
منذ اأن دخلت كلية االدارة واالقت�صاد – ق�صم االقت�صاد 
بالتلمذة يف مدار�س  ا�صتمتع  واأنا  االآن  واإىل  يف 1978 
اأكادمييًا،  ُتدّر�س  التي  اأي  املنهجية،  االقت�صادي  الفكر 
اال�صاتذة يف  باأح�صن  اأن حظيت  والتي من ح�صن حظي 
هذا احلقل واأخ�س بالذكر منهم اأ. د. ه�صام البعاج رحمه 
اهلل.  واملهم اأن جتارب الدول واالحداث تعطينا درو�صًا 

جمانية يف علم االقت�صاد وفروعه كافة.
هو  التجارب  ببع�س  التاأمل  يكون  كثرية  اأحيان  ويف 
ت�صع  جديدة  بدايات  تكون  قد  حللول  مفتاح  مبثابة 
االأمة على طريق اخلال�س.  واالأمثلة كثرية يف النماذج 
اللورد  مقاالت  يف  ولنا  الب�رش،  ويعي�صها  عا�صها  التي 
كينز وكثريين غريه، و�صواًل اإىل ع�رشنا احلايل ون�صوء 
ا�صاتذة  من  جمموعة  ابتداأها  وكيف  �صيكاغو  مدر�صة 
جامعة �صيكاغو ب�صل�صلة مقاالت تطورت لت�صبح مدر�صة 

مهمة يف ال�صيا�صة النقدية، خري مثال على ذلك.
الأ�صاتذتي  اأبثه  اأن  اردُت  خا�س  بوٌح  هي  املقدمة  هذه 
اأفكر ب�صاأن االقت�صاد العراقي.  فعملي اال�صت�صاري  واأنا 
“اخلا�س” جعلني ا�صطدم بحلقة مغلقة تذكرين بحلقة 
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مع اختالف املكونات.  االقت�صاد العراقي اليوم يدور يف 
حلقة مفرغة مل�صاريع القطاع اخلا�س:

1-   نق�س التمويل.
يكفل  الذي  امل�رشيف  ال�صمان  على  احل�صول  عدم   -2

للم�رشوع احل�صول على قر�س للتمويل.
3-   عدم توافر ال�صيولة النقدية.

املبا�رش  وتعمدها  اال�صتثمار  هيئات  بريوقراطية   -4
بعدم ال�صماح مل�صاريع القطاع اخلا�س.

5-   عدم وجود غطاء �صيا�صي الأي م�رشوع ال يكفل له 
الوالدة اأبداً.

هذه النقاط بب�صاطة �صديدة هي ملخ�س ملعاناة توؤدي 
اال�صتثمار  حلقة  يف  ن��دور  ونحن  م�صتمر  تدهور  اإىل 
اإْن بقيت من دون عالج �صت�صبح  اخلا�س املفرغة التي 
كما يف مثال الفقر، متالزمة االقت�صاد العراقي وبحال 
االقت�صاد  لدرا�صة  او  للحديث  طي  ال�رشرَ الرديف  ت�صبح 

العراقي.
ف�صلوكيات االأجهزة احلكومية وما ارتبط بها من هيئات 
االقت�صادي  الت�صكيل  من  جديد  منط  �صياغة  اإىل  يدفع 
امُلفرغ  واحلديث  والعامة.   اخلا�صة  االإنتاج  لوحدات 
يف  ال�صائد  الوحيد  احلديث  هو  والعلمية  املنطق  من 
هكذا حلقات، وهي واإن تعددت اإال اأنها تنبع من م�صدر 

تتغري  واحد–  فكر  ويديرها  واحد  فكر  ويقودها  واحد 
الوجوه وم�صميات املكان اجلغرايف اإال اأن املنبع واالآلية 

واالإدارة واحدة.
اأن  اجنبيًا،  اأم  عراقيًا  كان  �صواء  فكيف ميكن مل�صتثمر، 
اأو هذه الكتلة؟  وكيف ي�صوق  يرتبط بح�صة هذا احلزب 

اإدارته لال�صتثمار وكيف يدير عملية اال�صتثمار اأ�صاًل؟
ال�صيطرة  اأن ندرج هذه  اأي بند ميكن  اأت�صاءل هنا: حتت 
اأو للدرا�صة  الكتلوية عند احت�صاب اجلدوى االقت�صادية، 

الفنية للم�رشوع؟
اأنا  اأُدرجها  التي  الف�صاد  عن  نتحدث  كنا  اإن  �صادتي، 
كاقت�صادية يف “منط االقت�صاد العراقي احلايل” �صمن 
عنا�رش الكلفة اإال اأن االجنرار والتمادي يف هذا االأمر قد 
يفوق جمرد احت�صابه جزءاً من الكلفة اإىل ….. وال اعرف 

ماذا ميكن اأن ن�صميه.
وياأخذ  يعالج  اأن  يجب  االأمر  هذا  اأن  ذلك  كل  يف  املهم 
القرار  �صانع  من  واجلّدية  والتداول،  الطرح  يف  اجلّدية 
العراقي يف اال�صتماع لنا كباحثني اقت�صاديني جاّدين 
منظومات  �صمن  اقت�صادية  مب�صالح  من�صوين  وغري 
الف�صاد اأو كارتيالت اللجان املقربة من القيادات العليا 
اإنها حملة ت�صتوجب امل�صاركة  يف بلدنا العليل.�صادتي، 

والنهو�س باالقت�صاد العراقي.وللعراق رب يحميه.

يعي���س الع��امل اأزم��ة اقت�صادي��ة م�صدره��ا 
النظ��ام الراأ�صم��ايل النفع��ي، ويف ظ��ل كون 
االأ�ص��واق املالية القطرية ج��زءا من االأ�صواق 
العاملية التي اأ�صبح��ت ك�صوق قرية �صغرية 
ب��ات من املوؤكد اأن تل��ك االأزمة لن يفلت من 
تاأثريه��ا املبا�رش اأو غري املبا���رش اأحد، واإن 
كان��ت درجة التاأث��ري تختلف وفق��ا لطبيعة 

االرتباط بذلك ال�صوق، و�صبل العالج. 
و�ص��وق النق��د جزء م��ن اأ�صواق امل��ال، وفيه 
االأج��ل  ق�ص��رية  املالي��ة  االأدوات  تت��داول 
ويف مقدمته��ا العم��الت، وهذا ال�ص��وق اأكرث 
عر�صة للتاأثر من غريه باالأزمة االقت�صادية 
اأه��م  م��ن  االأمريك��ي  فال��دوالر  العاملي��ة، 
ال��دوالر  ولك��ن  في��ه،  املتداول��ة  العم��الت 
االآن يعي���س مر�ص��ا مزمن��ا من اآث��ار االأزمة 
االقت�صادي��ة، والتي بال �ص��ك �صتفقد اأمريكا 

واليته��ا االقت�صادية الت��ي فر�صتها -�صواء 
ب�ص��ورة مبا���رشة اأو غ��ري مبا���رشة- عل��ى 

االأنظمة االقت�صادية يف اأغلب دول العامل. 
فمن��ذ اللحظ��ة االأوىل لتطبيق خط��ة االإنقاذ 
االأمريكي��ة ته��اوى ال��دوالر يف جول��ة م��ن 
جوالت التهاوي املتكررة وامل�صتمرة بعد اأن 
تعافى بع�س ال�ص��يء، وقد كان هذا التعايف 
وليد �صخامة الطلب على ال�صيولة الدوالرية 
يف اأ�صواق النقد يف االآونة االأخرية، وما لبث 
اأن ته��اوى نتيج��ة ا�صتفح��ال االأزم��ة، وم��ا 
ترتب عليها م��ن خ�صائر فادح��ة لالقت�صاد 
االأمريك��ي ت�ص��ل يف بع���س التقدي��رات اإىل 
تريلي��ون دوالر، وما نتج عن ذلك من زيادة 
مع��دالت البطال��ة االأمريكية ب�ص��ورة فاقت 
التوقع��ات -حيث بلغ��ت ن�صب��ة 6.2% وهو 
املع��دل االأعلى منذ 9 �صن��وات- وانخفا�س 
يف  واملت��وايل  املتنام��ي  املزم��ن  العج��ز 
الع��ام  من��ذ  االأمريك��ي  التج��اري  املي��زان 

2001 واملتوق��ع اأن يبلغ 788 مليار دوالر 
خ��الل الع��ام احل��ايل، وتنام��ي املديوني��ة 
االأمريكي��ة والتي من املتوق��ع اأن تبلغ نحو 
62.2% من الناجت املحل��ي االإجمايل خالل 
العام احلايل، ف�صال عن ال�صغوط املتنامية 
عل��ى املوازن��ة العام��ة االأمريكي��ة لعوام��ل 
�صيا�صي��ة، وعوامل ع�صكري��ة نتيجة م�صتنقع 
حرب اأفغان�صت��ان والعراق املتوقع اأن ت�صل 
تكلفتهم��ا اإىل م��ا ب��ني  2.4  و 4.5  تريليون 

دوالر حتى عام 2017.
النفط يدفع ثمن االرتباط 

ال�صيا�ص��ة  ف��اإن  ويف ظ��ل ه��ذه املعطي��ات 
النقدية التي تقوم على االرتباط بالدوالريف 
دول اخللي��ج العرب��ي -ع��دا الكوي��ت الت��ي 
اإىل  حتت��اج  بال��دوالر-  ارتباطه��ا  فك��ت 
وقف��ة للوقاية من ع��دوى املر�س االأمريكي 

وتفحله.
ف��اإذا كان��ت هن��اك م��ررات مت قبوله��ا من 

لع��دم  قب��ل 
االرتب��اط  ف��ك 
بني  الكاثوليكي 
العمالت اخلليجية 
باعتب��ار  وال��دوالر 
اأن الواليات املتحدة 
احللف��اء  اأه��م  م��ن 
وال�صيا�صيني  التجاريني 
لدول اخللي��ج، واأن تداول 
النف��ط ال��ذي ميث��ل اجل��زء 
ال�ص��ادرات  م��ن  االأك��ر 
اخلليجي��ة يتم بال��دوالر، واأن 
اإي��رادات ونفق��ات احلكوم��ات 
اخلليجي��ة تق��در بال��دوالر، واأن 
اجلانب االأكر من االأ�صول العامة 
مقوم��ة بال��دوالر وم��ا يرتتب على 
هذا التح��ول من خ�صائ��ر اقت�صادية 
عل��ى  يفر���س  الواق��ع  ف��اإن  كب��رية، 
الدول اخلليجي��ة اأهمية اخلروج من هذا 
االرتباط بطريقة اإدارية هادئة، فقد األقى 
تراجع ال��دوالر وا�صتمراره يف ذلك بظالله 
عل��ى االقت�صاد اخلليج��ي، فانخفا�س �صعر 
�رشف الدوالر له تاأثري مزدوج على اقت�صاد 
ال��دول اخلليجية املرتبطة بال��دوالر، نتيجة 

لهذا االرتباط من جهة، وب�صبب ت�صعري النفط 
من جهة اأخرى. 

ال��دوالر ي�صه��م ب�ص��ورة  فانخفا���س �صع��ر 
اأخ��رى يف ارتفاع قيمة كل من اليورو والني 
الياب��اين واجلني��ه االإ�صرتلين��ي؛ وينت��ج عن 
ذلك زيادة يف قيمة الواردات اخلليجية التي 
تاأت��ي اأغلبيته��ا من تلك ال��دول ما ي�صهم يف 
ارتف��اع مع��دالت الت�صخ��م امل�صت��ورد، وهو 

جانب منظور خالل العامني املا�صيني.
كم��ا اأن النفط ميث��ل االأولوي��ة يف �صادرات 
دول اخللي��ج، ولي���س لديه��ا م��ن املنتجات 
غ��ري النفطية ما ميك��ن اأن ت�صتفي��د منه عند 
انخفا���س قيم��ة عمالتها من خ��الل زيادة 
ال�ص��ادرات من تلك املنتج��ات غري النفطية، 
ف�صال ع��ن اأن النفط بو�صف��ه امل�صدر االأكر 
لالإيرادات قد �صه��د انخفا�صا مع بدء تطبيق 
خط��ة االإنق��اذ االأمريكي��ة، وحت��ى بفر���س 
انخفا���س  ف��اإن  االرتف��اع  يف  ا�صتم��راره 
ال��دوالر وارتب��اط ح�صيل��ة مبيع��ات النف��ط 
ب��ه يح��ول دون حتقي��ق مكا�ص��ب �صافي��ة 
م��ن ارتف��اع اأ�صعار النفط، وق��د ك�صف تقرير 
منظم��ة اأوب��ك ع��ن �صه��ر يولي��و 2007 اأنه 
عل��ى الرغم من ت�صجيل اأ�صع��ار النفط اأ�صعارا 
قيا�صية يف يونيو من العام 2007 فاإنه عند 
احت�صاب معدالت الت�صخم والتغري يف اأ�صعار 
ال�رشف العاملي فاإن اأ�صعار النفط احلقيقية 

انخف�صت مقارنة باأ�صعار 2006.
الدوالر يدفع اإىل الهاوية 

كما اأن ارتباط العم��الت اخلليجية بالدوالر 
االأمريكي قد اأدى اإىل تبني ال�صلطات النقدية 
بال��دوالر  املرتبط��ة  اخلليجي��ة  ال��دول  يف 
م�ص��ار ال��دوالر االأمريكي نف�ص��ه ، ففي حالة 
انخفا���س �صع��ر الفائ��دة عل��ى ال��دوالر يتم 
العم��الت  عل��ى  تلقائي��ا  الفائ��دة  خف���س 
اخلليجي��ة، عل��ى الرغم من اخت��الف طبيعة 
البنيان االقت�صادي اخلليجي عن االأمريكي، 
فاالقت�صاد اخلليج��ي ال تعاين جنباته اأزمة 
وال ي�صك��و تباط��وؤاً اأو ركوداً، ب��ل ينطلق نحو 
ال��ذي  النم��و بعك���س االقت�ص��اد االأمريك��ي 
ي�صري نح��و الهاوية ويفق��د هيمنته العاملية 

تدريجيا.
فه��ذا املنح��ى يف ال�صيا�صة النقدي��ة اإن كان 
ينا�ص��ب االقت�ص��اد االأمريكي املتع��رث فاإنه 
اإن��ه  ب��ل  اخلليج��ي،  االقت�ص��اد  ينا�ص��ب  ال 
يزي��د من مع��دالت الت�صخ��م -نتيجة زيادة 
عر���س النقود- الذي يعد اأهم م�صكلة تواجه 
االقت�ص��اد اخلليج��ي، كم��ا اأن��ه ي��وؤدي اإىل 
انخفا�س قيمة احتياطيات الدول اخلليجية 
يف مقاب��ل العمالت االأخ��رى، وهو ما يعني 
خ�ص��ارة امللي��ارات م��ن العم��الت املحلي��ة 

ب�صبب تراجع الدوالر. 
وت�ص��ري اإح�صائيات �صندوق النقد الدويل يف 
ه��ذا ال�صاأن اإىل اأن العم��الت اخلليجية فقدت 
ما بني 20 و30 يف املائة من قيمتها خالل 
ال�صن��وات اخلم�س املا�صية ب�صب��ب االرتباط 

بالدوالر.

اإن ف��ك ارتباط العم��الت اخلليجية بالدوالر 
�صع��ر  انخفا���س  فاأ�صب��اب  حمتم��ا،  ب��ات 
ال��دوالر تتفاق��م وال تل��وح يف االأف��ق نهاية 
لها، فاحتالل الع��راق واأفغان�صتان يزيد من 
فات��ورة االأمريكيني، واأزم��ة الرهن العقاري 
تنتقل لالأ�ص��واق العاملية كالنار يف اله�صيم، 
واخلط��ة االأمريكي��ة للعالج ل��ن تفعل الكثري 
يف ظ��ل ت�ص��دع النظ��ام الراأ�صم��ايل الذي ال 
يهم��ه اإال نف�صه، واأو�صك بفع��ل هذه ال�صيا�صة 

النفعية اأن يق�صي على نف�صه!.
كم��ا اأن ف��ك االرتب��اط لي���س بدع��ا، فدول��ة 
عالقاته��ا  م��ن  الرغ��م  عل��ى  الكوي��ت 
فك��ت  املتح��دة  بالوالي��ات  االإ�صرتاتيجي��ة 
ارتباط الدين��ار الكويتي بالدوالر االأمريكي 
يف 20 ماي��و 2007، واعتم��دت حتديد �صعر 
���رشف الدينار الكويتي على اأ�صا�س �صلة من 
العم��الت العاملية الرئي�صية على النحو الذي 

كان متبعا قبل اخلام�س من يناير 2005.
اإن ا�صت�رشاف امل�صتقبل اخلليجي يوؤكد اأهمية 
الب��دء يف الوق��ت احل��ايل باالرتب��اط ب�صل��ة 
عم��الت بدي��ال ع��ن االرتب��اط بال��دوالر مع 
القيام يف الوقت نف�صه باإعادة تقييم ب�صيطة 
لتعوي�س اخل�ص��ارة الناجمة عن االنخفا�س 
احلاد يف قيم العمالت املحلية، حتى خروج 
الوح��دة النقدية بني دول اخللي��ج اإىل اأر�س 
الواقع كما هو مقرر لها بحلول عام 2010، 
والت��ي تقوم عل��ى تبن��ي دول املجل�س كافة 
-ع��دا ُعم��ان التي ارت��اأت ع��دم امل�صاركة- 
عمل��ة موح��دة مقاب��ل العم��الت العاملي��ة، 
وتبن��ي �صيا�صات نقدي��ة وم�رشفية موحدة، 
العم��الت  م��ن  باحتياطي��ات  واالحتف��اظ 
االأجنبية يديرها بنك مركزي واحد، وحتقيق 

تقارب اقت�صادي معقول.
الراه��ن امللب��د بغي��وم االأزم��ة  اإن الو�ص��ع 
االأمريكي��ة ي�ص��كل فر�صة �صانح��ة لالرتباط 
ب�صلة عمالت يف االأجل الق�صري، مع االعتماد 
عل��ى هيكل��ة وتنوي��ع االقت�ص��اد يف االأجل 

الطويل. 
فالعمالت اخلليجية يف ظل هذا الو�صع �صوف 
تاأخذ مكانتها وقيمته��ا العادلة واحلقيقية، 
وتك��ون يف مناأى من التاأثر املطلق بتقلبات 
اأ�صع��ار ���رشف ال��دوالر عاملي��ا، وتعزز من 
قيمته��ا مقاب��ل ع��دد كب��ري م��ن العم��الت 
الدولية، ومن ثم خف�س تكلفة اال�صترياد من 
هذه ال��دول ال�صيم��ا دول االحت��اد االأوربي، 
ف�ص��ال ع��ن تعديل قي��م ال�ص��ادرات النفطية 
اال�صتثم��ار  واإي��رادات  بال��دوالر  املبيع��ة 
االأجنب��ي ال�صيما االأ�صول اخلليجية املوظفة 
تكلف��ة  وتخفي���س  االأمريكي��ة،  بالعمل��ة 
ال�صياح��ة، ال�صيم��ا اأم��ام ال��دول االأوروبي��ة 

املتعاملة باليورو.
اأ�ص��ف اإىل م��ا �صب��ق اأن فك االرتب��اط ي�صهم 
يف ال�صيط��رة على الت�صخ��م، خا�صة يف ظل 
تر�صيد االإنفاق العام، واالأهم من كل ذلك هو 
جتن��ب ويالت االأزمة العاملي��ة، وغلق ال�صبل 

اأمام انتقال عدواها.

ت��ن��اول��ت ه���ذه ال��ورق��ة ال��ع��الق��ة ب��ني م��ي��زان 
تاأكيد  مع  االقت�صادية  والتنمية  املدفوعات 
خمت�رشة  مراجعة  قدمت  ثرلوول.لقد  قانون 
للجذور النظرية والنمذجة احلديثة للنمو املقاد 
بالطلب  باملقارنة مع  املقاربة النيوكال�صيكية. 
وال�صعرية  ال��دخ��ل��ي��ة  ب��امل��رون��ات  واه��ت��م��ت  
 ، االن��ت��اج  وبنية  وال�����ص��ادرات،  لال�صتريادات 
يف  النمو  م�صار  لفهم  التنمية   وا�صرتاتيجيات 

ظل القيد.
 كذلك �رشحت الورقة الروابط ال�صببية بني �صلوك 
مع  بالعالقة  االقت�صادي  والنمو  ال�صادرات 

الت�صنيع.

النتائج  ا�صتخدمت  النظرية  النماذج  ولتقييم   
الكمية للدرا�صات ال�صابقة واخلرات ذات العالقة 

لدول اآ�صيا وامريكا الالتينية.
البحثية  اجلهود  املزيد من  اإىل  احلاجة   ومت�س 
فيما يتعلق باحلالة اخلا�صة لالقت�صاد املعتمد 

على النفط.
واخل��دم��ات  ال�صلع  و���ص��ادرات  ا���ص��ت��رياد        
املدفوعات  ميزان  يف  عنها  النقدي  والتعبري 
من اقدم اإهتمامات  البحث االأقت�صادي، وكانت 
االقت�صادية  ال�صيا�صة  مذاهب  الأول  مو�صوعا 
�صياق  ويف  املركنتيلية.  عليها  يطلق  التي 
االقل  البلدان  االقت�صادي يف  للنهو�س  التنظري 
تكاثرات  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  تطورا، 
الدرا�صات النظرية والتجريبية  للمفا�صلة  بني 

امل�صتوردات  تعوي�س  التنمية عر  ا�صرتاتيجية  
املقاد  النمو  مقابل   يف  الالتينية(  امريكا   (

باال�صادرات ) التجربة االآ�صيوية(.
    ويبني االطار النظري لالقت�صاد الكلي الدويل، 
على الرغم من تباين مدرا�صه، ان تعديل ميزان 
التوازن،  اإىل  او العجز  الفائ�س  املدفوعات، من 
م�صتويات  يف  وا�صعة  تكون  قد  تغريات  يتطلب 
تغري  �صعوبة  اأو  االأ�صعار  اثر  �صاآلة  مع  الدخل 
�صعر ال�رشف احلقيقي على الرغم من اال�صتعداد 

ملرونة وا�صعة يف �صعر ال�رشف اال�صمي.
  واي�صا تفيد معاجلة البيانات التاريخية للنمو 
العامل  يف  اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  االقت�صادي 
ال�صيا�صات  حاولت  ،ومهما  اال���ص��ت��ريادات  ان 
تعوي�صها باالنتاج املحلي، تتزايد بوترية تفوق 

وتعر  االجمايل،  املحلي  الناجت  منو  معدالت 
مرونة الطلب الدخلية على امل�صتوردات عن هذا 
ب�صفة  ال�صحيح  الواحد  من  اأعلى  فهي  االجتاه 
ادنى  االقت�صادي  النمو  يبقى  ولذلك  عامة. 
الأن  التوازن  �رشوط  ح�صب  ال�صادرات  منو  من 
املدفوعات،  ميزان  لعجز  التعوي�صي  التمويل 
من تدفقات طوعية او بتدابري حكومية، ال ميكن 

ت�صور ا�صتمراره اإىل ما ال نهاية.
 تلك العالقات ت�صلط ال�صوء على م�صكلة واجهت 
كبريا  حتديا  متثل  زال��ت  وما  النامية   البلدان 
املدفوعات  اوميزان  االأجنبي  النقد  قيد  وهي 

على التنمية.
ال��درا���ص��ة مراجعة االأب��ح��اث        حت��اول ه��ذه 
ث��رل��وول    اأمن����وذج  مي��ث��ل  وال��ت��ي  ال�صلة  ذات 

THIRLWALL   حمطة بارزة يف م�صارها، 
اال�صتنتاجات  وعر�س  لالختبار  وتعري�صها 
املراجعة  �صياق  يف  النظرية  وامل��ق��رتح��ات 
من  وذل��ك   التجريبي.  البحث  �صوء  ويف  ذاتها 
يف   التحليلية  املعاجلات  من  االأنتفاع  اأج��ل 
�صيا�صة اقت�صادية وا�صرتاتيجية للتنمية عموما 

ولالقت�صاد النفطي خا�صة.
    وتاأتي الدرا�صة يف �صياق جهد اأو�صع  ملحاولة  
نفطي  غ��ري  ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ام��ك��ان��ي��ة  فح�س 
�رشوط   على  والتعرف  العراق،  يف  لل�صادرات 
الغاء قيد ميزان املدفوعات على منو االقت�صاد 

العراقي.
التنمية  ب��ني  ت��ت��ح��رك  ال��درا���ص��ة  ان   وم���ع    
تلك  ال�����ص��ادرات يف  االأق��ت�����ص��ادي��ة وم��ك��ان��ة 

العملية، هذا ال يعني اإهمال املقومات ال�صعرية 
والكلفوية واالطار العام لل�صيا�صة االقت�صادية، 
وبيئة االأعمال التي ت�صاعد يف اجناز تلك املهمة 
التاريخية، لكن هذه امل�صائل تناولتها درا�صات 

اخرى للباحث .
 ومن املتوقع ااّل نتو�صع يف عنا�رش املو�صوع 
املحورية   الق�صية  يف  الرتكيز  يجري  بل  كافة 
الكلي  االقت�صاد  بني  التحليل  ادوات  تنوع  مع 
النمو يف  االقت�صادية، ومناذج  التنمية  الدويل، 

االقت�صاد املفتوح.
يف   لي�صت  الدرا�صة  ان  الكرمي  للقارئ  واب��ني 
التجارة اخلارجية او ميزان املدفوعات بذاتهما، 
ال�صلة  تركز على  امنا  النمو  وال هي يف نظرية 

الديناميكية بني النمو وقيد امليزان اخلارجي.
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سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

612.43
4.30
0.70%

960,533,701
1,147,237,695

415
36
7
17
12

0.91
246,802,656.00

0.41
145,612,000.00

2.30
145,379,008.00

2.18
135,647,408.00

0.87
53,984,500.00

)BMNS( أمباي

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

)SMRI( عقار

)BBOB( بغداد

0.41
353,200,000.00

0.91
274,108,504.00

0.22
100,500,000.00

0.54
98,600,000.00

2.30
62,850,000.00

)BGUC( خليج

)BMNS( أمباي

)BNOR( شمال

)BIBI( اثمار

)IBSD( بيبسي
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