
 ال ميك��ن لالقت�ص��ادي مهم��ا كان حذق��ا �أن ي�ص��ل �إىل نتائ��ج 
دقيق��ة وبالتايل �أن يقدم حل��وال �أو �أطروحات له��ا �أهميتها ما مل 
تك��ن لديه قاع��دة من �لبيان��ات و�الإح�صاء�ت �لدقيق��ة متكنه من 
��صتنباط �لنتائج و�تخاذ �لقر�ر �ل�صحيح، ولذلك عادة ما ي�صتعني 
�القت�صادي��ون بعل��م �القت�ص��اد �لقيا�ص��ي م��ن �جل �لو�ص��ول �إىل 

�لنتائج �لكمية.
ويع��د �القت�ص��اد �لقيا�ص��ي م��ن �لعل��وم �ملهم��ة وه��و يجمع بني 
�لنظري��ات  تكمي��م  ع��ر  و�لريا�صي��ات  و�الإح�ص��اء  �القت�ص��اد 
�القت�صادي��ة يف �إطار �لبحث عن �لعالقات �ل�صببية بني �ملتغري�ت 

ومعرفة �جتاه �لظو�هر �القت�صادية و�لتنبوؤ بها. 
وق��د �زد�دت �أهميته كث��ري� يف �ل�صنو�ت �الأخرية وب��د�أ ياأخذ حيز� 
�كر يف �لدر��صات �القت�صادية، �إال �إن �عتماد �لنتائج �لتي يقدمها 

تبقى م�رشوطة بدقة �لبيانات ب�صكل رئي�صي.
وم��ن ث��م فان بن��اء قاع��دة بيان��ات �إح�صائية �صحيح��ة يعد من 
�الأ�ص�س �ملهمة �لتي ينبغي على كل موؤ�ص�صة تروم �لنجاح �إن تعمل 
عل��ى بنائها، ويف �صياق حتقيق هذه �خلطوة تبنت �الأمانة �لعامة 
ملجل���س �لوزر�ء تو�صيات �ملوؤمت��ر �الإح�صائي �حلادي ع�رش �لذي 

�أقامت��ه وز�رة �لتخطيط وعممته عل��ى �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ص�صات كافة 
وذل��ك بهدف �ال�صتف��ادة م��ن �لتطبيقات �الإح�صائي��ة يف حت�صني 
�الأد�ء �لوظيف��ي للدو�ئر �حلكومي��ة. وهنا نود �لتنبيه �إىل م�صاألتني 
مهمت��ني ترتبطان �إىل حد كبري بعملية �إعد�د �لبيانات، �الأوىل هي 
�صفافي��ة �لبيانات و�الإح�صاء�ت و�أهمية �إعالنها للجميع ما د�مت 
هذه �لبيانات غري �رشية حيث يجد معظم �لباحثني �صعوبة كبرية 
يف �لو�ص��ول �إىل �لبيان��ات يف �لعدي��د م��ن �ملوؤ�ص�ص��ات.  و�لثانية 
ه��ي ن�رش �لوعي �الإح�صائي ب��ني �جلمهور، حيث يعزف �لكثري من 
�لنا���س عن �لتع��اون مع �جله��ات �الإح�صائية لع��دم وجود ثقافة 
�إح�صائي��ة. لقد �أ�صارت �لدر��صات �ل�صادرة عن عدد من �ملوؤ�ص�صات 
�لدولي��ة �إىل وج��ود عالق��ة طردية ب��ني �ل�صفافية وعو�ئ��د �ملالية 

�لعامة يف عينة من �لدول. 
�إذ ثب��ت �ح��د �لتقاري��ر زيادة �لعو�ئ��د على �ل�صن��د�ت �ل�صيادية يف 
�الأ�ص��و�ق �ل�صاع��دة )�لنا�صئ��ة( بع��د ثالث��ة �أ�صه��ر فقط م��ن تنفيذ 

�لتح�صينات �ملتعلقة بال�صفافية.
�أخري� البد م��ن �لقول �أن تعميم تو�صيات �ملوؤمتر �الإح�صائي �لتي 
مت��ت �الإ�صارة �ليها تعد خطوة مهم��ة، �ال �أن جناحها يعتمد ب�صكل 
كبري على متابعة تنفيذ تلك �لتو�صيات من قبل �جلهات �حلكومية 

لكي تكون �أ�صا�صا التخاذ �لقر�ر�ت �القت�صادية �ل�صحيحة.

على �لرغ��م من �أنه �أ�صب��ح �أول رئي�س جمل�س 
�إد�رة م��ن خ��ارج �لعائل��ة، �إال �أن �لرجل �لذي 
يرتدي نظارة و�لبالغ من �لعمر 45 عاما كان 
ّثل �أقرب بديل ممكن. مثل عائلة تاتا، تعود  ميمُ
�أ�ص��ول عائلت��ه يف �لهند �إىل �لهج��رة �لقدمية 

لالجئني �لزرد��صتيني من بالد فار�س. 
جده �لكبري بالوجني مي�صرتي ��صتغل �لفر�س 
لل�صب��اب �لفار�صيني �لطموح��ني يف منت�صف 
�لق��رن �ل��� 19، من خالل تاأ�صي���س �صابورجي 
بالوجني، �رشكة �لبن��اء �لتي تو�صعت لتمُ�صبح 

و�حدة من �أكر �ل�رشكات يف �لبالد.
�صغل��ت عائلة مي�صرتي مقعد� يف جمل�س �إد�رة 
تات��ا �صن��ز يف عام 1980، عل��ى �عتبار �أنها 
��صرتت ح�صة �أقلية يف عام 1965. و�أ�صبحت 
�لعائلت��ان �أق��رب بكث��ري نتيج��ة زو�ج �صقيقة 
مي�ص��رتي، �أل��و بنوي��ل، �أخ ر�ت��ان تات��ا غ��ري 

�ل�صقيق.
مي�صرتي، �لبدين �ل��ذي يتحدث بهدوء، تعّرف 
على تاتا �أول م��رة على طاولة طعام عائلته، 
حيث كان ي�صتمع ب�صمت يف �لوقت �لذي كان 
يتحّدث فيه �لرجل �الأكر �صنا عن �الأعمال مع 

و�لده. 
مي�صرتي، �لقارئ �حلري�س ملجالت �مليكانيك 
�ل�صائع��ة يف طفولت��ه، �أنهى تعليم��ه يف كلية 
دوْلويت���س يف لندن، ودر�س �لهند�صة يف كلية 
�إمبريي��ال يف لندن قبل �لع��ودة للم�صاعدة يف 
�إد�رة جمموع��ة �صابورج��ي بالوجني يف عام 

.1991
منذ ذلك �حل��ني، كان يعي�س يف منزل عائلته 
يف مومباي، ق���رش طويل، مليء ب�صكل �صخي 
باالأعم��ال �لفني��ة �لهندي��ة من �لق��رن �ل� 20 
وب�صيارتي جاك��و�ر يف �ملر�آب �ل�صفلي، مبني 

على منحدر حاد يطل على بحر �لعرب. 
مي�ص��رتي، �ملع��روف بعمله ل�صاع��ات طويلة، 
حاف��ظ على حي��اة بعي��دة عن �الأ�ص��و�ء حني 
يك��ون خ��ارج �لعمل، حيث يق�ص��ي �لوقت مع 

زوجته و�بنيه.
يقول �أح��د �لزمالء �ل�صابق��ني: "�إنه ذكي جد�ً، 
ويهتم �إىل ح��د كبري بالتفا�صي��ل، لكنه �أي�صا 
رج��ل ب�صي��ط. يف كل م��رة يذه��ب فيه��ا �إىل 
�لوالي��ات �ملتح��دة، يطلب �صط��رية هامرجر 
م��ع �لبطاطا �ملقلي��ة وعلبة ك��وكا كبرية من 
ماكدونال��دز". مث��ل و�ل��ده م��ن قبل��ه، �ن�صم 
مي�ص��رتي �إىل جمل�س �إد�رة �رشك��ة تاتا �صنز، 

وخ��الل  عام��ا،   40 بعم��ر   2006 ع��ام  يف 
نظ��ر �إليه على  �الأع��و�م �خلم�صة �لتالية كان يمُ
�أن��ه ه��ادئ، لكن��ه جمته��د يف نظ��ر زمالئ��ه 
�ملديرين، �لذين دعمو� تعيينه رئي�صا ملجل�س 
�الإد�رة عل��ى �لرغ��م م��ن �فتق��اره �إىل �خلرة 

�لتنفيذية يف �رشكة عاملية كبرية".
يقول �أحد كبار �ملمُطلعني يف �ملجموعة: "كان 
ر�أي��ي �أننا وجدنا �أف�صل خليفة. كان ميلك كل 
ما نحت��اج �إليه: لديه ن�صب رفيع، وكان رجال 
متو��صعا، وكان مثقفا، وكان ف�صوليا، وكان 
يعمل بجد - �الأم��ر �ملفرت�س �أن تكونه بعمر 

45 عاما".
يدع��ي مي�ص��رتي من��ذ ذل��ك �حلني �أن��ه رف�س 
�لتفك��ري ب��ه له��ذ� �ملن�ص��ب عندم��ا خاطب��ه 
تات��ا �أول م��رة، حيث كان قانع��ا بالتحديات 
�ملعرو�ص��ة يف جمموعة عائلت��ه، ومل ير�صخ 
�إال بع��د �أن �ت�ص��ح �أن �للجن��ة �ملختارة "غري 

قادرة على حتديد مر�صح منا�صب". 
ن هناك دالئل عامة على �ل�صكوك عندما  مل تكمُ
تعّلم كيفية �لقيام بالعمل �أثناء توليه من�صب 
نائ��ب تاتا خ��الل عامه �الأخ��ري يف �ملن�صب 
- ت�صلي��م طوي��ل للمن�ص��ب �ل��ذي بح�ص��ب كل 
�ملعاي��ري مت متري��ره بني��ة ح�صن��ة م��ن كال 
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�مل�صتق��ر  �لقائ��د 
عل��ى  مبن��ى  يف 
ع��د  �لبح��رية عل��ى بمُ
م��ن  كيلوم��رت�   120
لالحتف��ال  مومب��اي 
�ل��� 75،  مي��الده  بعي��د 
لي�صتق��ر  خليفت��ه  ت��اركا 
يف من�ص��ب رئي���س جمل�س 
�لرئي���س  �ملق��ر  يف  �الإد�رة 
بومب��اي  �لفخ��م  �حلج��ري 
م��ن  بع���س  يف  هاو���س.  
كرئي���س  �الأخ��رية  ت�رشيحات��ه 
جمل�س �إد�رة، روى تاتا كيف كان 
قد �أخ��ر �لرجل �الأ�صغ��ر �صنا "كن 
على طبيعت��ك ... وقرر ما تريد عمله 
... ال �أعتق��د �أن��ه م��ن �ملنا�ص��ب وجود 
�صب��ح يتعق��ب �صخ�ص��ا م��ا". بالن�صب��ة 

�صاهم  لتاتا، ف��اإن موقع �رشكة تاتا �صن��ز كممُ
درجة  �صيط��ر يف جمي��ع جمموعات تات��ا �ملمُ ممُ
�إد�رة  جمل���س  ��صت�ص��ارة  ينبغ��ي  �أن��ه  يعن��ي 
�ل�رشك��ة �لقاب�صة يف كل �لق��ر�ر�ت �ملهمة - 
و�أن "تات��ا تر��صت�ص�س" يف �ملقابل، ينبغي �أن 
�صاهم  تكون عل��ى �ّطالع، نظ��ر� ملكانته��ا كممُ
�أغلبي��ة. مي�ص��رتي �صع��ر بالقل��ق م��ن �أن ه��ذ� 
ميكن �أن يك��ون خمالفا للقانون، الأنه �صيعني 
من��ح �رشكة تات��ا �صنز �إمكاني��ة �لو�صول �إىل 
معلوم��ات ح�صا�صة لالأ�صع��ار قبل �مل�صاهمني 

درجة. �الآخرين يف �رشكات �ملجموعة �ملمُ
�مت��د �ل�رش�ع �إىل جمل���س �إد�رة تاتا �صنز يف 
متوز )يوليو( م��ن �لعام �ملا�صي، بعد مو�فقة 
�رشك��ة تات��ا ب��اور، برئا�ص��ة مي�ص��رتي، على 
عملية ��صتح��و�ذ بقيمة 1.4 مليار دوالر على 
�رشك��ة للطاقة �ملتج��ددة م��ن دون �حل�صول 

على مو�فقة م�صبقة من �ل�رشكة �لقاب�صة. 
قّربني من �رشكة تاتا �صنز  وفق��ا الأ�صخا�س ممُ
نظر �إىل ه��ذه �ل�صفقة على �أنها  وتات��ا، كان يمُ
ج��زء من من��ط �صلوكي يبدو في��ه �أن مي�صرتي 
كان يح��اول جتمي��ع �ل�صلط��ة يف يدي��ه، ويف 
�لوق��ت نف�ص��ه تقيي��د �نخ��ر�ط جمل���س �إد�رة 
تر��صت�ص���س يف  وتات��ا  تات��ا �صن��ز  �رشكت��ي 

�لقر�ر�ت �ملهمة.
يق��ول �أح��د �الأ�صخا���س �ملقّرب��ني م��ن تات��ا: 
"ه��ذ� هو �لنظام �لذي يعتقدون �أن �صايرو�س 
كان يح��اول بن��اءه: �أن��ا رئي�س جمل���س �إد�رة 
]�ل�رشكات �لعامل��ة[، و�أنا �ّتخذ �لقر�ر�ت على 
م�صتوى جمل�س �الإد�رة، و�رشكة تاتا �صنز يف 
�الأ�صا���س هي كيان غري مه��م. ]مي�صرتي[ ظن 
فع��ال �أن��ه كان ميل��ك �ل�صلط��ة، و�أن تاتا كان 

يتقّدم يف �لعمر كثري�".
تات��ا مل ي��رتك �مل�صاأل��ة و�صاأنه��ا. يف وق��ت 
الحق م��ن ذلك �ل�صه��ر، �أر�صل ر�صال��ة بالريد 
�الإلك��رتوين �إىل مي�ص��رتي يق��رتح فيه��ا عل��ى 
جمل���س �إد�رة �رشك��ة تات��ا �صن��ز �أن يجتم��ع 
ملناق�ص��ة �الآر�ء �لقانوني��ة �ملتناف�ص��ة ب�ص��اأن 
ه��ذه �مل�صاأل��ة "م��ن �أج��ل و�صع ح��د للق�صية 
نهائيا وب�ص��كل حا�صم". �أعاد مي�صرتي �إر�صال 
�لر�صال��ة �إىل ع�ص��و جمل���س �الإد�رة يف �رشكة 
تات��ا �صنز رونني �ص��ني، للح�صول على دعمه 
يف مو�جه��ة �صلف��ه. حي��ث كت��ب: "م��ن �ملهم 
�صب��ح جمل���س �إد�رة �رشك��ة تات��ا �صن��ز  �أال يمُ
غ��ري فّعال. جميعك��م لديك��م دور متثلونه يف 
م�صتقبل �ل�رشكة". يقول �أحد �الأ�صخا�س �لذي 
�أ�رشَّ �إلي��ه مي�صرتي بر�أيه ب�ص��اأن �ل�صغط �لذي 
��ن من�صفا له��ذ� �لرجل.  كان يتعر���س ل��ه: "كمُ
وه��و  �الإد�رة،  ملجل���س  رئي�ص��ا  تعين��ه  �أن��ت 
يحاول تنظي��ف �لفو�صى، و�أن��ت تكتِّف يديه. 
�أعن��ي، لق��د كان يتعر���س للهج��وم كل يوم". 
يف �لوق��ت نف�ص��ه، كان مي�ص��رتي يعم��ل على 
�إط��ار عمل جديد حلوكمة �ل�رشكات يهدف �إىل 
و�صع ح��د لتدخل تاتا �ملمُفرت���س. �صيتم منح 
رئي�س جمل�س �الإد�رة �ل�صابق وزمالءه �الأمناء 
�جتماعا �صنويا مع �رشكة تاتا �صنز ملناق�صة 
�الأعم��ال  وخط��ة  �خلم�صي��ة  ��صرت�تيجيته��ا 
ار�س  �ل�صنوي��ة، لكن �صيكون من �ملتوقع �أن ميمُ

�لنف��وذ عل��ى قر�ر�ت حم��ددة فق��ط من خالل 
ممثليهم يف جمل�س �الإد�رة.

�صع��ى مي�ص��رتي ملناق�ص��ة �لوثيق��ة �ملقرتحة 
ن ق��ادر� على تاأمني لقاء،  م��ع تاتا لكنه مل يكمُ
وذلك وفقا لر�صالة كتبها ل�صلفه يف �ل� 23 من 
�أيل��ول )�صبتم��ر( �ملا�ص��ي، �لت��ي �أرفق معها 
ن�صخة م�صودة عن �إطار �لعمل. �ختتم مي�صرتي 
بالق��دوم  �صعي��د�  "�صاأك��ون  قائ��ال:  �لر�صال��ة 
ومعرف��ة ر�أيك بهذ� �خل�صو���س"، بعد �أن ذكر 
نيت��ه تقدمي �لوثيق��ة يف �جتماع جمل�س �إد�رة 
�رشك��ة تات��ا �صنز يف ت�رشي��ن �الأول )�أكتوبر( 
�ملا�صي. �صيتبني �أن هذ� �صيكون �آخر �جتماع 

له.
قبل ب�صع دقائ��ق من بد�ية �الجتماع �ملمُحدد 
من بع��د ظهر يوم �الأثنني �ملو�فق 24 ت�رشين 
�الأول )�أكتوبر( �ملا�صي، كان مي�صرتي يرتدي 
مكتب��ه  يف  �لق�ص��رية  �الأكم��ام  ذ�  قمي�ص��ه 
يف مومب��اي هاو���س عندم��ا فوج��ئ بدخول 
تات��ا ونيت��ني نوهريا، عمي��د كلي��ة هارفارد 
لالأعمال، �لذي كان قد �ن�صم �إىل جمل�س �إد�رة 

�رشكة تاتا �صنز يف عام 2013.
بع��د �أن جل�س كالهما عل��ى �لكنبة يف مكتبه، 
�لرج��الن �أخ��ر� مي�ص��رتي �أن �لو�ص��ع "غ��ري 
ناج��ح"، و�أن��ه من م�صلح��ة جمي��ع �الأطر�ف 
�مل�ص��دوم  مي�ص��رتي  ي�صتقي��ل.  �أن  �ملعني��ة 
رف�س، وذل��ك وفقا لرو�يته لالأح��د�ث، قائال: 
"�فعل ما يجب �أن تفعله، و�أنا �صاأفعل ما يجب 
�أن �أفعل��ه". �صخ�س قريب م��ن تاتا و�صف رد 
مي�ص��رتي باأنه ��صتخدم لغة قا�صية، حيث قال 
"��صمع، هذ� خمالف للقانون – لن �أ�صكت على 

ذلك".
بع��د �إر�ص��ال ر�صال��ة ن�صي��ة ق�ص��رية لزوجته 
- "لق��د مت ط��ردي �ليوم" - �رت��دى مي�صرتي 
�ص��رتة، وم�ص��ى �مل�صاف��ة �لق�ص��رية �إىل غرفة 
يف  موج��ود�  ��ن  يكمُ مل  تات��ا  �الإد�رة.  جمل���س 
ج��ه من قب��ل ثالثة  �لغرف��ة، لك��ن مي�ص��رتي ومُ
�أع�ص��اء يف �ملجل���س - جميعه��م �صخ�صيات 
ب��ارزة يف جمال �لتمويل و�ل�صناعة يف �لهند 
- كان ق��د مت تعيينهم بتو�صية من �صلفه قبل 

�صهرين فقط.
�أ�صخا�س مقّربون م��ن مي�صرتي يتهمون تاتا 
دد ل�صمان ت�صويت حا�صم  بجلب �الأع�صاء �جلمُ
الإقالة مي�ص��رتي �لو�صيكة – وهو �ّدعاء تنفيه 
�ص��ري �إىل خرة �لرجال �لثالثة  �ل�رشكة، �لتي تمُ

�لو��صعة و�ملتنوعة يف عامل �الأعمال.
�أعل��َم  �صوبي��د�ر  ف��اروق  �ل�رشك��ة  �صكرت��ري 
مي�ص��رتي، �لذي �صي�صب��ح قريبا رئي�س جمل�س 
�الإد�رة �ل�صاب��ق، �أن��ه �صتك��ون هن��اك حاج��ة 
لتعي��ني ع�صو �آخر يف جمل���س �الإد�رة لرئا�صة 
�الجتم��اع، عل��ى �عتب��ار �أن��ه �صيك��ون هناك 

ت�صويت على م�صاألة تتعلق مبي�صرتي.
وخ��الل �ملنا�صبة �الأوىل ما �صي�صبح عدد� من 
�ملنا�صب��ات، �حّتج مي�صرتي �أن �إقالته �صتكون 
درجة على جدول  ن ممُ غري قانونية الأنها مل تكمُ
�أعم��ال جمل���س �الإد�رة – وهي �صك��وى يقول 
عنها �ملحامون �ملتخ�ص�ص��ون يف �ل�رشكات 

�لهندية، �إنها لن ت�صمد.

 �ثار تعايف م�صتويات ��صعار �لنفط �خلام �لنقا�س جمدد� 
ح��ول مالم��ح �ل�صيا�ص��ة �لنفطي��ة للبل��د�ن �لنفطي��ة بعد 
�جتماع �وبك �ملقرر يف نوفمر ت�رشين �لثاين يف فيينا. 
فقد �ف�صحت لقاء�ت كبار منتجي �لنفط �خلام من د�خل 
وخ��ارج �وبك موؤخر� عن ���رشورة متديد خف�س �الإنتاج 
لف��رتة �أطول، يف ظل ��صتع��ادة �الأ�صو�ق �لتو�زن �ملفقود. 
نظر� لنجاح ��صرت�تيجية �أوب��ك ورو�صيا وت�صعة منتجني 
م�صتقل��ني �آخرين يف تقلي�س معدالت �الإنتاج بنحو 1.8 
ملي��ون برميل يوميا �ت�صاقا م��ع مقرر�ت �جلولة �لثانية 
لتخفي���س �النت��اج و�ملمت��دة م��ن يناير كان��ون �لثاين 

2017 ولغاية مار�س �آذ�ر 2018.
 فق��د قفزت ��صعار عقود برنت ليوم �جلمعة �ملا�صي �ىل 
60 دوالر للرمي��ل، وه��و �أعلى م�صتوى له��ا منذ �لثالث 

م��ن يوليو متوز عام 2015، عقب تعليقات وزير �لطاقة 
�ل�صع��ودي خال��د �لفال��ح �ملوؤك��دة عل��ى �لت��ز�م �ململكة 
باإنه��اء تخم��ة �ملعرو�س �لعامل��ي �لت��ي �عاقت تعايف 
�الأ�صع��ار الأكرث م��ن ثالثة �أعو�م.  وعق��دت �للجنة �لفنية 
�مل�صرتك��ة �ملكلفة مبر�قب��ة �التفاق �جتماع��ا يف فيينا 
موؤخ��ر� للوق��وف عل��ى �آخ��ر �مل�صتجد�ت ب�ص��اأن معدالت 
�لتقلي���س �لفعل��ي مل�صتويات �النتاج لل��دول �ملتحالفة. 
وتتاأل��ف �للجنة م��ن ممثلني ع��ن دول �لكويت وفنزويال 
و�جلز�ئ��ر )�ل��دول �الع�ص��اء يف �وب��ك( باالإ�صاف��ة �ىل 
رو�صي��ا و�صلطن��ة عم��ان م��ن خ��ارج �وب��ك. وح���رشت 
�ل�صعودي��ة �الجتماع �أي�ص��ا باعتباره��ا رئي�صة ملنظمة 
�أوب��ك يف دورتها �حلالية. و�كدت جلن��ة مر�قبة �التفاق 
�لعامل��ي خلف�س �إنتاج �لنفط لوكال��ة رويرتز بان ن�صبة 
�لت��ز�م �الع�ص��اء باالتف��اق ق��درت ب��� 94% يف يولي��و 
متوز �ملا�ص��ي، ومت �تفاق كافة �الأط��ر�ف على مناق�صة 

م�ص��ري تقلي�س �النتاج جمدد� يف �جتماع منظمة �لدول 
�مل�صدرة للنفط )�أوبك( يف نوفمر ت�رشين �لثاين �ملقبل.

 ��صتهد�ف تخمة �ملخزونات �لعاملية
 ال ي��ز�ل تركي��ز �وب��ك و�ل��دول �ملتحالف��ة من�صبا على 
خف�س خمزونات �لنفط يف �لدول �ل�صناعية �إىل متو�صط 
خم�ص��ة �أعو�م. وقد ��صار وزير �لنف��ط �ل�صعودي قبل �يام 
�ىل �إن �لتخفي�ص��ات �لتي �فرزها �التفاق �لنفطي �جلديد 
�مت�ص��ت فائ���س �ملعرو���س م��ن �ملخزون��ات مبق��د�ر 
�لن�ص��ف، فق��د تقل�س �ملخ��زون باأكرث م��ن 180 مليون 
برميل وماز�ل هناك نحو 160 مليون برميل ح�صب �آخر 
�الأرق��ام، وهناك حاج��ة �ىل تقلي�س وف��رة �ملخزونات 
�لنفطية �لعاملي��ة و�لعودة بها �ىل م�صتويات 2.7 مليار 

برميل بعدما الم�صت عتبة 3 مليار برميل قبل �صهور.
 لق��د �دت �جلول��ة �الوىل و�لثاني��ة التفاقي��ة تقلي���س 
�النتاج �لنفطي �ىل زيادة ح�صا�صية �ال�صعار ملفاو�صات 

�لبل��د�ن �لنفطية �لر�مي��ة لتوجيه بو�صل��ة �ال�صعار. وقد 
يتج��ه كافة �الط��ر�ف �ص��وب متديد �التف��اق �لنفطي 9 
�أ�صه��ر ��صافي��ة للحف��اظ عل��ى �ملكا�ص��ب �لت��ي حتققت 
موؤخ��ر�ً، خ�صو�ص��ا م��ع تع��ايف �ال�صع��ار وو�صولها �ىل 
60 دوالر� للرمي��ل، مع ذلك، مل تتخل�س �ل�صوق بعد من 
فائ���س خمزونات �لنف��ط و�الأ�صعار ماز�ل��ت عند ن�صف 
م�صتو�ه��ا يف منت�ص��ف 2014.  و�قرت�به��ا م��ن عتب��ة 
60 دوالر للرمي��ل، ف�ص��ال عل��ى �صم��ان تقلي�س وفرة 
�ملخزونات �لنفطية �لعاملية و�لعودة بها �ىل م�صتويات 
2.7 مليار برميل بعدما الم�س عتبة 3 مليار برميل قبل 

�صهور. 
عو�مل �خرى تتحكم باالأ�صعار

 بعي��د� ع��ن �تفاق �وب��ك و�رشكائه��ا من منتج��ي �لنفط 
�خلام، تتحكم باالأ�صعار عو�مل �قت�صادية وجيو�صيا�صية 
متع��ددة قد ت�صع��ف �و تعزز من نتائ��ج �التفاق �لنفطي 

�ملذك��ور خ��الل �ال�صابيع و�ال�صهر �لقليل��ة �لقادمة، لعل 
�همها:

 1- مع��دالت �لطل��ب �لعامل��ي عل��ى �لنف��ط �خل��ام، فقد 
�أف�ص��ح تقرير �لتطور�ت �لبرتولي��ة يف �الأ�صو�ق �لعاملية 
و�ل�ص��ادر ع��ن منظمة �الأو�ب��ك يف �صه��ر �أكتوبر 2017 
ع��ن �رتفاع مع��دالت �لطل��ب �لعاملي عل��ى �لنفط خالل 
�صه��ر �أغ�صط���س �ب �ملا�صي مبقد�ر ملي��ون برميل يوميا 
لي�ص��ل �إىل قر�بة 99.9 مليون برمي��ل يوميا، وقد تدفع 
هذه �ملعدالت ��صعار �لنفط �صوب �الرتفاع جمدد� �إذ� ما 
متكنت �لبل��د�ن �لنفطية من �صبط مع��دالت �النتاج عند 

م�صتوياتها �جلارية.
 2- �نح�ص��ار دور �لنف��ط �ل�صخ��ري يف مز�حم��ة �لنف��ط 
�لتقلي��دي على �حل�ص�س �ل�صوقي��ة نظر� ملا بينته جتربة 
�ل�صه��ور �لقليل��ة �ملا�صي��ة م��ن �صعف مع��دالت مرونة 
�نت��اج هذ� �لن��وع من �لنفوط يف �لتكي��ف مع �لتو�زنات 

�ل�صوقية من حيث زيادة حجم �النتاج �و خف�صه.
 3- تغذي �لتط��ور�ت �جليو�صيا�صية با�صتمر�ر �لتقلبات 
�حلا�صل��ة يف ��صو�ق �لنفط �لعاملية، فقد �صهدت �ال�صو�ق 
موؤخ��ر� �رتفاع��ا ملحوظ��ا تز�م��ن م��ع �لن��ز�ع �لن��ووي 
�ملت�صاع��د ب��ني �لوالي��ات �ملتح��دة وكوري��ا �جلنوبية. 
ورغ��م �ن �الح��د�ث الز�ل��ت يف �إطار �لتهدي��د �العالمي، 
ف��ان �ال�ص��و�ق حترك��ت بح�صا�صي��ة �صدي��دة جت��اه تل��ك 

�لت�رشيحات.
 4- ق��دم ت�صاع��د �لتوت��ر�ت �جليو�صيا�صي��ة يف �ل���رشق 
�الأو�صط، وخ�صو�صا يف كرد�صتان �لعر�ق، دعما الأ�صو�ق 
�لنفط �لعاملية، نظر� الإيقاف �إقليم كرد�صتان �صخ قر�بة 
350 �أل��ف برمي��ل يومي��ا م��ن �نت��اج �لنفط م��ن حقلي 
باي ح�ص��ن و�أفانا �لرئي�صيني ب�صبب خم��اوف �أمنية من 
ح��دوث �صد�مات م�صلحة بني �جلي���س �الحتادي وقو�ت 

�لبي�صمركة.
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د. حيدر حسين آل طعمة 

تفجر الخالفات داخل تاتا عمالق شركات الهند
 سايمون موندي

د. باسم عبد الهادي حسن

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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