
العامة لعام 2017  النواب على املوازنة   �صّدق جمل�س 
بعد والدة ع�صرية وا�صفا اياها باملوازنة التق�صفية.ومن 
موازنة  فعال  انها  نالحظ  لتخ�صي�صاتها  حتليلية  نظرة 
 2014 موازنات  بتخ�صي�صات  مقارنتها  عند  تق�صفية 
تخ�صي�صاتها  م��وازن��ة  تعد  ولكنها  و2016  و2015 
عالية باملقارنة مع موازنات الدول املجاورة واالقليمية 
تثبيت  هو   2017 موازنة   ميز  وال��ذي  للنفط  املنتجة 
مواد تخ�س دعم االنتاج الوطني ودعم القطاع اخلا�س 
واملحافظات  ال���وزارات  مع  اال�صتثمار  يف  وم�صاركته 

ا�صتثناًء من جميع القوانني النافذة.
معتمدا  تف�صيليا  بيانا  تعد  للدولة  العامة  املوازنة  ان 
احل�صول  يتوقع  والتي  العامة  االي��رادات  على  يحتوي 
عليها من النفط بن�صبة 95 باملئة والنفقات العامة التي 
يتطلب انفاقها خالل �صنة املوازنة، فهي الربنامج املايل 
للدولة  واالجتماعية  االقت�صادية  للتنمية  العامة  للخطة 

يف اجلانب اال�صتثماري واجلانب الت�صغيلي.
والظروف  عامليًا  النفط  اأ�صعار  انخفا�س  ف��اإن  لذلك   
الداخلية للعراق واحلرب على االإرهاب وم�صكلة النازحني 
وازمة نق�س ال�صيولة النقدية ينبغي ان تعالج من خالل 
االم��وال  ل��روؤو���س  اجل��اذب��ة  االقت�صادية  البيئة  توفري 
منا�صبة  ظروف  وخلق  التنمية  يف  للم�صاهمة  الوطنية 
توفر الطماأنينة للقطاع اخلا�س لكي ي�صارك يف العملية 
اال�صتثمارية وهذا يتطلب قيام احلكومة باملحافظة على  
وعدم  االأمريكي  الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  ا�صتقرار 
يف  وال�صعر  الر�صمي  ال�صعر  بني  كبرية  فجوة  ح�صول 

ال�صوق املوازية.
تفاقم  نتيجة  الركودي  الت�صخم  معاجلة  ويتطلب  كما 
اأو  ت��وق��ف  ب�صبب  امت�صا�صها  وع���دم  البطالة  ن�صبة 
وامل�صاريع  التحتية  للبنى  اال�صتثمارية  اخلطط  تاأجيل 
االقت�صادية  احللول  واي��ج��اد  العمالقة،  اال�صتثمارية 
ال�صالح االزمة االقت�صادية واملالية وكيفية االفادة من 
توقعات ا�صتمرار االرتفاع يف ا�صعار النفط والذي يتوقع 

ان يوفر نحو 9 مليارات دوالر وهذا �صيخّف�س نحو 50 
باملئة من العجز املقدر  ملوازنة 2017.

والبد اأن يكون هناك دور فعال للقطاع اخلا�س الوطني 
دون  من  النه  اخلا�س  امل�رصيف  القطاع  وب�صكل خا�س 
قطاع م�رصيف �صليم ال ميكن بناء اقت�صاد وطني �صليم، 
امل�رصيف  والقطاع  اخلا�س  القطاع  اإ���رصاك  يعني  وهذا 
االقت�صادي   ال��ق��رار  �صناعة  يف  اأك��رب  ب��دور  اخل��ا���س 
املقبلة  فاملرحلة  امل��وازن��ة.  م��واد  يف  ورد  ما  وتنفيذ 
تتطلب توفري املناخ اال�صتثماري امل�صجع جلذب روؤو�س 
ال�رصاكات  حتقيق  وت�صجيع  واالأجنبية  الوطنية  االأموال 
و�صع  يف  وامل�صاهمة  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني 
يف  وامل�صاركة  وال�صرتاتيجيات  واالآل��ي��ات  ال�صيا�صات 
مربجمة  مراحل  على  االنتقال  حل�صم  تنفيذها  متابعة 
توفري  على  العمل  واي�صا  ال�صوق،  اقت�صاد  اإىل  زمنيًا 
م�صادر متويل ا�صافية للموازنة العامة للدولة باعتماد 
تنمية وتنويع املوارد باجتاه رفع ن�صبة املوارد االأخرى 

غري النفط يف الناجت املحلي االإجمايل.

قطاع  يف  التنفيذيون  امل�����ص��وؤول��ون  ي�صتعد 
امل�صتح�رصات ال�صيدالنية لعام 2017 ليكون 
عاما اآخر مييزه احتجاج اجلمهور على اأ�صعار 
امل�صتثمرين  بع�س  �صعر  اإن  حتى  االأدوي���ة، 

بارتياح لفوز دونالد ترامب يف االنتخابات.
بعيدة  االأدوي��ة  اأ�صعار  ارتفاع  ق�صية  تكن  مل 
احلملة  خ��الل  الرئي�صية  العناوين  ع��ن  اأب���دا 
االأ�صهم  َحَملة  وك��ان  الرئا�صية،  االنتخابية 
ميكن  كلينتون  هيالري  فوز  اأن  من  يخ�صون 
من  احلد  اإىل  ترمي  �صيا�صات  تنفذ  يجعلها  اأن 

ارتفاع تكلفة االأدوية.
على  �صتعمل  االأ���ص��ع��ار  �صوابط  كانت  رمب��ا 
اإ�صعاف اأرباح ال�صناعة يف الواليات املتحدة، 
ربحية  واأكرثها  ال�صحية  للرعاية  �صوق  اأكرب 
يف العامل، لذلك كانت خ�صارة هيالري مك�صبا 

لقطاع االأدوية، اأو هكذا تقول النظرية.
لكن بع�س امل�صوؤولني التنفيذيني ي�رصون على 
ال�صعداء،  يتنف�صوا  لكي  بعد  يحن  الوقت مل  اأن 
�صهرا  اأخرى متتد 12  مرحلة  ويتوقع كثريون 

من الدعاية ال�صلبية املتعلقة باأ�صعار االأدوية.

الطبيني  االإداريني  كبري  ميلر،  �صتيف  الدكتور 
اإدارة  ���رصك��ة  �صكريبت�س"،  "اإك�صرب�س  يف 
اأ�صعار  ب�صاأن  تفاو�س  التي  الطبية  املزايا 
اأرباب العمل االأمريكيني  االأدوية بالنيابة عن 
و�رصكات التاأمني ال�صحي، يقول: "ال اأعتقد اأن 
هذه االنتخابات �صتعمل على تغيري اأي �صيء".

اإذا   - �صعبوي  �صخ�س  "ترامب  وي�صيف: 
فال  م�صوؤول،  غري  باأ�صلوب  �رصكة  اأي  ت�رصفت 
ال�صابق  من  االأيدي.  مكتوف  �صيقف  اأنه  اأعتقد 
وحتتفي  ترتاح  اأن  لل�صناعة  بالن�صبة  الأوان��ه 
ق�صية  ت�صبح  اأن  ميكن  االأدوي���ة  اأ�صعار  الأن 

�صخمة العام املقبل".
وقال  االأدوي��ة.  اأ�صعار  بتخفي�س  ترامب  تعهد 
ملجلة "تامي" يف وقت �صابق من ال�صهر اجلاري، 
عندما اأطلقت عليه املجلة لقب �صخ�صية العام: 
"�صاأعمل على تخفي�س اأ�صعار االأدوية. ال اأحب 

ما ح�صل من ارتفاع يف اأ�صعار االأدوية".
يف   3 بنحو  االإ����رصار  يف  تعليقاته  وت�صببت 
املائة من اأ�صهم �رصكات التكنولوجيا احليوية، 
اأن  يعني  ما  التالية،  االأي��ام  يف  تعافت  لكنها 
امل�صتثمرين متفائلون ن�صبيا اإزاء ذلك التهديد.

ل�رصكة  التنفيذي  الرئي�س  �صوندرز،  برينت 

مل�صتح�رص  باإنتاجها  املعروفة  األ��ريج��ان، 
�صيطرة  اإن  يقول  البوتوك�س،  التجاعيد  اإزال��ة 
اجلمهوريني يف وا�صنطن تب�رص باخلري يف هذا 
اأنظمة  الإدخ��ال  ميال  اأقل  احلزب  الأن  القطاع؛ 
اأنه قد يكون من  جديدة، لكنه يحذر اأي�صا من 
ب�صيا�صات  االأدوية  �رصكات  تت�صبث  اأن  الغباء 
�صيئة  القطاع  هذا  �صمعة  جعلت  التي  الت�صعري 
الوقوع يف  عدم  لنا  "ينبغي  الدرجة.  هذه  اإىل 
�صي�صمحون  اأنهم  االعتقاد  خ��الل  من  اخلطاأ 

مبوا�صلة ذلك االأ�صلوب الفظيع".
يف  التنفيذيني  �صوندرز  يحث  ذل��ك،  عن  بدال 
ترامب  فوز  ا�صتغالل  على  املناف�صة  ال�رصكات 
اإذا  اأنه  "اأعتقد  اأنف�صهم.  واتخاذه فر�صة ل�صبط 
اتبعنا اأ�صلوب ال�صبط الذاتي وتوقفنا عن اإجراء 
تلك الزيادات الهائلة يف االأ�صعار، ف�صنكون يف 

و�صع اأقوى بكثري".
يف اأيلول )�صبتمرب( املا�صي، اأ�صبحت األريجان 
اجتماعيا  عقدا  �صمته  ما  تن�رص  �رصكة  اأول 
باالمتناع  فيه  تعهدت  مر�صاها،  مع  اأبرمته 
عن رفع االأ�صعار الأكرث من مرة واحدة يف العام 
واحلد من اأي زيادة بحيث تكون بن�صب مئوية 

من خانة واحدة.

ومنذ ذلك احلني 
ح����ذت ���رصك��ات 
اأخ�����رى ح���ذوه���ا. 
وق�����ال�����ت ����رصك���ة 
ن���وف���و ن��وردي�����ص��ك، 
اأدوية  يف  املتخ�ص�صة 
ترفع  لن  اإنها  ال�صكري، 
يف   10 من  اأكرث  االأ�صعار 
املائة �صنويا. ويف االأ�صبوع 
"اإيلي ليلي"  اأطلقت  املا�صي، 
خمططا حلماية بع�س مر�صى 
االأ���ص��ع��ار.  ارت��ف��اع  م��ن  ال�صكر 
وقالت اإنها قد جتري خ�صما على 
االأ�صعار الر�صمية واخلا�صة باأدوية 
يف   40 اإىل  ي�صل  مب��ا  االأن�����ص��ول��ني 
ثمن  دفع  اإىل  ي�صطرون  للذين  املائة 

االأدوية من جيبهم اخلا�س.
الر�صمية  االأ�صعار  اأن  من  الرغم  وعلى 
م�صتمرة يف االرتفاع ب�صكل حاد، بداأ مديرو 
املنافع ال�صيدالنية بتطبيق خ�صومات اأكرب، 
تتلقاه  ال��ذي  احلقيقي  ال�صعر  اأن  يعني  م��ا 

ال�رصكة امل�صنعة اأ�صبح اأقل.
االأدوي���ة  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��ع��ت   ،2016 ع��ام  يف 
الر�صمية بن�صبة تراوح ما بني 6 و7 يف املائة، 

كل  طرح  بعد   - االأ�صعار  �صايف  ت�صخم  لكن 
اخل�صومات - كان اأقل من ذلك، بن�صبة تراوح 
ما بني 2 و3 يف املائة، وفقا ل� "كوينتايلز اآي 

اإم اإ�س".
كما  تعمل  اأنها  ال�صوق  تبدو  االأم��ر  ظاهر  يف 
ال�صيدالنية  املنافع  مديرو  يعمل  لها.  ينبغي 
على جمع جمموعات كبرية من املر�صى - 85 
�صكريبت�س  اإك�صرب�س  حالة  يف  �صخ�س  مليون 
وفورات  على  للح�صول  نفوذهم  وا�صتخدام   -
ميررونها  التي  االأدوي���ة،  �رصكات  من  كبرية 

لعمالئهم: اأرباب العمل و�رصكات التاأمني.
انخفا�س  عن  ذل��ك  ي�صفر  اأن  ينبغي  نظريا، 
يف  لكن  امل�صتهلكني.  على  التاأمني  اأق�صاط 
الواقع، نتج عن ذلك ارتفاع اأكرب يف التكاليف 
"التي  ال�صخ�صية  النفقات  الأن  املر�صى؛  على 
يدفعونها من جيبهم اخلا�س" ال تزال حت�صب 
�صايف  عن  بدال  الر�صمية،  االأ�صعار  با�صتخدام 
من  على  خا�صة  ب�صفة  �صعب  وه��ذا  ال�صعر. 
اأدويتهم نقدا  لي�س لديهم تاأمني ومن ي�صرتون 
اخل�صومات"،  "مرتفعة  بوال�س  لديهم  ومن 
الذين يتعني عليهم دفع اآالف الدوالرات ل�رصاء 
العبء  التاأمني  �رصكة  تتحمل  اأن  قبل  االأدوية 

عنهم.
ويقع عدد متزايد من االأمريكيني يف ذلك الفخ، 
اأرخ�س  بوال�س  مبوجب  ي�صرتون  الأنهم  اإم��ا 
التي  ال�صحية  الرعاية  بور�صات  تخ�س  ثمنا 
لديهم  العمل  اأرباب  الأن  واإما  اأوباما،  فر�صها 

حولوا اإىل خطط اأقل �صخاًء لتوفري املال.
اأن  برين�صتاين،  لدى  املحلل  جال،  روين  يقدر 
االأمريكيني  املر�صى  من  املائة  يف   50 نحو 
عام  اخل�صومات  مرتفعة  خطة  �صيواجهون 
اخل�صومات  خطط  معظم  وت�صتوجب   .2017
املرتفعة دفع مبلغ ثابت - خم�صة اآالف دوالر، 
قبل  االأدوي��ة  مقابل  املري�س  قبل  مثال - من 
احل��االت،  اأغلب  ويف  التاأمني.  �رصكة  تدخل 
كانون  يف  البداية  نقطة  حتديد  اإع��ادة  يجري 
الثاين )يناير(، ما يعني اأن الكثري من العائالت 
على و�صك اأن ت�صهد ارتفاعا كبريا يف تكاليف 
فواتري  وارت��ف��اع  ت�صرتيها.  التي  العالجات 
تعميق  على  فقط  يعمل  العائالت  لدى  ال�رصاء 
االأدوي��ة،  �صناعة  قطاع  �صد  الغ�صب  م�صتوى 
م�صتعدون  وال�صحافيني  ال�صيا�صيني  اأن  كما 

للهجوم واالنق�صا�س على اأي اأمثلة فظيعة.
و�صائل  اهتمام  ازدي���اد  "مع  ج��ال:  وبح�صب 
فمن   ،2016 عام  يف  املو�صوع  بهذا  االإع��الم 
املرجح اأن ينتهي احلال ب�رصكات االأدوية اإىل 

و�صع �صيئ".
حماولة  موقوتة  قنبلة  وجود  احتمال  ويف�رص 
�صيا�صات  و�صع  االأدوي����ة  �صناعة  ���رصك��ات 
بالتالعب  االتهامات  �صد  نف�صها  عن  للدفاع 

يف االأ�صعار.
ما  حول  ال�صناعة  يف  خالف  هناك  ذلك،  مع 
هي  املحددة  وال�صيا�صات  الوعود  كانت  اإذا 
املتعلق  النقا�س  مع  للتعامل  االأف�صل  الطريقة 
اأكرب  ثالث  م��ريك،  ورف�صت  االأ�صعار.  بفر�س 
املتحدة  الواليات  يف  االأدوية  ل�صناعة  �رصكة 
هذا  يف  تعهد  ن�رص  ال�صوقية،  القيمة  حيث  من 

اخل�صو�س.
ملريك:  التنفيذي  الرئي�س  فرازير،  كني  وقال 
"نحن نتبع نهج ت�صعري من�صبطا جدا ل�صنوات. 

من  كبرية  حملة  اإىل  التو�صل  بعد  نقرر  مل 
وقع  لها  االأفعال  اأن  اأعتقد  العامة.  العالقات 
وحتظى  املجال،  هذا  يف  الكلمات  من  اأق��وى 
تكون  اأن  حتاول  لكونها  حافل  ب�صجل  مريك 

�رصكة م�صوؤولة".
اأ�صعار  من  الرتكيز  حتويل  يف  فرايزر  ويرغب 
االأدوية اإىل التكلفة املتزايدة للرعاية ال�صحية 
ب�صكل عام. كما ي�صت�صهد بدواء كيرتودا، عالج 
الذي  �رصكته،  اأنتجته  ال��ذي  الثوري  املناعة 
بع�س  حياة  م��دة  زي��ادة  كبري  ب�صكل  ميكنه 
مر�صى ال�رصطان االأكرث تاأثرا باملر�س. وتبلغ 

قيمته تقريبا 150 األف دوالر �صنويا.
وت�صاءل، م�صريا اإىل النفقات ال�صخمة املرتبطة 
املقدمة  وال��رع��اي��ة  اال�صت�صفائية  بالرعاية 
مثال  اأخذنا  "اإذا  اأي��ام��ه:  اأواخ��ر  يف  للمري�س 
مري�صا يبلغ من العمر 45 عاما يعاين �رصطان 
الرئة، فكم �صتبلغ تكلفة عالجه على املجتمع 
واأج����اب:  ميوت؟".  ح��ت��ى  اجل��ان��ب  ذل���ك  م��ن 

اأكرب بكثري من هذا العالج". "�صتكون التكلفة 
لالرتفاع  االأمثل  العالج  البديلة  االأدوية  وتعد 
يف اأ�صعار االأدوية املو�صوفة من قبل االأطباء. 
عالمة  يحمل  )ال���ذي  ال����دواء  يفقد  فعندما 
اأن  يفرت�س  االخ��رتاع،  براءة  حماية  جتارية( 
يعمل  ما  االأ�صواق،  �صتغرق  منه  املقلدة  الن�صخ 

على تقليل اأ�صعاره.
االأدوي���ة  ���رصك��ات �صناعة  ت��واج��ه  ذل��ك،  م��ع 
البديلة  االأدوي��ة  �صوق  حتتكر  باأنها  اتهامات 
م�صطنع.  ب�صكل  االأ�صعار  ارتفاع  على  للحفاظ 
بفر�س  اأكتافي�س  �رصكة  اتهام  مت  وباالأم�س 
اأق��را���س  اأ���ص��ع��ار  ع��ل��ى  "مفرطة"  زي�����ادات 

الهيدروكورتيزون البديلة.
اململكة  يف  واملناف�صة  االأ�صواق  �صلطة  وقالت 
تيفا،  قبل  من  اململوكة  ال�رصكة،  اإن  املتحدة 
اأكرب �رصكة ل�صناعة االأدوية البديلة يف العامل 
من حيث احلجم، كانت قد رفعت �صعر االأقرا�س 
اأكرث من 12 األفا يف املائة منذ عام 2008؛ من 

70 قر�صا اإىل 88 جنيها.
�رصكة  تغرمي  من  فقط  اأ�صبوع  بعد  ذلك  وياأتي 
جنيه  مليون   84 بلغ  قيا�صيا  مبلغا  فايزر 
عقار  على  مفرطة  اأ�صعارا  لفر�صها  ا�صرتليني 

متخ�ص�س بعالج ال�رصع.
هياأة  قالت  اأكتافي�س،  مع  احل��ال  هي  وكما 
اإن  املتحدة  اململكة  يف  واملناف�صة  االأ�صواق 
البديلة،  العالجات  ثغرة  ا�صتغلت  "فايزر" 
اململكة  يف  االأ�صعار  ل�صوابط  تخ�صع  ال  التي 

املتحدة.
�رصكات  اأغلب  تتعاون  املتحدة  الواليات  ويف 
حتقيق  ه��ي��اأة  م��ع  البديلة  االأدوي���ة  �صناعة 
تواطاأت  قد  كانت  اإذا  ما  تتق�صى  فيدرالية 

للحفاظ على ارتفاع االأ�صعار.
ويف االأ�صبوع املا�صي، مت توجيه اأول اتهامات 
�رصكة  يف  �صابقني  تنفيذيني  �صد  جنائية 
�صغرية ن�صبيا ل�صناعة االأدوية، هي هرييتيج 
االأكرب،  االأ�صماء  ال�صيدالنية.  للم�صتح�رصات 
هياأة  مع  تتعاون  تزال  ال  ومايالن،  تيفا  مثل 

التحقيق يف مكافحة االحتكار.
والية   20 رفعت  اأي�صا،  املا�صي  االأ�صبوع  يف 
 - ومايالن  تيفا  فيها  تتهم  ق�صائية  دع��وى 
اأخرى ل�صناعة االأدوية البديلة  واأربع �رصكات 

- بتحديد االأ�صعار بطريقة غري م�رصوعة.

االأ�صبوع  املا�صي،  اإىل  احلنني  يف  �صرتيت  وول  ت�صبح 
املقد�س  الكتاب  "بارونز"،  جملة  غ��الف  املا�صي 
"داو  اأعلن  املتحدة،  الواليات  يف  االأفراد  للم�صتثمرين 
بي  اإن  "�صي  �صبكة  على  الربامج  ُمقّدمو   ."20000
�صي" يرتدون قبعات "داو 10000" التي مت ارتداوؤها 
اأول مرة عام 1999. ويف كل يوم اجلماهري التي يقل 
اللوحات  تراقب  نيويورك  بور�صة  قاعة  يف  عددها 
ملعرفة ما اإذا كان موؤ�رص داو جونز املتو�صط لل�رصكات 
اأن  مُيكن   � نقطة   19.000 جتاوز  بعدما   � ال�صناعية 

يتجاوز عالمة ال� 20000 الأول مرة.
يعد  مل  داو  موؤ�رص  الأن  جزئيًا،  املا�صي  اإىل  حنني  هذا 
ُي�صتخدم مقيا�صا من قبل امل�صتثمرين اجلادين منذ مدة 

طويلة. 

املرحلية  بالعالمات  تهتم  �صرتيت  وول  اأن  وحقيقة 
ال�صوق.  نف�صية  عن  �صيئا  يقول  املغزى  من  اخلالية 
الغرائز الن�صطة عادت. احلما�س وا�صح، وهو على نطاق 

مل ن�صهده منذ ذروة طفرة التكنولوجيا.
امل�صرية الطويلة من عام 2003 حتى عام 2007، التي 
االئتمان، مل حُتِدث قط مثل هذا احلما�س.  اأزمة  �صبقت 
ثالثة  امل�صتثمرين  اأموال  زادت  التي  االأطول  وامل�صرية 
�صاعدة  �صوق  اأبغ�س  كانت   2009 عام  منذ  اأ�صعاف 
يف التاريخ: ال حتظى بالثقة، وُيعتقد على نطاق وا�صع 
اأنها اعتمدت فقط على التالعب من جانب االحتياطي 

الفيدرايل وبرنامج الت�صهيل الكمي الذي اأطلقه.
االآن، دونالد ترامب من بني جميع االأ�صخا�س هو ُمنقذ 
تعد  احلمائية  حول  امُلنتخب  الرئي�س  اأفكار  البور�صة. 

مبنزلة لعنة بالن�صبة ملعظم النا�س يف وول �صرتيت. 
خالل احلملة، ا�صتقبلت البور�صة كل ارتفاع يف اأرقامه 

وينظر  ك��ب��رية.  بيع  بعملية  ال���راأي  ا�صتطالعات  يف 
املقبلة من خالل  ترامب  رئا�صة  اإىل  االآن  امل�صتثمرون 

عد�صة اإيجابية "موؤيدة للنمو".
اجلنون  جمرد  تتجاوز  هذا  يف  موجودة  اأم��ور  هناك 
خارج  كثريون  يت�صّوره  ال��ذي  اجلماعي  االأم��ريك��ي 
للبيت  للجمهوريني  الوا�صح"  "االكت�صاح  اأم��ريك��ا. 
وهو  متوقع،  غري  كان  مبجل�صيه  والكوجنر�س  االأبي�س 
يوفر فر�صة لتحّول حقيقي نحو �صيا�صة املالية العامة.
لرتامب  ت�صمح  ال��ف��ي��درايل  االحتياطي  يف  ال�صواغر 
يِعد  ال�رصيبي  االإ�صالح  بينما  الفل�صفة،  تغيري  بهند�صة 
باإحداث هزة وا�صعة يف قطاع ال�رصكات. واأجندة حترير 

االأنظمة مُيكن اأن ُتفرح االأ�صواق.
من  عقد  بعد  التغيري،  مُيّثل  ترامب  اأن  ذلك  من  االأه��م 
الهند�صة  على  االعتماد  باأمنوذج  العالق  الذات  تدمري 
املالية واأ�صعار الفائدة املنخف�صة. اإنه اأمر ُمنع�س بقدر 

ما هو مفاجئ، وموجة احلما�س اأمر مفهوم.
اأو  داو،  موؤ�رص  يرفع  اأن  ه��ذا  باإمكان  ك��ان  اإذا  وم��ا 
ال  التاريخ  اآخ��ر.  اأم��ر  فهذا  �رصعية،  االأك��رث  املوؤ�رصات 
عام  ريجان  رونالد  و�صول  جيدة.  مقارنة  اأي  ُيقّدم 
كانت  االأ�صواق  لكن  �صيا�صيًا،  مماثال  اأمرا  كان   1981
يف حالة خمتلفة متامًا. عوائد ال�صندات كانت قريبة من 
امل�صتويات  اأدنى  ولي�س  التاريخية،  م�صتوياتها  اأعلى 
اإليها يف وقت �صابق من العام  التاريخية التي و�صلت 
بقدر ما كانت  تقريبًا رخي�صة  واالأ�صهم كانت  احلايل. 

عليه يف اأي وقت م�صى.
قبل انتخابات عام 2016 كل �صيء تقريبًا كان ي�صري 
اإىل بداية الرتاجع بالن�صبة لالأ�صهم االأمريكية. على مدى 
الفيدرايل  االحتياطي  اأنهى  اأن  منذ   - تقريبًا  عامني 
تخفيف برنامج الت�صهيل الكمي الذي كان يدعم اأ�صعار 
اأ�صا�صًا  ات�صمت  بطريقة  االأ�صهم  حتركت   - االأ���ص��ول 

وانخف�صت  ذروتها  بلغت  الربح  هوام�س  باالنحراف. 
تراجعت  ال�رصكات  يف  واالإي����رادات  واالأرب���اح  قلياًل. 
النفط.  اأ�صعار  انخفا�س  بف�صل  االأ�صا�س  يف  اأي�صًا، 

وعوائد ال�صندات كانت قد بداأت باالرتفاع ب�صكل كبري.
على  االأرباح  مع  االأ�صهم  اأ�صعار  مبقارنة  والتقييمات، 
التي  امل�صتويات  عند  تقريبًا  االآن  هي  الطويل،  املدى 
�صهدناها يف ذروة االأ�صواق ال�صاعدة الكبرية يف القرن 
الوحيدة  اال�صتثناءات  االنخفا�س.  قبل   - الع�رصين 
عام  االنهيارات  �صبقت  التي  امُلبهجة  الفقاعات  كانت 
1929 وعام 2000. هذا رمبا يوؤدي اإىل اأف�صل مقارنة 
حني  تقريبًا،  عاما   20 قبل  اللحظة.  هذه  حتى  لدينا 
كانت االأ�صهم تبدو ُمكلفة باملثل، حّذر اأالن جرين�صبان، 
من  احل���ني،  ذل��ك  يف  ال��ف��ي��درايل  االحتياطي  رئي�س 
"احلما�س الطائ�س". هذا جلب عملية بيع كبرية، حتّولت 
اأتبعه  اأن  مبجرد  املائة  يف   10 بن�صبة  ت�صحيح  اإىل 

"االأمنوذج  ع�رص  كان  ذلك  لكن  الفائدة.  اأ�صعار  برفع 
الذي يف نهاية املطاف  االقت�صادي اجلديد"، املفهوم 
لالإنرتنت  املبكرة  النجاحات  جرين�صبان.  حتى  اأغرى 
بعد  ما  ال�صالم  بثمار  يتمتع  عاملي  اقت�صاد  ووج��ود 
الباردة وّلدا احلما�س. املهوو�صون باالأ�صهم يف  احلرب 
اأن  مُيكن  �رصد   - املعقول  االأ�صا�س  بع�س  اإىل  حاجة 

ينجح - وكان لديهم واحد قبل 20 عاما.
ثم كانت االإنرتنت، وهي االآن تعتمد اقت�صاديات ترامب. 
رّواد وول �صرتيت املتحم�صون يجعلون برنامج ترامب 
ال�صطحي يبدو كاأنه ُمثري تقريبًا بقدر ظهور االإنرتنت. 
يف ذلك الزمان، جرين�صبان تخّلى عن املعركة. فبعد اأن 
نهاية  يف  خّف�س  االأزمات،  النا�صئة  االأ�صواق  اجتاحت 
التحّوط  �صندوق  انهيار  عقب  الفائدة  اأ�صعار  املطاف 
لُيعلن   ،1998 عام  مانيجمنت"  كابيتال  تريم  "لوجن 

مرحلة من جنون ال�صوق.
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ترامب وفلسفة االحتياطي الفدرالي ومؤشر داو
جون أوثرز

شركات األدوية الكبرى تستعد للتدقيق في أسعارها
ديفيد كراو

سمير النصيري 

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

645.91
1.97
0.31%

6,978,812,546
7,637,513,841

483
40
11
9
20

0.75
3,985,894,871.00

1.59
1,677,435,442.00

0.53
1,178,560,698.00

0.90
193,335,161.00

0.42
168,506,050.00

)BROI( كريدت

)HKAR( كربال

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

0.75
2,989,414,912.00

1.59
2,667,122,432.00

0.53
624,637,184.00

0.90
174,001,648.00

13.09
76,443,376.00

)BROI( كريدت

)HKAR( كربال

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)IRMC( ارامس
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