
مل يت�ضح بعد حجم �النتاج �لنفطي �لذي يجب �أن يلتزم 
بخف�ض  �ملتعلق  �لنفطي  �التفاق  �ثر  على  �لعر�ق  به 
" �لذي �ضمل تخفي�ض ح�ضة  �النتاج يف دول" �الأوبك 
�لعر�ق بنحو 200 �ألف برميل يوميا ، يف وقت �أعلنت 
�لنفطية  �ل�ضادر�ت  معدل  �رتفاع  �لنفط  وز�رة  فيه 
�ربعة  من  �كثثر  �ىل  �ملا�ضي،  �لثاين  ت�رشين  ل�ضهر 
ماليني برميل يوميا، بجانب ما يقال عن �ال�ضتهالك 
�ملحلي �لذي يقدر بنحو 550 �ألف برميل يوميا ، يف 
برميل  ماليني   3.750 بنحو  �لبيع  معدل  ُحدد  حني 
وهو   2017 للعام  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  يف  يوميا 
�لتطبيق  حيز  �أوبك"  �تفاق"  فيه  �ضيدخل  �لذي  �لعام 
.ما يعني �ن �عتماد م�ضتوى �النتاج يف ت�رشين �لثاين 
يجب  �لتي  �مل�ضدرة  �لكميات  م�ضتوى  لتحديد  ك�ضقف 
للت�ضدير  �الأعلى  �حلد  �ضيجعل  �لعر�ق  بها  يلتزم  �أن 

�ضيحد  �ل�ضقف  وهذ�   ، يوميا  برميل  ماليني   3.800
من هام�ض حركة �لت�ضدير �ضعود� عند 50 �ألف برميل 
�لكميات  �نخفا�ض  تعوي�ض  �ن  مبعنى   ، فقط  يوميا 
�مل�ضدرة حتت �أية ظروف بح�ضب �تفاق �أوبك يجب �أن 
�ذ� ما مت  �ألف برميل يوميا  ال يتعدى معدل �خلم�ضني 
جمعه وتق�ضيمه على عدد �أيام �ل�ضهر �لو�حد، ما يجعل 
�أولها  ملفات،  ثالثة  �د�رة  م�ضوؤولية  �أمام  �لنفط  وز�رة 
�الأقليم  وحكومة  �ملركزية  �حلكومة  بني  �التفاق  هو 
وثانيها ملف �لظروف و�ملتغري�ت �جلوية و�النتاجية 
يحجم  "�لذي  �أوبك  دول"  �تفاق  وثالثها  و�لت�ضويقية، 
كمية �ل�ضادر�ت.وبناء عليه �ضيكون على وز�رة �لنفط 
ملفي  �د�رة  ب�ضدد  وهي  و�حلرفية  بالذكاء  �لتحلي 
�النتاج و�لت�ضويق، �ذ لي�ض من �مل�ضتبعد ن�ضوب خالف 
– وهذ� ما ال نتمناه  �عتدنا  بني �ملركز و�القليم كما 
- فيمتنع �الأخري عن ت�ضليم �لنفط �ىل "�ضومو" بدو�ع 
خمتلفة مثلما يح�ضل يف كل عام، وهنا ال بد من �الأخذ 
�لكميات  يف  �لنق�ض  تعوي�ض  �مكانية  �الهتمام  بنظر 

�رشكة"  و�ن  خ�ضو�ضا  �جلنوبية  �ملنافذ  من  �مل�ضدرة 
�ضومو" هي �ملمثل �لوحيد للعر�ق يف �الأ�ضو�ق �لنفطية 
�لو�ضط  يف  �لنفطية  �حلقول  قدرة  عن  ف�ضال  �لعاملية، 
عرب  و�ضخه  �لنفط  من  �ملزيد  �نتاج  على  و�جلنوب 
�ملنفذ �جلنوبي .ما يعني �ي�ضا �همية �يجاد تو�فقات 
مع �ل�رشكات �ملنتجة يف حقول �لو�ضط و�جلنوب، خللق 
مرونة يف �النتاج تبعا للمتغري�ت ، مبا ي�ضمن ت�ضدير 
معدل �لبيع �ملح�ضوب يف �ملو�زنة، وبخالفه فان ملف 
�التفاق يف" �أوبك " �ضريتد على حجم �الير�د�ت �ملالية 
�ذ   ، �لنفط  �أ�ضعار  �رتفاع  بدعوى  �يجابا  ولي�ض  �ضلبا، 
تنفرد �رشكات �لنفط �لكربى باالم�ضاك بلعبة �الأ�ضعار، 
�لطاقة  وكالة  مدير  ت�رشيح   عند  قليال  هنا  ولنقف 
�لذي  �ملا�ضي،  �خلمي�ض  يثثوم  بثثريول  فثثاحت  �لدولية 
تقلبات  مرحلة  على  مقبلة  �لنفط  �أ�ضو�ق  "�ن  فيه  قال 
�لنفط  "�أوبك" و�إن تدفقات  قر�ر  �الأ�ضعار بعد  �أكرب يف 
 60 قرب  �إىل  �الأ�ضعار  �رتفعت  �إذ�  �ضتزد�د  �الأمريكي 

دوالر� للربميل".   

تعي�ض �ملنطقة �الأوروبية خالل �اليام �حلالية، 
خروج  فبعد  �ال�ضتقر�ر،  وعدم  �لقلق  من  حالة 
جاء  �الأوروبثثثي،  �الحتثثاد  نطاق  من  بريطانيا 
�ضادمًا  �المريكية  �النتخابات  يف  تر�مب  فوز 
طبيعة  على  �حلائرة  �الأ�ضئلة  من  بكثري  وملقيًا 
بد�أ  �لذي  �مل�ضهد  هذ�  �ملقبل،  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضهد 
�ل�ضيا�ضات  يف �لتحول قد يف�ضي �إىل حتول يف 
�القت�ضادية �الأوروبية، وبخطو�ت بطيئة لكنها 
�القت�ضادية  �ل�ضيا�ضة  مد  بثثد�أ  بالثقة  مفعمة 
طويل  وقت  مي�ضي  ال  وقد  �أوروبثثا  يف  يتحول 
�أ�ضافت  فقد  �أملانيا،  �ملد  ذلك  يجتاح  �أن  قبل 
�ملفو�ضية �الأوروبية �ضوتها لقائمة طويلة من 
�الإنفاق  �أملانيا بزيادة  �لتي تطالب  �ملوؤ�ض�ضات 
لتبدو برلني يف و�ضع �أكر �نعز�ال من �أي وقت 
م�ضى منذ تفجر �الأزمة �ملالية �لعاملية قبل ما 

يقرب من ع�رش �ضنو�ت.
�الأملاين  �ملالية  وزير  �ضارع  متوقع  هو  وكما 
�الإعثثالمثثيثثة  و�ملثثوؤ�ثثضثث�ثثضثثة  �ضيوبله  فولفجاجن 
دعثثوة  مهاجمة  �إىل  �أملثثانثثيثثا  يف  �ملحافظة 
بكثري"  �إيجابية  �أكر  مايل  "لو�ضع  �ملفو�ضية 

يف منطقة �ليورو. وبحلول �لعام �ملقبل �ضتكون 
�خلطوة �الأوىل هي �ضوب تغري �أو�ضع نطاقا يف 
�لو�ضع  عن  بعيد�  �الأوروبي  �القت�ضادي  �لنهج 
�لذي جنحت برلني يف �ل�ضغط من �أجله ل�ضنو�ت 
عديدة ومتثل يف منح �الأولوية للتق�ضف، ورمبا 
�لتي  �ل�ضغوط  منها  عو�مل  عثثدة  ذلثثك  يغذي 
�النتخابات  يف  تر�مب  دونالد  فوز  يفر�ضها 
�الأمريكية وكذلك ت�ضكيل حكومة جديدة يف كل 

من فرن�ضا و�أملانيا عام 2017.
ناحية  من  فهو  خا�ضة،  �أهمية  تر�مب  ولفوز 
�إنفاق  لزيادة  �أملانيا  على  �ل�ضغوط  �ضيزيد 
�ملال �لعام على �لدفاع و�الأمن، وهو يبعث من 
ناحية �أخرى بر�ضالة قوية للموؤ�ض�ضة �ل�ضيا�ضية 
�الأملانية عن �أخطار جتاهل �لطبقة �لدنيا �لتي 
�لعوملة  قوى  بفعل  باالإحباط  �ضعورها  يتز�يد 
و�لتي �أبدت ��ضتعد�دها للتنفي�ض عن غ�ضبها من 

خالل �النتخابات.
�ملقبلة  �لفرن�ضية  لالنتخابات  �ضيكون  كما 
�أهمية كبرية، فاملر�ضحان �للذ�ن يتناف�ضان على 
�لفوز برت�ضيح ميني �لو�ضط وهما فر�ن�ضو� فيون 
و�آالن جوبيه يِعد�ن باإ�ضالح �قت�ضادي جذري 
�ملقبل،  �لعام  من  �أيار  مايو  يف  �نتخبا  ما  �إذ� 

�أي  كربى"  "�ضفقة  �أمام  �لباب  يفتح  قد  وهذ� 
ت�ضوية ملبادلة �إ�ضالحات بتد�بري حتفيزية بني 
فرن�ضا و�أملانيا تردد �حلديث عنها منذ �ضنو�ت 
�ضعف  ظل  يف  م�ضتحيال  كان  تنفيذها  �أن  غري 
وتدين  �ضعبيته  وعدم  �أولوند  فر�ن�ضو�  �لرئي�ض 

�الأد�ء �القت�ضادي يف فرن�ضا.
هو  للتغيري  �حلقيقي  �لثثعثثامثثل  يثثكثثون  ورمبثثثا 
�ملقبل  �لعام  خريف  يف  �الأملانية  �النتخابات 
�أملانيا  نهج  فيه  جت�ضد  �لذي  �ضيوبله  وم�ضري 
�ل�ضيا�ضة  يف  بالقو�عد  �اللثثتثثز�م  على  �لقائم 

�ملالية.
�النتخابات  لهذه  �ملحتملة  �لنتائج  و�أرجثثح 
بني  �آخثثر  كبري�"  "�ئتالفا  �ضتكون  يبدو  فيما 
مريكل  �أجنيال  �مل�ضت�ضارة  بزعامة  �ملحافظني 
و�لدميقر�طيني �ال�ضرت�كيني �لذين ميثلون ي�ضار 
قد  �ال�ضرت�كيني  �لدميقر�طيني  �أن  غري  �لو�ضط. 
يطالبون بوز�رة �ملالية هذه �ملرة مثلما فعلو� 
وهثثذ�   ،2005 عثثام  �الأوىل  مريكل  واليثثة  يف 
�ضيدفع �ضيوبلة لوز�رة �أخرى ما يحد من دوره 

كحار�ض على �الن�ضباط �ملايل.
و��ضتبعد كري�ضتيان �أودند�ل كبري �القت�ضاديني 
لدى مركز �الإ�ضالح �الأوروبي �أن يكون للدعوة 

�أطلقتها  �لثثتثثي 
�ملثثثثفثثثثو�ثثثثضثثثثيثثثثة 
لزيادة  �الأوروبثثيثثة 
�النثثفثثاق تثثاأثثثري على 
موقف �أملانيا، ويعتقد 
حيوية  �أكثثر  نقا�ضا  �أن 
�أملانيا  د�خثثل  يتطور  بثثد�أ 
ور�ء  مثثثن  �حلثثكثثمثثة  حثثثول 
�لقائمة  �ضيوبله  �ضيا�ضات 

على مبد�أ �مليز�نية �ملتو�زنة.
�أجرته  للر�أي  ��ضتطالع  و�أظهر 
�يثثه.�آر.دي  �لعامة  �الإذ�عثثة  هياأة 
يف �ضبتمرب �أيلول �أن 58 يف �ملئة 
�إير�د�ت  �إنفاق  يوؤيدون  �الأملان  من 
��ضتثمار�ت  على  ��ضافية  �رشيبية 
يف   22 مع  باملقارنة  �لتحتية  �لبنية 
يف  و16  �لدين  خف�ض  يف�ضلون  �ملئة 

�ملئة يريدون خف�ض �ل�رش�ئب.
تعادل قيمة �ليورو يعود مع �رتفاع �لدوالر

 11 يف  له  م�ضتوى  �أعلى  �إىل  �لثثدوالر  �رتفع 
�أعلى  والم�ض  �لعمالت  من  �ضلة  مقابل  �ضهر� 
م�ضتوياته يف عام مقابل �ليورو يف �لوقت �لذي 
�لنقا�ض  وم�ضتثمرون  كثثربى  بنوك  فيه  بثثد�أت 
�لقيمة  تعادل  جتاه  �آخر  حترك  �إمكانية  حول 

مع �لدوالر. وعقب موجة �ضعود �متدت الأ�ضبوع 
�الأمريكية  �ل�ضند�ت  عثثو�ئثثد  بثثزيثثادة  مدفوعة 
�لبنوك  بع�ض  بدت  �لرئا�ضية  �النتخابات  بعد 
�لكربى �أكر حذر� بقليل جتاه �لتوقعات �لفورية 
دعما  �الأمريكية  �لعملة  تلقي  مع  لكن  للدوالر، 
�إد�رة  جانب  من  ت�ضخمية  بدفعة  توقعات  من 
من  �ملزيد  يحفز  قد  ما  �ملقبلة  تر�مب  دونالد 
�الرتفاعات يف �أ�ضعار �لفائدة �الأمريكية، �ضعد 
وذلك  �ليورو  مقابل   1.07 ليتخطى  �لثثدوالر 
�الأول  كانون  دي�ضمرب  �أو�ئثثل  منذ  �الأوىل  للمرة 

.2015
من  �ملزيد  ب�ضاأن  خمثثاوف  تر�مب  فثثوز  و�أثثثار 
لال�ضتقر�ر  �ملزعزعة  �ملحتملة  �النت�ضار�ت 
�لقادمة  �ل�ضنو�ت  يف  �أوروبثثثا  عرب  للقوميني 
�أن  و�ملتعاملني  �مل�رشفيني  من  عثثدد  وتوقع 
يرت�جع �ليورو �ضوب م�ضتويات منخف�ضة قرب 
�لدوالر  ��ضتقر عنده  �لذي  �مل�ضتوى  1.05 وهو 
و�رتفعت  �ملا�ضي،  �لعام  �رتفاعه  موجة  يف 
مئوية  نقطة  ن�ضف  �أي�ضا  �الأمريكية  �لعملة 
مقابل �لني �إىل �أعلى م�ضتوياتها منذ �الأول من 
يونيو حزير�ن لتدفع موؤ�رش �لدوالر �ىل �ل�ضعود 
100.41. و�إذ�  �إىل  �إ�ضافية  0.2 باملئة  بو�قع 
حترك �ملوؤ�رش فوق 100.51 فاإن هذ� �ضيدفعه 
 .2003 ني�ضان  �أبريل  منذ  م�ضتوى  �أعلى  �إىل 
من  �أكر  يف  باملئة  خم�ضة  نحو  �ملوؤ�رش  وربح 

�أ�ضبوع بقليل.
�إىل  باملئة   0.2 �لثثدوالر  �رتفع  �لثثني  ومقابل 
يف  �رتفاعه  ذروة  �ضجل  �أن  بعد  ين   109.69
�لدوالر ثلث  109.34، وربح  �أ�ضهر عند  خم�ضة 
نقطة مئوية مقابل �جلنيه �ال�ضرتليني و�لدوالر 
مقابل  �ملئة  يف  و�حثثد  نحو  و�رتثثفثثع  �لكندي 
�نخفا�ض  ب�ضبب  �لذي تر�جع  �ال�ضرت�يل  �لدوالر 

�أ�ضعار �لنفط وغريه من �ل�ضلع �الأولية.
يف  عامني  منذ  م�ضتوياته  �على  يف  �لت�ضخم 

منطقة �ليورو و�لبطالة على حالها
بلغ �لت�ضخم يف منطقة �ليورو �على م�ضتوياته 
خرب  وهو  �يلول/�ضبتمرب،  يف  عامني  نحو  منذ 
يحاول  �لثثذي  �الوروبثثثي  �ملركزي  للبنك  �ضار 
و�ضط  �ملحللني  يفرح  مل  لكنه  �ال�ضعار،  زيثثادة 

��ضتمر�ر ن�ضب �لبطالة على حالها.
�ملكتب  ن�رشها  �لتي  �الرقثثثام  على  وتعليقا 
�الوروبي لالح�ضاء )يورو�ضتات( ذكر �خلبري يف 
�ي �ت�ض ��ض غلوبال هاورد �رت�رش �نه "�ضيرتتب 
على �لبنك �ملركزي �الوروبي ��ضتيعاب م�ضار�ت 

متناق�ضة".
�ملثثركثثزي  �لبنك  �ضُي�رش  "بالطبع  و��ثثضثثاف 
ليبلغ  �ل�ضعفني  �ىل  �لت�ضخم  بزيادة  �الوروبي 
 +0،2% مقابل  �يلول/�ضبتمرب  يف   +0،4%
منذ  له  م�ضتوى  �على  وهثثو  �ب/�غ�ضط�ض،  يف 
توقعات  مع  �لرقم  هذه  ويتطابق  �ضهر�"،   23
�ملالية  �خلدمات  مزود  �ضاألهم  �لذين  �ملحللني 
"فاكت�ضيت"، لكنه ال يز�ل بعيد� جد� عن �لهدف 
ت�ضخم  ن�ضبة  عن  �ملركزي  �لبنك  حثثدده  �لثثذي 
قريبة من %2 وتعد مفيدة للن�ضاط �القت�ضادي.
عامني  منذ  �الوروبثثي  �ملركزي  �لبنك  وي�ضعى 
�لنمو  النثثعثثا�ثثض  �القثثثر��ثثثض  حثثركثثة  لتن�ضيط 
وعزز  �لث19.  �ليورو  منطقة  دول  يف  و�لت�ضخم 
�القت�ضاد  لدعم  �جثثر�ء�تثثه  كبرية  درجثثة  �ىل 
متدنية  م�ضتويات  �ىل  فثثو�ئثثده  بتخفي�ض 
تاريخيا وتوفري قرو�ض �ضخمة با�ضعار متدنية 

للم�ضارف و�عادة �رش�ء �ضهرية باجلملة ال�ضهم 
�لديون يف �ال�ضو�ق.

�لطاقة،  )غري  �ال�ضا�ضي  �لت�ضخم  �رقثثام  �ن  �ال 
�لكحولية  �ملثث�ثثرشوبثثات  �لغذ�ئية،  �ملنتجات 
و�لتبغ( �الكر �ف�ضاحا عن �لتوجه �لفعلي النها 
�ىل  تدعو  ال  تقلبا،  �الكثثر  �ملنتجات  ت�ضتثني 
�يلول/ يف   +0،8% ن�ضبة  ت�ضجيل  مع  �لبهجة 

�ضبتمرب على غر�ر ما ح�ضل يف �ب/�غ�ضط�ض.
جاك  �يكونوميك�ض  كابيتال  لدى  �ملحلل  ولفت 
�يلول/ يف  �لت�ضخم  "ت�ضارع  �ن  �ىل  �لنظر  �لن 
تر�جع  عن  ح�رشي  �ضبه  ب�ضكل  نتج  �ضبتمرب 
��ضعار  �ضجلت  �لو�قع  يف  �لطاقة"،  ال�ضعار  �قل 
�يلول/�ضبتمرب  يف  بكثري  �قل  تر�جعا  �لطاقة 
 -5،6% بلغ  �ل�ضابقة،  �ال�ضهر  من   )%-3(
متوز/يوليو  يف  و6،7%-  �ب/�غ�ضط�ض  يف 

و%6،4- يف حزير�ن/يونيو.
ن�ضبة  هثثو  �ي�ضا  �خلثثثرب�ء  قلق  يثري  مثثا  �ن  �ال 
ز�ل  "وما  ��ضهر   4 �لتي مل ترت�جع منذ  �لبطالة 
جي  �ن  �ي  خبري  بح�ضب   "10% فوق  �ضقفها 
بريت كوليني، بالفعل بقيت ن�ضبة �لعاطلني عن 
�لعمل ثابتة يف �ب/�غ�ضط�ض يف منطقة �ليورو 
�لن�ضبة  �لرغم من �ن هذه  %10،1. وعلى  على 
 2011 متوز/يوليو  منذ  �مل�ضجلة  �الدنثثى  هي 
�لبطالة يف �ملدة  ال تز�ل �على من معدل ن�ضبة 
ن�ضوب  قبل   )8،8%( و2007   1999 بني  ما 

�الزمة يف منطقة �ليورو.
كذلك تتعلق �ملخاوف يف منطقة �ليورو بزيادة 
8000 �ضخ�ض على عدد �لعاطلني عن �لعمل يف 
�ال�ضهر  يف  �لثانية  �لزيادة  وهي  �ب/�غ�ضط�ض، 
�لثالثة �الخرية"، بح�ضب �رت�رش، من جهة �خرى 
�لبلد�ن  بني  قائمة  �لكربى  �لثثفثثو�رق  ز�لثثت  ما 
�لتي تبنت �لعملة �ملوحدة. و�علنت �ملانيا ذ�ت 
�لبطالة  ن�ضبة  �ملنطقة  يف  �القثثوى  �القت�ضاد 

�القل يف �ب/�غ�ضط�ض �لتي بلغت 4،2%.
�العثثلثثى  �لثثبثثطثثالثثة  ن�ضب  �ضجلت  �ملثثقثثابثثل  يف 
حزير�ن/ يف   23،4%( �ليونان  يف  جمثثدد� 
��ضبانيا  ويف  متو�فر(  رقم  �خر   ،2016 يونيو 
من  �قثثل  �ضجلت  فقد  فرن�ضا  �مثثا   .)19،5%(
�الرقام  لكن   ،10،5% ن�ضبة  مع  بقليل  �ملعدل 
ن�ضبة  بلغت  حيث  عاما   25 دون  للذين  ��ضو�أ 
منطقة  %20،7 يف  منهم  �لعمل  �لعاطلني عن 
�ليورو، هنا �ي�ضا �ضجلت �ملانيا �لتي غالبا ما 
يلقى نظام �لتدريب لديها �ال�ضادة �لن�ضبة �القل 
و��ضبانيا  �ليونان  �ضجلت  كما   .6،9% وهي 
حزير�ن  يف  بلغتا  �للتني  �العثثلثثى  �لن�ضبتني 
بالتو�يل %47،7 )�خر رقم متو�فر( و43،2%، 
�لثثدول  لثثدى  �الجمالية  �لبطالة  ن�ضبة  وبلغت 
 8،6% �الوروبثثي  �الحتثثاد  يف  �لث28  �الع�ضاء 

ثابتة مقارنة بن�ضبة متوز/يوليو.
�ضبتمرب  يف  �ليورو  منطقة  �رشكات  �أن�ضطة  منو 

باأقل وترية منذ بد�ية 2015
�أظهر م�ضح �أن �أن�ضطة قطاع �الأعمال يف منطقة 
مطلع  منذ  لها  وتثثرية  باأ�ضعف  منثثت  �لثثيثثورو 
2015 يف �أحدث داللة على �أن �قت�ضاد �ملنطقة 
�الإنفاق  �ل�رشكات  وقل�ضت  �لد�فعة،  قوته  يفقد 
يف ظل تنامي �حلذر ب�ضاأن �الآفاق �القت�ضادية 
و�ل�ضبابية �ل�ضيا�ضية يف �لوقت �لذي ت�ضتعد فيه 
�الحتاد  عن  �النف�ضال  �إجر�ء�ت  لبدء  بريطانيا 
يف  �النتخابات  موعد  فيه  ويقرتب  �الأوروبثثي 

�أملانيا وفرن�ضا.

�الر��ضي  وحترير  �لعر�قي  �لن�رش  ب�ضائر  ظهور  مع 
من  �الرهابية  »د�ع�ض«  ع�ضابات  وطرد  �ملغت�ضبة 
نينوى،  مبحافظة  لهم  معقل  �خر  يف  وقر�نا  مدننا 
ر�ضم  على  �الن  منذ  تعمل  �ن  �حلكومة  على  ينبغي 
خارطة �قت�ضادية جديدة تليق بتعزيز �النت�ضار�ت 
�لدورة  �ىل  �ملحررة  �ملناطق  و�عثثادة  و��ضتثمارها 
�قت�ضاد  لبناء  �ملا�ضي  �خطاء  لتجاوز  �القت�ضادية 
�المكانات  جميع  م�ضتثمر�  للف�ضاد  ر�ف�ض  وطني 
و�ضوال  للدخول  �ملثثولثثدة  �لقطاعات  يف  �ملتاحة 
لتنمية حقيقية تبعد �لعر�ق من �عتماد مو�زنته على 

بيع نفطه.
�ن �لدرو�ض �مل�ضتنبطة من �لعقد �ملا�ضي ��رشت عجز� 
يف �لقو�نني و�ل�ضو�بط و�الجر�ء�ت �خلا�ضة بتحقيق 
�لتنمية على �لرغم من وجود �الر�ضية �خل�ضبة لها 

من ناحية �لروة �لب�رشية و�لفكرية و�ملو�د �الولية 
عملت  �ل�ضو�بط  هثثذه  بع�ض  �ن  بل  �ملثثال،  ور�أ�ثثض 
�لقطاعات،  لبع�ض  �القت�ضادي  �لتقدم  تعويق  على 
يف  �لوطنية  �ل�ضناعات  على  �العتماد  عن  فبدال 
رفد �حتياجات دو�ئر �لدولة من �الثاث و�لتي تقدر 
بع�رش�ت �ملليار�ت من �لدوالر�ت ،مت ��ضتري�د جميع 
�حتياجات تلك �لدو�ئر من �ثاث مكتبية وكهربائية  
و�خرى غريها من دول �جلو�ر على �لرغم من وجود 
معامل حكومية خا�ضة تنتج �ل�ضلع ذ�تها وبا�ضعار 
�خلرب�ء  قبل  من  و�ملطالبة  �لت�ضديد  وعند  مناف�ضة 
�القت�ضاديني ووز�رة �ل�ضناعة وجمعيات ومنظمات 
غري حكومية تعنى بالقطاع �خلا�ض، تدّخل �لف�ضاد 
وليبقي  �لعر�قي  باملنتوج  ليطعن  و�ملايل  �الد�ري 
�مو�ل �لف�ضاد �ملتاأتية من �ال�ضتري�د يف تز�يد م�ضتمر.
�ل�ضلع  �مثثام  م�رش�عيها  على  �حلثثدود  �نفتاح  �ن 
�لعر�ق  بافر�غ  �أ�ضهم  �ضو�بط  دون  من  �مل�ضتوردة 

من �مو�له وقلب �ذو�ق �لعر�قيني نحو رف�ض �ملنتج 
و�لرخي�ض،  �لرديء  �مل�ضتورد  يناف�ضه  �لذي  �لوطني 
وز�دت من �الير�د�ت �ملالية لدول �جلو�ر �المر �لذي 

و�الهلية  �حلكومية  و�ملعامل  �مل�ضانع  �غلب  حول 
�ىل خمازن ل�ضلع م�ضتوردة كانت تنتجها قبل وقت 
�لب�ضاتني و�حلقول  قريب، و�ل�ضيء ذ�ته ينطبق على 

لتبتلع  �لبطالة  د�ئرة  تو�ضع  �ىل  �دى  ما  �لزر�عية، 
��ضحاب  وحتى  و�خلريجني  �لثثكثثفثثاء�ت  ��ضحاب 
تتميز  �لتجار  من  طبقة  وظهور  �لعليا  �ل�ضهاد�ت 
�حلثثدوديثثة  �ملنافذ  دو�ئثثثر  مثثع  م�ضبوهة  بعالقات 
�ن  بل  �لبالد،  �ىل  �ملطابقة  غري  �لب�ضائع  لتمرير 
تايون  يف  ومثثز�رع  م�ضانع  ��ضرتى  �لتجار  بع�ض 
يحتاجه  ما  �لعر�ق  لتوريد  و�ل�ضني  وتركيا  و�ير�ن 
زيت،  �ضاي،  )حبوب،  غذ�ئية  كانت  �ضو�ء  �ضلع  من 
منزلية،  )كهربائية،  �ضناعية  �و  حلثثوم...(  حليب، 
�لوطني  �ملنتج  ��ضبح  مالب�ض،  مفرو�ضات....( حتى 

غائبا متاما عن �ال�ضو�ق .
�خلارطة �القت�ضادية �ملطلوبة �لتي يجب �ن تر�َفق 
�لعر�ق  جتنب  �ن  ميكنها  للتطبيق  زمني  بجدول 
كو�رث �عتماده على مبيعات �لنفط كم�ضدر رئي�ضي 
�خلا�ض  �لقطاع  تدريجيا  ،وتنع�ض  �ملالية  للمو�زنة 
وتخ�ضع �ال�ضتري�د�ت �ىل رقابة �ضارمة تخف�ض من 

على  جديدة  �ضو�بط  وت�ضع  �لعملة  تهريب  عمليات 
وتهتم  �ملركزي  �لبنك  يف  �ليومية  �ملثثز�د  عمليات 
كانت  �ضو�ء  �ملحررة  �ملناطق  يف  �لدخل  مبولد�ت 
�البثثار  �و  �حليو�نية  �لثثروة  �و  �لزر�عية  �الر��ثثضثثي 
�لنفطية، �و �ملعامل �و �ملناطق �ل�ضياحية و�الثارية 

و�ملز�ر�ت �لدينية مع �ملنافذ �حلدودية. 
�الرهثثاب  على  �نت�ضار�تها  وبعد  �حلكومة  وعلى 
وبعد تثبيت �ال�ضتقر�ر و�المن يف �ملناطق �ملحررة 
�الكادمييني  من  �الفثثادة  على  تعمل  �ن  و�لثثرخثثوة 
لو�ضع خطة  و�مل�ضت�ضارين  و�ملتخ�ض�ضني  و�خلرب�ء 
حقيقية تنهي �لديون �ملرتتبة على �لعر�ق وت�ضتثمر 
جميع �لطاقات �ملكنونة و�ل�ضامرة مع �الفادة من 
�لطاقات �لب�رشية وجي�ض �لعاطلني من خالل �عادة 
�القت�ضادية  بالتنمية  �خلا�ضة  �لقو�نني  �ضياغة 
و�جثثر�ء�ت  �لف�ضاد  مكافحة  و�ضو�بط  و�ال�ضتثمار 

مز�د�ت �لبنك �ملركزي ودو�ئر �ملنافذ �حلدودية.  
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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

640.53
1.74
0.27%

24,469,252,448
31,595,145,513

645
36
14
6
16

0.40
11,373,983,333

1.00
2,147,483,647.00

0.58
894,930,658.00

1.26
723,350,000.00

0.46
96,000,000.00

)BIME( اوسط

)MTMR( مرج

)BMFI( موصل

)BKUI( كورد

)BGUC( خليج

1.00
18,005,000,192.00

0.40
4,549,603,328.00

1.26
911,321,024.00

0.58
516,928,544.00

5.60
65,525,000.00

)MTMR( مرج

)BIME( اوسط

)BKUI( كورد

)BMFI( موصل

)TASC( اسيا
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