
فت��ح الحت��اد الأوروب��ي، ف�ص��ًا جدي��ًدا م��ن الن��زاع التجاري 
امل�صتم��ر مع الولي��ات املتحدة ب�ص��اأن دعم �صناع��ة الطائرات 
ل��دى اجلانبني، حيث تقدم با�صتئناف على قرار منظمة التجارة 
العاملي��ة برف���ض اأغلب ال�ص��كاوى اجلديدة الت��ي قدمها الحتاد 
الأوروبي �صد الدعم الذي حت�صل عليه �رشكة �صناعة الطائرات 
الأمريكي��ة "بوينج" م��ن احلكوم��ة الأمريكية، وي�صك��و الحتاد 
الأوروب��ي ع��دم قي��ام الولي��ات املتح��دة باإلغ��اء العدي��د م��ن 
اأ�ص��كال الدع��م غري امل���رشوع ل�رشكة بوينج، وفق��ا حلكم �صادر 
ع��ن منظمة التج��ارة العاملية ع��ام 2012، وذل��ك على ح�صاب 

�رشكة �صناعة الطائرات الأوروبية "اأيربا�ض".
ويف حكمها ال�صادر يف وقت �صابق من ال�صهر احلايل يف مدينة 
جنيف ال�صوي�رشية، ذكرت منظمة التجارة العاملية اإنها اكت�صفت 
اأن �ص��كا واح��دا فق��ط م��ن اأ�ص��كال الدع��م امل�صكو منه��ا، وهي 
اخلف�ض ال�رشيبي الذي تقدم��ه ولية وا�صنطن ل�رشكة "بوينج" 
هو ال��ذي مازال قائم��ا وتذك��ر "اإيربا�ض" اأنها خ���رشت عقودا 
حمتمل��ة بقيم��ة 100 ملي��ار دولر تقريبا مل�صلح��ة مناف�صتها 
"بوينج" ب�صبب الدعم احلكومي متعدد الأ�صكال، يذكر اأن النزاع 
ب��ني الوليات املتح��دة والحتاد الأوروبي ب�ص��اأن دعم �رشكتي 
�صناعة الطائرات "بوينج " و"اأيربا�ض" يعود اإىل 2004، ومن 

املتوق��ع ا�صتمراره يف امل�صتقب��ل، واأ�صفر النزاع ع��ن العديد من 
اأح��كام منظمة التجارة العاملية التي اعتربت العديد من اأ�صكال 
الدع��م ال��ذي يقدم��ه الحت��اد الأوروب��ي لأيربا���ض والوليات 
املتح��دة لبوينج، ينتهك قواعد التجارة احلرة، وبح�صب املنظمة 
ف��اإن �رشك��ة "اأيربا���ض" الأوروبي��ة ل�صناع��ة الطائ��رات التي 
تناف���ض "بوين��ج" ف�صلت يف اإثب��ات اأن اأ�صكال الدع��م احلكومي 
الأخرى التي حت�صل عليها بوينج مثل عقود الأبحاث والتطوير 

مع وزارة الدفاع الأمريكية، اأ�رشت بن�صاط ال�رشكة الأوروبية.
بوينج ترفع توقعاتها للطلب على الطائرات يف 20 عامًا 

اإىل 6 تريليونات دوالر
رفع��ت بوين��ج توقعاته��ا للع�رشي��ن عام��ا املقبل��ة لت�صليم��ات 
طائ��رات ال��ركاب وال�صحن اجل��وي بن�صبة 4 باملئ��ة على الرغم 
م��ن اأن امل�صوؤول��ني التنفيذي��ني يف اأك��رب معر���ض للط��ريان يف 
الع��امل يف باري���ض يتوقعون ه��دوء الطلب خ��ال العام احلايل 
ع��ن م�صتويات��ه املرتفعة جدا اخ��رياً، وا�صتم��رت �رشكة �صناعة 
الطائ��رات الأمريكية يف تلقي طلبات يف معر�ض باري�ض ل�رشاء 
الن�صخ��ة اجلديدة من طائرتها الأف�صل مبيعا 737 التي اأطلقتها 
يوم الثنني و�صط �صيل من ال�صفقات، وعلى �صبيل املثال، ذكرت 
اأفيي�ص��ن كابيت��ال ج��روب )اإيه.�صي.جي(، وهي �رشك��ة لتاأجري 
الطائ��رات، اإنه��ا تقدم��ت بطل��ب ل���رشاء 20 طائرة م��ن الن�صخة 
اجلدي��دة 737 ماك���ض 10 بقيم��ة اإجمالي��ة 2.5 ملي��ار دولر 

بالأ�صع��ار املعلن��ة، لكن حملل��ني يتوقع��ون اأن ينخف�ض الطلب 
على الطائ��رات يف معر�ض باري�ض للط��ريان، وي�صتمر حتى 25 
يونيو حزي��ران، عن ال�صنوات املا�صي��ة وقل�صت بع�ض �رشكات 
الطريان املوظفني وال�صيافة يف املعر�ض. وعلى الرغم من ذلك، 
وعل��ى املدى الطويل، ترى بوينج اأن القط��اع �صيكون يف و�صع 
ق��وي متوقعة ت�صليم 41 األفا و30 طائرة تزيد قيمتها على �صتة 
تريليون��ات دولر عل��ى مدى الع�رشي��ن عاما املقبل��ة، ارتفاعا 
م��ن 39 األف��ا و620 طائ��رة يف توقعاته��ا قبل ع��ام، وتت�صمن 
توقع��ات بوينج زي��ادة 5 باملئة يف الع�رشي��ن عاما املقبلة يف 
ت�صليم��ات الطائ��رات ذات املم�ص��ى الواحد مث��ل عائلتي بوينج 
737 واإيربا�ض  A320    التي تدر اأعلى الإيرادات لأكرب �رشكتني 
ل�صناعة الطائرات يف العامل وتتوقع بوينج الآن ت�صليم 29 األفا 
و530 طائ��رة من فئة الطائرات املتو�صط��ة املدى ذات املم�صى 
الواح��د وهي �صائعة ال�صتخ��دام لدى �رشكات الطريان منخف�ض 
التكلف��ة.     واأعلن��ت اأفول��ون لتاأج��ري الطائرات عن اتف��اق مبدئي 
ل���رشاء 75 طائ��رة بوين��ج 737 ماك���ض 10 بقيم��ة 8.4 مليار 
دولر بالأ�صع��ار املعلن��ة وقال��ت اإنها �صتلقي "نظ��رة فاح�صة" 
عل��ى طلبيات حمتمل��ة لتلك الطائرات، ويف تل��ك الأثناء، اتفقت 
اإيربا���ض عل��ى �صفق��ة مبدئي��ة بقيمة خم�ص��ة ملي��ارات دولر 
م��ع �رشك��ة الطريان املنخف���ض التكلفة فيفا اإير ب��ريو لبيع 50 
طائ��رة    A320   ، وي�صهد ال�صفر بالطائرات �صع��ودا حادا بقيادة 

القت�ص��ادات النا�صئة حيث يب��دو اأن ال�صني �صتحل حمل اأمريكا 
ال�صمالي��ة كاأكرب �صوق للنقل يف الع��امل يف الأعوام املقبلة، لكن 
النم��و القت�صادي لل�صني يتباطاأ، على الرغم من اأنه يبقى فوق 
6 باملئ��ة �صنوي��ا. وخف�ص��ت بوين��ج توقعاته��ا للع�رشين عاما 
املقبل��ة ملتو�ص��ط منو عدد امل�صافرين جوا ح��ول العامل اإىل 4.7 
باملئ��ة من 4.8 باملئ��ة، واتخ��ذت اإيربا�ض خط��وة مماثلة يف 
توقعاته��ا للع�رشي��ن عاما املقبلة الت��ي ن�رشتها يف وقت �صابق 
من ال�صهر اجلاري على الرغم من اأنها رفعت توقعاتها لإجمايل 
الت�صليم��ات 6 باملئ��ة ع��ن الع��ام املا�ص��ي اإىل 34 األفا و899 
طائ��رة.       وح�صابات بوينج اأعلى ب�صكل ع��ام لأ�صباب، بينها اأنها 
حت�ص��ب الطائ��رات ذات 90 مقع��دا اأو اأكرث بينما تب��داأ ح�صابات 
اإيربا�ض عن��د الطائرات ذات املئة مقعد، ومع هدوء الطلب على 
الطائرات اجلديدة، تتوقع �رشكات �صناعة الطائرات فر�صا اأكرب 
يف جم��ال خدم��ات الطريان، وتتوق��ع بوينج اأن تل��ك ال�صوق قد 
تبلغ قيمتها 8.5 تريليون دولر على مدى ع�رشين عاما وت�صهد 
من��وا مق��داره 4 باملئة يف املتو�ص��ط �صنويا.  واأطلق��ت اإيربا�ض 
من�ص��ة خدمات رقمي��ة ذكرت اإنه��ا تت�صمن بيان��ات مل�صاعدة 
�رشكات الطريان على حت�صني ال�صيانة وخف�ض ا�صتهاك الوقود 
وزي��ادة كفاءة امل�صارات، كما تتوقع بوينج اأن يبلغ الطلب على 
طائرات ال�صحن اجلوي 920 طائرة بانخفا�ض مقداره 1 باملئة 

عن توقعاتها ال�صابقة. 

ذك��ر تقرير بعث��ة �صندوق النقد ال��دويل عن اأداء 
اقت�ص��اد اململكة العربي��ة ال�صعودي��ة، واملن�صور 
اأغ�صط���ض/اآب   17 يف  ال�صن��دوق  موق��ع  عل��ى 
احل��ايل، يظه��ر اأن مرحل��ة ال�صتق��رار والتق��دم 
ق��د  الكلي��ة  القت�صادي��ة  املوؤ���رشات  كاف��ة  يف 
انته��ت، ويتوق��ع التقري��ر ح��دوث تراجع يف كل 
املوؤ���رشات القت�صادية الكلية عل��ى مدار عامي 
الأو�ص��اع  اأن  يعن��ي  وه��ذا  و2016،   2015
القت�صادي��ة يف ال�صعودي��ة �ص��وف ت�صه��د حالة 
م��ن النكما���ض والتاأث��ر ال�صلب��ي عل��ى خمتل��ف 
الأن�صط��ة القت�صادي��ة، نظ��ًرا للدور ال��ذي ميثله 
الإنفاق احلكومي يف تن�صيط القت�صاد، واعتماد 
القط��اع اخلا���ض يف غالبي��ة اأن�صطت��ه على هذا 
الإنف��اق، ويكف��ي اأن �صن��دوق النق��د يتوق��ع اأن 
ي�ص��ل عجز املوازنة ال�صعودي��ة بعام 2015 اإىل 

19.5% م��ن الناجت املحلي الإجم��ايل، وقد ربط 
ال�صن��دوق توقع��ه برتاج��ع موؤ���رشات القت�صاد 
فقط بانخفا�ض اأ�صعار النفط يف ال�صوق الدولية، 

والذي بداأ منذ منت�صف 2014.
يبدو اأن �ص��ايف الأ�صول اخلارجية لدى موؤ�ص�صة 
النقد العربي ال�صعودي، وهو معيار لقيا�ض قدرة 
اململكة على دعم عملتها، يف طريقه اإىل ت�صجيل 
انخفا���ض ح��اد العام احل��ايل يف �ص��وء تراجع 
اأ�صعار النفط واجتاه الريا�ض لتو�صيع ا�صتثمارات 
�صن��دوق ثروته��ا ال�صيادي��ة يف اخل��ارج، فق��د 
انخف�ص��ت تلك الأ�صول من م�صت��وى قيا�صي بلغ 
737 ملي��ار دولر يف اأغ�صط���ض اآب 2014 اإىل 
529 مليارا يف نهاية 2016 مع اجتاه احلكومة 
لت�صييل بع�ض الأ�صول لتغطية العجز ال�صخم يف 
املوازن��ة الناجم ع��ن هبوط اأ�صع��ار النفط، وهذا 
الع��ام �صاهم��ت حملة تق�ص��ف وانتعا���ض جزئي 
�صهدت��ه اأ�صعار النف��ط يف م�صاع��دة الريا�ض يف 
حتقيق تق��دم يف خف�ض العج��ز اإذ تراجع بن�صبة 
71 يف املئ��ة عم��ا كان علي��ه قب��ل ع��ام لي�صل 

يف  دولر(  ملي��ار   6.9( ري��ال  ملي��ار   26 اإىل 
الرب��ع الأول، غري اأن �ص��ايف الأ�صول اخلارجية 
وا�ص��ل انكما�صه باملعدل نف�ص��ه تقريبا فرتاجع 
الأوىل  الأربع��ة  ال�صه��ور  يف  دولر  ملي��ار   36
م��ن عام 2017 فيم��ا ميثل لغ��زا لاقت�صاديني 
والدبلوما�صيني الذي يتابع��ون ال�صعودية ورمبا 

ي�صكل لطمة لثقة الأ�صواق بالريا�ض.
وذك��رت خديجة ح��ق رئي�صة البح��وث الإقليمية 
يف بنك الإم��ارات دبي الوطن��ي اأكرب بنوك دبي 
"ي�ص��ري ذل��ك اإىل ا�صتمرار وج��ود عجز كبري يف 
ميزان املدفوعات ال�صعودي ل يرجع اإىل اإيرادات 
ت�صدي��ر النف��ط املتناق�ص��ة"، وقد تكه��ن بع�ض 
املحلل��ني ب��اأن النخفا���ض يرج��ع اإىل الإنفاق 
عل��ى التدخ��ل الع�صك��ري ال�صع��ودي يف اليم��ن، 
وه��ذا م�صتبعد اإذ اأ�ص��ار م�صوؤول �صعودي كبري يف 
اأواخ��ر ع��ام 2015 اإىل اأن التدخل، الذي يقت�رش 
اإىل ح��د كب��ري عل��ى حمل��ة جوي��ة ل عل��ى حرب 
بري��ة كربى، يكلف اململكة نح��و �صبعة مليارات 
دولر �صنوي��ا وه��و ما يتفق م��ع تقديرات خرباء 

اأجان��ب،  ع�صكري��ني 
ب��اأن  اآخ��رون  وتوق��ع 
امل��ال  راأ���ض  ه��روب 
رمب��ا  ال�صعودي��ة  م��ن 
تراج��ع  يف  ال�صب��ب  يك��ون 
اأن  غ��ري  الحتياطي��ات. 
بيان��ات موؤ�ص�ص��ة النقد العربي 
ال�صع��ودي )�صام��ا(، وه��ي بن��ك 
اململك��ة املركزي، ع��ن معامات 
البن��وك التجارية بالنقد الأجنبي ل 

تدعم هذه النظرية اأي�صا.
مبال��غ  ا�صتثم��ار  الريا���ض  وتعت��زم 
كب��رية يف اخل��ارج م��ن اأج��ل احل�ص��ول 
عل��ى التكنولوجي��ا ورفع عوائ��د اأموالها. 
فق��د اأفاد �صندوق ال�صتثم��ارات العامة اإنه 
�صي�صتثم��ر ما ي�ص��ل اإىل 45 مليار دولر على 
م��دى خم�ض �صنوات يف �صن��دوق للتكنولوجيا 
اأ�ص�صت��ه �رشكة �صوفت بن��ك اليابانية و20 مليار 
دولر يف �صن��دوق للبني��ة التحتية تعتزم �رشكة 
متث��ل  ول��ن  تاأ�صي�ص��ه،  الأمريكي��ة  باك�صت��ون 

التحوي��ات ل�صن��دوق ال�صتثم��ارات العام��ة اأي 
الإجمالي��ة لكنه��ا  ث��روة احلكوم��ة  خف���ض يف 
تعن��ي انخفا�ص��ا يف الأ�ص��ول ال�صائل��ة املتاحة 
للبن��ك املركزي للدفاع عن الريال اإذا ما اقت�صى 
الأم��ر، ومن املرجح اأي�صا فيم��ا يبدو اأن يفر�ض 
انخفا���ض جدي��د يف اأ�صع��ار النف��ط �صغطا على 
الأ�صول اخلارجية. فقد بلغ متو�صط اأ�صعار مزيج 
برنت 54.57 دولر للربميل يف الربع الأول من 
الع��ام اجل��اري ثم انخف���ض منذ ذل��ك احلني اإىل 
نحو 46 دولرا للربميل اأي ما يزيد دولرا واحدا 
فقط عل��ى متو�ص��ط الأ�صعار يف الع��ام املا�صي، 
ورمب��ا يعن��ي ذل��ك واقرتانه بتخفي��ف ب�صيط يف 
تداب��ري التق�صف يف الأ�صابي��ع الأخرية لدرء �صبح 
الرك��ود اأن العج��ز يف ميزاني��ة الريا���ض لع��ام 
2017 بكامله �صيكون قريبا من التقدير الأ�صلي 
البال��غ 198 مليار ري��ال )52.79 مليار دولر( 
ورمب��ا اأعل��ى قلي��ا، و�صيمث��ل ذل��ك حت�صن��ا عن 
م�صت��وى العجز يف العام املا�صي الذي بلغ 297 
مليار ريال لكنه �صيتمخ�ض هو والتحويات اإىل 
�صن��دوق ال�صتثمارات العامة ع��ن ت�صييل املزيد 

من الأ�صول اخلارجية للبنك املركزي.
واأو�ص��ح �صعي��د ال�صي��خ كب��ري القت�صادي��ني يف 
البنك الأهلي التجاري اأك��رب بنوك ال�صعودية اأنه 
م�صتقبا م��ن املرجح اأن ي�صتم��ر النخفا�ض يف 
�ص��وء العجز املتوق��ع يف امليزاني��ة لل�صنة كلها 
وه��و ما ق��د يتطل��ب ال�صح��ب م��ن الحتياطيات 
اخلارجية لتمويله، واإن القرتا�ض املكثف بالنقد 
الأجنب��ي يتي��ح للريا���ض املرونة املالي��ة لكنه 
ل يزي��د �صايف الأ�ص��ول الأجنبي��ة اإذ اأن الديون 
ت�صج��ل يف خان��ة اللتزام��ات. وكان��ت اململك��ة 
اأ�ص��درت �صكوكا بقيمة ت�صعة مليارات دولر يف 
اخل��ارج خال �صهر ابريل ني�ص��ان املا�صي، كما 
�رشحت احلكومة اإنها تعتزم ا�صتئناف اإ�صدارات 
ال�صن��دات املحلي��ة يف وق��ت لح��ق م��ن الع��ام 
اجلاري بع��د توقف ا�صتمر اأكرث م��ن ن�صف عام، 
وق��در م�صوؤول كبري ب��وزارة املالي��ة اأن ال�صندات 
املحلي��ة �صتغطي ما ب��ني 25 و35 يف املئة من 
العجز يف ميزانية 2017. و�صيرتك ذلك مبلغا ل 
ي�صته��ان به لتغطيته بالأ�ص��ول اخلارجية، ويف 
نهاية ابري��ل ني�صان بلغت الأ�ص��ول 493 مليار 
دولر وه��و ما يكفي للدف��اع عن الريال ل�صنوات 
اإذ اأن ه��ذا املبل��غ يغط��ي واردات اأرب��ع �صنوات، 
وم��ع ذلك ف��اإن ارتفاع��ا يف كلف��ة التاأمني على 
الدي��ن ال�صعودي من خماطر التخل��ف عن ال�صداد 
يف ال�صه��ر اجل��اري لت�صل اإىل اأعل��ى م�صتوياتها 
من��ذ اأوائل فرباير �صباط ي�ص��ري اإىل اأن القلق رمبا 

يكون يف ازدياد.
وحذر �صندوق النقد الدويل ال�صعودية من ت�صديد 
مت���رشع لل�صيا�ص��ة املالي��ة العامة مو�صح��ًا اإن 
تخفي�ص��ات �رشيعة للعج��ز يف ميزانية احلكومة 
ق��د تلحق ���رشرا بالقت�صاد، اذ ذك��ر تيم كالن، 
رئي�ض فريق �صندوق النقد الذي اأجرى م�صاورات 
ه��دف  اإن   ، �صعودي��ني  م�صوؤول��ني  م��ع  �صنوي��ة 
الريا�ض ملوازنة ميزانيتها منا�صب، واأدى هبوط 
اأ�صع��ار النفط يف العام��ني املنق�صيني اإىل زيادة 
العج��ز يف امليزانية، اذ ل توج��د حاجة لتحقيق 
ه��دف موازن��ة امليزاني��ة يف 2019 مثلم��ا ورد 

يف برنام��ج الت��وازن امل��ايل بالنظ��ر اإىل موقف 
ال�صعودي��ة الق��وي م��ن حي��ث الأ�ص��ول املالي��ة 
وانخفا�ض مديونيتها، وهن��اك تر�صيخ تدريجي 
ب�ص��كل اأك��رب لل�صيا�ص��ة املالي��ة لتحقي��ق موازنة 
امليزانية بعد ذلك التاريخ باأعوام قليلة �صيقل�ض 
التاأث��ريات على النمو يف الأجل الق�صري يف حني 
�صيحاف��ظ على امل�ص��دات املالي��ة للم�صاعدة يف 

اإدارة املخاطر امل�صتقبلية.
وتعه��دت الريا���ض بالق�ص��اء عل��ى العج��ز يف 
الع��ام  ال��ذي بل��غ 79 ملي��ار دولر  امليزاني��ة، 
خ��ال  م��ن   2020 ع��ام  بحل��ول  املا�ص��ي، 
تخفي�صات يف النف��اق ويف دعم الطاقة واأي�صا 
زيادات حادة يف الر�صوم وال�رشائب، وبداأت هذه 
الإ�صرتاتيجي��ة توؤتي ثماره��ا: فقد انكم�ض العجز 
بن�صب��ة 71 باملئة عل��ى اأ�صا�ض �صن��وي اإىل 6.9 
ملي��ار دولر يف الرب��ع الأول م��ن 2017، لك��ن 
خط��وات التق�صف اأبط��اأت النم��و يف القطاع غري 
النفط��ي بالقت�صاد اإىل ال�صفر تقريبا، وتت�صمن 
اخلطة املالية للحكوم��ة املزيد من الإ�صاحات 
يف اأ�صعار الطاقة العام احلايل لكن كالن ذكر اأنه 
يف حني اأن مث��ل هذا الإ�صاح مهم اإل انه يوجد 
جمال لتنفي��ذ تدريجي لعط��اء الأ�رش وم�صاريع 

الأعمال ف�صحة من الوقت للتاأقلم.
التباط��وؤ  ب�ص��اأن  قلقه��ا  عل��ى  عام��ة  ويف 
القت�ص��ادي رجعت احلكومة ال�صهر املا�صي عن 
اإح��دى خط��وات التق�صف ب��اأن اأع��ادت العاوات 
واملكاف��اآت واملزاي��ا املالي��ة ملوظف��ي الدول��ة 
�صبتم��رب  اأوقفته��ا يف  كان��ت  والت��ي  املدني��ني 
اأيل��ول، ومن غ��ري الوا�صح م��ا اإذا كانت الريا�ض 
م�صتعدة ملزيد من التخفيف خلطط التق�صف لدعم 
النم��و، لكن ال�صلطات �رشحت اإنها تخطط حلزمة 
حتفيزي��ة للقطاع ال�صناع��ي يف الربع الرابع من 
2017 يب��دو م��ن املرج��ح اأن تت�صم��ن �صكا ما 
لنفاق اإ�ص��ايف، واأ�صاف كالن اأن ال�صلطات تبداأ 
بتحقي��ق تقدم جي��د يف حتديد وخف���ض العوائق 
اأمام منو القطاع اخلا�ض مبا يف ذلك خف�ض مدد 
التخلي���ض اجلمركي وهو ما يي���رش بدء م�صاريع 
الأعم��ال وال�ص��ري نحو اإمت��ام القوان��ني اجلديدة 

لإ�صهار الإفا�ض والرهن التجاري.
يج��ذب واح��د م��ن اأك��رب برام��ج اخل�صخ�صة يف 
الع��امل بن��وك ال�صتثم��ار و���رشكات ال�صتثم��ار 
املبا���رش الأجنبي��ة اإىل ال�صعودي��ة عل��ى الرغ��م 
من احتم��ال انخفا�ض الر�ص��وم و�صبابية البيئة 
التنظيمي��ة، وكيه.كي��ه.اآر واح��دة م��ن ���رشكات 
ال�صتثم��ار املبا���رش الأمريكي��ة الت��ي تن�صم اإىل 
���رشكات على غرار جلف كابيت��ال باأبوظبي يف 
البح��ث عن الفر���ض النا�صئة م��ن خطة احلكومة 
لبيع اأ�صول بنح��و 200 مليار دولر عاوة على 
ح�صة يف �رشك��ة النفط الوطنية العماقة اأرامكو 
ال�صعودي��ة، وتع��زز البنوك اأي�ص��ا عملياتها، فقد 
ح�صل��ت �صيت��ي ج��روب عل��ى ترخي���ض لتقدمي 
خدمات بن��وك ال�صتثم��ار يف ال�صعودية ويتطلع 
جولدم��ان �صاك���ض اإىل احل�صول عل��ى ترخي�ض 
�صعودي لتداول الأ�صه��م، ويعتزم كريدي �صوي�ض 
التق��دم بطلب للح�صول على ترخي�ض ا�صتثماري 
كامل ويزيد جيه.ب��ي مورجان عدد امل�رشفيني 

العاملني يف اململكة.

ي�صري القت�صاد العراقي منذ عقود يف خط تنموي ملتوي 
ناج��م عن العتم��اد املفرط على النف��ط و�صعف الدارة 
القت�صادي��ة يف توظي��ف امل��وارد والطاق��ات الب�رشية، 
والنخ��راط يف حروب اقليمي��ة زادت من هدر المكانية 
و�صيعت فر�ض البلد يف حتقيق التنمية والعدالة والرفاه. 
ونتيج��ة الزمة املالية ت�صعى احلكوم��ة منذ �صنوات اىل 
انته��اج �صيا�صات ا�ص��اح نوعية والتكيف م��ع الهبوط 
احل��اد يف اليرادات النفطية عرب اعادة هيكلة القت�صاد 
وتنويع القطاعات امل�صاهمة يف الناجت املحلي الجمايل 
لتجاوز الزمة املالية احلادة التي مير بها البلد وحتقيق 
من��و اقت�ص��ادي م�صتدام بعي��دا عن تقلب��ات ال�صعار يف 
ا�صواق النفط العاملي��ة.  يف هذا ال�صياق، مت اأخرياً اإطاق 

خطة التنمي��ة الوطني��ة )2018-2022( بالتعاون مع 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. وتكت�صب اخلطة اجلديدة 
اهمي��ة بالغة نظرا لنطاقها م��ن واقع اقت�صادي جديد 
يعي�ص��ه القت�ص��اد العراقي بعد انهيار ا�صع��ار النفط اىل 
دون الن�ص��ف، والتحدي��ات المنية اخلط��رة التي خلفها 
احت��ال داع���ض وم��ا ترت��ب عليها م��ن تكالي��ف مادية 
وان�صاني��ة باهظ��ة زادت من عم��ق الزم��ة القت�صادية 
واملالية يف البلد. كما تتزامن اخلطة التنموية "الثالثة" 
م��ع اطاق ا�صرتاتيجية تطوير القط��اع اخلا�ض ل�صنوات 
)2015-2030( واجن��دة التنمي��ة امل�صتدام��ة العاملية 
التي اطلقتها المم املتح��دة ل�صنوات )2030-2015(. 
ول�ص��ك بان التخطي��ط القت�صادي ميثل اط��اراً منهجيًا 
ي�صتوع��ب جميع برام��ج ال�صاح القت�ص��ادي واملايل 
يف البل��د ويوؤ�ص���ض لتنمي��ة اقت�صادي��ة م�صتدام��ة حتقق 

الهداف القت�صادية والجتماعية. مع ذلك ينبغي ر�صد 
ومعاجل��ة الخط��اء والتحدي��ات التي م��رت بها اخلطط 
التنموي��ة ال�صابقة يف العراق، فقد عانت اخلطة التنموية 
الثاني��ة  التنموي��ة  واخلط��ة   )2014-2010( الوىل 
)2013-2017( م��ن جملة م��ن التحديات التي اعاقت 
حتقق اله��داف املر�صومة و�صيعت �صن��وات من التنمية 
وملي��ارات الدولرات النفطية املتدفقة ابان فورة ا�صعار 

النفط. وميكن حتديد اأبرز تلك التحديات مبا ياأتي:
1- تاأخ��ر اقرار املوازنات العام��ة خلطة التنمية الوىل 
لأ�صه��ر اأ�صه��َم يف عرقلة تنفي��ذ امل�صاري��ع ال�صتثمارية 
�ص��واء على م�صت��وى احلكومات املحلي��ة )برنامج تنمية 

القاليم( او الربنامج ال�صتثماري للوزارات الحتادية.
للم�رشوع��ات  البريوقراطي��ة  الج��راءات  ك��رثة   -2
والإحال��ة  والإع��ان  ب��الإدراج  واملتمثل��ة  احلكومي��ة 

ا�صعف ن�صب التنفيذ املالية واملادية لهذه امل�رشوعات، 
والتي مل تتجاوز يف اح�ص��ن الحوال )70%(. فيما ُتدّور 
باقي الموال املخ�ص�صة للوزارة او املحافظة اىل العام 
الت��ايل وللجه��ة امل�صتفيدة نف�صها مم��ا زاد من ا�صرتخاء 

اجلهات املعنية.
3- غياب الطار القانوين الازم لتنفيذ اخلطط التنموية 
يف الع��راق نظ��را لعدم �صدوره��ا بقانون مل��زم التنفيذ 
الم��ر الذي افقدها الق��وة والفعالية، خا�ص��ة مع وجود 
ا�صتثناءات وحتديات متعددة ت�صهم يف اخراج اخلطة عن 
م�صاره��ا املح��دد ومن ثم الخف��اق يف حتقيق الهداف 

النهائية للخطة.
4- ل يع��ود الخف��اق التنموي يف الع��راق، يف الأغلب، 
اىل ق�ص��ور اجلانب التنظ��ريي والتخطيطي، وامنا يرتكز 
ب�صكل ا�صا�ض بق�ص��ور اجلانب التنفيذي، ف�صعف التنفيذ 

واملتابع��ة والرقاب��ة ا�صه��م ب�ص��كل ا�صا���ض يف انحراف 
خطط التنمية القت�صادية عن م�صاراتها املر�صومة.

5- غالب��ا م��ا تعم��د املوؤ�ص�ص��ات القت�صادي��ة املعنية 
اىل و�ص��ع اه��داف وطموحات تفوق الواق��ع واملمكنات 
املادية املتواف��رة، ما يزيد من حماور الختناق ويعيق 
امكاني��ة جن��اح اخلط��ة وحتقي��ق اهدافه��ا القت�صادية 
والجتماعي��ة، خ�صو�ص��ا م��ع العتم��اد عل��ى امل��ورد 

النفطي املتذبذب يف متويل النفقات احلكومية.
الروؤي��ة القت�صادي��ة املوح��دة لاقت�ص��اد  6- غي��اب 
العراقي ب�صبب الخت��اف امل�صتمر بني املركز والقليم، 
خ�صو�ص��ا فيما يتعل��ق بتقا�صم امل��وارد املالية وح�صة 

القليم من املوازنة العامة.
7- تغلغل افة الف�صاد املايل والداري اىل معظم احللقات 
الداري��ة يف ال��وزارات واملوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة الخرى 

�صاهم ب�صكل كبري يف انحراف التخطيط ال�صتثماري يف 
البلد عن م�صارات التنمية وتطوير البنية التحتية.

8- اغ��رتاب القطاع اخلا�ض ب�صبب غياب مظلة احلماية 
الراعي��ة  والت�رشيع��ات  القوان��ني  و�صع��ف  اجلمركي��ة 
لنطاق موؤ�ص�ص��ات العمال ف�صًا عل��ى ه�صا�صة البنية 
التحتي��ة. المر ال��ذي قلل من قدرة اخلط��ط التنموية يف 
حم��اكاة التحدي��ات القت�صادي��ة وتوف��ري احلا�صن��ات 

املنا�صبة لتحفيز القطاع اخلا�ض.
9- احلاج��ة اىل اع��ادة هيكل��ة املن�صئ��ات واملوؤ�ص�صات 
القت�صادي��ة اململوك��ة للدول��ة وجعله��ا اك��رث انتاجية 
وربحي��ة نظرا مل��ا متثله من ع��بء مايل عل��ى املوازنة 
العام��ة للدول��ة، حيث تكلف ه��ذه املوؤ�ص�ص��ات احلكومة 
�صنوي��ًا قرابة ثاثة مليارات دولر من دون حتقيق عائد 

يذكر.

Thu.13  Jul. 2017 issue no 382رؤى اقتصادية2
الخميس 13 تموز 2017 العدد 382

النمو المتعرج وتحديات التخطيط االقتصادي في العراق
د. حيدر حسين آل طعمة 

صندوق النقد الدولي: مرحلة استقرار االقتصاد السعودي انتهت
إيهاب علي النواب  

الجزء االول

متابعة

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

572.04
4.97
0.86%

215,382,069
370,905,247
299
26
4
13
9

2.36
60,993,336.00

0.47
34,640,500.00

0.39
29,950,040.00

0.36
25,068,328.00

0.23
14,449,000.00

)IBSD( بيبسي

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)BNOR( شمال

0.39
76,117,553.00

0.47
72,800,000.00

0.36
69,798,136.00

0.23
64,300,000.00

2.35
26,014,153.00

)BIME( اوسط

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

)BNOR( شمال

)IBSD( بيبسي
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