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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
اجلنيه االسترليني          2665                      2675 
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الدرهم االماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 
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ECONOMICAL
ISSUES

سوق الفواكه واخلضر

 طماطة 
بطاطا

باذجنان
بصل
خس

خيار ماء

1000
500
750
350
750
750

 تفاح مستورد )أحمر(
تفاح مستورد )أصفر(

برتقال مستورد

1500
1250
1500

السعراملادةالسعراملادة

بعقوبة /عمر الدليمي

أمـــــا مــن نـــــاحــيـــــة مــــســـــؤولــيـــــة
اجلـــمهــــــور عـــن تخـلف الــــــوعــي
املصـريف فنجـد اسبـابهـا عـديـدة

منها:
)أ( يعـتقــد الـبعـض ان املـصــرف
هــو مــؤسـســة ربــويــة )أي تــأخــذ
الربـا من امـوال النـاس( ولذلك
يـجـــــــــدون الـــتـعـــــــــامـل مـعـه مـــن
احملرمـات، هذا املعتقد هو سبب
احجــــام الكـثـيـــريـن مـن الـنـــاس
)خصـوصا يف املـناطق الـدينـية(
عن ايـداع اموالهم يف احلسابات
التي تدر فـائدة التي تـبقى لدى
املـصـــرف لفـتــرات طـــويلــة، وقــد
يــضعـــون امـــوالهـم يف احلــســـاب

حــصــيلــــة جهـــود الـبـــاحـث مـن
هـــــــذه الـــــــدراســـــــة حـــيـــث وضـع
اسـئلـــة مبــاشــرة الــى اجلـمهــور
لـكـي يـــســتخــــرج مــنهــــا نـتــــائج
مهـمـــة جـــدا يف اعــطـــاء صـــورة
واضحـة املعــالم لكـيفيــة تصـور
الــنـــــــاس لـلــمــــصـــــــرف ولـــــــدوره
ولــــتـعــــــــــامـلـه، ويف احلـقــــيـقــــــــــة
ســـتـــتــــضـح صــــــــورة )املــــصــــــــرف
املــثــــــالــي( مـــن خالل الـــصــــــورة
السلبيـة التي كونها الناس عن
املـصـرف احلــالي. أي ان نقـاط
الـــسلـبـيــــة تـكــــون ايجــــابـيــــة يف
الـطــرف املقــابل، فــإذا قـلت )ان
ســوء تعــامل املـصــرف سـبـب يف
اضــــــاعــــــة وقــتــي عــنــــــد صــــــرف
الـشـيك( تقــابلهـا حـتمــا رغبـة
ضمنيـة بالتـقليل من اجراءات

الصرف.
واذا تـذمـر زبــون من قلـة املـبلغ
املـــمـــنـــــــوح لـه يف الـــتــــــسـهـــيـالت
املـصرفـية فـإنه يقـصد صـراحة

ضرورة زيادة املبلغ.. وهكذا.
مت تـوزيع )100( اسـتمـارة علـى
افــــــراد مـــن مخــتـلف طـــبقــــــات
اجملـتمع وتـضمـنت )22( سـؤاال
مــصــــرفـيــــا وسلــــوكـيــــا واداريــــا،
املقصـود بــالســؤال املصـريف هـو
الـســؤال الــذي يـتنـــاول عمـليــة
مــصــــرفـيــــة واجـــــراءاتهــــا. امــــا
الــســؤال الــسلــوكـي فهــو الــذي
يـتنـاول سلـوك املــوظفني جتـاه
الفـرد، والسـؤال االداري يتعلق
مبا يراه الفرد يف اسلوب اداري
مـعـه اثــنـــــــاء طـلــبـه اخلـــــــدمـــــــة

املصرفية.

*تدريسي يف كلية بغداد
للعلوم االقتصادية

حـريـة حـركـة مـوظـفي املـصـارف
احلـكــــــومــيـــــــة محــــــددة بـــــســبــب
االرتــبــــــاط الـــــشــــــديـــــــد مع وزارة
املــاليـة وهــو االرتبـاط الــذي كبل
املصـرف احلكـومي وجعله اسـيرا

ال قائدا اقتصاديا.
املـدير االخر يف املـصرف اخلاص
كــــان يـنــظــــر الــــى مـجلـــس ادارة
مـصــرفه )املـســؤول امــام جـمهــور
املــســاهـمـني( وكـــأنه ايـضــا دائــرة
حكـــومـيــــة تكـبل حـــركـتـه، ولكـن
عندمـا ورد السؤال املـذكور ضمن
ســيـــــــاق احلـــــــديــث، أجـــــــاب، مــن
الــــــــــواجــــب )تـــــطــــــــــويــــــــــرهــــــــــا( و
)حتـــسـيــنهــــا( لـكـي يـكـثــــر عــــدد
زبــائن املـصــرف وبــالتــالـي يقــوى
مـــــــركـــــــز املــــصـــــــرف يف الـــــســـــــوق
املــصـــرفـيـــة خـــدمــــة لالقـتــصـــاد
الـوطـني وادخــال اكبـر كـميــة من
االمــــوال الــــى االقـتــصــــاد. هــــذا
اجلـواب- رمبـا كـانـت فيه مبـالغـة
او مجـــــاملــــة- ولـكــنه ال بــــد وان
يــسـتـنــد الـــى خلفـيــة مـصــرفـيــة
فـــيـهــــــــا شـــيء مـــن احلــــــــريــــــــة يف

التصرف.
من احلـوار مع املديرين اتضحت

النقاط التالية:
)أ( هنـاك قنـاعـة تـامـة- تقـريبـا-
بـوجود تخلف يف الـوعي املصريف

لدى الناس.
)ب( هـنــــاك رغـبـــــة حقــيقـيــــة يف

التغلب على هذا التخلف.
)ج( لـم يــشـــأ أي مـنهـم يف القـــاء
الالئـمــــة علـــى مـصــــرفه يف هـــذا
الـتـخلـف بل حتـمــيل اجلــمهــــور

املسؤولية يف ذلك.
نتائج استقراء آراء الناس
هــــــذه الـفقــــــرة مــن الـــبحــث هــي

الى السوق املصرفية العراقية.
حتليل نتائج االستقراء

ال بـــــد ان يــتــبـــــادر الـــــى الـــــذهــن
السؤال التالي:

ملـا جلأنا الى االستقراء؟ السبب
احلقـيقي هـو ملعـرفـة آراء النـاس
بـــشـكل مـبــــاشــــر وصــــريح حــــول
العـــديـــد مـن الـفقـــرات الـتـي مت

وضعها يف اسئلة االستبيان.
الوصـول الى الـرأي الصحيح يف
مجــتــمـع تعـــــــوّد االحجـــــــام عــن
املـــصـــــارحـــــة لــيــــســت بــــــاملهــمـــــة
الـيـــسـيــــرة، وقــــد وجــــدنــــا بعــض
النـاس ال يـرضـون ملء اسـتمـارة
االســتــبــيـــــان ظــنـــــا مـــنهـــم انهـــــا

حكومية.
ولكـن قـبـل معـــرفـــة رأي الـنـــاس
بـشكل مبـاشـر تـوجهنـا الـى عـدد
من مـديــري املصـارف )حكـوميـة
وخاصـة( إلستـقراء آرائهـم حول

العالقة بني املصارف والناس.
املـــديــــر االول يعـمل يف مــصـــرف
حكـومي، البـاحث ناقـشه يف عدة
مـحـــــــاور تـــــــدخـل ضــمــن فـكـــــــرة
العالقـة بني املصـرف واجلمـهور،
ضـمـن سـيـــاق احلـــوار ورد ســـؤال

مباشر:
كيف تـرى العالقـة بني مصـرفك

واجلمهور؟
هــذا اجلــواب كــان كـــافيــا الدراك
ان املـدير يـفتخر بـشيء ال وجود
لـه حقــــا، وان تــــذمــــر الـنــــاس ال
يصل اليه، وحتى لو وصلت اليه
الـشكـاوى فــانه سـيكـتب هـامـشـا
صـغــيـــــــرا حملـــــــاولـــــــة جتـــــــاوزهـــــــا
مـستـقبال، البـاحث يجـد يف هـذا
الـــسلـــوك مـــا يـبـــرره بـــالـنــسـبـــة
للـمـــديـــر خـــاصـــة اذا عـــرفـنـــا ان

اخلـدمــات املصــرفيـة تهـدف الـى
ادخـال تلك االمـوال العـاطلـة يف

بنية االقتصاد الوطني.
واملشـروع مهمـا كـان صغيـرا فـإنه
يـعــتــبـــــــر جـــــــزءًا ال يــتـجـــــــزأ مــن
اجلـــسـم االقـتــصـــــادي ألي بلــــد،
ففي هـذا املـشــروع يتحـقق انتـاج
ويعـــمل عـــــــاملــــــون دخـــــــوال لهــم
ولعوائلهم، والدخول هي احملرك
االســـــاس لعــملـيــــة املـــشـتــــريــــات
واملــشـتــريـــات ال ميكـن ان تـتـم اال
بـوجـود منتجـات معـدة للشـراء..
وهـكذا تسيـر الدورة االقتـصادية،
ولـــــذلـك ال ميـكـن ان نـــصل الـــــى
اقتـصـاد مـتحــرك وهنـاك امـوال
قــابعـة يف الــدور تخـشـى اخلـروج
لكي تلتحم مع اموال االخرين.

ال شك ان عـمل املـصــرف مـتنــوع
الـــــى درجـــــة كــبــيـــــرة وان هــنـــــاك
العـــــديـــــد مــن اخلـــــدمـــــات الــتــي
يقـدمها الـى اجلمهـور، وحيث ان
جل اخلـــدمـــات هـي مـــالـيـــة، لـــذا
تـتــضـح حقــيقــــة اهـمـيــــة اقـبــــال
النـاس علـى التعـامل املصـريف يف
خـــدمــــة لهــم ولالخـــريـن ايــضـــا،
والبــاحث ال ميـيل الـى االعـتقـاد
ان مــســـؤولـي املــصـــارف يـــسعـــون
فقـــط الــــــى حتقــيق الــــــربح، الن
هـــذه فكـــرة احـــاديـــة اجلـــانـب وال
تــتــــــولــــــد اال عــنـــــــد االشخــــــاص
القليلي الثقـافة املـالية واالدراك

بأهمية االقتصاد بشكل عام.
ولــــــذلـك وجــــــدنــــــا ان املـــصــــــارف
العــــراقـيــــة اجلــــديــــدة )القــطــــاع
اخلــاص( قــد نـشــطت قـطــاعــات
اقـتــصـــاديـــة عـــديـــدة واسـتـمـــرت
بعـمـلهــــا واملــظـنــــون انهــــا ســــوف
تـسـتمــر مع مـشــاركــة مـصـــرفيــة
عـــربيـــة واجنـبيــة قــادمـــة ال شك

يخـشـى مـن تكــرار التـأمـيم او ان
التــأميـم شكّل نـوعـا مـن الفجـوة

النفسية بينه وبني املصرف.
)ج( قــطـــاع كـبـيـــر مـن الـنـــاس ال
يفـهم مـعنــى االقتـصـاد الـوطـني
وال يـــــدرك اهــمــيــته وحــتـــــى لـــــو
وضع الـــبعـــض امـــــــوالهــم لــــــدى
املصـرف فـامنـا لـدوافع امـنيـة او

لغرض احلصول على الفوائد.
)د( تـنحـصــر العالقــة بـني بعـض
النـاس بـاملـصـارف بـزوايــا ضيقـة
)تـــسلـم الــــرواتـب الــتقــــاعــــديــــة-
تـــنــــظـــيـــم صـكـــــــوك مــــصـــــــدقـــــــة
)سـفــــــــــاجت( لـلــــــــــدولــــــــــة  –فــــتـح
حـسـابـات تــوفيـر وجـاريــة وودائع

ثابتة(.
)هـ( بعــــد املــصــــرف عـن الـنــــاس
ولــــــذا تــــــراهــم ال ميـــيلــــــون الــــــى
الــــذهـــــاب بعـيــــدا الــــى املــصــــرف

والتعامل معه.
)و( ينفر املراجع من سوء تعامل
املــــوظف املـبــــاشــــر مـعه. ولــــذلـك
يـحـــــــــــاول ان يــــتـجــــنــــب تــكـــــــــــرار

املراجعة.
اهمية الوعي املصريف

يف االقتصاد الوطني
يف البداية قلنا ان املصرف يعمل
كـهــــمــــــــــزة وصـل بــــني اصـحــــــــــاب
املشـاريع واصحاب االمـوال وكأنه
يعمل علـى توزيع الثروة بتشغيل
االمـــــــوال العـــــــاطلــــــة، وحتــــــريـك
املـــــشـــــــاريـع الــتــي حتــتـــــــاج الـــــــى
الـتمـويل، هـذه العـمليــة ال ميكن
ان تـتـم وهـنــــاك امــــوال عــــاطلــــة
يــــأبــــى اصحــــابهـــا عـن ايــــداعهـــا
طـوعـا عنــد املصـرف اذ ال مجـال
هنــاك لقـســـر النــاس علــى ذلك،
ولذلك فـأن استراتـيجية تـسويق

والــتــــــسهــيـالت حلـــتهـــــــا فـكـــــــرة
)الفــائـــدة( وهنــاك جــدال حــول
ما يُعـرف )بالبنـوك االسالمية(
وهــــو جــــدال ال نــــريــــد اخلــــوض

فيه.
)ب( ذكـريـات تــاميـم املصـارف ال
تـــــــزال تـــــشـكـل عـقــبـــــــة يف ذهــن
الــبعــض متـنـعهـم مـن االقـبــــال
على املصرف وقد جرت التأميم
عـام 1964 ولكن لالنصاف يجب
القـــول فقـط الـتـــأمـيـم لـم يـــأت
علـى امـوال املـودعـني ولكن علـى
رؤوس امــــــوال املـــصـــــــارف فقـــط
واخضع االدارة بالكامل للتوجه
االشـتـــراكـي ومـــا زال )بعــضهـم(

اجلـــاري الـــذي هـــو مـتحـــرك يف
طـــبـــيـعـــتـه وال يـعـــتـــمــــــــد عـلـــيـه

املصرف كثيرا يف عمله.
وهنـا ال نـرى أي تعـسف يف منح
الفــائــدة يف حـســـاب التـــوفيــر او
الـــــوديعـــــة الـثـــــابـتـــــة لــصـــــاحـب
احلــــســـــاب، كــمــــــا انه مــن غــيـــــر
املـعـقـــــــــول ان ميـــنـح املـــــصـــــــــرف
قــــــروضــــــا وتـــــسهـــيالت لـــيحـقق
مـستلموهـا ارباحا كـثيرة وهو ال
يـتقـــاضـــى شـيـئـــا او يـتـــدخل يف
شــــؤون املقـتــــرض لكـي يــشــــاركه
الـــــــربـح ) او اخلـــــســـــــارة(. هـــــــذه
املــســـألـــة، واقـصـــد بهـــا مــســـألـــة
اجـــور املــصــــرف لقــــاء القـــروض

تنشيط العمــــــــل املصــــــريف يف العــــــــراق
*عصام محمد حسن احملاويلي)3-2(

اظهـر تقـريـر صـادر عن شـركـة ديـالـى
للـصنـاعــات الكهـربــائيــة- وهي احـد
تـشكيالت وزارة الـصنـاعـة واملعـادن ان
انــتـــــاجــيــــــة معــــــامل الــــشـــــركـــــة قـــــد
انخفـضـت بنــسب كـبيــرة لتـصل الـى
17% مـن الطـاقـة الـتصـميـميــة ملعمل
مـحــــــــــوالت الــــتــــــــــوزيـع و35% ملـعــــمـل

محوالت القدرة.
وعــزا الـتقــريـــر االسبـــاب التـي تقــادم
املـكــــــائـــن وصعــــــوبــــــة تــــــوريــــــد املــــــواد
االحــتــيـــــاطــيــــــة والعـــــدد احلـــــاكــمـــــة
للـمكــائن وعـدم تـوريـد املــواد االوليـة
بــــشــكل انــــســيـــــابــي ضــمــن اخلـــطـــــة
الــسـنــويــة مــشـيــرا الــى ان انـتــاجـيــة
املـعـــــمـل االول قــــــــــــد سـجـلـــــت "578"
 MVAوالــــثـــــــــــانــــي MVA 636 مــــن

الطاقة املتاحة.
وحــــــدد الـــتقــــــريــــــر املــــشــكالت الــتــي
تـــــواجـههـــــا الــــشـــــركـــــة بـــــانـخفـــــاض
االنتـاجيـة عـن الطـاقـة التـصمـيميـة
وعـدم تــوازن انتــاجيـة االقـسـام وقـدم
حق املعـرفة الفنيـة املشتراة مـنذ عام
1983 مـن شركـة ميتـسوبـيشـي مبيـنا
ان هنــاك خـطــوطـــا انتـــاجيــة مـهمــة
تعـانـي اختنـاقـات وتـوقفـات يف معمل

التوزيع وهي:
خــط اخلــــزان الـــــذي يعــمل حــــالـيــــا
بـــطـــــاقـــــة 25% وان احـــــدى مـــــاكــنــتــي
اللحــام فـيه مـتـــوقفــة بــشـكل نهــائـي
فيمـا يعمـل خط القلـوب احلـديـديـة
بطـاقـة 20% فـضال عن تـوقف احـدى
املــاكنـتني الــرئيـسيـتني بــشكل نهــائي
اضــــافــــة الــــى تقــــادم فــــرن الــتلــــديـن
يـابـانـي املنـشــأ ويعمل حـاليـا بـنصف

الطاقة التصميمية.
واشـــار الــتقـــريـــر الـــى ان الـــشـــركـــات
املـــــصــــنـعــــــــــة لـهــــــــــذه املــكــــــــــائــــن هــــي
مـيـتــســوبـيــشـي الـيــابــانـيـــة واميكــس

السويسرية وكيورك االملانية.
وبـني التقـريــر ايضـا وجـود مـشكالت
ومعـوقات يف باقي املـكائن واخلطوط
الـتـي تـــشــمل مـكــــائــن اللـف العــــالـي
والــــــــواطـــئ ومـعــــــــدات الــــصـــيــــــــاغــــــــة
ومـنــظـــومـــات الـتـــزيـيـت والـتـجفـيف
ومعـــدات تـــرتـيـب الـتجـمــيع واجهـــزة

ـ

"2.000000" دوالر وبــــــــذلــك يــــصـــبـح
املـبـلغ الـكلـي املـــطلــــوب "22626000"

مليون دوالر.
واشــار التقـريـر الـى ان ذلـك سيـؤدي
الـــــــى حتـــــســني نـــــــوعــيـــــــة احملـــــــوالت
وكفــاءتهــا فـضـال عن تـصــاعــد وتــائــر
االنتـاج ورفع كفـاءة الـشـركـة وتـزويـد
مالكـاتهـا بـاملهـارات واحملــافظـة علـى
دميـومـة العمـالـة احلـاليـة واسـتمـرار
تـــــــأمــني املـــــــورد املـــــــالــي لـهــم ضــمــن

احملافظة نفسها.
وحــدد الـتقــريـــر فتـــرة استــرداد هــذه
املبــالغ بـسـنتـني واربعــة اشهــر نـظــرا
الــــى تـــــوقعــــات زيــــادة االنـتــــاج الـتـي
قـدرها بـنسبـة 222% أي مبعدل عـائد

بسيط مقداره %38.6.
وطـالب التقـرير بـتوفـير هـذه املبـالغ
عـن طــــريق املــنح الــــدولـيــــة خــــاصــــة
املنحـة اليـابانـية بـاعتبـار ان الشـركة
الــــرئـيـــســــة الـتـي ســبق ان مت شــــراء
املصانع منها هي شركة متسيوبيشي

اليابانية.

ويف جــــانـب اخلــــدمــــات الــصـنــــاعـيــــة
وضـح الــــتـقـــــــــــريـــــــــــر ان احملــــــطـــــــــــات
الــكهــــــربــــــائــيـــــــة تعـــمل بــكفــــــاءة %65
ـــــــــــــراجــل تــعـــــمــل بـــكــفـــــــــــــاءة %40 وامل
وضـواغـط الهــواء تعـمل بكفـاءة %30
B15"" ومحــطـــة الـتـبـــادل االيـــونـي
تـعـــمـل بــكـفــــــــــاءة 40% والــكــــــــــريــــــــــات
اجلــســريـــة تعـمل بـكفــاءة 60% وهــذه
املكــائن مـصـنعــة من شـركـات املــانيـة

وايطالية وبلجيكية ويابانية.
واوضح الـتقـــريـــر ان اعـــادة مــصــــانع
الشـركـة للعـمل بطـاقتهـا االنتـاجيـة
الكــــاملـــة او بـنــسـب مقـــاربـــة لــــذلك
وجعـلها ذات جـدوى اقتصـادية لـرفد
النــاجت القــومـي وتلـبيــة احـتيــاجــات
الـبالد مـن احملـــوالت يـتــطلـب شـــراء
خـطـــوط ومكـــائـن واجهـــزة ومعـــدات
مبـــبـلـغ "13.180000" مـلـــيــــــــون دوالر
ومـــواد احـتـيـــاطـيـــة وتـــأهــيل معـــامل
الــشــركــة مبـبـلغ "7.446300" ملـيــون
دوالر وتـخصيـص مبلـغ لتطـويـر حق
املعـرفـة احلـالـي واعطـاء حق معـرفـة
حملولة MVA  100والتدريب مقداره

ـ ـ

الفحص.
امــا اخلطـوط الـتي تعــاني مـشكالت
يف معـمـل محــــوالت القـــدرة يف خــط
انتـاج الـقلب احلـديـدي الـذي يـعمل
بـطــاقــة 40% وافــران الـتجفـيف الـتي
تعـــمل بـــطــــــاقــــــة 40% ايـــضــــــا وخـــط
الفحص االوتوماتيكي وتوقف بعض
مكــائـن خـط تـصـنـيع املعــادن وخـط
الـــراديـتـــر الـــذي يعـمل بـطـــاقـــة %50
فـــــضـال عـــن وجــــــــود الـعــــــــديــــــــد مـــن
املـــــشــكالت يف اخلـــطــــــوط االخــــــرى،
وهــذه املكــائـن واملعــامل مـصـنعـــة من
قبل شـركــة متــسيــوبيـشـي اليـابــانيـة

وكيورك االملانية.
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مليون دوالر
وبـني التقـريـر ان قـدم هـذا النـوع من
املكـائن ادى الـى صعـوبة تـوفيـر املواد
االحـتـيـــاطـيـــة والعـــدد والقـــوالـب يف
الــــوقـت احلــــاضــــر ملغــــادرة الـــشــــركــــة
املـــصـــنعــــــة مــن تـــصــنـــيع مـــثل هــــــذه
املكـــائـن او اجـــزائهـــا فــضال عـن قلـــة

اخلبرة يف صيانة املكائن احلاكمة.

واقع مؤسساتنا الصناعية

ابو ظبي / رويترزتدهور االنتاج يف رشكة دياىل للصناعات الكهربائية
اعـــتـــبـــــــر خـــبـــــــراء أن إعـالن
بعـــض الــــــدول اخللــيجــيـــــة
مــؤخــرا عـن نـيـتهــا حتـــويل
جـزء من احـتيـاطيـاتهـا من
الــدوالر إلــى الـيــورو مــؤشــر
ــــــــــــــــــاط بـــــــني لــفــــك االرتـــــــب
ـــــــــــــة الـعـــــمـالت اخلـلـــــيـجـــــي
والـــــــدوالر، خـــــــاصـــــــة بـعـــــــد
االنـخفـــاض الــــذي شهــــدته

العملة األميركية.
وأعلــن املـــصـــــرف املـــــركـــــزي
اإلمـــاراتي عـن نيـته حتــويل
10% مـن احـتـيــاطـيـــاته إلــى
الــيـــــــورو، ثــم تــبـعـه الــبــنـك
املــــــــــركــــــــــزي الـقـــــطــــــــــري يف
اإلعالن عـن اعـتـــزامه زيــادة
ــــــــــــورو مـــــن ــــــــــــة الـــــي نــــــــــســـــب
االحــتــيـــــــاطـــــــات إلـــــــى %40،
وتـلــتـــــــزم الـكـــــــويــت أيــــضـــــــا
بــسيـاسـة زيـادة احـتيـاطـات

اليورو.
"السويدي:

ــــــــــــاقــــــــــشــــــــــــة حتــــــــــــويـل مـــــن
االحتيـاطيــات تتم يف ضـوء
التطـورات واملعطيات ووضع

االقتصاد العاملي
وقــــــال محـــــافـــظ املـــصـــــرف
املــركــزي اإلمــاراتـي سلـطــان
بــن نـــــاصـــــر الـــســـــويـــــدي إن
منـاقشـة هـذا القـرار تتم يف
ضـوء الـتطـورات واملعـطيـات
العـــاملـيـــة ووضع االقـتـصـــاد
العــــاملـي، خــــاصــــة تــــوقعــــات

أسعار الفائدة.
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مـينـا يـدعـو إلــى التـروي يف
عمليـة البـيع تالفيـا النهـيار
أسعـار الـدوالر الـذي سيـؤثـر
عـلـــــــى قـــيـــمـــــــة الــــصـــــــادرات
وعـــــوائـــــد الــنفـــط والــــــدخل
احلـقـــيـقـــي يف دول اخلـلـــيـج

وقيمة الدوالر العاملية
ودعـا مـينــا لضــرورة التـروي
يف عـمليــة البـيع بحـيث تـتم
علــى مــراحل زمـنيـــة وليـس
بــشـكل ســريـع، وذلك لـتاليف
حـــــــدوث انـهــيـــــــار يف أسـعـــــــار
الـــدوالر مـن شـــأنه الـتـــأثـيـــر
عـلـــــــى قـــيـــمـــــــة الــــصـــــــادرات
وعــوائــد الـنفـط بــاإلضــافــة
إلـــــى تـــــأثـيـــــره علـــــى قـيـمـــــة
الـــــــــدخـل احلـقـــيـقـــي داخـل
الــــــدول اخللـــيجــيــــــة وعلـــــى

قيمة الدوالر العاملية.
وتــــــــــــوقـع أن يــــــــــــؤدي هــــــــــــذا
التحرك على املدى القصير
إلـى انخفـاض قيمـة الدوالر
مـقــــــــــــابـل الــــــــــــدرهــــم داخـل
اإلمــارات مـــا ستـضـطــر معه
الـــــدولــــــة للــنــــــزول للــــســـــوق
وشـــــراء كــمــيـــــة كــبــيـــــرة مــن
الــدوالر للــوصــول إلــى سعــر
مـــســتقــــر له.كـمــــا سـيــــرتـفع
ــــــــــــراد مـــــن حـجـــــم االســـــتـــــي
الواليات املتحدة النخفاض
قـيمـة الـسـلع األميــركيـة مـا
يجعل املــستـهلك املــستـفيــد
األول مـن انـخفــــاض أسعـــار
السلع واملنتجات الواردة من

الدول املتعاملة بالدوالر.
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تـتمتع بها العـملة األوروبية
حــاليــا، واحلمـايـة يف حـالـة
شـن حـــرب أمـيـــركـيــــة علـــى
إيـــــران وتـــــأثــيــــــراتهــــــا علـــــى

الدوالر.
ورأى أنه قــــــد يـكــــــون قــــــرارا
مـؤسـسيـا كـخطــوة لتـنظـيم
السياسات املالية اخلليجية
علـى طـريق تـوحيـد العملـة
اخلـلـــيـجـــيــــــــــة عــــــــــام 2010،
موضحـا أن التحـرك ككـتلة
واحــــــــدة يف أي اجتــــــــاه هــــــــو

مسلك إيجابي.
وقال إنه قد يكون ذا طبيعة
استـثمــاريــة بهــدف تعـظـيم
الـعـــــــــــائـــــــــــد مــــن األصـــــــــــول
األجـنـبـيــة، مـن خالل زيــادة
احلجـم التجـاري مـسـتقبال
بـني دول مـجلـــس الــتعـــــاون
اخلــلـــــــيــجـــــــي واالحتــــــــــــــــــاد

األوروبي.
ـ

ونفـــى الــســـويــــدي أن يكـــون
هـنـــاك مـــزيـــد مـن إجـــراءات
فـك االرتــبـــــــاط يف الفــتــــــرة

املقبلة.
وأوضـح أن االرتـــبـــــــــاط بـــني
العــمالت الــــوطـنـيــــة بــــدول
مجلـس الـتعــاون اخلـليـجي
والــــــدوالر األمــيــــــركــي قــــــرار
اتــخـــــــــــــــذتــه دول اجملــلــــــــــــس
مجتـمعة وبـالتـالي ال ميكن
فــكه مــن طــــــرف واحــــــد، بل
يجب أن يتم يف ضـوء اتفاق

جماعي لدول اجمللس.
محللون وآراء

ورجح أستاذ املـالية الـدولية
بجــامعــة اإلمــارات العــربيــة
املتحدة وسيم مينا أن يكون
القـــــرار نـتــيجـــــة ملـــــزيج مـن
الـعــــــــوامـل االقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والسـياسـية، مـثل الرغـبة يف
اإلفــــــــادة مـــن الـقــــــــوة الـــتـــي

ـ

دول اخلليج حتول احتياطياهتا النقدية وفقا للتطورات العاملية

بغداد/ املدى 
شـاركـت ست وثالثـون شـركـة عـراقيـة يف
جلسة سـوق العراق لألوراق املالية ليوم
أمـــس.  وقــــال تقــــريــــر أصــــدره الـــســــوق
امـس الـثالثــاء   تلـقت )املــدى ( نــسخه
مـــنـه  مت تــــــــداول أسـهـــم ســـت وثـالثـــني
شركة ، كانت موزعـة بعدد خمس عشرة
شـركة مـصرفيـة وشركـة واحدة للـتأمني
، وشــركـتني يف قـطــاع االستـثمــار املــالي
واربع شــركــات خـــدميــة وعـشــر شــركــات

تداول اسهم سبع عشرة شركة مساهمة
بــأسعـار أدنــى من أسعـارهــا يف اجللـسـة
السـابقـة ، وارتفعت أسعـار تـداول أسهم
سـت شـــركـــات مــســـاهـمـــة عـن اجللــســـة
الـــســــابقــــة". وأوضح:"اليــــزال القــطــــاع
املصـريف مـستـأثـرا بــاالكثـريــة من عـدد
األسهـم املتـداولـة مـن اجملمـوع العـام يف
هــذه اجللـســة وبنــسبـة تـسعــة وثمــانني
بـــاملـئـــة ، بـــاإلضـــافـــة إلـــى نــسـبـــة حجـم
التداول التي بلغت ستا وتسعني باملئة 

صنـاعية وثالث شـركات فنـدقية وشـركة
واحـدة زراعيـة".  وأضـاف:"نفـذت خالل
اجللـســة اربعـمــائــة وخـمــس صفقــات ،
وبلغ عـدد األسهـم املتـداولــة فيهــا أكثـر
مـن ثـمـــامنـــائـــة وواحـــد وسـتـني ملـيـــون
سهـم ، بحجم تـداول بلغ ستـة مليـارات
وسـبعــة ماليـني دينـار.  وأشـار الـتقـريـر
إلــى:"إن ثالث عـشــرة شــركــة مـســـاهمــة
جــرى تـــداول أسهـمهــا بـــأسعــار تـطـــابق
أسعــار اجللـســة املـــاضيــة ، فـيمــا جــرى

ست وثالثون رشكة يف جلسة سوق األوراق املالية


