1.65 دوالر يف اجلل�شة ال�شابقة. 
برميل  مليون   10.67 ال�شعودية  اأنتجت   

م�شتوى  اأعلى  وهببو  متببوز  يوليو  يف  يوميا 
اإنببتبباج  واإن  اململكة  تبباريببخ  يف  لببالإنببتبباج 
وتبلغ  امل�شتوى.  هذا  قرب  ظل  اآب  اأغ�شط�ض 
مليون   12.5 لل�شعودية  االإنتاجية  الطاقة 
برميل يوميا االأمر الذي مينحها القدرة على 
تعطل  اأي  حببدوث  حالة  يف  اإنتاجها  زيببادة 

لالإمدادات العاملية.
النفطية تبحث  ال�شوق   اما ايران العائدة اىل 
حيث  فاتها,  ما  لتعوي�ض  الفر�ض  اق�شى 
امل�شدرة  البلدان  منظمة  يف  م�شادر  قالت 
للبرتول )اأوبك( وقطاع النفط اإن اإيران تبعث 
اتخاذ  تدعم  قد  اأنها  على  اإيجابية  باإ�شارات 
اإجراء م�شرتك لتعزيز �شوق النفط وهو ما قد 
عاملي  اتفاق  الإحياء  الرامية  اجلهود  يدعم 
رف�شت  فيما  االإنتاج  م�شتويات  تثبيت  على 
هذا  �شابقة  حماولة  اإىل  االإن�شمام  طهران 
اآخرين مثل رو�شيا  اأوبك ومنتجني  العام من 
لتجميد االإنتاج حيث انهارت املحادثات يف 

ابريل ني�شان املا�شي.

 

بقانون  حمكومة  النفط  ا�شعار  تبقى  وهكذا 
بني  االتببفبباق  مت  ما  واذا  والطلب,  العر�ض 
حمدد  �شقف  و�ببشببع  على  االوببببك  اعبب�ببشبباء 
فاإن  االنتاج  يف  الزيادة  جتميد  او  لالنتاج 
اال�شعار  زيبببادة  على  فبببورا  ينعك�ض  ذلببك 
موؤخرا  تعرث  ولهذا  اي�شا,  �شحيح  والعك�ض 
املتعاملني  تقييم  مع  النفط  اأ�شعار  �شعود 
لل�شوق بعدما طغت خماوف من زيادة اإنتاج 
ال�شعودية اإىل م�شتويات قيا�شية مرتفعة على 
تاأثري تراجع خمزونات النفط اخلام والبنزين 
يف الواليات املتحدة رغم حديث منظمة اأوبك 

عن و�شائل لتبديد تخمة املعرو�ض العاملي.
من  احتياجاتها  معظم  عادة  اآ�شيا  ت�شتورد   
تتعر�ض  اململكة  لكن  ال�شعودية  من  اخلببام 
يف  رو�ببشببيببا  مببثببل  مناف�شني  مببن  ل�شغوط 
التقارير  وتنفي  ال�شني.  بينها  من  اأ�شواق 
املنتجني  بني  اأ�شعار  حببرب  وجببود  الدولية 
اإمدادات  زيادة  واإن  ال�شينية  بال�شوق  للفوز 
ي�شكل  وال  طبيعي  اأمببر  ال�شني  اإىل  رو�شيا 

لل�شعودية  تهديدا 
ومبببببببببببوجببببببببببب 
اإ�بببببببشبببببببالحبببببببات 
وا�شعة  اقببتبب�ببشبباديببة 
تبببخبببطبببط احلبببكبببومبببة 
ال�شعودية لطرح اأقل من 
�رضكة  من  باملئة  خم�شة 
العمالقة  الوطنية  النفط 

اأرامكو ال�شعودية للبيع.
ت�شبب  االإنببتبباج  تثبيت  عببدم 

هبوط ا�شعار النفط
خف�ض  �شلة  ذي  �ببشببيبباق  يف   
توقعاتهم  النفط  الأ�شواق  حمللون 
منذ  االأوىل  للمرة  اخلببام  الأ�شعار 
احتماالت  تراجع  مع  �شباط  فراير 
تثبيت  على  املنتجني  كبار  اتببفبباق 
موؤ�رضات  وظهور  االإنببتبباج  م�شتويات 
املتحدة  الببواليببات  اإنببتبباج  زيبببادة  على 
متتالية  اأ�شهر  خم�شة  وبعد  تدريجيا. 
خام  �شعر  بلغ  ال�شعودية  التعديالت  من 
متو�شط  يف  برنت  مزيج  العاملي  القيا�ض 
34 من املحللني وخراء االقت�شاد  توقعات 
دوالر   45.44 اآراءهبببم  رويبببرتز  ا�شتطلعت 
عن  طفيف  بانخفا�ض   2016 يف  للرميل 
 45.51 البالغة  املا�شي  ال�شهر  توقعات 

دوالرا للرميل يف املتو�شط بح�شب رويرتز.

 وبلغ متو�شط �شعر خام بحر ال�شمال 42.59 
االآن  حتى  العام  بداية  منذ  للرميل  دوالرا 
 13 نحو  يف  م�شتوى  اأدنى  من  ارتفع  بعدما 
يف  للرميل  دوالرا   27.10 بلغ  الذي  عاما 
يف  م�شتوى  اأعلى  اإىل  الثاين  كانون  يناير 
ثمانية اأ�شهر الذي بلغ 52.86 دوالر للرميل 
متو�شط  وبلغ  العام.  هذا  حزيران  يونيو  يف 
املتوقع ل�شعر اخلام االأمريكي يف اال�شتطالع 
مقارنة   2016 يف  للرميل  دوالرا   43.96
مع نحو 41 دوالرا للرميل يف املتو�شط منذ 

بداية العام اإىل االآن.
اإيران تبدي ا�شتعدادا اأكر لتعزيز اأ�شعار النفط
امل�شدرة  البلدان  منظمة  يف  م�شادر  وقالت 
للبرتول )اأوبك( وقطاع النفط اإن اإيران تبعث 
اتخاذ  تدعم  قد  اأنها  على  اإيجابية  باإ�شارات 
النفط وهو ما قد  اإجراء م�شرتك لتعزيز �شوق 
عاملي  اتفاق  الإحياء  الرامية  اجلهود  يدعم 
اإيران  وتزيد  االإنتاج  م�شتويات  تثبيت  على 
ثالث اأكر منتج للخام يف اأوبك اإنتاجها منذ 
رفع العقوبات الغربية عنها يف يناير كانون 
ما  االآن  حتى  تقرر  مل  اإيران  اأن  ورغم  الثاين 
اإذا كانت �شت�شارك يف اأي جهود جديدة اإال اأن 
طهران تبدو اأكرث ا�شتعدادا للتو�شل اإىل تفاهم 

مع منتجي النفط االآخرين. 
ال�شعر  فبباإن  العام  هببذا  النفط  �شعود  ورغببم 
البالغ حاليا نحو 49 دوالرا للرميل هو اأقل 
من ن�شف م�شتويات منت�شف 2014 بح�شب 

رويرتز.
 يف املقابل تريد رو�شيا التي كانت م�شتعدة 
ترى  اأن  االإنتاج  لتجميد  ني�شان  ابريل  يف 
االن�شمام  تقرر  اأن  قبل  اأوبببك  داخل  توافقا 
يف  رفيع  م�شدر  وقببال  مبادرة.  اإىل  جمببددا 
اإيجابية  عالمات  رو�شيا  وترى  النفط  قطاع 
"تريد  وتابع  اأوبك."  يف  ‘رئي�شية‘  دول  من 
اأن  قبل  اأوبببك  داخل  توافقا  ترى  اأن  رو�شيا 
اأوبببك(  )اأع�شاء  فبباإن  ولببذا  �شئ.  ببباأي  تلتزم 

م�شغولون فيما بينهم للتو�شل اإىل اتفاق."
اإيران  م�شاركة  اإن  اأوبك  يف  م�شادر  وتقول   
العقبة  هي  االإنببتبباج  بخ�شو�ض  اتفاق  يف 

الرئي�شية اأمام التو�شل اإىل اتفاق. 
م�شتعدة  تكون  لن  اأنها  على  طهران  وت�رض   
يبلغ  عندما  اإال  م�شرتك  عمل  اإىل  لالن�شمام 
اإنتاجها النفطي م�شتويات ما قبل العقوبات 
واأظهرت  يوميا.  برميل  ماليني  اأربعة  عند 
مليون   3.6 �شخت  اإيببران  اأن  اأوبببك  اأرقببام 

برميل يوميا يف يوليو متوز.
 لكن منذ تعيني خالد الفالح وزيرا للطاقة يف 
اململكة  اتخذت  ني�شان  ابريل  يف  ال�شعودية 
نببرة اأكببرث ليونة جتبباه اإيبببران داخببل اأوبببك. 
حمادثات  املنظمة  حتيي  اأن  املرجح  ومن 
تبدو  اأيلول حيث  �شبتمر  االإنتاج يف  جتميد 

ال�شعودية راغبة يف اأ�شعار اأعلى.
االإنتاج  م�شتويات  فاإن  اإيببران  جانب  واإىل   
جهود  اأي�شا  تعقد  قد  وليبيا  نيجرييا  يف 
ال�شعودية  ت�شخ  فبينما  اتفاق.  اإىل  التو�شل 
منذ  مرتفعا  قيا�شيا  اإنتاجا  ورو�شيا  واإيران 
�شجل  نيجرييا  اإنببتبباج  فبباإن  ني�شان  ابببريببل 
اأدنى م�شتوياته يف اأكرث من 20 عاما ب�شبب 
الهجمات على املواقع النفطية. وت�شخ ليبيا 

جزءا �شئيال من اإنتاجها قبل احلرب.
اأ�شعار  يف �شياق مقرتب تعرث موؤخرا �شعود 

بعدما  لل�شوق  املتعاملني  تقييم  مع  النفط 
طغت خماوف من زيادة اإنتاج ال�شعودية اإىل 
م�شتويات قيا�شية مرتفعة على تاأثري تراجع 
خمزونات النفط اخلام والبنزين يف الواليات 
املتحدة رغم حديث منظمة اأوبك عن و�شائل 

لتبديد تخمة املعرو�ض العاملي.
بفعل  ال�شغوط  من  ملزيد  ال�شوق  وتعر�شت   
يف  م�شاف  اأن�شطة  يف  توقف  عن  تقارير 
الواليات املتحدة من بينها وحدة للخام يف 
 502 بطاقة حوايل  موبيل  الإك�شون  م�شفاة 
األف برميل يوميا يف باتون روج بلويزيانا. 
وتراجعت العقود االآجلة خلام غرب تك�شا�ض 
الو�شيط االأمريكي خم�شة �شنتات اإىل 46.53 
دوالر للرميل بعدما �شعدت بنحو 21 �شنتا 

يف وقت �شابق بح�شب رويرتز.
 وزادت العقود االآجلة خلام القيا�ض العاملي 
دوالر   49.65 اإىل  �شنتا   42 برنت  مزيج 
اإىل  �شابق  وقت  يف  ارتفعت  بعدما  للرميل 
يف  م�شتوياتها  اأعلى  م�شجلة  دوالر   49.75
لوقت  النفط  اأ�شعار  وارتفعت  اأ�شابيع.  خم�شة 
الطاقة  معلومات  اإدارة  قالت  بعدما  ق�شري 
االأمريكية اإن خمزونات النفط اخلام املحلية 
االأ�شبوع املا�شي  2.5 مليون برميل  هبطت 
زيادتها  توقعوا  الذين  املحللني  فاجاأ  مما 

األف برميل.  522
 2.7 اأي�شا  البنزين  خمزونات  وتراجعت   
مليون برميل متجاوزة التوقعات بانخفا�ض 
مل  ال�شعود  لكن  برميل.  مليون   1.6 قببدره 
ب�شكل  ال�شوق  ركزت  بعدما  ت�شاءل  اأن  يلبث 
ال�شعودية  اأن  ذكر  لرويرتز  تقرير  على  اأكر 
اإىل  اآب  اأغ�شط�ض  يف  اخلببام  اإنتاج  ترفع  قد 
10.9-10.8 مليون برميل يوميا متجاوزة 
حتى  العامل  يف  للنفط  منتج  كاأكر  رو�شيا 
االإنتاج  كبح  على  لالتفاق  اأوبببك  �شعي  مع 

العاملي.
م�شتوى قيا�شي الإنتاج نفط اأوبك

اإىل  موؤخرا  رويرتز  اأجرته  م�شح  خل�ض  وقد   
اأوبببك  نفط  اإنتاج  ي�شل  اأن  املرجح  من  اأن 
ال�شهرين  خالل  مرتفع  قيا�شي  م�شتوى  اإىل 
االإ�شافية  االإمدادات  القادمني حيث عو�شت 
من ال�شعودية واالأع�شاء اخلليجيني االآخرين 
وقالت  وليبيا.   نيجرييا  يف  الرتاجعات  اأثر 
يكون  اأن  املرجح  من  اإن  امل�شح  يف  م�شادر 
اإنتاج ال�شعودية اأكر م�شدر يف اأوبك قد بلغ 
الطلب  تلبيتها  مع  جديدا  قيا�شيا  م�شتوى 
من  الوقت  هببذا  يف  عببادة  املرتفع  املحلي 
ال�شنة وتركيزها على املحافظة على ح�شتها 

ال�شوقية.
االآخرين  الكبار  املنتجني  اإمدادات  وتعززت   
اإيران. وبح�شب  با�شتثناء  االأو�شط  ال�رضق  يف 
امل�شح امل�شتمد من بيانات ال�شحن ومعلومات 
م�شادر بالقطاع زاد معرو�ض منظمة البلدان 
امل�شدرة للبرتول اإىل 33.50 مليون برميل 
33.46 مليون  يوميا من قراءة معدلة تبلغ 
وقد  املا�شي  متوز  يوليو  يف  يوميا  برميل 
يزيد ذلك ال�شكوك فيما يتعلق بتجدد احلديث 
داخل اأوبك عن تثبيت االإنتاج لدعم االأ�شعار. 
48 دوالرا للرميل من  وارتفع النفط �شوب 
مدعوما  اآب  اأغ�شط�ض  مطلع  يف  دوالرا   42
يف  �شعفت  االآمال  لكن  التكهنات  تلك  مبثل 

االأيام االأخرية.

بغداد – ندى علي

تقليل العجز في الموازنة وتأثيره على المواطن العراقي
بغداد - رائد الهاشمي

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

568.94
3.02
0.53%

16,185,426,238
6,394,914,009

349
34
13
7
14

0.38
15,592,967,525

0.77
216,540,585.00

0.38
118,443,034.00

0.90
50,817,520.00

0.36
47,325,000.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

0.38
5,923,910,144

0.77
166,686,256.00

1.41
60,497,952.00

0.90
45,735,768.00

0.38
45,679,852.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)IBPM( تغليف

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج
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