
  
�إنَّ م��ن �لركائ��ز �الأ�صا�صي��ة لالإ�صالح �القت�صادي ه��و �إعطاء دور 
فع��ال للقط��اع �خلا���ص يف �إد�رة �لعملية �القت�ص��ادية وتن�ص��يط 
دورته��ا م��ن خ��الل �إ�رش�كه يف �ص��ناعة �لق��ر�ر �القت�ص��ادي يف 

�ملجاالت �لتي حتفز �لقطاعات �النتاجية يف جميع �لقطاعات.
و�له��دف هنا تنويع مو�رد مو�زنة 2017 وتقليل ن�ص��بة �العتماد 
عل��ى �لنف��ط كم��ورد رئي�ص��ي للمو�زنة وفق��ا لتقدي��ر�ت �حلكومة 
للتخ�صي�ص��ات �ملخطط��ة لالي��ر�د�ت �لنفطي��ة و�الي��ر�د�ت غ��ر 
�لنفطي��ة يف �ملو�زنة، وه��ذ� يتطلب من �حلكومة �تخ��اذ �إجر�ء�ت 
�رشيعة خالل �ل�ص��نة �حلالية لتاأ�ص��ي�ص )�ملجل�ص �الأعلى لل�ص��وؤون 
و�جلمعي��ات  لالحت��اد�ت  ممثل��ن  م��ن  ويتك��ون  �القت�ص��ادية( 
و�لنقاب��ات ومنظم��ات �ملجتم��ع �مل��دين �لنا�ص��طة يف �ملج��ال 
�القت�ص��ادي و�مل��ايل و�مل���رشيف و�لفعالة و�ملوؤث��رة يف حتقيق 
�ل�رش�ك��ة م��ع �لقط��اع �لع��ام يف حتقي��ق �ملح��ور )ثالث��ا( م��ن 
�لربنامج �حلكومي )ت�ص��جيع �لتح��ول للقطاع �خلا�ص(. من �ملهم 
�أن يك��ون من �صمن �أع�ص��اء �ملجل�ص ممثلن ع��ن �لبنك �ملركزي 
ووز�رة �ملالية و�لتخطيط و�ل�صناع��ة و�لزر�عة و�لكهرباء وهيئة 
�ال�صتثم��ار و�ص��وق �لع��ر�ق ل��الور�ق �ملالي��ة ور�بط��ة �مل�صارف 

�لعر�قية �خلا�صة وممثلي �للجنتن �ملالية و�القت�صاد و�ال�صتثمار 
يف جمل�ص �لنو�ب وبن�صبة 50 باملئة للقطاع �خلا�ص و50 باملئة 
ملمثل��ي �حلكوم��ة. وهنا ال بد �أن يرتبط �ملجل���ص باالأمانة �لعامة 

ملجل���ص �لوزر�ء وتكون قر�ر�ته ملزمة �لتنفيذ بعد ت�صديق جمل�ص 
�ل��وزر�ء عليه��ا وترتك��ز �ملهم��ة �الأ�صا�صية للمجل���ص يف �الإ�رش�ف 
�ملرك��زي على �د�رة �ص��وؤون �القت�صاد ور�ص��م �ل�صيا�صات و�قرت�ح 

�لق��ر�ر�ت  �صناع��ة  يف  �خلا���ص  �لقط��اع  ال���رش�ك  �لت�رشيع��ات 
�القت�صادية وقيادة �ل�صوق م�صتقبال و�لدعم و�لتمويل و�ال�صتثمار 
و�لت�صغي��ل للم�صاري��ع �لتي ت�صه��م يف تنويع م��و�رد �ملو�زنة غر 
�لنفطي��ة.  فاإعط��اء �لقطاع �خلا�ص دور�ً قيادي��ًا يف �إد�رة �لعجلة 
�القت�صادي��ة يتي��ح له جتاوز �الخت��الالت يف �لبني��ة و�لتعليمات 
�ملركزية �ملت�صددة و�ل�صيا�صات �القت�صادية �لقا�رشة �صمن هدف 
مرك��زي يتمثل باالنتق��ال �إىل �القت�صاد �مل�صتق��ر و�حلر و�عتماد 

�آليات و�صبل و�إجر�ء�ت و��صحة.
وعملي��ة �لنهو�ص �القت�صادي تتطل��ب حملة الإنقاذ كل �لقطاعات 
�الإنتاجي��ة و�خلدمي��ة، وعل��ى �لرغ��م م��ن وج��ود ��صرت�تيجي��ات 
ومبادر�ت، �إال �أنها مل توؤدِّ �إىل نتائج �يجابية مهمة خالل �ل�صنو�ت 
�ملا�صي��ة العتبار�ت كث��رة، عل��ى ر�أ�صها �لتعقي��د�ت �لتخطيطية 
و�لت�رشيعي��ة و�لتنفيذي��ة.  فمهم��ات �ملجل���ص �ملقرتح��ة تتمث��ل 
بو�صع �الآليات و�ل�صياقات و�لتعليمات و�إعادة �لنظر بالت�رشيعات 
لالنتق��ال باالقت�ص��اد من حالت��ه �لهجين��ة �حلالي��ة �إىل �قت�صاد 
�ل�ص��وق، مب��ا يكفل حتقي��ق �لتنمي��ة �لوطني��ة حتى ع��ام 2030، 
ويتناغ��م م��ع ��صرت�تيجي��ات تطوي��ر �لقط��اع �خلا���ص 2014-
2030، وين�صج��م مع فقر�ت �لد�صتور و�ملتعلق��ة بت�صجيع �لتحّول 

نحو �لقطاع �خلا�ص.

تتج��ه كث��ر م��ن �لبل��د�ن �لتي تع��اين عج��ز�ً يف 
مو�زنته��ا �لعام��ة �ىل �القرت����ص لي�صاف كجزء 
م��ن �ي��ر�د�ت �ملو�زنة وه��ذ� ما�صهدت��ه كثر من 
بل��د�ن �لتح��ول �القت�ص��ادي يف �لع��امل �لعرب��ي 
ودول �وروب��ا �ل�رشقية ح��الل �لعقدين �الخرين 
م��ن �لق��رن �ملا�ص��ي مل�صاعدتها يف حتم��ل ُكلف 
�لتح��ول �القت�ص��ادي. وتقوم �ملوؤ�ص�ص��ات �ملالية 
�لدولي��ة ك�صندوق �لنقد و�لبن��ك �لدولين وبع�ص 
�لدول بتقدمي تلك �لقرو���ص كجزء من �لتز�ماتها 
جت��اه �لو�صفات �القت�صادية �لت��ي تقدمها للدول 
�ملقرت�صة. �ذ يهتم �صن��دوق �لنقد �لدويل بالعمل 
يف �المد �لق�صر بهدف حتقيق �ال�صتقر�ر �لنقدي، 

يف ح��ن يعمل �لبنك �لدويل لالن�صاء و�لتعمر يف 
�الم��د �لطويل ويهت��م يف �لت�صحي��ح �لهيكلي بعد 

حتقيق �ال�صتقر�ر �لنقدي.
فل�صفت��ِه  يف  جذري��ا  تغي��ر�  �لع��ر�ق  و�صه��د 
�القت�صادية – مع عدم و�صوحها – و�أ�صبح يبتعد 
ع��ن �ملركزي��ة يف �لتخطي��ط �القت�ص��ادي ليكون 
�أقرب �ىل �آليات �ل�صوق بعد �لتغير �ل�صيا�صي �لذي 
�صه��ده بعد ني�ص��ان 2003، وبالتحديد بعد توقيع 
�تف��اق "خط��اب �لنو�يا" مع �ل�صن��دوق يف �صباط 
2004. ولك��ن يف �لوقت �ل��ذي كان ينتظر �ن يتم 
�لتحول �القت�ص��ادي و�ن يقف �ملجتمع �لدويل – 
دوال ومنظم��ات �قت�صادي��ة دولية – م��ع �لعر�ق 
ليتجاوز كلفة مرحل��ة �لتحول �ىل �ن تاأخذ �ليات 
�لعر���ص و�لطل��ب طريقه��ا �ل�صحي��ح ، نالحظ �ن 

�حلكومات �لعر�قي��ة �ملتعاقبة مل تعمل على بناء 
�قت�ص��اد يت�صم��ن تن��وع �ي��ر�د�ت �ملو�زنة وعلى 
وف��ق ��ص�ص حديثة كما �ك��ده �لد�صتور �لد�ئم لعام 
2005 �و �ن يت��م �لتح��ول �ىل �قت�صاد �ل�صوق مع 
�ن "ن��ادي باري�ص" – جتّمع �ل��دول �لد�ئنة – قد 
عمل على جدولة 80% من ديون �لعر�ق بعد تعهد 
�حلكومة �لعر�قي��ة �اللتز�م باتفاق خطاب �لنو�يا 

مع �ل�صندوق.
هن��ا ظه��ر تاأث��ر �ال�صكالي��ات �ل�صيا�صي��ة �لت��ي 
ت�صي��دت �لو�ص��ع يف �لع��ر�ق معرقل��ًة �ي توج��ه 
البعاد �القت�صاد عن �صيغته �لريعية وتو�صعه يف 
�النفاق ومنها هدف )�الحز�ب �ل�صيا�صية( بتو�صيع 
قاع��دة نفوذها يف م�صاحته��ا �لطائفية و�حلزبية 
م�صخ��رًة بع���ص �ملال �لعام لذل��ك. ومن �جل ذلك 

��صتخدمت 
ل  مل��ا �
�ص��ي  ل�صيا �
���ص  � غر الأ
بي��ة  نتخا �
�صي��ة  �صيا و
�النف��اق  وز�دت 
كان  وه��ذ�  �لعام. 
ت�صعها  ع�ص��ا  �ول 
�ل�صيا�صي��ة  �لكت��ل 
�ال�ص��الح  وج��ه  يف 
�صانده��ا  �القت�ص��ادي 
يف ذل��ك �لف�ص��اد وه��در 
�ملال �لع��ام �لذي �ف�صى 
�د�رة  �ص��وء  �زم��ة  �ىل 
�ملو�رد �ملالي��ة بعد �الزمة 
�ملركب��ة �لتي �صهدها �لعر�ق 
بفعل �صيطرة د�ع�ص �الرهابي 
ن�ص��ف  م��ن  مايق��ارب  عل��ى 
م�صاح��ة �لب��الد منت�ص��ف �لعام 
2014، و�نخفا���ص ��صعار �لنفط 

نهاية �لعام ذ�ته. 
�لي��وم وبفع��ل �الزم��ة �ملركبة تلك 
��صبح��ت �حلكوم��ة �لعر�قي��ة – بعد 
�صن��و�ت من �لف�ص��ل يف تنويع �ير�د�ت 
�ملو�زن��ة �الحتادي��ة – �م��ام مرحل��ة 
تو�صي��ع  �ىل  ��صطره��ا  م��ا  ��صتثنائي��ة 
يف  �لعج��ز  م��ن  ج��زء  ل��ردم  �القرت����ص 
ع��ام 2015 وحت��ى  م��ن  ب��دء�ً  �ملو�زن��ة 

مو�زنة 2017. 
وم��ع �ن �حلكوم��ة جنح��ت يف ��صتد�مة تلبية 
متطلبات �جلانب �جلاري يف �ملو�زنة ال�صيما 

و�العان��ات  )�لرو�ت��ب  �لت�صغيل��ي  جانبه��ا  يف 
وتعوي�ص��ات �ملوظفن( لكونه��ا �مل�صدر لالنفاق 
�لع��ام يف �القت�ص��اد م�صتعين��ة باالحتياطي من 
�لعمل��ة �ل�صعب��ة وبالتايل حافظت عل��ى ��صتد�مة 
�لن�ص��اط �القت�صادي ن�صبيا عل��ى �لرغم من حالة 
�لركود، �ال �ن ذل��ك اليعني �ن ن�صتمر باالقرت��ص 
ل��زرق �ملو�زنة باالم��و�ل ل�صد �لعج��ز بل البد من 
�لعم��ل عل��ى توظي��ف �لقرو���ص لتنوي��ع م�صادر 
�ي��ر�د�ت �ملو�زن��ة. وتفعيل �النف��اق �ال�صتثماري 
الن�ص��اء �لبني��ة �لتحتي��ة �مل�صاع��دة عل��ى تن�صيط 
�لن�ص��اط  رك��ون  حال��ة  وجت��اوز  �القت�ص��اد 

�القت�صادي �ىل �لرو�تب و�العانات.
ك وُموؤ�رشرَ من قبل كثرين وهو ما  هذ� �ل�صيء ُمدررَ
�ص  يفر�صه �لعقل و�ملنطق. ولكن ماهو غر م�صخرَ
بدق��ة هو م��ا �لذي يعيق �حلكوم��ة يف �لعمل على 

ذلك علما �ن �لقرو�ص هدفها �لتنمية ؟؟
فالبن��ك �ل��دويل ومنذ ع��ام 2006 غ��ّر �صيا�صته 
م�صاع��دة  هدفه��ا  ليك��ون  �القر����ص  ب�ص��اأن 
ت�صحي��ح  دع��م  ع��ن  ب��دال  �لتنمي��ة  �صيا�ص��ات 
يف  كم��ا  �القت�ص��اد  يف  �لهيكلي��ة  �الخت��الالت 
 )8.60 OP/ BP( لتنمي��ة� من�ص��ور �صيا�ص��ات 
HTTP/:WWW.WORLDBANK.(
ORG/WHATWEDO(. و�أ�صب��ح �لبنك 
مي��ول م�صاري��ع �لبن��ى �لتحتي��ة مث��ل �لكهرب��اء، 

و�لطرق و�جل�صور، و�ملو�رد �ملائية وغرها.
وكما هو مالحظ فاإن �تف��اق �ال�صتعد�د �الئتماين 
ب��ن �لعر�ق و�صن��دوق �لنقد �ل��دويل لعام 2015 
يت�صم��ن يف جممل��ه ��ص��ار�ت و��صح��ة على دعم 
تنوي��ع �القت�صاد �لوطني بعد �لرتكيز على هزمية 
تنظيم د�ع�ص �الرهابي خلف�ص �النفاق �لع�صكري 
وف��ق مذك��رة �ل�صيا�صات �لت��ي قدمته��ا �حلكومة 
�لعر�قية �ىل �ل�صن��دوق و�لتي ت�صمنت �لتز�ماتها 

جتاه �ل�صندوق.
كذل��ك مع �تف��اق �حلكوم��ة �لعر�قية م��ع �جلانب 
�المرك��ي على �تفاقية �صم��ان �لقر�ص �ل�صيادي 
بقيم��ة ملي��ار دوالر و�لذي دخل حي��ز �لتنفيذ يف 
7 كان��ون �لثات��ي 2017. ذك��ر بي��ان لل�صف��ارة 
�المركي��ة �أن " �حلكوم��ة �لعر�قي��ة وقع��ت عل��ى 
�إتفاقي��ة �صم��ان قر���ص م��ع �لوالي��ات �ملتح��دة 
�المركية وهذ� �لتوقيع هو مبثابة �خلطوة �الأوىل 
يف �لعملية �لتي تتيح للعر�ق فر�صة �أكرب للدخول 
�إىل �أ�صو�ق روؤو�ص �الأمو�ل �لدولية". و�أ�صار �لبيان 
�ىل �نه " وبعد �أن مت �الإيفاء باملتطلبات �لقانونية 
و�الأخ��ذ بنظ��ر �العتب��ار �إج��ر�ء�ت حم��ددة، ميكن 
للع��ر�ق �مل�صي قدمًا لي�صبح �مل�صتفيد من �صمان 
قر�ص �صيادي م��ن �لواليات �ملتحدة �المركية". 
و�أو�صح �لبيان، �ن " �صمان �لقر�ص يوؤكد �اللتز�م 
�لد�ئ��م من �لوالي��ات �ملتح��دة �الأمركي��ة ل�صعب 
وحكومة �لعر�ق يف معركتهما �صد د�ع�ص"، الفتا 
�لنظ��ر �ىل �ن��ه " مت ت�صمي��م �صم��ان �لقر�ص هذ� 
لدع��م �لعر�ق مالي��ًا يف �صعيه �جلاه��د ال�صتكمال 
حترير �لع��ر�ق من د�ع�ص ومو��صل��ة �الإ�صالحات 
�القت�صادي��ة �ملهم��ة م��ن �أج��ل �إ�صتع��ادة �لنم��و 

و�الإزدهار". 
نعتق��د �ن �ل�صعوب��ة يف �مل�صتقب��ل ال تكم��ن يف 
كيفية �اليف��اء بااللتز�مات بل يف كيفية مو�جهة 
�لتحدي��ات �ل�صيا�صية و�لتي هي مبثابة ��صكاليات 

ر�فق��ت بن��اء �لدول��ة �لعر�قي��ة بع��د 2003. ويف 
مقدمتها �د�رة �النفاق �لعام. 

فاملنظم��ات �القت�صادية �لدولية عندما ت�صتهدف 
تر�صي��د �النف��اق �لع��ام يف �تفاقاتها م��ع �لبلد�ن 
�ملقرت�ص��ة ال تبغ��ي بذلك تخفي���ص �النفاق على 
خدمات �لرتبي��ة �لتعليم و�ل�صحة، فهذه �خلدمات 
��صا�صي��ة وله��ا ُبعد �قت�ص��ادي مهم وه��ي د�عمة 
لالقت�ص��اد �لوطني، بل ت�صع��ى �ىل �الد�رة �جليدة 
لالنف��اق �لع��ام يف جانب��ه �لت�صغيل��ي )�لرو�ت��ب 
و�العان��ات(. يف �لعر�ق نالحظ تخفي�ص �لنفقات 
�لعام��ة عل��ى توفر �خلدم��ات للمو�طن��ن ب�صكل 
متز�يد خالل �ل�صنو�ت �الخرة يف قو�نن �ملو�زنة 
�الحتادي��ة. بينم��ا بقي��ت �لرو�ت��ب وتعوي�ص��ات 

�ملوظفن يف �لدرجات �خلا�صة مرتفعة ن�صبيًا.
ويف �لوق��ت �ل��ذي �تخ��ذت في��ه �حلكوم��ة بع�ص 
�نه��ا مل تك��ن  �الج��ر�ء�ت باجت��اه �ال�ص��الح �ال 
يف م�صاره��ا �لقان��وين �ل�صحي��ح كم��ا يف �لغ��اء 
منا�صب نو�ب رئي�ص �جلمهورية ما �دى �ىل عودة 
ن��و�ب �لرئي���ص �ىل منا�صبه��م وح�صوله��م عل��ى 

��صتحقاقاتهم وبالتايل مل يتغر �صيء.
�ال�صكالي��ة �الخ��رى ه��ي �لف�ص��اد وع��دم �تخ��اذ 
خط��و�ت جدية وحقيقية ملو�جهت��ه ما يعرقل �ي 
جه��ود باجت��اه �ال�ص��الح �القت�ص��ادي. ويتجلى 
�لف�ص��اد يف ه��در �الم��و�ل �ملخ�ص�ص��ة للجان��ب 
�ال�صتثم��اري، وبعدم �صيطرة �لدول��ة ب�صكل كامل 
عل��ى منافذها �حلدودية ما يوؤث��ر �صلبا يف زيادة 
�الي��ر�د�ت غ��ر �لنفطي��ة. كذل��ك �صيط��رة �أطر�ف 
�صيا�صي��ة )ع��رب ���رشكات( عل��ى حرك��ة �ال�صتر�د 
و�لت�صدي��ر وعق��ود �لتجهيز ولذل��ك ال تف�صل تلك 
�الط��ر�ف ن�ص��وء �صناع��ة وزر�ع��ة حملي��ة وتقف 
عائق��ا �مام �صيا�صات �حلمائية �لتجارية وحماية 
�مل�صتهلك وم��ا يرتتب على ذلك من خروج للعملة 
�ل�صعبة وتاأُثر �الحتياطي يف �لبنك �ملركزي تبعا 

لذلك.
كذل��ك �ص��ّكل غي��اب �لروؤي��ة و�لفل�صف��ة �لو��صحة 
ه��ذه  ل��كل  جامع��ًا  �إط��ار�ً  �لعر�ق��ي  لالقت�ص��اد 
�ال�صكالي��ات. و�أح��د �ث��ار ذل��ك هو تر�ص��خ ذهنية 
�لدول��ة �لريعي��ة �البوي��ة وتعطي��ل دور �لقط��اع 

�خلا�ص.
ه��ذه �ال�صكالي��ات ال تو�صد �لباب �م��ام �حلكومة 
�لعر�قية �لقريبة جد� م��ن ق�صائها على �الرهاب. 
ب��ل جتع��ل �حلكوم��ة �م��ام م�صوؤولية جت��اوز تلك 
�ال�صكالي��ات و�لعم��ل ب�ص��كل جدي عل��ى ت�صحيح 
�الختالالت �لهيكلية �ملرتبطة بالهيكل �النتاجي 
و�ل�صر يف طريق �لتنمية و�ال�صتفادة من �لقرو�ص 
يف ه��ذ� �ملج��ال. كذلك الب��د من �لر�ص��د يف �د�رة 
�النفاق �لع��ام مع �ولوية تق��دمي خدمات �ل�صحة 
و�لرتبي��ة و�لتعليم، وتوجي��ه �لقرو�ص جتاه بناء 
�لبن��ى �لتحتية �لتي متث��ل �لعامل �مله��م لتحفيز 
�لن�ص��اط �القت�ص��ادي، وجت��اوز حالة �ص��وء �د�رة 
�النف��اق �لعام الإبعاد �صبح نق�ص �ل�صيولة �لذي ال 

يقل خطورة عن �الرهاب. 
ف�ص��ال عن ذل��ك يكم��ن �لتحدي �الخ��ر يف فر�ص 
�لدول��ة ل�صيادته��ا عل��ى كل �قليمه��ا �جلغ��ر�يف، 
�ملناف��ذ  �ملتنف��ذة ع��ن  �الح��ز�ب  نف��وذ  و�إبع��اد 
�حلدودي��ة وتخلي�صه��ا م��ن �لف�ص��اد ع��رب �عتماد 

منظومات �لكرتونية وغرها من �الجر�ء�ت.

عندما توىل �صتيف �إي�صرتبروك مهمة �إد�رة ماكدونالدز 
يف ع��ام 2015، كانت �أكرب �رشك��ة للوجبات �ل�رشيعة 
يف �لع��امل تع��اين �أزم��ة هوي��ة. يف �لوقت �ل��ذي كانت 
تدخ��ل في��ه عقده��ا �ل�صاد���ص، كان��ت �ملبيع��ات �آخذة 
يف �النخفا���ص يف �أ�صو�قه��ا �لرئي�صي��ة �حلرجة، وكان 
�مل�صتهلك��ون يخت��ارون بد�ئ��ل �صحي��ة �أك��ر تارك��ن 
وجباته��ا �ملكونة من �ل�صاندوي�صات و�لبطاطا �ملقلية، 
وكانت �ل���رشكات �ملناف�صة �الأ�صغر �لت��ي لديها قو�ئم 
طع��ام �أف�ص��ل تناف�صها يف �ل�صوق.  بع��د �أن كانت رمز� 
للر�أ�صمالي��ة �الأمركية يف خمتل��ف �أنحاء �لعامل، باتت 
"ماكدونال��دز" متث��ل �لكث��ر �لذي ميك��ن �أن يتعر�ص 
لالخت��الل يف �رشك��ة نا�صج��ة: ب��طء يف �ال�صتجاب��ة 
الأذو�ق �مل�صتهلكن �ملتغرة وتردد يف �تخاذ �ملخاطر، 

ما �أث��ار ت�صاوؤالت ب�ص��اأن مدى �صلته��ا بالو�صع. وبعد 
م�ص��ي نحو عامن عل��ى قي��ادة �إي�صرتب��روك، �رتفعت 
�ملبيع��ات يف �لوالي��ات �ملتح��دة مرة �أخ��رى، و�رتفع 
هام���ص �الأرب��اح قب��ل �لفو�ئ��د و�ل�رش�ئ��ب 3.4 نقطة 
مئوي��ة عل��ى م��دى عامن، لي�ص��ل �إىل نح��و 32.3 يف 
�ملائ��ة بحل��ول نهاي��ة ع��ام 2016، و�رتفع��ت �أ�صه��م 
�ل�رشك��ة نحو �لرب��ع، مقارنة مبكا�ص��ب موؤ�رش �صتاندرد 

�آند بورز 500 �لبالغة 7.5 يف �ملائة.
لك��ن �حلما���ص �ملبدئ��ي لل�ص��وق ب�ص��اأن "ماكدونالدز" 
بقيادة �إي�صرتبروك �أ�صاب��ه �لوهن. بحلول نهاية عامه 
�الأول �رتفع��ت �لقيم��ة �ل�صوقي��ة لل�رشكة �أك��ر من 20 
مليار دوالر لت�صل �إىل ذروة بلغت 116 مليار دوالر يف 
ني�صان )�أبري��ل( 2016، لكنها تر�جعت منذ ذلك �حلن 
�إىل �أعل��ى من 97 مليار دوالر بقلي��ل. ويت�صاءل حمللو 
وول �صرتي��ت �الآن عما �إذ� كان باإمكان �صتاربك�ص �لتي 

بلغت قيمتها �ل�صوقية 86 مليار دوالر �ل�صهر �ملا�صي، 
�أن تنت��زع تاج �أكر �صال�صل �لطعام قيمة يف �لعامل من 
ماكدونال��دز. يف �رشك��ة عاملي��ة متتل��ك �أك��ر من 36 
�ألف مطع��م يف 100 بلد ومبيع��ات �صنوية تبلغ 25.4 
مليار دوالر، �لتحديات �لتي يو�جهها �إي�صرتبروك بقدر 

�لتحديات �لتي عاجلها حتى �الآن.
�الجتاه��ات  مو�كب��ة  �لتط��ور،  �رشيع��ة  �صناع��ة  يف 
�ال�صتهالكي��ة – �صو�ء كانت ترتبط بالطعام �أو �البتكار 
�لرقمي – تعد �أمر� حيويا. لكن �ملحللن متفائلون باأن 
ه��ذ� �ملو�طن �لربيطاين �لذي يبلغ م��ن �لعمر 50 عاما 

هو �ل�صخ�ص �الأف�صل لتوجيه م�صار "ماكدونالدز".
تق��ول �ص��ارة �صينات��ور، �ملحلل��ة يف برن�صتاي��ن: "من 
�لو��ص��ح �أنه فع��ل �لكثر خالل مدة ق�ص��رة ن�صبيا من 
�لزم��ن. عندما ت��وىل مه��ام من�صبه، ت�صمن��ت ر�صالته 
وفل�صفت��ه �أن��ه �إذ� كان��ت هن��اك فكرة جي��دة، �صيجدون 

طريقة لتنفيذها. وتقدمي وجبة �الإفطار طو�ل �ليوم هو 
�لدليل �الأكر و�صوحا على ذلك".

ه��ذ� �خلي��ار يف قائم��ة �لطعام، �ل��ذي ب��د�أ يف ت�رشين 
�الأول )�أكتوبر( 2015، مت تنفيذه على مدى �صتة �أ�صهر، 
وه��و �إطار زمني يق��ول حمللون �إن��ه كان �رشيعا نظر� 
للتعقي��د�ت �ملت�صمنة بالن�صبة ل�رشك��ة متتلك �أكر من 

14 �ألف مطعم يف �لواليات �ملتحدة وحدها.
و�صاع��د ذل��ك "ماكدونال��دز" يف عك�ص م�ص��ار �لرت�جع 
يف �ملبيع��ات �ملحلية �ل��ذي د�م عامن. تقرير �الأرباح 
�ملقبل لل�رشكة �لذي يغطي مدة �الأ�صهر �لثالثة �ملنتهية 
يف كان��ون �الأول )دي�صمرب( �صيق��دم �أول مقارنة كاملة 
للمبيع��ات �ل�صنوية منذ �أن مت �إدخال خيار تقدمي وجبة 
�الإفط��ار ط��و�ل �لي��وم - وه��و �ختبار حا�ص��م الأثر هذ� 
�لق��ر�ر. �لربع �لر�بع من �لع��ام كان خامتة �صنة �صعبة 
ل�صناعة �ملطاعم يف �لواليات �ملتحدة. عمل �النكما�ص 

�لغذ�ئ��ي، وحم��ال �لطع��ام �جلذ�ب��ة ب�ص��كل متز�ي��د يف 
متاج��ر �ل�صوبرماركت، و�ملتاجر عل��ى �لطرق، و�ملزيد 
م��ن �الإنف��اق عل��ى �الأم��ور �ملكلف��ة مث��ل �لتح�صين��ات 
�ملنزلية، و�لغمو�ص �لناجت عن �النتخابات �الأمركية، 
عل��ى دفع �لطلب على تناول �لطعام يف �ملنزل، بح�صب 

ما يقول �ملحللون.
ووفق��ا ل��� "ميل��ر بل���ص"، �رتفع��ت مبيع��ات �ملطاع��م 
0.3 يف �ملائ��ة فق��ط يف ت�رشي��ن �لث��اين )نوفمرب( بعد 
�نخفا�صه��ا 0.5 يف �ملائ��ة يف ت�رشين �الأول )�أكتوبر(. 
وي�ص��ر �أن��دي باري���ص، �ملحل��ل ل��دى جيفري��ز، �إىل �أن 
�لظ��روف �لت�صغيلي��ة يف �لرب��ع �لر�بع كان��ت "�صعبة" 
وع��ام 2017 �أي�صا "ي�صتمل على حتدي��ات". و�أ�صهمت 
ظروف �ل�ص��وق �ل�صعب��ة يف تباطوؤ �نتعا���ص �ملبيعات 

�الأمركية يف ماكدونالدز.
و�أدت �إىل من��و ن�صبت��ه 1.3 يف �ملائة يف �لربع �لثالث، 

وه��ي ن�صب��ة بعيدة جد� ع��ن �الرتفاع �ل��ذي حققته يف 
�لربع �لر�بع من عام 2015 �لذي بلغ 5.7 يف �ملائة.

 م��ع ذل��ك �أظه��رت ماكدونال��دز �إ�ص��ار�ت �إىل حتقي��ق 
مكا�ص��ب عل��ى مناف�صيه��ا يف �لرب��ع �لثال��ث، عندم��ا 
�رتفع��ت ح�صته��ا �لت�صغيلي��ة يف �ملطاع��م �لت��ي تقدم 
�خلدم��ات �ل�رشيع��ة 3 نقاط مئوي��ة �إىل 31 يف �ملائة، 
وفق��ا الإك���ص �آد، �رشك��ة تزوي��د بيانات �ل���رشكات يف 

�لوقت �حلقيقي.
 ول��دى �إي�صرتب��روك قائم��ة طويل��ة من �مله��ام - بدء�ً 
م��ن حتديث �ملطاع��م لتنا�صب �حلقب��ة �لرقمية و�صواًل 
�إىل بي��ع �الأق�صام �الآ�صيوية - كل ه��ذ� مع �حلفاظ على 
حتقيق وعود مثل: �إع��ادة 30 مليار دوالر للم�صاهمن 
بحل��ول نهاية عام 2016، وحتقيق وفور�ت �صنوية يف 
�لتكالي��ف ت�ص��ل �إىل 500 ملي��ون دوالر بحل��ول ع��ام 
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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

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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