
ن�رش  بعد  الربازيل  تعي�شها  جديدة  �شيا�شية  ازم��ة 
ت�شجيالت �شوتية تثبت تورط الرئي�س مي�شال تامر 
وعدد من اأفراد حكومته يف عمليات الف�شاد كبرية، 
ال�رشكات  مقدرات  يف  العبث  اإىل  بالإ�شافة  �شملت 
احلكومية وكما نقلت بع�س امل�شادر، عقد �شفقات 
كربى مع �رشكات خا�شة مقابل ر�شى فاقت مئات 
�شل�شلة  ال��ربازي��ل  وتهز  ال����دولرات.  م��ن  امل��الي��ن 
اىل  وبال�شافة  ت�شتهدف  كبرية  ف�شاد  ف�شائح 
لول )2003- الي�شارين  ال�شابقن  الرئي�شن  تامر 

2010( وديلما رو�شيف )2016-2010(.
اآخر الت�شجيالت، التي بثتها �شبكة غلوبو الربازيلية، 
اي�شا ك�شفت عن تورط الأمن العام ملجل�س الوزراء 
قانونية  غري  تلزميات  يف  ليما،  جيديل  احل��ايل، 
باإيعاز من تامر، والأخري قبل ا�شتقالة وزير الثقافة 
اعرتا�شه  بعد  ب�رشعة،  كالريو،  مار�شلو  ال�شابق 
الت�شجيالت،  على جتاوزات فريق تامر. كما ك�شفت 
اأج��راه��ا  مقاي�شة  ع��ن  ك��ال��ريو،  ت�رشيبها  ووراء 
كونيا،  اإدواردو  املعزول،  الربملان  رئي�س  مع  تامر 
وم�شمونها �شمت الأخري مقابل حريته وتربئته من 

اإىل  التي يق�شي مبوجبها عقوبة ت�شل  الف�شاد  تهم 
ال�شجن 15 عامًا.

ظهرت  الأوىل،  الت�شجيالت  بث  على  دقائق  وبعد 
اأي�شيو  اليميني  الزعيم  طاولت  اأخ��رى  ت�شجيالت 
نيفيز الذي طلب من رئي�س كربى �رشكات الدواجن 
خدمات  مقابل  دولر  مبليوين  ر���ش��وة   )JBS(
تدخاًل  ا�شتدعى  ال��ذي  الأم��ر  وجمركية،  �رشيبية 
نيفي�س  ع�شوية  علق  الذي  الأعلى،  للق�شاء  �رشيعًا 
اليميني رودريغو لوري�س، ثم توجهت قوة  والنائب 
مقري  داخل  مكاتبهما  اإىل  الفيدرالية  ال�رشطة  من 

جمل�س ال�شيوخ والربملان لإقفالهما.
بث الت�شجيالت كان له وقع ال�شاعقة على القطاع 
ال��ري��ال  ���رشف  �شعر  انخف�س  اإذ  الق��ت�����ش��ادي، 
قيمته يف  اأكرث من 12% من  وفقد  الربازيلي بحدة 
مدة مل تتجازو اليوم، ما ا�شتدعى تدخاًل طارئًا من 
الأ�شهم.  اأ�شعار  تدهور  اأوقف  الذي  املركزي  البنك 
اأبرزها  ال�شعبي  الو�شط  يف  ارت��دادات  ذلك  وواك��ب 
مطالبة »منظمة الربازيل احلرة« الرئي�س بال�شتقالة 

الفورية.
والنقابات  الي�شار  اح��زاب  دع��ت  ال�شاأن  ه��ذا  ويف 
من  عدد  يف  التظاهر  اىل  املدين  الدفاع  ومنظمات 

مي�شال  الرئي�س  با�شتقالة  للمطالبة  الربازيل  مدن 
نقابي  بيان  واعلن  انتخابات جديدة.  واجراء  تامر 
ان"الربازيل �شتنزل اىل ال�شارع لتقول لهذه احلكومة 
حجم  �شي�شمح  التي  التظاهرات  ه��ذه  قبل  كفى"، 
من  الربازيلين  ا�شتياء  مدى  مبعرفة  فيها  التعبئة 
بالف�شاد  خطرية  اتهامات  يواجه  ال��ذي  رئي�شهم 

وعرقلة عمل الق�شاء.
دي  ريو  يف  الكربى  التظاهرات  جتري  ان  ويتوقع 
اخرى  تظاهرات  �شل�شلة  لكن  باولو.  و�شاو  جانريو 
الغيت.  الو�شط  مين  من  جمموعات  عنها  اعلنت 
وقبل هذه التجمعات يف ال�شارع، طلب تامر تعليق 
ت�شجيل  �شحة  من  التحقق  بانتظار  حوله  التحقيق 
�شوتي له يوافق فيه على دفع ر�شوة. وكان النائب 
املحكمة  اىل  طلب  يف  اك��د  جانو  رودري��غ��و  العام 
حاول  تامر  ان  الرئي�س،  حول  حتقيق  لفتح  العليا 
مع عدد من ال�شيا�شين الذين يتمتعون بنفوذ كبري 
"منع تقدم" عملية "الغ�شل ال�رشيع" التحقيق الوا�شع 

يف ف�شيحة �رشكة برتوبرا�س النفطية.
ابرمه  ات��ف��اق  اىل  التحقيق  فتح  طلب  وا�شتند 
جو�شلي  الغذائية  ال�شناعات  قطب  الق�شاء  مع 
افادته  يف  ذكرها  معلومات  ادت  ال��ذي  باتي�شتا 

العمال  رجل  و�شجل  البالد.  يف  حقيقي  زلزال  اىل 
بي  "جي  العمالقة  اللحوم  �رشكة  ميلك  ال��ذي  هذا 
ال�شنادل،  لنتاج  "هافايانا�س"  وجمموعة  ا�س" 
على  فيها  يوافق  علمه،  بدون  للرئي�س  ت�رشيحات 
التي ك�شفتها  لتامر  الت�رشيحات  ر�شوة. وهذه  دفع 
يبدو  ما  على  تهدف  كانت  غلوبو"  "او  �شحيفة 
ال�شابق  الرئي�س  كونيا  ادواردو  �شمت  ���رشاء  اىل 
ملجل�س النواب امل�شجون حاليا لتورطه يف ف�شيحة 

برتوبرا�س. بح�شب فران�س بر�س.
ويف رده انتقد تامر بعنف رجل العمال الذي و�شفه 
"بالوا�شي" واتهمه بارتكاب "جرمية كاملة". وراأى 
به"،  "التالعب  مت  ال�رشي"  الت�شجيل  "هذا  ان  تامر 
التاأكد  حتى  التحقيق  "تعليق  اىل  املحكمة  داعيا 
�شحيفة  ن�رشته  مقال  اىل  وا���ش��ار  �شحته".  م��ن 
اىل  ا�شارته  خبري  عن  باولو" نقل  �شاو  دي  "فوليا 
ال�شوتي.  الت�شجيل  انقطاعا" يف  "اكرث من خم�شن 
وقالت املحكمة انها �شتنظر يف هذا الطلب. ومبوجب 
الد�شتور، اذا غادر تامر ال�شلطة، ف�شيحل حمله موقتا 
نائبه رودريغو مايا الذي يواجه اتهامات بالف�شاد 
اي�شا، اىل ان ينتخب الربملان رئي�شا خالل ثالثن 

يوما.

يعك�س الفوز ال�شاحق لرئي�س اإيران ح�شن 
لال�شتمرارية  املاألوف  النمط  روحانى 
اإي��ران  انتخابات  ميز  ال��ذي  والتغيري 

الرئي�شية على مدى العقدين املا�شين.
التوقعات.  معظم  النتيجة  دت  حَتَ بداية، 
يف حن كان روحاين هو املف�شل، توقع 
الفوز  )ومن خالل  الكبري  البع�س ن�رشه 
بذلك  متفاديا  الأ���ش��وات،  من   %57 ب 
النت�شارات  كانت  وقد  الثانية(.  اجلولة 

التي  تلك   - اإي��ران  يف  ال�شابقة  الباهرة 
يف  خامتي  حممد  الإ���ش��الح��ي  حققها 
الإيراين  ال�شعبوي  والزعيم   ،1997 عام 
جناد  اأحمدي  حممود  قليال،  املعروف 
حتى  اإنه  القول  وميكن   ،2005 عام  يف 
 - �شنوات  اأرب��ع  قبل  لروحاين  بالن�شبة 
اأي�شا النتائج كانت غري متوقعة اإىل حد 

كبري.
وت��ت��م��ث��ل ال�����ش��م��ة امل���األ���وف���ة ال��ث��ان��ي��ة 
ن�شبة  ارتفاع  يف  الأخ��رية  لالنتخابات 
الناخبن -حوايل 73%- وكانت  اإقبال 

���ش��م��ة مم��ي��زة لن��ت��خ��اب امل��ر���ش��ح��ن 
�شجلت  وق��د  ال�شعبين.  الإ�شالحين 
ما  الإطالق -اأي  اإقبال على  ن�شبة  اأعلى 
 2009 انتخابات  يف   -%85 من  يقرب 
مري  ف��وز  ب��دا  عندما  عليها،  املتنازع 
حممود  فاز  لكن  موؤكدا،  ُم�شاوي  ح�شن 
اأحمدي جناد مبن�شب الرئي�س يف نهاية 

املطاف.
اإي���ران ع��ادة ما  مثل ه��ذا الن��دف��اع يف 
وال�شباب،  الن�شاء  �شغف  �شببه  يكون 
التغيريات  من  ال�شتفادة  ياأملون  الذين 

التي وعد بها 
امل��ر���ش��ح��ون 
امل�������وؤي�������دون 
كما  ل��الإ���ش��الح. 
الذي  روحاين،  اأن 
من  اأي�شا  ا�شتفاد 
الإق���ب���ال امل��رت��ف��ع 
انتخابه  مت  ع��ن��دم��ا 
ع��ام  يف  م����رة  لأول 
م��ي��زة  ل���دي���ه   ،2013
اإ�شافية تتمثل يف جتنب 
معدلت  يف  النخفا�س 
وهو  الناخبن،  م�شاركة 
ل�شاغلي  بالن�شبة  �شائع  اأمر 

املنا�شب.
الثالث  املاألوف  العن�رش  لكن 
-ورمب�����ا الأك�����رث اأه��م��ي��ة يف 
هو  الأخرية–  الن��ت��خ��اب��ات 
فيها  ج����رت  ال���ت���ي  ال��و���ش��ع��ي��ة 
النتخابات. عندما وقفت اإيران يف 
مفرتق الطرق، ظهر مر�شح اإ�شالحي 
�شعبي، ووعد برفع العزلة عن الدولية 
الإيرانية، ودافع مناف�شه املحافظ عن 
ال�شيا�شة احلمائية لإيران والعتماد على 

الذات ووعد مبنح امل�شاعدات لل�شعب.
وم��ع ذل��ك، هناك جم��ال ه��ام اآخ��ر ميز 
ورث  القت�شاد.  الأخ��رية:  النتخابات 

روحاين اقت�شادا يعاين من الركود. وعلى 
الرغم من عائدات النفط القيا�شية، تقل�س 
الإجمايل بحوايل 7% يف  الناجت املحلي 
ال�شنوي  الت�شخم  وارتفع   ،2012 عام 
للعملة  الأخري  اٍلنهيار  بعد   ،%40 فوق 
اأ�شعار  هبطت  عندما  )الريال(.  الإيرانية 
عام  منت�شف  منذ   %70 -بنحو  النفط 

2014- بدا الو�شع اأكرث تاأزما.
لكن روحاين عمل بجد لتحرير القت�شاد 
الإيراين من قيود العقوبات الدولية. ويف 
�شتة  مع  اتفاق  اإىل  تو�شل   ،2015 عام 
بلدان كال�شن وفرن�شا واأملانيا ورو�شيا 
املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  واململكة 
الأوروبي  الحتاد  مع  جنب  اإىل  جنبا   -
مقابل  الإي��راين  النووي  الربنامج  لوقف 

الدعم القت�شادي.
ومع ذلك، ورغم تخفيف العقوبات، فاإن 
وعلى  يعاين.  زال  ما  الإي��راين  القت�شاد 
بدء  منذ  التقدم  بع�س  اإح��راز  من  الرغم 
ظل   ،2016 ع��ام  يف  ال�شفقة  ���رشي��ان 
ب�شبب  ح��ذري��ن  الأج��ان��ب  امل�شتثمرون 
ال��ع��ق��وب��ات الأم��ري��ك��ي��ة غ��ري ال��ن��ووي��ة 
املتبقية والقيود امل�رشفية. ل يريد اأحد 

التخلي عن اخلزانة الأمريكية.
لي�س من ال�شهل حتقيق ا�شتقرار القت�شاد 
ال��ك��ل��ي وال��ن��م��و الق��ت�����ش��ادي يف وق��ت 
تعطى  عندما  ت��زداد  امل�شكلة  اإن  واح��د. 
ال�شعوبات  ب�شبب  لال�شتقرار،  الأولوية 
التي  الجتماعية  وال��ردود  القت�شادية 
بع�س  ويف  ذل���ك.  ع��ن  َتنتج  اأن  ميكن 
�شيا�شي  بقمع  ال�شتقرار  اقرتن  احلالت، 
"اجلرنال  نظام  ا�شتقر  وهكذا  يرحم.  ل 
يف  �شيلي  يف  بينو�شيه"  اأوغ��و���ش��ت��و 
واأوائ��ل  الثمانينيات  ويف  ال�شبعينات. 
تركيا  حققت  والع�رشين،  احلادي  القرن 
مما  الكلي،  القت�شاد  يف  ا�شتقرارا  اأي�شا 
تطلب جرعات كبرية من دواء العر�س - 

ويد الدولة احلديدية لت�شليمها.
قد يبدو الدعم ال�شعبي املتوا�شل حلكومة 
اتبعت  اأنها  اإىل  نظرا  مفاجئا،  روح��اين 
ح�شاب  على  الكلي  القت�شاد  ا�شتقرار 
يف  التجاوزات  على  فعل  رد  هذا  النمو. 
روحاين  �شلف  عهد  يف  الأ�شا�شي  النظام 
يعك�س  كما  جن���اد.  اأح��م��دي  ال�شعبوي 
جزئيا اعتماد الليربالية اجلديدة من ِقبل 
ذلك  من  الأهم  ولعل  القت�شادي.  فريقه 
اأن الدعم يوؤكد اأمل روحاين يف اأن تكون 
النووي  التفاق  من  ال�شالم"  "اأرباح 
وتعوي�س  املحلي  الطلب  لتعزيز  كافية 

اأثر ت�شديد املالية العامة.
ورغم اأن التقدم كان بطيئا، فاإن اإجنازات 
الت�شخم  انخف�س  حيث  كبرية،  روحاين 
اأرق��ام فردية )ح��وايل %9  اإي��ران اإىل  يف 

�شنويا(، وبلغ النمو %6-5.

ومما ل �شك فيه اأن النمو ل يزال متفاوتا 
اإنتاج  منو  معظمه  يف  ويعك�س  ومتقلبا، 
النفط الذي بلغ م�شتوى ما قبل العقوبات 
مبا يقرب من اأربعة مليون برميل يوميا. 
الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  من��و  وم��ك��ن 
روحاين  مناف�شي  املتوازن  غري  الإيراين 
اإىل  النتخابات  حتويل  من  املحافظن 
لكن  القت�شادي.  �شجله  على  ا�شتفتاء 
اأن  اإىل  ي�شري  روح���اين  انت�شار  حجم 
اإزاء  ال�شديد  قلقه  الرغم من  ال�شعب، على 
الأمل جتاه  لديه بع�س  القت�شاد،  حالة 

نهجه.
واإذا كان روحاين �شيوا�شل اإحراز التقدم، 
اأبعد  اإىل ما هو  النظر  اإىل  فاإنه �شيحتاج 
الراهنة للت�شدي للتحديات  من الظروف 
القت�شاد  تواجه  التي  الرا�شخة  الهيكلية 
الإيراين، ف�شال عن القيود املفرو�شة على 
والقانونية  والق�شائية  املوؤ�ش�شية  الأطر 

للجمهورية الإ�شالمية.
ويكمن التحدي الهيكلي الأول يف اعتماد 
وعلى  النفط.  قطاع  على  املفرط  اإي��ران 
يف  الأخ����رية  التخفي�شات  م��ن  ال��رغ��م 
عائدات النفط، ل يزال القطاع ميثل اأكرث 
واإذا  ال�شادرات.  اإجمايل  من   %70 من 
اقت�شاديا  اأن يحقق منوا  البلد  كان على 
اأمر بالغ  التنويع  م�شتداما و�شامال، فاإن 

الأهمية.
اأم����ا ال��ت��ح��دي ال��ب��ن��ي��وي ال���ث���اين فهو 
دميوغرايف. وميكن اأن يكون عدد ال�شباب 
اإيران حمركا قويا للنمو. لكن  الكبري يف 
هناك  الإمكانات،  هذه  من  لال�شتفادة 
حاجة ملحة خللق فر�س عمل، وبالتايل 
بلغت  والتي  ال�شباب،  بطالة  من  احل��د 
بلغ  )عندما   2014 ع��ام  يف   %29.4

اإجمايل البطالة %12.8(.
يف  الإ�شالمية  اجلمهورية  يحدد  ما  لكن 
النهاية هو بنيتها املوؤ�ش�شية الفريدة من 
الإيرانية  الدولة  اإن  القول  ميكن  نوعها. 
العامل،  يف  الوحيد  الديني  النظام  ت�شكل 
مما يتطلب التوفيق بن مطالب اقت�شاد 
�رشيع التغري يف القرن احلادي والع�رشين 
الروحين  ل��ل��ق��ادة  التقليدية  وال��ق��ي��م 
ورجال الدين امل�شنن. ونظرا للتحديات 
�شمن  القت�شاد  حتديث  ت��واج��ه  التي 
)الثيوقراطية(،  الدينية  ال��دول��ة  معامل 
التكيف  عمليات  تكون  اأن  املرجح  من 
عمليات  العاملي  والتكامل  الهيكلي 

طويلة.
ودع���ا خ��امت��ي، ال���ذي دع���م روح��ان��ى، 
برنامج  دعم  اإىل  الإيرانين  الناخبن 
وانطالقا  بعد.  تكتمل  مل  كرحلة  الرئي�س 
 ، لروحاين  املدوي  النتخابي  الفوز  من 
لإعطائه  م�شتعدون  الإيرانين  اأن  يبدو 

الفر�شة ملحاولة اإنهاء ما بداأه.

ادارة  على  القائم  القت�شادي  النمو  من��وذج  اأخفق 
اقت�شادية  تنمية  حتقيق  يف  للموارد  العام  القطاع 
ال�شوفيتي  الحتاد  انهيار  فبعد  عقود،  منذ  م�شتدامة 
حد  على  والنامية  املتقدمة  البلدان  معظم  �رشعت 
�شواء اىل الت�شفية التدريجية ملوؤ�ش�شات القطاع العام 
النمو  قاطرة  لقيادة  اخلا�س  للقطاع  املجال  وف�شح 
وتوفري  النتاجية  معدلت  رفع  يف  اماًل  القت�شادي 
العمل.  عن  العاطلن  ل�شتيعاب  كافية  عملة  فر�س 
ونظراً ل�شخامة حجم القطاع العام يف البلدان النامية 
رافقت  القت�شادية،  القطاعات  مبختلف  وارتباطه 
عملية التحول من القطاع العام نحو القطاع اخلا�س 
)اخل�شخ�شة( العديد من املحاذير وال�شكوك خوفًا من 
نتائج التحول احلاد يف ادارة القت�شاد على م�شتويات 

املعي�شة والتوظيف القائمة. هذا الواقع دفع العديد من 
العام  القطاع  بن  ال�رشاكة  منوذج  تبني  اىل  البلدان 
والقطاع اخلا�س بدًل من التحول الكامل نحو القطاع 
اخلا�س. ولهذا النموذج العديد من احلجج التي تربره 
حتقيق  يف  العام  بقطاعها  احلكومات  اخفاق  منها 
للقطاع  العالية  القدرة  م�شتدامة،  اقت�شادية  تنمية 
التكاليف،  وخف�س  امل��وارد  تخ�شي�س  على  اخلا�س 
يف  اخلا�س  القطاع  وك��ف��اءة  خ��ربة  من  ال�شتفادة 
للقطاع  التكنلوجي  امل�شتوى  تطور  امل�شاريع،  ادارة 
عمل  فر�س  توفري  املناف�شة،  على  ومقدرته  اخلا�س 
ما  وغالبًا  العاملن.  مهارة  م�شتوى  ورف��ع  جديدة 
القطاع  مع  ال�رشاكة  تفعيل  اىل  احلكومات  تهدف 
اخلا�رشة  العامة  امل�شاريع  ع��بء  خلف�س  اخل��ا���س 
وتاأمن  للحكومة  ا�شافية  اي��رادات  م�شادر  وتوفري 
فر�س عمل جديدة خارج موؤ�ش�شات الدولة ف�شاًل على 

ح�رش مهام احلكومة مب�شاريع البنية التحتية وتاأمن 
وانطالق  لنمو  املالئمة  والت�رشيعية  القانونية  الطر 
بن  ال�رشاكة  تتخذ  املختلفة.  القت�شادية  القطاعات 
القطاع العام والقطاع اخلا�س عدة ا�شكال منها عقود 
العديد من  وا�شع يف  اخلدمة وامل�شتخدمة على نطاق 
ترتكز  ما  وغالبًا  وماليزيا،  وت�شيلي  كالهند  البلدان 
ا�شالح  يف  اخلا�س  القطاع  مع  احلكومة  تعاقد  يف 
وغريها.  والكهرباء  املياه  �شبكات  وجتديد  و�شيانة 
تتفق  حيث  الدارة  عقود  يف  الثاين  ال�شكل  ويتمثل 
موؤ�ش�شات  ادارة  على  اخلا�س  القطاع  مع  احلكومة 
ملثل  اللبنانية  احلكومة  جلاأت  وقد  معينة،  حكومية 
ال�رشاكة مع القطاع اخلا�س يف ثالثة  النوع من  هذا 
واعادة  النفايات  وحرق  النفايات  )جمع  م�رشوعات 
عقود  فهي  الثالثة  ال�شيغة  ام��ا  النفايات(.  تدوير 
اخلا�س  القطاع  احلكومة  متنح  ان  ومفادها  اليجار 

ايجار  ا�شتغالل موؤ�ش�شات حكومية معينة مقابل  حق 
لالإيراد  مهما  م�شدراً  يكون  احلكومة  عليه  حت�شل 
اعوام.   10 لقرابة  اليجار  مدة  ت�شل  وقد  احلكومي 
اما ال�شيغة الخرية من �شيغ ال�رشاكة فتتمثل بعقود 
المتياز حيث متنح احلكومة حقوق الت�شغيل والتطوير 
فعلت  كما  اخلا�س  القطاع  ل�شالح  حم��دد  لقطاع 
الرجنتن حن منحت قطاع النقل واملوا�شالت فيها 
المتياز  عقد  مدة  ت��رتاوح  وقد  اخلا�س.  القطاع  اىل 
امل�شتثمرة  ال�شول  وتعود  عام   )30-15( بن  ما 
العراقي  القت�شاد  يعاين  الدولة.  اىل  املدة  نهاية  يف 
القطاع  هيمنة  عن  ناجم  خطري  هيكلي  اختالل  من 
القت�شاد  وموؤ�ش�شات  مفا�شل  خمتلف  على  العام 
اره��اق  على  الهيمنة  اآث���ار  تقت�رش  ول  ال��وط��ن��ي. 
وخمرجات  كفاءة  و�شعف  للدولة  العامة  املوازنة 
ت�شوه  اىل  اي�شًا  ذلك  ميتد  وامنا  العامة،  املوؤ�ش�شات 

العاملة  اليدي  معظم  وانخراط  البلد  يف  العمل  �شوق 
التوجه  الخرين عن  الدولة وعزوف  موؤ�ش�شات  �شمن 
العام من عطل  القطاع  للمهن احلرة، نظراً ملا يوفره 
واجور مغرية وجمهود منخف�س مع �شمانات عالية 
تزيد من جاذبية النخراط فيه. وتولد مزاحة القطاع 
التمويلية  قدرته  عرب  اخلا�س  القطاع  لن�شاط  العام 
والكفاءة  املناف�شة  ل�رشوط  خ�شوعه  وعدم  العالية 
واجلودة لال�شتمرار �شعفًا خطرياً يف معظم القطاعات 
القت�شادي  البلد  ن�شاط  وبات  املحلية.  القت�شادية 
واملايل يتعكز على قطاع واحد )قطاع النفط( عر�شة 
خارجية.  بقوى  املحكومة  النفط  ا�شعار  لتقلبات 
النفط  اي��رادات  انح�شار  وب�شبب  الخ��رية،  الآون��ة  يف 
اخلام، ت�شدر مو�شوع �رشاكة القطاع العام بالقطاع 
ملا  نظراً  العامة  ال�شيا�شات  اعمال  ج��دول  اخلا�س 
ال�شتمرار  معه  ي�شعب  مايل  ع�رش  من  الدولة  تعانيه 

�شنوات.  منذ  اخلا�رشة  احلكومية  امل�شاريع  متويل  يف 
كما باتت احلكومة احلالية تبحث عن حمركات جديدة 
حمرك  لإخفاق  نظراً  العمل  فر�س  وتوليد  للتنمية 
اليراد النفطي يف حتقيق تنمية اقت�شادية م�شتدامة. 
خطوة  احلكومي  ال�شناعي  بالقطاع  ال��ب��دء  ويعد 
العام  القطاعن  بن  ال�رشاكة  م�رشوع  باجتاه  طويلة 
واخلا�س، حيث تعاين املئات من املن�شئات احلكومية 
والهمال  والتوقف  القت�شادية  اجلدوى  انعدام  من 
توفري  العراقية  باحلكومة  ويجدر  النتاجية.  و�شعف 
القطاع  ب��اإدخ��ال  للبدء  الالزمة  والج���راءات  الط��ر 
امل�شاريع  هذه  وا�شتغالل  ادارة  يف  ك�رشيك  اخلا�س 
وفق �شيغ ال�رشاكة الواردة اعاله على ان حتاط هذه 
العملية باأق�شى درجات ال�شفافية واملتابعة والرقابة 
العقود  لهذه  احلكومي  الف�شاد  مافيات  لت�شلل  توخيًا 

واجها�س فر�س النجاح وال�شتمرار.
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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

603.8
4.29
0.71%

620,066,449
897,223,703
451
41
9
14
18

0.90
176,882,960.00

2.63
154,948,320.00

0.24
58,560,076.00

0.44
44,124,000.00

0.76
38,940,756.00

)BSUC( سومر

)IBSD( بيبسي

)BNOR( شمال

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

0.24
234,984,906.00

0.90
196,536,621.00

0.44
99,600,000.00

0.37
85,510,000.00

2.63
59,334,818.00

)BNOR( شمال

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي
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