
يف  ث���ورة  النفط  اأح���دث  امل��ا���ض��ي،  ال��ق��رن  منت�ضف  منذ 
نتج  ال��ذي  ال��راء  لكن  العربي،  اخلليج  منطقة  اقت�ضادات 
عن ذلك، قلل من اأهمية التنويع االقت�ضادي يف نظر الدول 

الغنية بالنفط.
يف حني اأعرب �ضندوق النقد الدويل منذ زمن، عن قلقه ما 
احلكومات  لدى  متامًا  مفهوم  وهذا  النقمة".  "مورد  �ضماه 
هذه  بخطورة  اعرتافها  من  الرغم  على  لكن  اخلليجية، 
امل�ضكلة، اإال اأنها ما زالت تعتمد اعتماداً كبرياً على اإيرادات 

التجارة النفطية.
وقد نتجت عن حماوالت بع�ض تلك الدول تنويع اقت�ضاداتها 
ك��رون��ف��ول،  دي��ن��و  ي��ق��ول  وم��ت��وا���ض��ع��ة.  متباينة  نتائج 
 FRANKLIN( يف  لال�ضتثمار  التنفيذي  الرئي�ض 
"جنحت   :)TEMPLETON INVESTMENTS
النفط  اإ�ضهام  تخفي�ض  باهراً يف حماولة  االإمارات جناحًا 
والغاز يف الناجت املحلي االإجمايل اإىل نحو 30%، مقارنة 

على  كبرياً  اعتمادهما  زال  ما  اللتني  وقطر  بال�ضعودية 
تت�ضبب معيقات  اأخرى،  ناحية  القطاع". ومن  اإيرادات هذا 
التنويع االقت�ضادي ما ي�ضبه احللقة املفرغة، ب�ضبب تذبذب 
النفط،  على  االعتماد  يف  واملبالغة  احلكومية  االإي���رادات 
واملوؤ�ض�ضات،  احلكومات  على  االإي��رادات  اآثار  وملحدودية 
يف  االقت�ضاديني  كبرية  اوك��دي��ن،  عيد  فلورن�ض  ل�  وفقًا 
)ARABIA MONITOR(. كذلك تواجه دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي اآثاراً �ضلبية اأخرى ب�ضبب ت�ضخم اإيرادات 
النفط ورفع قيم اأ�ضعار �رصف العملة، الذي يقود بدوره اإىل 

تقليل تناف�ضية �ضادرات الدولة.
وظهرت احلاجة اإىل التنويع االقت�ضادي ب�ضكل اأكر اإحلاحًا، 
عقب انهيار اأ�ضعار النفط يف منت�ضف عام 2014. فتقل�ض 
ت�ضنيفات  وانخفا�ض  عالية،  بن�ضبة  احلكومية  امليزانيات 
دفع  الديون،  على  االعتماد  وتنامي  ال�ضيادية،  القرو�ض 
اإىل  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول  يف  ب��احل��ك��وم��ات 

حماوالت جدية لتقليل االعتماد على النفط والغاز.
من  ال��دوالرات  القرتا�ض  التوجه  اإىل  اأي�ضًا،  ذلك  اأدى  لكن 

ُعمان 1 مليار دوالر  �ضلطنة  العاملية، فاقرت�ضت  االأ�ضواق 
�ضندات  �ضكل  على  دوالر  مليار  و2.5  قرو�ض،  �ضكل  على 
دوالر  مليارات   10 جمع  قطر  دول��ة  حاولت  كما  ي��ورو. 
لتعزيز �ضيولة عملة الدوالر لديها، لكنها ح�ضلت على 5.5 
حتى  وانتظرت  �ضيادي،  دين  �ضكل  على  فقط  دوالر  مليار 
�ضهر مايو/ اأيار لتح�ضل على 9 مليارات دوالر اأخرى على 
يف  للعجز  الت�ضدي  فحاولت  ال�ضعودية  اأما  �ضندات.  �ضكل 
عدة،  جهات  من  دوالر  مليارات   10 واقرت�ضت  ميزانيتها، 
 MORGAN(و ،)GOLDMAN SACHS( :مثل
JP( و)MORGAN STANLEY(. و�ضت�ضعى غالبًا 
نحو  االأخ��رى،  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  جانب  اإىل 
التنويع.  االإمارات على �ضعيد  الذي حققته  النجاح  حتقيق 
 ABU DHABI( يف  االق��ت�����ض��ادي��ني  ك��ب��رية  ت��ق��ول 
م��ال��ك:  مونيكا   )COMMERCIAL BANK
"تت�ضمن القطاعات التي ت�ضهد منواً يف دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي: الطريان، وال�ضياحة، والتجارة، واخلدمات املالية، 

و�رصكات التكنولوجيا".

�سركة كهرباء فرن�سا
مايكل �ستوثارد

كهرباء  �رصكة  ح�ضلت  )�ضبتمرب(  اأيلول  يف 
حكومة  من  االأخ�����رص  ال�ضوء  على  فرن�ضا 
بناء  يف  قدما  للم�ضي  املتحدة  اململكة 
مليار   18 قيمتها  النووية  للطاقة  حمطة 

جنيه ا�ضرتليني يف جنوب غربي اإجنلرتا.
يف  �ضي"  ب��وي��ن��ت  "هينكلي  حم��ط��ة  ت��ع��د 
يف   7 نحو  توفريها  ب�ضبب   - �ضومر�ضت 
اململكة  يف  ال��ك��ه��رب��اء  ط��ل��ب  م��ن  امل��ائ��ة 
املتحدة - جزءا مهما يف تاأمني احتياجات 
تعمل  الذي  الوقت  يف  الكهرباء،  من  البالد 
من  التدريجي  التخل�ض  على  بريطانيا  فيه 

توليد الكهرباء من الفحم احلجري.

بالن�ضبة ل�رصكة كهرباء فرن�ضا، تعد ال�ضفقة 
با�ضم  املعروف  ُمفاعلها  اأن  الإظهار  فر�ضة 
"املفاعل االأوروبي املكيف بال�ضغط" ميكن 
للميزانية  ووفقا  املحدد  الوقت  يف  بناوؤه 
املحددة � عانت م�ضاريع اأخرى ت�ضتمل على 
ت�ضميم املفاعل االأوروبي املكيف بال�ضغط 
وت��اأخ��ريات  التكلفة  يف  كبرية  جت���اوزات 

كثرية.
متول  التي  ال�ضينية،  لل�رصكات  وبالن�ضبة 
لنيل  فر�ضة  تعد  هينكلي،  م�����رصوع  ثلث 
النووية  الطاقة  �ضناعة  يف  ق��دم  موطئ 

االأوروبية.
فرن�ضا  كهرباء  �رصكة  يف  م�ضادر  وحذرت 
املنافع  ل�رصكة  العمومية  امليزانية  اأن  من 
اأي  واأن  طاقتها  ف��وق  متو�ضعة  الفرن�ضية 
اأن  �ضاأنه  من  هينكلي  يف  البناء  يف  تاأخري 
االإداري��ني  كبري  وا�ضتقال  بال�رصكة.  ي�رص 
من  فرن�ضا  ك��ه��رب��اء  ���رصك��ة  يف  امل��ال��ي��ني 

من�ضبه ب�ضبب تلك املخاوف.
�ضعر  يف  النقاد  �ضكك  املتحدة،  اململكة  يف 
الذي  هينكلي  ملحطة  امل�ضمون  الكهرباء 
الربيطانية.  احلكومة  مع  عليه  االتفاق  مت 
رئي�ضة  لدى  اأمنية  خم��اوف  هناك  وكانت 
ال�ضني  الوزراء، ترييزا ماي، حول م�ضاركة 
يف امل�رصوع، لكنها وافقت واإن كان ذلك يف 
كهرباء  �رصكة  منع  مت  منقحة:  �رصوط  ظل 
مرحلة  خ��الل  ح�ضتها  بيع  م��ن  فرن�ضا 
اإنها ميكن  االإن�ضاء، وقالت اململكة املتحدة 
"ح�ضة كبرية" يف م�ضانع  اأن حت�ضل على 

الطاقة النووية امل�ضتقبلية.
عامل »�أوبر«

ليزيل هوك
اإجن���ازات  ال�����رصك��ات  م��ن  الكثري  حتقق  مل 
عام  يف  اأوب��ر  حققتها  التي  كتلك  عظيمة 
�رصكة  ك��ان��ت  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف   .2016
تقدمي  على  تعمل  االأجرة  �ضيارات  ا�ضتدعاء 

لق�ضمها  املال 
اخل�����ا������رص يف 
ب��اأ���رصع  ال�ضني 
لديها،  ممكن  ق��در 
ك����ان  ح������ني  يف 
التنفيذي،  الرئي�ض 
ت��راف��ي�����ض ك��االن��ي��ك، 
كل  م��ن  ي��وم��ا  يق�ضي 

خم�ضة اأيام هناك.
املتهور  االن���دف���اع  ذل���ك 
النامية  االأ����ض���واق  ن��ح��و 
اأوب����ر  ت��ع��ر���ض  اإىل  اأدى 
مليار   1.3 بلغت  خل�ضائر 
االأول  الن�ضف  خ��الل  دوالر 
رقم  هذا  اأن  ويعتقد  العام.  من 
خا�ضة  ل�رصكة  بالن�ضبة  قيا�ضي 
حزيران  ويف  ال�ضليكون.  وادي  يف 
)يونيو( ا�ضتثمر فيها �ضندوق الروة 
ال�ضيادية ال�ضعودي 3.5 مليار دوالر، 
ال�رصكة  جمعت  اأ�ضابيع  ب�ضعة  وبعد 
خط ائتمان باأكر من مليار دوالر. هذان 
احلدثان جعال تقييم املجموعة ي�ضل اإىل 

اأكر من 60 مليار دوالر.
اآب  ب��داي��ة  ن��ق��ط��ة حم��وري��ة يف  وج����اءت 
خ�ضائرها  اأوبر  خف�ضت  عندما  )اأغ�ضط�ض(، 
يف ال�ضني، من خالل بيع ق�ضمها هناك اإىل 
مقابل  املناف�ضة  ت�ضاك�ضينج  ديدي  �رصكة 

ال�ضينية  ال�رصكة  يف  ح�ضة  على  احل�ضول 
واحل�ضول على ا�ضتثمار بقيمة مليار دوالر 
على  اأي�ضا  ال�ضفقة  وا�ضتملت  دي��دي.  من 
ال�رصكتني املتناف�ضتني على مقاعد  ح�ضول 

لهما يف جمل�ض اإدارة كل منهما.
خالل  خمتلف  جم��ال  على  اأوب���ر  ورك���زت 
نطاق  تو�ضيع  ال��ع��ام:  من  الثاين  الن�ضف 
املركبات  جمال  يف  جتريها  التي  البحوث 
ذاتية القيادة. واأجنزت اأكرب عملية ا�ضتحواذ 
لها على االإطالق يف اآب )اأغ�ضط�ض(، ب�رصائها 
جمال  يف  تعمل  نا�ضئة  �رصكة  وهي  اأوت��و، 
ويف  القيادة.  ذاتية  ال�ضاحنات  تكنولوجيا 
امل�ضافرين  نقل  يف  بداأت  )�ضبتمرب(،  اأيلول 
�ضيارات  من  لها  جتريبي  اأ�ضطول  اأول  يف 
ومن  بيت�ضبريج،  يف  القيادة  ذاتية  االأج��رة 
التجارب  تلك  نطاق  تو�ضيع  على  عملت  ثم 

لت�ضل اإىل �ضان فران�ض�ضكو.
ال�ضبب  من  جزءا  اجلديدة  اجلهود  تلك  وتعد 
فادحة.  خ�ضائر  اأوب���ر  تكبد  ا�ضتمرار  يف 
يف  دوالر  مليون   800 ال�رصكة  وخ�رصت 
اإيرادات  الربع الثالث، وح�ضلت على �ضايف 

بلغ 1.7 مليار دوالر. 
متاعب »�سام�سوجن«

نيك فيلد�س
�ضام�ضوجن  ل�رصكة  امل��وف��ق��ة  ال��ع��ام  ب��داي��ة 
بعد  ال��ري��اح  اأدراج  ذهبت  لالإلكرتونيات 
اإلغاء  يف  متثل  م�ضبوق  غري  ق��رارا  اتخاذها 
اإنتاج جهاز "جاالك�ضي نوت 7" عقب ق�ضايا 
�ضالمة اأدت اإىل حظر ا�ضتخدام الهاتف الذكي 

يف الطائرات.
ال�رصكة  ق��ررت  )�ضبتمرب(  اأي��ل��ول  وبحلول 
ا�ضتبدال 2.5 مليون جهاز من نوع "نوت 7"، 
الهاتف كانت  باأن حرارة  و�ضط تقارير تفيد 
ترتفع فوق احلد ما يوؤدي اإىل احرتاق اجلهاز. 
البطاريات  مورد  على  باللوم  ال�رصكة  األقت 
وتلقت الثناء يف البداية ل�رصعتها يف اتخاذ 
االإجراء املنا�ضب. لكن تلك الثقة انهارت يف 
اأي�ضا  الوقت الذي بداأت فيه النماذج البديلة 
ا�ضرتجاع  تقرر  النهاية  ويف  االح��رتاق،  يف 

جميع االأجهزة والق�ضاء على هذا املوديل.
الهواتف  ا�ضتدعاء  قيمة  اأن  حمللون  وق��در 
يف  دوالر،  مليار   2.3 اإىل  ت�ضل  اأن  ميكن 
�ضام�ضوجن  فيه  تفوت  اأن  ميكن  الذي  الوقت 
وقالت  دوالر.  مليار   17 اإىل  ت�ضل  مبيعات 
ال�رصكة الكورية اإن اأرباحها الت�ضغيلية ميكن 
)ثالثة  تريليون وون  بواقع 3.5  اأن ترتاجع 
ال�ضتة  االأ�ضهر  م��دى  على  دوالر(  مليارات 
مل�ضكلة  االإجمالية  القيمة  يجعل  ما  املقبلة، 
مليارات  خم�ضة  من  اأكر  اإىل  ت�ضل  ال�ضالمة 

دوالر.
الأن  حممومة  كانت  العام  نهاية  اأن  وثبت 
دوالر  م��ل��ي��ارات  ثمانية  دف��ع��ت  ال�����رصك��ة 
ال�ضيارات  لال�ضتحواذ على �رصكة تكنولوجيا 
من  ل�ضغط  وتعر�ضت  اإند�ضرتيز"  "هارمان 
قبل حملة االأ�ضهم الن�ضطني الإعادة ما يقارب 
مليار   60 البالغة  ال�ضائلة  اأموالها  ن�ضف 
دوالر اإىل امل�ضاهمني واإجراء اإ�ضالحات على 

هيكلها. 
و�سائل �لتو��سل �الجتماعي

هانا كوت�سلر

مثل  االجتماعي،  التوا�ضل  �ضبكات  تتعر�ض 
فقد  والتدقيق.  للتمحي�ض  وتويرت،  في�ضبوك 
خم��اوف  االأم��ريك��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  ج�ضدت 
يف  بالعي�ض  للنا�ض  �ضمحت  باأنها  قدمية، 
املعلومات  �ضوى  فيها  يعرفون  ال  فقاعات 
التي تن�ضجم مع توجههم، واأوجدت خماوف 
جديدة، بجعلها االأخبار املزيفة تنت�رص ب�ضكل 

اأ�رصع من االأخبار احلقيقية.
فاملوا�ضيع  النار.  في�ضبوك على خط  وكانت 
التي تدعي باأن البابا �ضدق على فوز دونالد 
كلينتون  هيالري  من  مقربني  واأن  ترمب، 
البيتزا  حم��ال  اأح���د  يف  حلقة  يف  ت��ورط��وا 
كلها  اأط��ف��ال،  مع  جن�ضية  عالقات  الإق��ام��ة 
في�ضبوك  وردت  وا�ضعة.  ب�ضورة  انت�رصت 
باأنها تعمل على اإيجاد طرق يتم من خاللها 

متييز االأخبار املزيفة عرب ال�ضبكة.
ومت اعتماد تويرت من قبل ترمب بوقا ي�ضدح 
من خالله، متجاوزا و�ضائل االإعالم التقليدية 
اأي�ضا  انتقادات  املن�ضة  وواجهت  املت�ضككة. 
قبل  من  الكراهية  خطابات  بن�رص  ل�ضماحها 

"اليمني املتطرف".
م�ضكالت  ب�ضبب  ل�ضغط  تويرت  �ضهم  وتعر�ض 
يف منو اأعداد امل�ضتخدمني تخيم على ال�رصكة 
كانت  التي  ياهو  وقعت  بينما  �ضنوات،  منذ 
بيعها  �ضفقة  على  ما  ي��وم  عمالقة  �رصكة 
اإىل فريايزون مقابل 4.8 مليار دوالر فقط. 
يف  تويرت  فيه  ف�ضلت  ال��ذي  الوقت  يف  لكن 
العثور على م�ضرت، بعد حمادثات مع جوجل 
اأقل  �ضعرا  فريايزون  وقدمت  و�ضيلزفور�ض، 
اخ��رتاق  عملية  ع��ن  ي��اه��و  ك�ضفت  اأن  بعد 
اإن   � لينكد  �ضبكة  ح�ضلت  للبيانات،  كبرية 
اإىل  نف�ضها  بيع  على 26 مليار دوالر مقابل 

مايكرو�ضوفت.
BHS سركة �لتجزئة�

مارك فانديفيلد
"خطاأ  ارتكب  اإن��ه  جرين  فيليب  ال�ضري  قال 
املتاجر  �ضل�ضلة   ،BHS باع  عندما  نزيها" 
الئتالف  �ضخ�ض،  األ���ف   11 ت��وظ��ف  ال��ت��ي 
الربملان  نواب  �ضابقا.  مفل�ضة  �رصكة  بقيادة 
عملية  عن  الناجت  احلطام  يف  نقبوا  الذين 
املقبول  غ��ري  "الوجه  عليه  اأط��ل��ق��وا  البيع 

للراأ�ضمالية".
ني�ضان  يف   BHS م��ت��اج��ر  ان��ه��ي��ار  ك���ان 
انهيار  منذ  بريطانيا  يف  ف�ضل  اأكرب  )اأبريل( 
ذلك  عمل  فقد   .2008 عام  يف  "وولويرثز" 
ب��اآالف  اخلا�ض  التقاعد  دخ��ل  تراجع  على 
اإغاثة  �ضندوق  وحمل  ال�ضابقني،  العاملني 
مليون   300 تبلغ  اأن  ميكن  فاتورة  ر�ضمي 
ت�ضابل  دومينيك  يكن  ومل  ا�ضرتليني.  جنيه 
اأية  اأو  قبل،  من  قط  جتزئة  �رصكة  اأدار  قد 
 ،BHS متاجر  حجمها  يف  ت�ضابه  �رصكة 
وقد  املا�ضي.  العام  ال�ضل�ضلة  ا�ضرتى  عندما 
اأقر بح�ضوله على 4.1 مليون جنيه يف �ضكل 
خالل  وقرو�ض  ور�ضوم،  ومكافاآت،  رات��ب، 
مدة عمله يف �رصكة املتاجر التي امتدت 13 
كان  اال�ضتياء  من  االأك��رب  العبء  لكن  �ضهرا. 
حملة  يواجه  فهو  فيليب.  ال�ضري  ن�ضيب  من 
�ضري  لقب  من  لتجريده  الربملان  نواب  �ضنها 
من  �ضده  قانونية  اإجراءات  اتخاذ  واحتمال 

قبل اجلهاز التنظيمي.

احلياة  لت�ضيري  الدول  مار�ضتهما  اقت�ضاديان  نظامان 
االقت�ضادية ملجتمعاتها، هما الدولة والقطاع اخلا�ض، 
ومن البديهي اإن كل نظام له ايجابيات و�ضلبيات وكل 
منهما يدعي لو طبق بال�ضكل املر�ضوم له لكانت نتائجه 
يتبنى  الراهن  الوقت  ويف  اخر.  نظام  قبل  من  تعط  مل 
القطاع اخلا�ض قيادة اكرب االقت�ضادات املتقدمة وحتى 
من  كان  النجاح  اإن  اإال  ال�ضلبيات  بع�ض  ظهرت  وان 
ن�ضيبه على ار�ض الواقع، وحتى هذه ال�ضلبيات ظهرت 
ت�ضحيح  يف  املنا�ضب،  ب�ضكله  الدولة  دور  تفعيل  لعدم 
القطاع اخلا�ض، حيث ال ميكن  التي ميار�ضها  االأخطاء 
تبني اإدارة االقت�ضاد من قبل الدولة مع اإهمال وتهمي�ض 
دور القطاع اخلا�ض وكذا العك�ض اذ ال ميكن تبني ادارة 

االقت�ضاد من قبل القطاع اخلا�ض مع حجر الدولة يف 
زاوية ما، اإذ اإن دورهما معًا هو دور تفاعلي وت�ضاركي 
وت�ضاهمي اإي يتفاعالن ويت�ضاركان وي�ضهمان يف تقدم 
غري  العراق  يف  االقت�ضادي  النظام  الي��زال  االقت�ضاد. 
يرفع  اال�ضكاالت فهو  الكثري من  تكتنفه  املعامل  وا�ضح 
ال�ضوق  �ضعار  يرفع  اخ��ر،  �ضعار  ل�ضالح  ويعمل  �ضعار 
يف  واقعا  اال�ضرتاكي  املنهج  ويتبنى  اخلا�ض  والقطاع 
اغلب احلاالت، حيث التزال الدولة �ضاحبة ح�ضة اال�ضد 
 %80 من  اأكر  متلك  فهي  االنتاج،  و�ضائل  امتالك  يف 
قبل  منها 20% مملوكه من  املتبقي  وان  االرا�ضي  من 
ال�ضكنية،  االرا�ضي  من  االعظم  جزءه  ويتكون  االهايل 
العراق  امل�ضتثمر يف  اليه خارطة طريق  ا�ضارت  هذا ما 
املعدة من قبل برنامج جتارة للتنمية االقت�ضادية يف 
املحافظات. وان عدم ف�ضح املجال امام القطاع اخلا�ض 
لقيادة االقت�ضاد العراقي وتبني الدولة لال�ضرتاكية على 
خالل  من  تت�ضح  فّعال-  غري  -ب�ضكل  الواقع  ار���ض 

دائمًا  التي  البريوقراطية  م�ضاألة  هي  اخ��رى  م�ضاألة 
كرة  يف  واملتمثلة  اال�ضرتاكي،  بالنظام  ترتابط  ما 
حيث  ما،  م�رصوع  لفتح  الدولة  تتبنها  التي  االج��راءات 
يواجه امل�ضتثمر العراقي واالجنبي �ضعوبات يف تاأجري 
الوقت  بذل  عليهم  يتوجب  حيث  الدولة  من  االرا�ضي 
وكذلك  التاأجري  معامالت  متابعة  يف  الكبريين  واجلهد 
يوجد  الذي ال  الوقت  تاأمينات مببالغ كبرية يف  تقدمي 

�ضمان اكيد بح�ضولهم على عقود االيجار...اإلخ.
االقت�ضاد  على  الدولة  �ضيطرة  و�ضوح  من  يزيد  وما 
بع�ض  اىل  ن�ضري  اقت�ضادية  موؤ�رصات  عدة  هو  العراقي 
منها وحتى وان ح�ضل بع�ض من هذه املوؤ�رصات على 
ان  اإال  وادارت��ه��ا  امتالكها  يف  اخلا�ض  القطاع  تفوق 
االعم االغلب هو خا�ضع ل�ضيطرة الدولة، ومن اهم تلك 
املوؤ�رصات هو الناجت املحلي االجمايل، ال�ضادرات، راأ�ض 
املال الثابت، اإذ ان تو�ضيح م�ضاهمة كل من القطاعني 
�ضيعطي  امل��وؤ���رصات  ه��ذه  ت�ضكيل  يف  واخلا�ض  العام 

يف  املتبع  االقت�ضادي  النظام  ل�ضكل  وا�ضحة  �ضورة 
القطاع  ان  نلحظ  االول  املوؤ�رص  م�ضتوى  فعلى  العراق. 
العام ي�ضارك بن�ضبة كبرية يف الناجت املحلي االجمايل 
تتجاوز ن�ضبة القطاع اخلا�ض فيه، حيث بلغت اأكر من 
63.38% يف حني مل ي�ضارك القطاع اخلا�ض �ضوى يف 
عام2014،  يف  االجمايل  املحلي  الناجت  من   %36.61
واخل��دم��ات-امل��ح��دودة-ال��ت��ي  ال�ضلع  ان  يعني  وه��ذا 
العام  القطاع  قبل  من  تتم  العراقي  االقت�ضاد  ينتجها 

اأكرب من التي ينتجها القطاع اخلا�ض. 
النفطية  للروة  املالك  هي  العراقية  الدولة  ان  ومبا 
ال�ضادرات  وت�ضكل  خل��ارج  اىل  النفط  بت�ضدير  وتقوم 
ال�ضادرات  من   %99.30 ن�ضبته  ما  اخل��ام  النفطية 
ال�ضلعية يف عام 2015، وان املتبقي )0.3%( من ال�ضلع 
اليه  ا�ضار  ما  ح�ضب  اخل��ارج  اىل  ت�ضدر  التي  االخ��رى 
التقرير ال�ضنوي لل�ضادرات. وعلى الرغم من انخفا�ضها 
احلاد هي لي�ضت من �ضادرات القطاع اخلا�ض فقط بل 

هذا  وت�ضديرها،  انتاجها  يف  �رصيكه  اي�ضًا  الدولة  ان 
للقطاع  التناف�ضية  القدرة  �ضعف  �ضك  اأدنى  وبال  يوؤ�رص 
االقت�ضاد  على  ال��ع��ام  القطاع  �ضيطرة  ب��ل  اخل��ا���ض 
موؤ�رص  وهذا  االنتاجي  ولي�ض  الريعي  بال�ضكل  العراقي 
وعدم  ناحية  من  االقت�ضاد  على  الدولة  �ضيطرة  على 
على  و�ضيطرتها  الإدارت��ه  ال�ضحيح  بال�ضكل  فعاليتها 
القطاع النفطي الريعي من ناحية اخرى. اذ ان اإيراداتها 
االي��رادات  اجمايل  من   %90 ال�  ن�ضبة  تتجاوز  النفطية 
العامة وان النفقات اجلارية ت�ضكل ن�ضبًا مرتفعة اي�ضًا 
مل تنخف�ض عن 75% من اجمايل النفقات العامة، اي ان 
الروة النفطية تقت�رص على املوظفني فقط ومن �ضملتهم 
�ضبكة احلماية االجتماعية يف حني ان االخرين مل ينالوا 
�ضيئًا من حقوقهم النفطية، ف�ضال عن االجيال القادمة، 
للروة  االدارة  �ضوء  بل  فعالية  عدم  على  يدلل  ما  هذا 
النفطية بال�ضكل الذي يخدم م�ضلحة املجتمع العراقي.  
املال نالحظ من  راأ�ض  اما فيما يخ�ض اجمايل تكوين 

املال  راأ���ض  تكوين  الإجمايل  االولية  التقديرات  خالل 
املركزي  اجل��ه��از  اأع��ده��ا  التي   2013 ل�ضنة  الثابت 
يف  االكرب  احل�ضة  �ضاحبة  هي  الدولة  فاإن  لالإح�ضاء، 
من  اأكر  ت�ضكل  اإذ  الثابت،  املال  راأ�ض  اجمايل  تكوين 
ان  حني  يف  الثابت  املال  راأ���ض  اجمايل  يف   %84.31
القطاع اخلا�ض مل ي�ضكل اال ن�ضبة 15.68% منه.  لي�ض 
هذا فح�ضب بل ان القطاع العام ال يزال و�ضي�ضتمر حتى 
يف امل�ضتقبل الإدارة االقت�ضاد العراقي وما يوؤكد هذا هو 
ما ذكرته خطة التنمية الوطنية 2013-2017 عندما 
او�ضحت حجم اال�ضتثمارات املطلوبة لتن�ضيط االقت�ضاد 
حكومية  ا�ضتثمارات  اىل  اال�ضتثمارات  هذه  وق�ضمت 
كان  �ضواء  اخلا�ض  القطاع  )ا�ضتثمارات  حكومية  وغري 
 %79 احلكومية  اال�ضتثمارات  ت�ضكل  حملي(،  ام  اجنبي 
تفرت�ض  حني  يف  املطلوبة  اال�ضتثمارات  اجمايل  من 
اخلطة ان اال�ضتثمارات املتوقع انفاقها من قبل القطاع 

اخلا�ض �ضت�ضكل 21%من اجمايل اال�ضتثمارات.
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الدولة والقطاع الخاص كفيالن بتقدم االقتصاد
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اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

649.48
0.09
0.01%

1,172,078,467
1,475,326,777

600
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9
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0.91
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0.56
165,847,000.00

0.43
111,530,000.00

0.33
100,000,000.00

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل
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)BBAY( بلبنك
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0.60
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0.56
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0.75
63,883,420.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار
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)BMFI( موصل

)BROI( كريدت
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