
تعالوا معي لنقراأ الر�سالة التي بعث بها ال�سفري الياباين 
با�ستخدام  الطبيعي  التفاح  ع�سري  انتجنا  قال"  حني 
التكنولوجيا احلديثة دون اي تغيري على مذاق ورائحة 

وطعم التفاح الطبيعي".
للجناح  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  كلمته  يف  ذلك  جرى 
الياباين يف معر�ض بغداد الدويل وكررها كثريا ، دولة 
يف  االقت�سادية  القوى  اكرب  بني  من  اليابان  مبقا�ض 

العامل يتغنى �سفريها ب�سناعة ع�سري التفاح .
انه  اكيد  مقولته؟  يف  ال�سفري  اراد  م��اذا  �سويا  لنتاأمل 
يفتخر ب�سناعة بالده ، فمتى نفتخر مباركة "�سنع يف 

العراق"؟
نريد انتاجا وطنيا نح�ض بطعمه ورائحته، لكن ولال�سف 
العامل  دول  على  يتهافتون  "امل�سوؤولني"  بع�ض  ف��اإن 
ليجروا تعاقداتهم على الع�سائر االجنبية.. كفانا تبطرا 
التي  و�سمعته  الوطني هيبته  الإنتاجنا  واعيدوا  �سادتي 

كانت متالأ الدنيا .

االنتاجية والهدف طبعا  القطاعات  نتحدث عن تن�سيط 
انخفا�ض  ب�سبب  تراجعت  التي  املالية  امل��وارد  تنويع 

ا�سعار النفط وتبعات االزمة املالية.
بال�سلع امل�ستوردة حطم  ال�سوق  اإغراق  فاإن  يف املقابل 

كل منتج حملي �سنع يف العراق، فهل نكتفي بهذا القدر 
باجلودة  مماثل  املحلي  فاملنتج  ؟  ال�سلع  ا�سترياد  من 
ان مطربة احلي ال تطرب  ام  والنوعية واحيانا يفوقها 

كما يقال؟.

ب�سناعة  ونتغنى  الياباين  الدر�ض  لنتعلم  �سادتي   فيا 
الع�سائر وااللبان واالجبان وم�ستقات احلليب االخرى 
دوالر..لكن  مليار   15 ال�سنوية  ا�سترياداتها  تكلف  التي 
على مايبدو ان املعنيني اليعرفون ان ما معرو�ض من 
العراق  انتاجها حمليا يف  �سلع وب�سائع خمتلفة ميكن 
فتقينا �سياع العملة ال�سعبة وت�سغيل العاطلني وتنويع 

م�سادر الدخل.
الإنقاذ  ال�سفري  �سعادة  ر�سالة  و�سلت  ه��ل  ال�����س��وؤال 

اقت�سادنا من االنهيار ؟!
ال�سفري  ر�سالة  من  ا�ستنتجته  الذي  الثاين  الدر�ض  اما 
ايها  اهتموا  يقول  حاله  ل�سان  وك��اأن  فهو  الياباين 
دائ��م  ع��م��اد  فهي  ال�سغرية  بامل�ساريع  ال��ع��راق��ي��ون 
القرو�ض  مبادرة  لتنفيذ  اكرث  ننتظر  فهل  لالقت�ساد، 

التنموية ؟ 
املركزي  والبنك  امل�سارف  رابطة  من  ننتظره  اجلواب 
ترليونات   6 ال���   قرو�ض  باإطالق  ا�رسعوا   .. العراقي 
العراق"،  يف  "�سنع  بعبارة  بفخر  نتغنى  لكي  دينار؛ 

ونرد على ن�سيحة �سعادة ال�سفري الياباين.
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تسهيل اإلجراءات اإلدارية والتشريعية لتطور القطاع الخاص
املتحدة  االأمم  مع  وبالتعاون  العراقية  احلكومة  قدمت 
 2014( للمدة من  اخلا�ض  القطاع  لتطوير  ا�سرتاتيجية 
تبني  ل�رسورة  نقاطها  بع�ض  يف  وا�سارت   ،)2030 –
امل�رسوعات  عمل  تطوير  �ساأنها  من  التي  امل��ب��ادرات 
والتجمعات  االعمال  كحا�سنات  واملتو�سطة  ال�سغرية 
كافة  واتاحة  ال�سناعية،  العناقيد  فيها  مبا  ال�سناعية 
ناحية  من  املوؤ�س�سات  هذه  لدعم  واملتطلبات  ال�سبل 
وت�سهيل  والتنظيم،  القانونية  واال�ست�سارة  التمويل، 
االجراءات االدارية والت�رسيعية، وقد �سملت اال�سرتاتيجية 

ثالث مراحل هي:
�ستقود   )2017  –  2014( من  االوىل  املرحلة    1
تامة  �رساكة  يف  االأوىل  املرحلة  اأن�سطة  تنفيذ  احلكومة 
واملعنيني  املحلية  واحلكومات  اخلا�ض،  القطاع  مع 
اأن�سطة  تنفيذ  على  االأوىل  املرحلة  و�سرتكز  االآخرين، 

ذات اأولوية لتحقيق جناحات �رسيعة يف تطوير القطاع 
اخلا�ض  القطاع  تطوير  جمل�ض  ت�سكيل  ال�سيما  اخلا�ض، 
وتفعيله، واإطالق اأن�سطة الدعم املبا�رس للقطاع اخلا�ض 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  للموؤ�س�سات  الوطنية  )الهيئة 
حا�سنات  االأعمال،  تطوير  مراكز  ال�سناعية،  املناطق 
وت�رسيع  التجهيز(،  وعناقيد  القيمة  �سال�سل  االأعمال، 
وتنفيذ  الرئي�سية،  واالأنظمة  القوانني  تعديل  اأو   / و 
التغيريات  املواطنني على  حمالت توعية عامة الإطالع 
االإيجابية املتوخاة يف بيئة االأعمال، ويف هذه املرحلة 
من املتوقع ان يحقق القطاع اخلا�ض منواً متوا�سعًا يف 
عام )2017( بنحو )%35( من الناجت املحلي االجمايل 
مقارنة ب� )%5،30( عام )2012(، وتوفري فر�ض عمل 
لنحو )%30( من القوة العاملة مقارنة ب� )%25( عام 
)%11( يف  البطالة من معدل  )2008(، وان تنخف�ض 

عام )2011( اىل معدل )%6( عام )2017(،
وتقدر كلفة تنفيذ ان�سطة املرحلة االوىل بحوايل )447( 

مليار دينار، وان )300( مليار دينار منها �سيوجه نحو 
توفري منح وقرو�ض مي�رسة و�سمانات قرو�ض وحوافز 

متنوعة للقطاع اخلا�ض.
اهدافها  حتقيق  ت�ستطيع  لن  املرحلة  هذه  ان  يبدو  وقد 
البلد من  بها  التي مير  احلالية  للظروف  نظراً  املن�سودة 
ا�سعار  يف  وتذبذب  وال�سيا�سي،  االأمني  الو�سع  يف  ترٍد 

النفط العاملية.
�ست�ستثمر   )2022  –  2018( الثانية  املرحلة    2
االوىل،  املرحلة  يف  املتحققة  النجاحات  املرحلة  هذه 
يف  حت�سن  هناك  �سيكون  املرحلة  هذه  خلطة  وفقًا  اذ 
القطاع  حجم  وزي��ادة  اال�ستثمار  ومناخ  االعمال  بيئة 
اإعادة  �ستكون   )2022( بحلول  اذ  اخلا�ض،  ال�سناعي 
يف  واأدخلت  اجن��زت  قد  العامة  املوؤ�س�سات  كل  هيكلة 
�رساكات تكاملية مع القطاع اخلا�ض عرب �سال�سل قيمة 
وعناقيد جتهيز، ووفقًا للمعطيات التي متر بها املرحلة 
هذه  اه��داف  جناح  �سمان  ال�سعب  من  �سيكون  االوىل 

املرحلة اي�سًا.
– 2030( تهدف احلكومة  3  املرحلة الثالثة )2019 
تطوير  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  قيادة  نقل  املرحلة  هذه  يف 
اذ وبحلول عام  القطاع اخلا�ض،  اىل  ال�سناعي  القطاع 
القطاع  تطوير  ا�سرتاتيجية  روؤي��ة  �ستكون   )2030(
خا�ض  قطاع  للعراق  و�سيكون  حتققت،  ق��د  اخل��ا���ض 
اه��داف  اال�سرتاتيجية  ت�سمنت  وق��د  وم��زده��ر،  حيوي 

تطوير القطاع ال�سناعي اخلا�ض متثلت يف االآتي:
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اإنتاجية  حت�سني  اأ�  

وقدرتها التناف�سية.
الكربى  ال�رسكات  ب�سمنه  اخلا�ض،  القطاع  اإ�رساك   � ب 
هيكلة  اإع��ادة  يف  واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات 
اأهدافهما  النقطتان  هاتان  و�ستحقق  العامة،  ال�رسكات 

من خالل االأن�سطة التالية :
وخدمات  واإر���س��ادي��ة،  ا�ست�سارية  خدمات  توفري   )1(
للموؤ�س�سات  والت�سبيك  والتدريب  االأع��م��ال،  تخطيط 

ال�سغرية واملتو�سطة.
ومتويل  ابتدائي،  راأ�سمال  لتوفري  �سندوق  اإن�ساء   )2(
مي�رس و�سمانات قرو�ض للقطاع اخلا�ض بهدف تو�سيع 
القدرة  وزي���ادة  ج��دي��دة،  موؤ�س�سات  واإن�ساء  اأن�سطته، 

التناف�سية وتعزيز االبتكار.
للق�طاع  ف�ر�ض  لت��وفري  خ�ا�ض  برنامج  ا�ستحداث   )3(
واملوؤ�س��سات  الكربى  ال�س�ركات  ذلك  ف��ي  مبا  اخل�ا�ض، 

ال�س�غرية واملتو�سطة، للعمل مع ال�رسكات العامة.
وحا�سنات  وتكنولوجية،  �سناعية  مناطق  تطوير   )3(

اأعمال، ومراكز تطوير اأعمال ومبادرات اأخرى مماثلة.
بامل�ساواة  الوعي  لتعزيز  متخ�س�سة  وحدة  ت�سكيل   )4(
القطاع  يف  االجتماعيني  النوعني  ب��ني  وال�سمولية 
اخلا�ض، وزيادة فر�ض العمل للن�ساء يف القطاع اخلا�ض.

)5( اإطالق حملة توعية عامة.
واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تنمية  يخ�ض  وفيما 

فاإن اال�سرتاتيجية ركزت على االن�سطة االآتية :

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لتنمية  مراكز   )4( اإن�ساء    1
قار،  وذي  واربيل،  بغداد،  حمافظات  يف  واملتو�سطة 
ت�سمل  اخلدمات  من  وا�سعة  جمموعة  تقدم  والب�رسة، 
االإل��ك��رتوين(،  )التعليم  االأع��م��ال  اإدارة  على  التدريب 
خطط  واإع��داد  االأعمال،  وتقدمي  ل��رواد  امل�سورة  وتقدمي 
لتحليل  احلا�سوبي  )النموذج  اجلدوى  ودرا�سات  العمل 
ودعم  املالية،  اال�ست�سارات  وتقدمي  واالإب��الغ(،  اجلدوى 
ترويج اال�ستثمار، ال�سيما �سبكة املتعاقدين ال�سناعيني 
الثانويني، ودعم ال�رساكات الدولية. وتقدم هذه املراكز 

الدعم لنحو )600( من امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
اىل  اع��م��ال  موؤ�س�سة  م��ن   )1000( اك��رث  ت�سهيل    2
موؤ�س�سة اعمال )B2B( بني موؤ�س�سات االأعمال ال�سغرية 

واملتو�سطة منذ عام )2012(.
دولية  اعمال  �رساكة   )37( عن  اليقل  ما  م�ساعدة    3
من  اكرث  التقديرية  قيمتها  تبلغ  عرو�ض  طلبات  و/او 

)21( مليون دوالر.

بغداد – خاص

صناع السياسة وجذب االستثمارات األجنبية
ز االقت�ساد العاملي بعد انتهاء احلرب الباردة  متيَّ
االقت�سادية،  للعوملة  ال�رسيع  والتحّول  بالتطّور 
اإذ �سهد حتوالت مت�سارعة وخمتلفة يف العالقات 
الدولية اأثمرت عن طروحات جديدة اأ�سافت ُبعداً 
جديداً يف هذه العالقات، وهذا ما اأ�ساب العامل 
العامل  مل�سلحة  تراجع  من  والقومي  ال�سيا�سي 
االقت�سادي الذي اأدى بدوره اإىل بروز قوى عاملية 
جديدة اإىل جانب الدولة جتاوز على اإثرها حدود 
الدولية  التجارة  الدول وما متخ�ض عنه ك�سيوع 
واالندماج  التوا�سل  وتطور  االأط��راف،  متعددة 
االقت�سادية  املناطق  خمتلف  بني  والتعاون 
والدول، واأ�سبح التناف�ض االقت�سادي بني الدول 
يف قمته، اإذ اإن كل طرف ال ميلك االإمكانية على 
هذه  نطاق  خارج  �سيكون  االقت�سادية  املناف�سة 

املناف�سة و�سيقت�رس دوره على التلقي فقط.
العامل  يكون  ما  غالبًا  الثالث  العامل  دول  ويف 
العامل  واإهمال  االأ�سا�ض  هو  وال�سيا�سي  الثقايف 
اإن  �سك-  -وبال  القول  ميكن  لكن  االقت�سادي؛ 
هذين  ع��ن  اأهمية  يقل  ال  االقت�سادي  العامل 
قوة  ت�سكيل  يف  حم��دداً  عاماًل  كونه  العاملني 
ال�سرتاتيجية  االأ�سا�ض  املحدد  يعد  وهو  الدولة، 

عملت  فقد  والدولية،  االإقليمية  الدولة  مكانة 
النظامني  هيكلة  على  الثالث  العامل  دول  اأغلب 
وخمطط  مدرو�ض  بنحٍو  وال�سيا�سي  االقت�سادي 
نحو اإر�ساء نظام اقت�سادي راأ�سمايل ي�ستند على 
ليربايل  �سيا�سي  ونظام  واآلياتها،  ال�سوق  قواعد 
التحّول  عملية  ف��اإن  اآخ��ر  مبعنى  دمي��ق��راط��ي، 
جذري  حتّول  اأو  نقلة،  حدوث  على  تنطوي  هنا 
اأو  االقت�سادي  امل�ستوى  على  باملا�سي  مقارنة 
الدول  ال�سورة هي حالة معظم  ال�سيا�سي، وهذه 
اإىل  ت�سلطية  نظم  من  التحّول  مبرحلة  متر  التي 
نظام  ومن  دميقراطية،  �سبه   اأو  دميقراطية  نظم 
اقت�سادي تهيمن عليه الدولة اإىل نظام اقت�سادي 

حتركه اآليات ال�سوق ب�سفة اأ�سا�سية.
االنفتاح  اآل��ي��ات  اأه��م  اأح��د  على  الرتكيز  ك��ان 
االأجنبي  اال�ستثمار  وه��و  ال��دويل  االقت�سادي 
اأح��د  بو�سفه  منه،  ال���وارد  وال�سيما  املبا�رس، 
امل��ت��غ��رّيات االأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ال��ن��ط��اق ال���دويل 
واملحلي، الذي يرتك اأثره على اقت�ساد بلد ما يف 
انفتاحه وتعامله، وال�سيما يف جذب  �سوء مدى 
اال�ستثمار  حركة  وحتفيز  االأجنبي،  اال�ستثمار 
يف العامل، الذي يعد هو االآخر اأحد اآليات �سيا�سة 
هذا  يف  و�سيلتني  خالل  من  واالنفتاح  االإ�سالح 
اال�ستثمار  اجتذاب  يف  االأوىل  متثلت  املجال، 

القرو�ض  يف  االأخ���رى  متثلت  فيما  اخل��ارج��ي، 
االأجنبية من الدول واملوؤ�س�سات املالية الدولية.

عدة  يتطلب  االقت�سادي  االنفتاح  ذل��ك  كل  اإن 
تام؛  وبان�سباط  كافة  االأ�سعدة  وعلى  اإج��راءات 
يف  يغامر  ال  )جبان(  االأجنبي  امل��ال  راأ���ض  الأن 
هذا  الأن  ال�سيا�سي؛  اال�ستقرار  عدمية  مناطق 
اال�ستقرار يعمل على حت�سني موؤ�رسات االقت�ساد 
الكلي الذي يعد عاماًل رئي�سًا يف جذب اال�ستثمار 
اأبرز املعوقات،  االأجنبي املبا�رس، متخطيًا بذلك 
و�سعف  منها،  والت�رسيعية  االإداري���ة  وال�سيما 
االإداري؛  الف�ساد  وانت�سار  اال�ستيعابية،  الطاقة 
باال�ستثمار،  ق��راراً  امل�ستثمر  يتخذ  حينما  الأنه 
ما  بينها:  من  عنا�رس،  عدة  ح�ساباته  يف  ي�سع 
املوقع الذي يحتله البلد ومدى ا�ستقرار احلكومة 

ودميقراطيتها؟
حني القيام بتلك احل�سابات فاإن عن�رس اال�ستقرار 
كان  واإن  الدميقراطية  من  اأهمية  اأكرث  يعد  هنا 
احلكومات  ق���رارات  تتمتع  اأن  ال�����رسوري  م��ن 
ال�رسعية  من  معقولة  بن�سبة  الدميقراطية  غري 
ال�سعبية؛ لناأخذ ال�سني مثال، فاحلكومة ال�سينية 
لي�ست دميقراطية على النمط الغربي، ولكن املال 
واال�ستثمارات تتدفق على البالد ملا تتمتع به من 
ا�ستقرار حكومي وا�ستمرارية منذ بدء اجتاه الباب 

امل��ف��ت��وح ع��ام 
وح��ت��ى   1978
وفاة رئي�سها “دينج 
توؤثر  مل  بينج”  �سياو 
امل�ستثمرين  روؤية  على 
احلكومة  ال��ت��زام  مل��دى 
باالإ�سالحات،  ال�سينية 
اأهمية  العنا�رس  اأكرث  اإن  اإذ 
ه��ي وح���دة ال��زع��ام��ة داخ��ل 
احلكومة وا�ستعدادها لعالج اأي 
م�سكلة باتخاذ القرارات احلا�سمة 
ت�ساوؤل  هنا  ويثار  بها.  وااللتزام 
هو اأنه كيف ا�ستطاعت ال�سني حتى 
االآن اجلمع بني االإ�سالح االقت�سادي 
والنظام ال�سيا�سي الت�سلطي، اأي ملاذا مل 
يف  االقت�سادي  االإ�سالح  عملية  ترتبط 
موازية  �سيا�سية  حتّوالت  بحدوث  ال�سني 
�سهدته دول  �سيا�سي على نحو ما  انهيار  اأو 

اأوروبا ال�رسقية؟
اأن  يف  يكمن  الت�ساوؤل  ه��ذا  على  اجل��واب  اإن   
جاءت  ال�سني  يف  االقت�سادي  االإ�سالح  عملية 
اأنها  اأي  نف�سه،  ال�سيوعي  احل��زب  من  مببادرة 
ولي�ض  ال�سيوعي  احل��زب  مظلة  اإط���ار  يف  تتم 
انقالبًا على مبادئ احلزب نف�سه، وذلك يف ظل 

احلزب  داخل  االإ�سالحيني  من  جمموعة  اإدراك 
ال�سيوعي ب�رسورة اإجراء هذا االإ�سالح؛ من اأجل 
ال�سوق  اقت�ساد  نظام  اإمكانات  من  اال�ستفادة 
التنمية  من  اأك��رب  معدالت  حتقيق  يف  واآلياته 
اأغلب  يف  االأ�سا�سية  البنية  وتنمية  االقت�سادية، 
القطاعات االقت�سادية، ف�ساًل عن منو طبقة من 
الراأ�سمالية البريوقراطية التابعة للدولة واحلزب 
ال�سيوعي التي ت�سعى بدورها اإىل ا�ستمرار النظام 
القرو�ض  يخ�ض  ما  يف  اأم��ا  القائم.  ال�سيا�سي 
االأجنبية من الدول واملوؤ�س�سات املالية الدولية، 
فناأخذ مثاًل )تايالند( فقد بداأت م�سكلة ما ي�سبه 
الذي بلغ  راأ�ض املال  ال�سديد يف ح���ساب  التدفق 
1996 )%10( من الناجت القومي، ون�سبة  عام 
املال  تدفق  طريق  من  تاأتي  كانت  منه  كبرية 
ا�ستثمارات  طريق  من  ولي�ض  االأج��ل  الق�سري 
طويلة االأجل، وهذا الو�سع ترك تايالند معر�سة 
للخارج يف حالة ظهور  املال  خلطر هروب هذا 
اأي بوادر مثرية للقلق، ويف الوقت الذي تدفق فيه 
املال يف االقت�ساد تركت احلكومة العجز املايل 
ليبلغ %8.8 عام 1995، و%7.9 عام 1996، 
املحلي  الناجت  اإجمايل  حّقق  نف�سه  الوقت  وفى 
 ،1995 ع��ام   8.8% بن�سبة  من��واً   )GDP(
املركزي  البنك  1996؛ مما جعل  و%6.7 عام 
قد  مبا  خوفًا  الفائدة  اأ�سعار  ن�سبة  رفع  يخ�سى 
يرتتب على ذلك من مواقف �سعبة، واأخرياً ف�سلت 
خالل  وحتجيمه  االإنفاق  تخفي�ض  يف  احلكومة 
ي�سعرون  امل�ستثمرون  ب��داأ  حينما   1996 عام 
باتخاذ  ب��داأت  تايالند  ولكن  املوقف؛  بخطورة 
اخلطوات الت�سحيحية، فقد وافقت على جمموعة 
النقد  �سندوق  مع  االإج���راءات  اأو  اخلطوات  من 
املالية  للموارد  اأه��داف��ا  تت�سمن  وه��ي  ال��دويل 
واإجراءات و�سيا�سات للتخل�ض من هذه امل�ساكل؛ 
القيمة  �رسيبة  رف��ع  خ��الل  من  العجز  خلف�ض 
العامة  اخلدمات  بع�ض  اأ�سعار  ورفع  امل�سافة، 
اتخذت تايالند  النهاية  االإنفاق، ويف  وتخفي�ض 
اأكرث اخلطوات جراأة مع املوافقة على اإغالق 58 
�سالح  هو  ما  حتديد  وبالتايل  متويل،  �رسكة 
اأهم  اأن نلتم�ض  اأو متعرث. وميكن  وما هو مرتنح 
در�ض من هذه االأزمة يف تايالند اأال وهو �رسورة 
ت�سخي�سها،  فور  م�سكلة  اأي  مع  الفوري  التعامل 
الي�سرية  االإجراءات  اأو  �سيجعل اخلطوات  وهو ما 
بدايتها؛  فى  امل�سكلة  على  للق�ساء  ن�سبيًا  فعالة 
اأما التاأخري في�سهم فى حتويل امل�سكلة اإىل اأزمة 
وتكون اإجراءات العالج اأكرث ق�سوة واأكرث اإيالمًا، 

وتكون التعديالت ال�رسورية اأ�سخم واأعم.
وقدر تعّلق االأمر بالعراق فاإن االأمنوذج ال�سيني 
والتايالندي االقت�سادي هو قريب اإىل االقت�ساد 
العراقي من حيث االأزمات والتحوالت ال�سيا�سية 
واالقت�سادية، وال�سيما بعد اأن انخف�ض احتياطي 
بنحو  املركزي  البنك  عليه  ي�رسف  الذي  العراق 
59 مليار دوالر، بفعل االأزمة  %20 لي�سل اإىل 
وقد  النفط،  اأ�سعار  بانخفا�ض  املرتبطة  املالية 
االأجنبي  النقد  من  البالد  احتياطي  انخف�ض 
مليار   59 م�ستوى  اإىل  ليهبط   20% بن�سبة 
الذي  املا�سي،  متوز  �سهر  نهاية  بحلول  دوالر 
مع  القتال  حدة  ت�ساعد  منذ  بو�سوح  انخف�ض 
منت�سف  يف  البالد  دخوله  منذ  )داع�ض(  تنظيم 
العراقي  املركزي  البنك  عمد  وقد   ،2014 العام 
اإىل بيع ما يقدر   2015 اآب عام  يف بداية �سهر 
عمالته  م���زاد  �سمن  دوالر  م��ل��ي��ارات  ب�4.6 

املتوا�سل؛ وذلك بهدف االإبقاء على قيمة الدينار 
بحوايل  تقدر  يومية  مبيعات  يعني  ما  احلالية؛ 
�سبكة  اإح�سائيات  بح�سب  دوالر  مليون   184

بلومبريغ االقت�سادية.
يقول موؤلف كتاب “االقت�ساد ال�سيا�سي للعراق” 
“اإن  املو�سوع  ه��ذا  ع��ن  معلقًا  غونرت  ف��ران��ك 
ت�سري  البالد  اأن  تعني  الكبرية  العراق  عا�سفة 
النقد  بوترية خ�سارة م�ستمرة الحتياطياتها من 
االأجنبي حتى تقرر احلكومة اإعادة ت�سعري الدينار 
النقد  “اإن  غوترن  وي�سيف  جديد”،  من  العراقي 
العراقي ميكن اأن ي�سعف مبقدار %20 يف العام 
االقت�س�اد  ب��اأن  اأح�د  على  يخفى  وال  القادم” 
العراق�ي يع�اين من جمل�ة م�ن امل�س�كالت، منه�ا 
م�ا  ومنه��ا  ال�س�ابق،  النظ�ام  م�ن  ورثه�ا  م�ا 
اال�ستقرار  ع��دم  م��ن  احلالي�ة  املرحل��ة  اأفرزت��ه 
ولع�ل  واالجتماعي،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 
م�سكالت  من  العراقي  االقت�ساد  يعانيه  ما  اأبرز 
تتمث�ل يف )�سعف الرتاكم الراأ�سمايل، والبطالة، 
و�سعف ال�سادرات، والغرق يف الواردات، ف�ساًل 
)امل�رسفية(،  املالية  املوؤ�س�سات  �سعف  عن 
لقطاع  وال�سيما  االرت��ك��ازي��ة  البنى  و�سعف 
النفط، والكهرباء، والنقل واملوا�سالت، والتخلف 

التكنولوجي، وعبء الديون اخلارجية(.
ال��واح��دة  املرتبطة  امل�سكالت  ه��ذه  ظ��ل  يف 
ال��ع��راق  ي�سعى  اأن  م��ن  ب��ّد  ال  ك��ان  ب��االأخ��رى 
زمني  تخلُّف  م��ن  ج��رى  م��ا  ك��ل  جت���اوز  اإىل 
ت�سحيح  على  والعمل  ال��ق��وم��ي،  لالقت�ساد 
املنغلق  ال�سيا�سي  واالإرث  االأيديولوجية  الروؤية 
ويف  املبا�رس  االنفتاح  حالة  م��ع  وامل��رتاك��م 
العراقي  االقت�ساد  الأن  التنمية؛  حاجات  �سوء 
واملميزات  اخل�سائ�ض  م��ن  بالعديد  يتمتع 
لباقي  مناف�سة  اقت�سادية  قوة  منه  جتعل  التي 
ميتلكه  مبا  منها  االإقليمية،  وال�سيما  القوى، 
وذلك  وب�رسية،  طبيعية  وم��وارد  اإمكانات  من 
�سيا�سات  واتباع  اإج���راءات  اتخاذ  طريق  من 
اقت�سادية اإ�سالحية �رسيعة للخروج من االأزمة 
ومن  اآثارها،  من  للتخفيف  اأو  الراهنة  املالية 
اإفال�ض  اإع��الن  اأو  الك�ساد  مرحلة  يف  الدخول 
لدعم  م�ستقبلي  تخطيط  وج��ود  لعدم  ال��ع��راق؛ 
)غري  جديدة  مالية  بروافد  العراقي  االقت�ساد 
االأخطار  عر�سة  من  للتخل�ض  النفطي(،  الرافد 
ال�سوق  تعرتي  التي  االقت�سادية  والتقلبات 
املرحلي  االنتعا�ض  من  الرغم  وعلى  النفطية، 
ال�سابق الذي حققه القطاع النفطي؛ فاإن قطاع 
حدث  بعدما  اأمنًا  االك��رث  ال�سوق  يعد  مل  النفط 
االأ�سعار  م�ستوى  يف  كبري  انح�سار  من  موؤخراً 
اإىل م�ستويات متدنية جداً، االأمر الذي قد ي�سع 
حل  عن  البحث  دوام��ة  يف  العراقية  احلكومة 
االرتقاء  كيفية  عن  البحث  من  ب��داًل  االأزم��ات 

مب�ستوى االقت�ساد العراقي.
لتن�سيط  مهمًا  اال�ستثمار  تعزيز  ك��ان  لذلك 
)ال�سناعية،  االأخ��رى  االقت�سادية  القطاعات 
و�سواها  والتحويلية،  وال�سياحية،  والزراعية، 
اجلديدة  اال�ستثمارات  الأن  القطاعات(؛  من 
االقت�سادي  النمو  على  ت�ساعد  االقت�ساد  يف 
العمل،  ع��ن  املتوقفة  القطاعات  لتعوي�ض 
وال��زراع��ة  ال�سناعة  قطاعات  يف  وال�سيما 
النفطي-  الريع  عن  تغني  -التي  وال�سياجة 
يف  االإن��ت��اج  اآل��ي��ة  لتجديد  هيكلتها  واإع����ادة 

االقت�ساد ورفع الطاقة االإنتاجية، 

بغداد – صادق علي حسن 

"صنع في العراق" .. الى اين؟
بغداد – ياسر المتولي 

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

624.7
3.50
0.56%

1,939,030,127
1,877,046,810

626
35
14
6
15

0.52
459,849,150.00

0.87
396,129,991.00

0.34
242,300,000.00

0.89
197,729,793.00

0.47
109,680,000.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك

)SILT( براري

)BGUC( خليج

15.84
612,112,128.00

0.87
344,693,088.00

0.52
145,904,992.00

0.89
173,700,016.00

2.47
140,560,448.00

)HMAN( منصور

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)SILT( براري

)IBSD( بيبسي

السعر بالمثقال الواحد

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

48736
44675
42644
36552
28429
20307


