
سـبق ان تـطــرقنــا الــى ظــاهــرة
انــسـيــــاق فـئــــات غـيــــر واعـيــــة
ــــائــــر الــتــضخــم لــتــصعــيــــد وت
النقـدي، خـاصــة حني جتـد يف
بعــض االجــراءات الـتــي تقــدم
علـيهــا الــدولــة منــاخــاً خـضبــاً
الســتغـالله وفـــرض رفـع االسعـــار عـن ايـــة
سلعـة او خدمـة تتداولهـا يف حيز جتـاذبات

السوق اليومية.
واحـدة من اطـرف تلك املـظاهـر ما شـهدته
قبل ايـام ضمـن االزمة املفـتعلة الـتي يتفق
ـــى انهــا اصــطـنعــت لكـي تــزرع اجلـمـيـع عل
معوقـاً اخر يف حيـاة املواطن، وذلك عـندما
شحت املـنتجــات النفـطيـة علـى حني غـرة،
وغـاب منتجا النفط االبيـض وقناني الغاز
دون مـسوغ، لترتفـع اسعارهما بـشكل يرثى

له.
ـــاعـــة الــنفــط االبـيــض عـن ســـألـت احـــد ب
السعر الـذي يبيع فيـه عبوة العشـرين لتراً
فــاجــابـنـي دون اكـتـــراث: العـبــوتــان بـــربع

دينار!
املعــروف ان رهطـاً كـبيـراً مـن املتعــاملني يف
الـسـوق كـانـوا قـد اصـطلحــوا علـى الـورقـة
من فئـة 250 دينـاراً بـربع الـدينـار افتـراضـاً
منـهم ان االلـف دينــار صــار يحـسـب دينــاراً
واحــداً وبــالـتــالـي فــان ورقــة الـ250 ديـنــاراً
اصـبحـت كـتحـصـيل حــاصل ربع الــديـنــار،
ممــا حملـني لـالستفـسـار مـن البـائـع كيف
تكــون العـبــوتــان بــربع؟، فــاجــابـنـي بـبــرود
مـبــــالغ فـيـه: اال تعــــرف ربع الـــديـنــــار، انه

خمسة وعشرون الفاً.
تـصــوروا عبــوة العـشــريـن لتــراً من الـنفـط
االبـيـض الـتـي يــوازي سعــرهــا خـمــسـمـئــة

ديـنـــار وفقــاً
للـتــسعـيـــــــرة
الـــــرســمــيــــــة
االخــــيـــــــــــــــرة
تـبــــاع علـنـــاً
ورغـــــــم أنــف
املـــــــــــــــواطــــــن
والـــــــــدولـــــــــــة
ووزارة
الــــــــنــفـــــــــــــط
بـاثـني عـشـر
الـــفــــــــــــــــــــــــــــــــــاً
وخـمــسـمـئـــة
ديــــنـــــــــــــار يف
الــــــــيــــــــــــــــــــــــوم
الـــــتــــــــــــــالــــــي
لــتـــصـــــــريـح
وزارة النفط
الـــــــــرســـمـــــي
بــانهــا وبعــد
ان جنــحــــــت

يف
مــشــروعهــــا،
ورمبــــــــــــــــــــــــــــــــا
اجنـــــــــازهــــــــــا
الــتــــــاريخـــي
ــتــــــــوفــيــــــــــر ب
املــــشــتقـــــــات
الــنفــطــيــــــــة
وفق الــيـــــات

السعـر اجلديـد تعتـزم خوض الـية جـديدة
ـــانهــا خــدمـــة للـمــواطـن البــد ان تــزعـم ب

وتسهيالً ملعاناته.
لقـد غــالت اجهــزة وزارة النفـط، بل اوغلت
يف اجـراءاتهـا غيـر املسـؤولة مبـا قلب حـياة
الــســواد االعــظـم مـن العــراقـيـني امنــاطــاً
مـؤملة من املعـاناة واالشكـاالت التي لها أول
ولــيــــس لهـــــا اخـــــر، يف ذات الـــــوقــت الـــــذي
تصـطنع الجـراءاتهــا اجملحفـة صفــات من
املزايدات والنصب املتعـمد حماية الطراف
اليهـمهــا اال املـتــاجــرة مبــشــاعــر املــواطـن
وحاجـاته االساسية، يف الوقت الذي مابرح
ــــالــنــــزاهــــة علــيــــة القــــوم يــتــمــشــــدقــــون ب
واحلـصــافــة واولــويــات مجــابهــة الفــســاد

ووقفه عند حده.
ان مــا يـنـبغـي ان يـتــذكــره الــســادة الــوزراء
والنـاطقون االعالميـون باسمـائهم واملدراء
العـامـون الـذيـن يضعـون حـول نـشـاطــاتهم
هــاالت من سمـات الفعـاليــة والعنفـوان، ان
ــــــات العـــــراقــيــني يف بغـــــداد وشــتـــــى بــيـــــوت
احملـافظـات االخـرى تفتقـر الـى قـنينـة غـاز
ـــو بـيـت اي لــطــبخ غــــذائهـم، مــثلـمـــا يـخل
منـهم، واحــدهم كــاتب هــذه الـسـطــور الــى
لــتــــر نفــط ابــيــض لــيحــصــنــــوا انفـــسهــم
واطفـــالهـم مـن زمهــريــر الـبــرد يف لـيــالـي

شتائنا القارس ونهاراته.
وان مــا يتـطلب ان يـسـارع لـه من يهـمه من
العـــراق وحـــاضـــره الـبـــائــس ومــســتقـبـله
املــرعب، مـســاءلــة كل املـســؤولني يف وزارات
النفط والكهرباء والتجارة بعد أن اخفقوا
بتــوفيــر ابـسـط مـهمــاتهـم وزادوا ذلك مبــا
اهملـوه مـن مهمــاتهم جتـاه مـسـؤوليــاتهم،
ـــآخـــر  متـكـني ورمبـــا تقــصـــدوا بــشـكل او ب
ســطــوة املــافـيــات لـتـتــسلــط علـــى حقــوق
جـموع املواطـنني يف هذا احلقل او ذاك من
حقـول غـذائهـم ومتـطلبـات ادامـة حيــاتهم

ووسائل طبخهم ودفئهم.
انـنــا امـــام معــضلــة رغــم سهــولــة وســـائل
جتـاوزهــا، اال انهــا –كمــا يبـدو- اسـتعـصت
لتـحيل حيـاة املـواطـن جحيمـاً يفتـرض ان
يـــســـــاءل عــنـه كل املـــســـــاهــمــني يف صــنـعه

واملتفرجني على فصوله.
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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
الدينار االردني                2050                     2060 
الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

املعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    126.000                 121.000
ذهب عيار 21            111.000                106.000
ذهب عيار 18            96.000                  91.000
ذهب عيار 14            66.000                  61.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

حسام الساموك

 ان بيوتات
العراقيني يف

بغداد وشتى
احملافظات

االخرى تفتقر الى
قنينة غاز لطبخ
غذائهم، مثلما

يخلو بيت اي
منهم، واحدهم

كاتب هذه
السطور الى لتر

نفط ابيض
ليحصنوا
انفسهم

واطفالهم من
زمهرير البرد يف

ليالي شتائنا
القارس

ونهاراته.

يف الهم االقتصادي

التضخم يتضخم
عباس البغدادي

د.شاكرهادي غضب

يف نهــــايـــــة القـــــرن العـــشــــريـن
ظهـرت مـؤسـسـات دوليـة تهـتم
مبـســألــة الفـســاد االقتـصــادي
ومـــن اشـهـــــــرهـــــــا مـــــــؤســــــســـــــة
)الـــشفـــافـيـــة الـــدولـيـــة( وكـــان
الــبـــــاعـــث لهـــــذا االمـــــر فـــــشل
البـرامج املـاليـة التـي وضعتهـا
املـــؤســســـات الـــدولـيـــة املـــالـيـــة
ملسـاعدة الـدول ذات االقتـصاد
املــــــرتــبـك حــيــث يـــنهــي هــــــذا
الـفـــــــســــــــــاد اهــــــــــداف بــــــــــرامـج
املـــســـــاعـــــدة، واحــتلــت روســيـــــا
ودول شرق اوروبـا ودول الشرق
االوسـط رأس قـــائمــة الفـســاد
االقــتـــصــــــادي، وشــكلــت هــــــذه
املــســـاعـــدات عـــامالً مــســـاعـــداً
النتـشـار الفـسـاد االقـتصـادي،
وتـبلــورت دراســات مـتخـصـصــة
بـظاهرة الفساد التي اصبحت
تــــشـــمل الــــــدول والــــشــــــركــــــات
املـمـــولـــة والـــدول املــسـتفـيـــدة،
وجتلــت هـــــــذه الـــظـــــــاهـــــــرة يف
ــــــــــــــــــدول الـــــــتـــــــي غــــــــــــــــــادرت ال
الـــــــــــدكــــتـــــــــــاتـــــــــــوريـــــــــــات الـــــــــــى
الــــدميقــــراطـيــــة االمــــر الــــذي
يـــنــــــــــذر مبـخــــــــــاطــــــــــر جـــمــــــــــة
مـــــــســــتـقــــبـلــــيــــــــــاً والـفـــــــســــــــــاد
االقـتــصـــادي بـــاخـتــصـــار، هـــو
حتــــويل املـنـــافـع العـــامـــة الـــى
مــنــــــــافع خـــــــاصـــــــة، وبـــصـــــــوره
املـتـنــــوعــــة مـن عـمــــوالت الــــى
رشـــــــــاوى وتـهـــــــــرب ضـــــــــريـــبـــي
وتهـــــريــب امــــــوال وتهـــــرب مــن
الكمـارك ونـشـر أسـرار العقـود
الــــــى غــيــــــرهــــــا مــن عــــشــــــرات
املفــردات، وقــد ميـتـــد الفــســاد
عمـوديـاً الــى أعلــى مفـصل يف
الـدولــة وأفقيــاً ليـشـمل عمـوم
قطاعات النشاط االقتصادي،

ـ ـ

اخـالقيـــة واقتـصــاديــة وحــالــة
مــــــربـكــــــة ملــــســتـــــــوى االسعــــــار
وانـــتـــــــشـــــــــار الـفـقـــــــــر وجنـــــــــاح
االســتــثــمـــــار وتــــــوزيع الــــــدخل
وتـــدمـيـــر اخلـــدمـــات العـــامـــة،
ولـعـل االســـــــوء مــن ذلـك هـــــــو
ابـــتعـــــــاد املـــــســتــثــمـــــــريــن عــن
االسـتـثـمـــار يف تـلك الـبلـــدان،
وافرزت البلدان النامية ومنها
بلـدان وطـننــا العـربـي مكــاتب
لالســتــثــمــــــار واالســتــــشــــــارات
قــــادهــــا نخـبــــة مـن املــــوظفـني
واخملــتــصــني وبـــــدأت تـــــؤســــس
لهذا الـنوع مـن الفسـاد وتقدم
الــــدراســـــات للـتــــشجـيـع علــــى
اخلـصخصـة وحتـريـر التجـارة
دون االهــتــمــــــام لـــــشـــــــروطهــــــا
املــوضــوعـيــة يف عــدم االضــرار
االقـتـصـــادي بـبـنـيـــة اجملـتـمع،
ويـالحــــظ ان نــــــســـب الـــنـــمــــــــو
الـــــدولــيــــــة لالقــتــصـــــاد بـــــدأت
تـتـنـــازل يف الكـثـيــر مـن الــدول
الـتـي يـنـتــشـــر فــيهــــا الفــســـاد
حيـث تخـصـص االمــوال علــى
اســاس الـنمــو دائمــاً بــاعـتمــاد
مـبــدأ الــربح الــســـريع العــائــد
مـن تــــوظـيـفهـــــا ومهـمــــا يـكـن
االمــر فــان الـبلــدان املـتـخلفــة
اقتصادياً ومنهـا عاملنا العربي
وبلدنا العراق، يف مقدمة هذه
الـبــــدان بقــــدر مــــا تــنفـقه مـن
املــــال املـــسـتـثـمــــر ومبــــا يخـلق
مـوازنـة مـرادفــة له للــسيـطـرة
علــــــى الفــــســـــاد االقــتـــصـــــادي
واالداري واال فـان جهـودهـا لن
حتقق مـا ترجوه وبالتالي فان
الفسـاد السيـاسي يقـود حتـماً

الى فساد اقتصادي.

ان الـعــــــــراق يـحـــتـل مــــــــرتـــبــــــــة
مـتقــدمــة يف انـتــشـــار الفــســاد
االداري واالقــــــــتــــــــــــصــــــــــــــــــــادي،
واظهــــــرت نــتــــــائج الــــســنــــــوات
االخــيــــــرة ان دوالً كــبــنـغالدش
ونـــيـجـــيـــــــريـــــــا وانـكـــــــوال وهـــي
جــمـــيعــــــاً دول فقــيـــــرة اشـــــرت
اعلـى مـؤشـرات الفـســاد، ولكن
هنـالك دوالً يف العـالم الثـالث
تـــتـــمـــتـع بـــنــــــســـب جـــيــــــــدة يف
انـخـفـــــــاض نــــــســـب الـفــــــســـــــاد
االقــتـــصــــــادي كـــــســـنغــــــافــــــورة

وماليزيا.
لـلفــــســــــاد االقــتـــصــــــادي اثــــــار

ـ

املنــظمــات ملكــافحــة مـثل هــذا
االمر، ويف العـراق مازال االمر
مخــتـلفــــــاً ويعــتــبـــــر تــــشــــــريع
)مفوضية النـزاهة( باعتبارها
احدى املؤسسـات التي انبثقت

ملكافحة الفساد باشكاله.
ان تـطـويــر االعالم احلــر ورفع
كفــاءة انـظـمــة احملــاسـبــة هـي
احـدى وسـائل الـسـيطـرة علـى
تفــشي هــذه الـظــاهــرة، وبــدات
مــــــؤســـــســــــات دولــيـــــــة تعـــطــي
مؤشـرات لقياس مـدى الفساد
بـهـــــــــــذه الــــنــــــــســــبـــــــــــة او تـلــك
واخــضعــت اغلــب دول العــــالـم
لهـذا املقيـاس وممـا يـؤسف له

االمـــــــــوال لـــتـــنـفـــيـــــــــذ آلـــيـــــــــة
االقتـصــاد اجلــديــد هـي بقعــة
الفـسـاد املـالئمـة، وحـني تقـدم
الــــــدولــــــة اي دولــــــة لـــتحـــــــويل
املــــؤســـســــات احلـكــــومـيــــة الــــى
القـطــاع اخلـــاص تكــون تــربــة
الفـســاد مـهيــأة ورغـم كل ذلك
فــان الفـســـاد االقتـصــادي هــو
ظـاهــرة ليـست مـحليـة بل هـو
ظـــــــاهـــــــرة دولــيـــــــة، وهــنـــــــالـك
مــؤسـســات دوليــة مـتخـصـصــة
اصبـحت تعنـى بهـذا املـوضـوع،
اضــافــة الــى تـشــريعــات دوليــة
للـسيطـرة على هـذه الظـاهرة،
يف العالم العـربي نشأت بعض

مــــن مــــــظــــــــــاهــــــــــر الـفــــــــســــــــــاد
االقتصادي الهدر والتبذير يف
املـال العام يف مـرحلة الـتحول
مــن االقــتـــصـــــاد املــــــوجه الـــــى
اقـتـصـــاد الــســـوق ممـــا يحـــول
دون وصـول التخصيـصات الى
اهــــــــدافـهــــــــا. وهـــي مــــــــرحـلــــــــة
انـتقــالـيــة تـتـمـيــز بــاحلـصــول
عـلى مسـاعدات دوليـة يف اطار
الـتكـيـيف الهـيـكلـي لـصـنــدوق
الـنقـــد الـــدولـي حـيـث تــشـتـــد
عمـليــة الهـدر والـسـرقــة لهـذه

املنح واملساعدات.
ان عــمـلــيـــــــة االنــتـقـــــــال الـــــــى
اقـــتــــصـــــــاد الــــــســـــــوق وتـــــــدفـق

ونـــــشـــــــرات صــنـــــــدوق الــنـقـــــــد
الـدولي الـدوريــة كشـفت مئـات
مــن الـــصـفقــــــات الــــــوهــمــيــــــة،
واحلــســـابـــات الــســـريـــة ملعـظـم
دول العـالـم الثـالـث، لنجـد ان
الفـساد االقتصادي وهدر املال
العـام هـو تــدميــر لكل اهـداف
الـدول املعنيـة، وعـاملنـا العـربي
يـــشهـــد مــثل هـــذا الـتـــردي يف
مـــــؤســــســـــات املـــــال والــبــنـــــوك
ومـــراكـــز القـــرار االقـتـصـــادي،
ولعل تــردي املــستــوى املعــاشي
ملــوظفي هـذه املـؤسـســات يقف

خلف ذلك وال يبرره.
يف العـــــــراق ويف ظل الــنـــظــــــام
الـــشـمــــولـي الـــســـــابق كــــشفـت
)املــــــدى الغـــــراء( وثــــــائق هـــــذا
الفـسـاد فـيمــا يعـرف )الـنفـط
مقابل الغذاء( لتشمل قطاعاً
مـحلــيــــــاً ودولــيـــــــاً، والفـــــســــــاد
الـــــســـيـــــــاســـي يـفـــــــرز فـــــســـــــاداً

اقتصادياً.
ولعل احلـصـــول علـــى املكـــانـــة
واملنصب السياسي يحتاج الى
عـمليـات شــراء لالستفـادة من
املــوقع للـحصـول علــى املنـافع

اخلاصة.
والـصفقات الفـاسدة تـزيد من
انفاق الدولـة العام بال عوائد،
يقــــابلهــــا تقلـص يف اجلـبـــايـــة
الضــريبيـة لـلسـبب نفـسه ممـا
يـزيـد من أزمـة الـدولـة املـاليـة
للـــــســيـــطــــــــرة علـــــــى الـكـــتلـــــــة
النقـديـة وحـسن استخـدامهـا،
والــتهــــرب الـكـمــــركــي يفـــســــد
الــسـيــاســة الــسعــريـــة للــدولــة
لتـسقــط عمـليـــة املنــافـســة يف
مــسـتـنـقع الـبــضـــائـع املهـــربـــة

اخلارجة والداخلة.

الفســـــاد االقتصـــــــادي والعوملــــــــة

تشتهـر مدينة القـاسم بتصديـر املاشية
والـلـحـــــــوم واجلـلـــــــود واالصـــــــواف الـــــــى
محـــافـظـــات العـــراق االخـــرى وخـــاصـــة
بغـداد وبعـض املنـاطق احلـدوديـة نـذكـر
مـــنهـــــا املــــــوصل وكـــــركـــــوك واملــنــــطقـــــة
الشـمالـية وكـذلك تعـد مصـدراً لتـجارة
الـبـيــض والــطـيـــور ومـنـتجـــات االلـبـــان
كــاحللـيب والــدهــون امــا انــواع اخملـضــر
وخـــــــاصـــــــة الــبـــــــامــيـــــــاء والــبـــــــاذجنـــــــان
والــطمــاطـــة فيـصــدرونهــا الـــى املنــاطق
اجلـنــوبـيــة كــالـبـصــرة وهـي هـنــاك ذات

شهرة واسعة وتباع بسر مرتفع.
اما الغالل التي تزرع فيهـا فاغلبها مما
يـتعــــارف علـيه يف املـنــطقـــة الـــوســطـــى
كـــــاحلــنــطـــــة والــــشعــيـــــر والـــــرز واملـــــاش

والسمسم والباقالء والدخن..
وكـــــذلـك تعـتـبـــــر الـنـــــاحـيـــــة مــــشهـــــورة
بتـصــديــر الـتمــور بــانــواعهــا الـطــازجــة
واليـابسة وخـاصة الزهـدي واخلستاوي
والـــــشـكـــــــر، بعــــضه يـكــبـــــس بــــــاكــيــــــاس
مـنــســـوجـــة مــن سعف الـنخـيل تــسـمـــى
)خــصـــاف( ويــسـمــــى الكـيــس عـنـــدهـم
)حالنه( ومـنه يعبأ باكـياس من اجللود
املــــدبــــوغــــة ويـــسـمــــى )كـيــــشه( والـيــــوم
اسـتعـيـض عـنهـمـــا بـــاكـيـــاس الـنـــايلـــون
اجلــــاهــــزة وهــــذه الــتجــــارة تـنـــشــط يف
مـــوسم جـني الـتمــور اي تـشـــرين االول

انه ال يـوجد يف املـدينـة طبقـية جتـارية
بـــاملعـنـــى املعــــروف وذلك لــصغـــر حجـم
الــتعـــــامل الــتجـــــاري وقلــــة الـــسـيــــولــــة
النقـدية عـندهـم لذا فـان اغلب التـجار
الكـبــار هـنـــا يكــونـــون وكالء او اصحــاب
عـمــــولــــة نـــسـبـيــــة عـنــــد جتــــار كـبــــار يف

مناطق اخرى.

والثاني من كل عام.
وتعـتبـــر النـــاحيـــة من ارخـص االســواق
الـتجــاريــة يف املنـطقــة بــالنــسبــة لـلبـيع
وكـــــذلـك يف الــــشـــــراء لـــــذلـك يـــــأتـــيهـــــا
املــتـكـــــســبـــــــون مــن كـل مـكـــــــان وحــتـــــــى
املـــسـتــــوقــــون الـــصغـــــار ففــيهــــا اســــواق

للجملة وكذلك جتار محليون.
وممـا جتـدر االشـارة اليه يف هـذا اجملـال

الوضع االقتصادي يف ناحية القاسم
دبي- وكاالت

يف الــوقـت الــذي تــشـيــر فـيه
اإلحــصـــــائــيـــــات إلـــــى ضـعف
منـــو الـتجـــارة اإللكـتـــرونـيـــة
املسـماة بتجـارة اإلنترنت يف
الــــــشـــــــرق األوســــط، أجـــــــرت
صـفحـــة األعـمـــال يف مــــوقع
اجلــزيــرة نـت اسـتفـتــاء يــوم
25 شبـاط املـاضي عــزت فيه
أكــثــــــريــــــة املــــشــــــاركــني هــــــذا
الـضعف إلـى عـدم الـثقـة يف

املعامالت اإللكترونية.
ورأى نــحــــــــــــــــــو 50% أن أهــــــم
الـتحــديــات الـتـي تـــواجههــا
ــــــتــعـــــــــــــــــامــالت مــخــــــتــلــف ال
اإللكـتــرونـيــة عـبــر الــشـبكــة
العنكبوتية، هي مسألة أمن
ـــــــومـــــــات وعـــــــدم ثـقـــــــة املـعـل
املـــــســتـهلـكــني يف الــتـــــســــــوق
اإللـكـتــــرونـي وعــــدم تــــوفـيــــر
ضــمـــــانـــــات كـــــافــيـــــة حتــمــي

املنخرطني يف هذا اجملال.
لكن أكثر من 19.2% أرجعوا
ضــعــف منـــــــــــــــو الــــــتــجـــــــــــــــارة
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استخدام بطاقات االئتمان،
ألن التـوسع يف استخـدامهـا
ــــــــــة ــــــــــاب الــــبــــيــــئ يف ظـل غــــي
القــــانــــونـيــــة والـتـــشــــريعـيــــة
ســــوف يــــؤدي إلــــى انـتـــشــــار

القرصنة والسرقة.

ـ ـ

اإللكترونيـة يف املنطقة إلى
ــــــــــة اســــتـخــــــــــدام مـحــــــــــدودي
اإلنترنت رمبا بسبب ارتفاع

أسعار خدماتها.
وعــــزت أقلـيــــة بـلغـت %13.7
هذا الـضعف إلى محـدودية

ـ ـ ـ

أغلبية ترى انعداما للثقة باملعامالت
اإللكرتونية التجارية

الرياض- الوكاالت
حثت الـسلطـات السعـودية
ممـــثلـــي نحــــــو 15 شــــــركــــــة
فــــــرنــــســيــــــة كــبـــــــرى علــــــى
االســتــثــمـــــار يف املــــشــــــاريع
العـمالقـــة الـتــي أطلقـتهـــا
املـمـلكــة وسـتـنفــذهـــا علــى
مــدى الــسنــوات العـشـــرين
املقـبلـــة، واملقــدرة قـيـمـتهــا

بألف مليار دوالر. 
وقــال عـمــر الــدبــاغ مــديــر
اإلدارة الــسعــوديــة العــامــة
لـالســتــثــمـــــــارات املـكـلـفـــــــة

الــذين أتـوا إلـى الـريـاض
ضمن الـوفـد االقـتصـادي
ـــــــــس ــــــــــــرئـــــي ــــــــــــرافـق لـل امل
الفــرنــسي جــاك شيــراك،
الــذي وصل  إلـى املـملكـة
حيث يقـوم بزيارة تستمر

ثالثة أيام.
ــــــــــــدات وبـفـــــــضـل الـعــــــــــــائ
النفطية الهائلة الناجتة
عن ارتفـاع أسعـار الـنفط
عــامليــا سجلت الـسعـوديـة
فــائـضـــا يف امليـــزانيـــة بلغ
55 ملـيار دوالر خالل عام

2005.
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بـتــشجـيع االسـتـثـمـــارات
األجـنبيـة يف اململكـة، إنه
ال يـــــــريـــــــد لـلـــــشـــــــركـــــــات
الفـــرنـــسـيــــة أن يفــــوتهـــا
القــطـــــار كــمـــــا حـــــدث يف
الــسـبعـيـنـيـــات. يف إشـــارة
ـــــــــذي ـــــــــى االزدهـــــــــار ال إل
شهـــدته الــسعــوديــة قـبل
أكــثـــــر مــن ثالثــني ســنـــــة
تــزامنــا أيضــا مع مـوجـة
ارتفاع يف أسعار النفط. 
وكـان الـدبـاغ يتـوجه إلـى
مجــمــــــوعــــــة مــن رجــــــال
األعــمــــــال الفــــــرنــــســيــني

ـ ـ ـ

ألف مليار دوالر استثامرات بالسعودية
ابو ظبي- الوكاالت

هـوت أسهم بـورصـة دبي %4.65
مـع تــــــــــــراجـع أسـهــــم إعــــمــــــــــــار
الـعـقــــــــاريــــــــة نـحــــــــو 5% إذ قــــــــام
املستثمـرون ببيع أسهم لتـوفير
سيــولــة لـلمـشــاركــة يف اكـتتــاب
عـــــــام أولــي يف ثـــــــانــي شـــــــركـــــــة
اتـصـاالت يف اإلمــارات العــربيـة

املتحدة.
كـمـــا تـــراجع مـــؤشـــر ســـوق أبـــو
ظـبي لألوراق املــاليـة 0.9% إلـى

4468.40 نـقطـة. وبـدأ االكـتتـاب العــام األولي بقـيمــة 2.42 مليــار درهم يف
أسـهم اإلمــارات لالتـصـاالت املـتكــاملــة ليـصـبح ثــاني اكـتتـاب عــام أولي يف

اإلمارات بعد اكتتاب مماثل ألسهم شركة متويل لإلقراض العقاري.

بورصتا االمارات تشهدان هبوطا بنحو %5


