
التوا�صل مع التجدد الذي ي�صهده ميدان االقت�صاد يعد 
بلدان  واخلدمات يف   االنتاج  م�صارات  ر�صم  مهما يف 
العامل.الو�صول اىل اجلديد الذي ي�صهده العامل يكون من 
بعر�ض  املعنية  الدولية  املحافل  مع  التوا�صل  خالل 
التي  التقنية  امل�صتجدات  الآخر  التجارية"  "املعار�ض 

ي�صهدها االقت�صاد الدويل.
ميكن  التجارية  املعار�ض  اقامة  ف��ان  ال��ع��راق  ويف 
ر�صالة  وتعطي  للبالد  االقت�صادية  بالبوابة  و�صفها 
الوجه  ي�صتقبل  ان  البلد ميكنه  بان  العاملية  لل�رشكات 

العاملي املتطور.
ال��دويل  اجلهد  اىل  يحتاج  املحلي  االقت�صاد  ميدان 
املتخ�ص�ض والفعال، ال�صيما ان املرحلة املقبلة ت�صهد 
عاملي  جهد  بها  ي�صارك  تخ�ص�صية  معار�ض  تنظيم 
االنتاجية  القطاعات  متطور البد من توظيفها خلدمة 

واخلدمية.

االعمال  تنفيذ  يف  متخ�ص�صة  عمالقة  �رشكات  وجود 
يجب اأن يرافقه اعداد خطط ملد ج�صور التعاون معها، 
ال�صيما ان حجم االعمال كبري يف جميع مناطق العراق 

وتن�صيق اجلهود مع 
حقيقية  م�صتدامة  تنمية  احداث  يف  ي�صاهم  اجلهد  هذا 

يف البلد مبجرد تنفيذ اعمالها.
تعمل  وان  دوؤوب��ا  عمال  تتطلب  املقبلة  املرحلة  ان 
العاملية على  ال�رشكات  امل�صوؤولة عن دعوات  اجلهات 
العاملية  لل�رشكات  وا�صتطالع  حتر  عملية  جتري  ان 
املتخ�ص�صة والنظر اىل االعمال املنجزة لها وقدراتها 
املعار�ض  يف  امل�صاركة  اىل  دعوتها  لتتم  التنفيذية 

التي تنظم داخل البلد.
غري  ب�صورة  ينعك�ض  التجارية  املعار�ض  دور  ان 
يف  العراقي  االقت�صاد  وهيكلية  بنية  على  مبا�رشة 
كما  النفط،  ا�صعار  وارت��ب��اك  امل���وارد  حم��دودي��ة  ظل 
تنويع  اىل  الوقت احلا�رش  االعمال يف  ان تتجه  يجب 
املوارد االقت�صادية للدولة وادامة االت�صال بال�رشكات 

يف  اال�صتثمارية  امل�صاريع  اقامة  اجل  من  العاملية 
ت�صهم بخلق فر�ض عمل وتقليل معدالت  والتي  البالد 

الفقر .
واملعار�ض توفر اي�صا بيئة خ�صبة الجراء التعاقدات 
واالتفاقيات وال�رشاكات املجدية اقت�صاديا كما تذلل 
يف  للعمل  االجنبي  اال�صتثمار  دخ��ول  ام��ام  العقبات 
التطورات  اخر  على  االط��الع  فر�صة  ومينح   البالد، 
التي  والزراعية  ال�صناعية  املجاالت  يف  التكنولوجية 

حرم العراق منها طوال عقود من الزمن.
التخ�ص�ض  م��ن  ع��ال  م�صتوى  على  ���رشك��ات  وج��ود 
التوجه نحوها خالل املرحلة املقبلة، باملقابل  يجب 
هناك �رشكات عاملية تتطلع للم�صاركة يف املعار�ض 
البلد  وطموح  تتالءم  التي  القدرات  متلك  وال  العراقية 
االقت�صادية  والتنمية  واالعمال  البناء  عمليات  يف 
حتقيق  يف  املعار�ض  توظيف  من  والب��د  امل�صتدامة. 
حقيقي  حترك  خالل  من  م�صتدامة  اقت�صادية  تنمية 

ملوؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ض.

على مدى اأكرث من 60 عاما ظلت �رشكة 
 NAGATANIEN ن��اج��ات��ان��ني 
ال�صانع  كونها  خ��الل  من  بهدوء  ت�صري 
"اأوكازوكي"  الفوري  للم�صحوق  الرئي�صي 
ح�صاء  من  مزيج   -  OCHAZUKE
ال�صاي االأخ�رش وبقايا االأرز الذي ي�صنع 
وقت  يف  لذيذة  خفيفة  وجبة  اإم��ا  منه 
عالجا  ي�صتخدم  واإم��ا  الليل،  من  متاأخر 

لل�صداع.
لكن على الرغم من �صعبيتها يف الداخل، 
قليلون هم من توقعوا اأنها �صت�صبح جزءا 
من موجة اندماج وا�صتحواذ يابانية يف 
على  بريطانيا  ت�صويت  بعد  ما  مرحلة 

عملية  مع  االأوروب���ي،  االحت��اد  مغادرة 
مليون   130 قيمتها  بلغت  ا�صتحواذ 
لالأغذية،  ت�صو�رش  جمموعة  على  دوالر 
وهي �رشكة لتوريد الفواكه واخل�رشاوات 
كيلوج  ل�رشكتي  بالتجميد  املجففة 

وبيب�صي كوال.
الرئي�ض  جن��ات��اين،  تايجريو  ي�صتخدم 
ناجاتانني،  ل�رشكة  االأ�صواء  عن  البعيد 
وراء  الطبخ  تكنولوجيا  م��ن  اأمن��وذج��ا 
وح�صاء  اأوكازوكي  من  ال�رشكة  منتجات 
اأن  داك���ر  اأن���دي  ن��ظ��ريه  الإق��ن��اع  مي�صو 
يكفي  كان  تندجما.  اأن  يجب  ال�رشكتني 
اأعمال ال�رشكتني  اإقناعه باالن�صجام بني 
اأوائ��ل  بحلول  متت  الطريقة  وبهذه   –
عملية  اأول  )دي�����ص��م��ر(،  االأول  ك��ان��ون 

لل�رشكة  اخل���ارج  يف  ك��ب��رية  ا�صتحواذ 
البالغة من العمر 63 عاما.

ن��اج��ات��ان��ني واح���دة م��ن ع��دد من  تعد 
ال��ت��ي تخطو  ال��ي��اب��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ات 
منو  على  للعثور  احل��ذرة  خطواتها  اأوىل 
واال�صتحواذ  االندماج  خالل  من  جديد، 
ال�صتة  االأ�صهر  م��دى  على  اخل���ارج.  يف 
حتذيرات  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  املا�صية، 
اليابان ال�صارمة من االأ�رشار التي ميكن 
ت�صاحب  التي  الفو�صى  على  ترتتب  اأن 
االأوروب��ي،  االحتاد  من  بريطانيا  خروج 
برزت اليابان بو�صفها امل�صرتي االآ�صيوي 

االأكرث ن�صاطا لل�رشكات الريطانية.
ال�رشكات  اأن��ف��ق��ت  لديلوجيك،  ووف��ق��ا 
ل�رشاء  دوالر  مليار   33.5 اليابانية 

���رشك��ة   37
ب���ري���ط���ان���ي���ة 
حتى االآن خالل 
ال���ع���ام احل����ايل، 
�صفقة   29 مقابل 
 9.5 قيمتها  بلغت 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار 

العام املا�صي.
وُي����ع����زا ج�����زء ك��ب��ري 
م��ن ه���ذا االإن���ف���اق اىل 
بنك"  "�صوفت  ا�صتحواذ 
ال��رق��ائ��ق  م�صممة  ع��ل��ى 
مقابل  هولدينجز"  "اآرم 
متوز  يف  دوالر  مليار   32
)ي���ول���ي���و(. ل��ك��ن ال�����رشك��ات 
مثل  ال�����ص��غ��رية،  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
الياباين  واالحت��اد  ناجاتانني 
التعاونية  للجمعيات  الوطني 
التي   ،ZEN-NOH الزراعية 
لديها القليل من اخلرة يف اخلارج 
حالة  ب�صبب  ب��ال��رتدد  ت�صعر  ق��د 
بريطانيا.  يف  ال�صيا�صي  اليقني  عدم 
�رشكة  على  اال�صتحواذ  وبا�صتثناء 
عموما  اأ�صغر  ال�صفقات  تكون  قد  اآرم، 
العام  خالل  منها  مزيد  هناك  كان  لكن 

احلايل.
التاأجري  جمموعة  رئي�ض  اإينوي،  ماكوتو 
اململكة  ي�صف  "اأوريك�ض"،  واال�صتثمار 
امل��ت��ح��دة ب��ع��د ال��ت�����ص��وي��ت مب��غ��ادرة 

"اأف�صل  ب��اأن��ه��ا  االأوروب�������ي  االحت�����اد 
اجلنيه  �صعف  ب�صبب  لال�صتثمار  فر�صة" 
القانونية  التحتية  والبنية  اال�صرتليني 
تعمل  ال�رشكة  اإن  وق��ال  بها.  امل��وث��وق 
املتحدة  اململكة  يف  مكتب  اإن�صاء  على 
ال�صتك�صاف الفر�ض. واأو�صح اأن اأوريك�ض 
تتحرك  اأن  ميكن  املثالية  الناحية  من 
خروج  حول  اللب�ض  حالة  ترتفع  اأن  قبل 
االأوروبي:  االحتاد  من  الفعلي  بريطانيا 
ال�صعر  يرتفع  اليقني  ع��دم  حالة  "بعد 
يف  هناك  نكون  اأن  علينا  لذلك  دائما، 

اأقرب وقت ممكن".
�صفقات  من  عديد  تعليق  مت  حني  ويف 
املتحدة  اململكة  يف  اليابانية  ال�����رشاء 
باالحتاد  اخلا�ض  اال�صتفتاء  اأعقاب  يف 
اإن  م�����رشف��ي��ون  ي���ق���ول  االأوروب���������ي، 
وترية  و�صتنتع�ض  ا�صتوؤنفت  املحادثات 
اإن  ويقولون  املقبل.  العام  يف  ال�����رشاء 
االآن  فيها  التفكري  يجري  التي  العرو�ض 
تتاألف من جمموعة من القطاعات تراوح 
اإىل  احليوية  والتكنولوجيا  ال�صيارات  من 

التاأمني.
يف  املنتدب  الع�صو  ماكينو،  هريو  يقول 
قدمت  التي  اال�صت�صارية،  �صي  دي  �رشكة 
ناجاتانني:  ل�رشكة  وامل�صورة  الن�صح 
التايل  اليقني  ع��دم  من  الكثري  "هناك 
االنخفا�ض  مع  لكن  بريطانيا،  ملغادرة 
اال�صرتليني  اجلنيه  قيمة  يف  امللحوظ 
اليابانية  ال�رشكات  الياباين،  الني  مقابل 
متاما  ي��ك��ون  ق��د  ه��ذا  اأن  ت�صعر  ب���داأت 

الفر�صة التي ال تريد اأن تفوتها".
تعد  العملة  هبوط  على  املرتتبة  االآث��ار 
دافعا واحدا فقط. ظروف العمل امل�صتقرة 
يف  احلمائية  وارت��ف��اع  بريطانيا،  يف 
واالأ�صعار  املتحدة،  الواليات  مثل  بلدان 
االأ���ص��ول  الأ���ص��ع��ار  ن�صبيا  املنخف�صة 
باأهداف  مقارنة  املتحدة  اململكة  يف 
وجهة  بريطانيا  يجعل  هذا  كل  اأمريكية، 
"التوقيت  اليابانية.  لل�رشكات  جذابة 
وجهة  من  الأن��ه  جيدا؛  يعد  االآن  الزمني 
من  اأجزاء  بالتاأكيد  هناك  يابانية،  نظر 
اأخ��رى  وق�صايا  احلمائية  حيث  العامل 
ال�صفقات"، كما  اإبرام  ال�صعب  جتعل من 
يف  املنتدب  ال�رشيك  كول،  اإدوارد  يقول 

�رشكة املحاماة "فري�صفيلدز ديرجنر".
لكن يف حالة �صوفت بانك مل تكن العملة 
نحو  ال��ني  ارت��ف��اع  تعوي�ض  مت  ع��ام��ال. 
بارتفاع  اجلنيه  مقابل  املائة  يف   11
اإغ��الق  منذ  يف"اآرم"  املائة  يف   16.7
بريطانيا".  "خروج  حول  االق��رتاع  يوم 
مقابل  اأعلى  اليابانية  العملة  وتبقى 
و�صدد  املائة.  يف   7 اال�صرتليني  اجلنيه 
ل�  التنفيذي  الرئي�ض  �صون،  ما�صايو�صي 
ن�صتخدم  "مل  القول:  بانك"، على  "�صوفت 
اأرخ�ض.  ل�رشاء  فر�صة  بريطانيا  ]خروج 
موؤ�ص�ض  لكن  احلال".  ه��و  ه��ذا  يكن  مل 
فر�صة  راأى  اليابانية  االإنرتنت  جمموعة 
ل�رشاء ح�صة يف املد التكنولوجي املقبل 

الإنرتنت االأ�صياء واالآالت الذكية.
امل�رشفيني  بع�ض  فاجاأت  درج��ة  واإىل 

االندماج  يف  املتخ�ص�صني  اليابانيني 
احلكومة  ف�صل  يعمل  مل  واال���ص��ت��ح��واذ، 
طريق  خريطة  ت��وف��ري  يف  الريطانية 
ثني  على  بريطانيا"  "خروج  ل�  وا�صحة 

امل�صتثمرين اليابانيني.
اال�صتحواذ  عملية  اإىل  امل�صارف  وتنظر 
التي متت يف ت�رشين الثاين )نوفمر( على 
"�صكوت�ض فرو�صت" - مورد اأطعمة غريبة 
يف  ماركت  ال�صوبر  وحمال  املطاعم  اإىل 
– التي نفذها االحتاد الياباين  جال�صجو 
الزراعية  التعاونية  للجمعيات  الوطني 
قبل  م��ن  عنه  يك�صف  مل  مبلغ  مقابل 
امل�رشفيني، بو�صفها اإ�صارة حمتملة على 

مزيد من ال�صفقات املقبلة.
يبلغ  التي  التعاونية  اليابانية  ال�رشكات 
دخلها جمتمعة اأكرث من �صبعة تريليونات 
ين )60 مليار دوالر( لديها من الناحية 
الزراعة  على  احتكارية  �صيطرة  العملية 
اليابانية  ال�صوق  يف  املوا�صي  وتربية 
مع  م�صرتك  نحو  على  لكن  املحلية. 
التيار الرئي�صي لل�رشكات اليابانية، فهي 
تعرتف باأن النمو يجب اأن ياأتي من بيع 
املنتجات الزراعية اليابانية يف اخلارج.

وي���اأم���ل االحت�����اد ال��ي��اب��اين ال��وط��ن��ي 
تقدم  اأن  الزراعية  التعاونية  للجمعيات 
التعاونية  لل�رشكات  فرو�صت"  "�صكوت�ض 
اململكة  يف  منتجاتها  لتوزيع  طريقا 

املتحدة واأوروبا.
يقول  كما  �صغريا،  ال�صفقة  حجم  وكان 
لكن  االأح��ك��ام،  على  مطلعون  اأ�صخا�ض 
داللتها.  لها  تكون  اأن  ميكن  ال�صفقة 
فوفقا مل�رشفيني يتعاملون مع ال�رشكات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة، مي��ك��ن ل��الحت��اد ال��ي��اب��اين 
الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية اأن 
االندماج  ل�صفقات  م�صدرا  بو�صفه  يرز 
اعتمادا  اخلارج  يف  االأخرى  واال�صتحواذ 

على نتائج التجربة يف اململكة املتحدة.
وحتولت ناجاتانني التي ال تولد �صوى 2 
اإىل  املائة من مبيعاتها يف اخلارج،  يف 
اليابانية  احلكومة  من  مدعوم  �صندوق 
هذه  وتعطي  "ت�صو�رش".  �صفقة  لدعم 
اإمكانية  اليابانية  للمجموعة  ال�صفقة 
العاملية  العمالء  قاعدة  اإىل  الو�صول 
يف  وم�صانع  "ت�صو�رش"  لدى  املتوافرة 

الواليات املتحدة وال�صني وفرن�صا.
بريطانيا  تعامل  كيفية  على  اعتمادا 
اآذار  يف  االحت��اد  من  اخل��روج  عملية  مع 
اأي�صا  م�رشفيون  يقول  املقبل،  )مار�ض( 
الطلب  ي�صعف  قد  الفو�صوي  اخلروج  اإن 

الياباين على املجموعات الريطانية.
يقول اأحد كبار امل�رشفيني املتخ�ص�صني 
�رشكة  يف  واال���ص��ت��ح��واذ  االن��دم��اج  يف 
من  ج��زءا  اأن  "اأعتقد  يابانية:  �صم�رشة 
االن��دف��اع يف ال��وق��ت احل��ايل ه��و اإمت��ام 
اململكة  يف  �صفقات  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 
عندما  النافذة  اإغالق  حالة  يف  املتحدة 
متر اململكة املتحدة يف الواقع من خالل 
مفهومة  القواعد  االحتاد.  مغادرة  عملية 
جيدا االآن، لكن ال�رشكات اليابانية تعتقد 

اأنها ميكن اأن تتغري".

يحتاج  بات  العراقية  ال�صوق  يف  الركود  مو�صوع 
ترتبط  معاجلات  ب�صمنها  اجل��ادة،  املراجعة  اىل 
اإجراءات  الر�صمية، وعر  املالية  ال�صيا�صة  بتن�صيط 
جانب  اىل  العام،  االإنفاق  على  ال�صيطرة  تخ�ّض 
وهيكلة  الع�صوائي،  اال���ص��ت��رياد  ملف  مراجعة 
واع��ادة  الر�صمية،  املوؤ�ص�صات  يف  العمالة  نظام 
املوظفني  روات���ب  ا�صتقطاع  ب�صيا�صات  النظر 

واملتقاعدين.
�صور هذا الركود اأ�صحت اأكرث ح�صورا يف م�صاهد 
عمليات  يف  ال�صيما  العراقية،  ال�صوق  يوميات 
البيع وال�رشاء وتداول العملة، حيث كثري ما ن�صمع 
بال�صيولة  االحتفاظ  واأّن  جامدة(  )ال�صوق  عبارة 

النقدية اأكرث اأمانا، و�صوال اىل االإحجام عن قيام 
عدم  من  خوفا  امل�رشيف،  ب��االإدخ��ار  املواطنني 
ف�صال  املالية،  لال�صتحقاقات  امل�صارف  دف��ع 
ال�صوق  الدوالر اىل  الوا�صحة يف �صخ  الزيادة  عن 
ارتفاع  على  انعكا�صات  من  يرتكه  وما  املحلية، 

ا�صعار الكثري من احلاجات.
اجلوهر  يف  تعني  االقت�صادي  ال��رك��ود  ظ��اه��رة 
لت�صخيمها  حا�صنة  بيئة  ووج��ود  اأزم��ة،  وج��ود 
ال�صيا�صية  املرجعيات  ع��ن  النظر  وب�����رشف   ،
امللف  ادارة  �صوء  ف��اإن  االأزم���ة،  لهذه  واالأمنية 
الف�صاد  مواجهة   على  القدرة  وعدم  االقت�صادي، 
تف�صي  يف  ال�صاغط  املوؤثر  هو  واالإداري  امل��ايل 
ظاهرة الركود، مقابل �صعف امكانات مواجهتها 
النظر  اع���ادة  ويف  امل�����رشف��ي��ة،  ال�صياقات  يف 
اأية  وغياب  الع�صوائي،  اال�صترياد  مبو�صوعات 

�صرتاتيجية لتن�صيط القطاعات التجارية والزراعية 
وال�صناعية.

االقت�صاد االأحادي
بات من الوا�صح جدا اأّن االقت�صادات الريعية هي 
واالأكرث  االقت�صادية،  االأزم��ات  يف  ت�رشرا  االأكرث 
يف  وال��رتاج��ع   الركود  ظواهر  لتف�صي  ا�صتعدادا 
ما  وهو  الوطنية،  موازناتها  ويف  اأ�صواقها،  اداء 
جنده وا�صحا يف طبيعة ال�صيا�صات التي اتخذتها 
النفط،  اأ�صعار  الكبري يف  االنخفا�ض  بعد  احلكومة 
اإذ ا�صبح العجز وا�صحا يف املوازنة، وتاأثرت معها 
من  الكثري  وتعطل  واال�صترياد،  وال�رشف  ال�صوق 
االجراءات  اعتماد  عن  ف�صال  والرامج،  امل�صاريع 
وتلكوؤ  العامة،  النفقات  تقليل  فيها  التق�صفية، مبا 
م�صاريع  فيها  مبا  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  دعم 
ال�صحة واخلدمات العامة، وتاأخر �رشف الرواتب، 

وخف�ض املوازنة اال�صتثمارية.
رهانا  يعني  النفط  اقت�صاديات  على  الرهان  اإّن 
ال�صوق،  م��ن  ج��زء  فالنفط  االأزم���ة،  عقلنة  على 
اإذ  ال�صوق،  حتكم  ثابتة  قواعد  هناك  والت��وج��د 
ومل�صالح  الدولية،  ولل�رشاعات  لل�صيا�صة،  خ�صع 
الدول، لذا بات  من ال�رشوري البحث عن عالجات 
ب�صكل  العراقية  االقت�صادية  للم�صكالت  واقعية 
بالتفاقم  االآخ��ذة  الركود  م�صكلة  وال�صيما  ع��ام، 
تداعياتها  تنعك�ض  ما  كثريا  معقدة  اأزم��ات  و�صط 
على الواقع االقت�صادي، وعلى اليات توزيع الرثوة 
الوطنية يف مفردات املوازنة، وهو ما بدا وا�صحا 
العام  موازنة  حول  املحتدمة  النقا�صات  خالل 

.2017
اإّن الثقة بامل�صتقبل مهمة ملواجهة اأزمة االقت�صاد 
النفطي، وهو ماي�صتدعي جملة من االجراءات التي 

كالقطاع  املجاورة  االقت�صادات  تن�صيط  تخ�ض 
اخلا�ض يف حلقاته املتعددة، وتنمية املوارد غري 
لهدر  الرادعة  القانونية  االآليات  وايجاد  النفطية، 
الف�صاد  ظاهرة  على  وال�صيطرة  الوطنية،  ال��رثوة 
ثقة  اأكرث  املواطن  يجعل  ومبا  املعقدة،  وملفاتها 
مبوؤ�ص�صات الدولة، مبا فيها املوؤ�ص�صات امل�رشفية.

اإجراءات و�صيا�صات
من ال�صعب احلديث عن االإجراءات من دون احلديث 
يف  االأ�صا�ض  هو  بينهما  فالتالزم  ال�صيا�صات،  عن 
التنفيذي،  اإعطائها بعدها  االإجراءات، ويف  تفعيل 
فكثريا ما جند ال�صيا�صات االقت�صادية وامل�رشفية، 
وحتى ال�صيا�صات التي تتعلق مبلفات اأخرى تفر�ض 
اأّن  ال�صيما  اقت�صادية،  معاجلة  اأية  على  �رشوطها 
موؤ�ص�صة  ت�صخم  وحتى  االأمني،  الواقع  تداعيات 
ا�صتحقاقات  اأي�صا  ت�صتدعي  ال��ع��ام،  التوظيف 

وهذا  عاجلة،  اج��راءات  تتطلب  و�صياقات  مالية، 
ما يعني جتاوزها لالأطر التخطيطية، لذا المنا�ض 
طموحة  اأهدافا  االقت�صادي  امُل�رشِّع  ي�صع  اأّن  من 
ال�صيا�صات  التداعيات، حتى ال تظل  ملواجهة هذه 
اال�صرتايجيات  على  با�صتمرار  �صاغطة  العمومية 

االقت�صادية، وعلى براجمها واأهدافها.
الربط ما بني ال�صيا�صي واالقت�صادي م�صاألة مهمة 
وم�صوؤولية  وا�صحة،  روؤية  تتطلب  لكنها  وحيوية، 
الوا�صح  غري  الركون  ولي�ض  وتخطيطية،  مهنية 
اأن  ال��ط��وارىء..واأح�����ص��ب  والإج����راءات  لل�صدفة، 
الواقع  �صيفقد  الع�صوائية  املعاجلات  هذه  تراكم 
وحتى  والتعايف،  للنمو  فر�صة  اأي��ة  االقت�صادي 
املواطن  اأمام  العراقي  االقت�صاد  �صورة  حت�صني 
الذي يعي�ض اخلوف من الركود الذي يطال حياته 

اليومية.
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ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

645.47
0.44
0.07%

2,557,343,800
3,483,554,017

614
47
13
15
19

0.53
1,967,000,000.00

0.90
283,150,000.00

0.36
241,700,000.00

1.84
211,444,572.00

0.90
185,418,963.00

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)IHLI( هالل

)IBPM( تغليف

)BSUC( سومر

0.53
1,042,497,472.00

1.84
380,596,832.00

0.90
252,024,000.00

0.90
166,877,072.00

14.39
93,226,328.00

)BMFI( موصل

)IBPM( تغليف

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)IRMC( ارامس
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