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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

ـالـــدولــــة

 االردن            1470                       2059
الكويت            1474                      4995
ابو ظبي           1468                       395

الدينار العراقي يف البورصة
العاملية

سعر الصرف
بالدينار

مقابل عملة
بلد البورصة 

سعر الصرف
بالدينار 
مقابل

الدوالر   

حاوره/ محمد شريف ابو ميسم

ان يعيـد التوازن للسـوق متى ما
شعــر الـبـنك بـضــرورة الـتـــدخل،
ومـن املفــارقــات غـيــر اخلــاضعــة
ألي منـطق او مفهـوم اقـتصـادي
وعلـمي ان املـؤسـســات املصــرفيـة
ويف املقـــــدمـــــة مـــنهـــــا املـــصـــــرف
الــصـنــــاعـي وشــــركــــات الـتــــأمـني
احلكــومـيــة قــد بــاعـت ملـيــارات
االسهـم العــائــدة لهــا للـشــركــات
املـســـاهمــة وبـــالتـــالي فــان طــرح
ملـيــــارات االسهـم ومــــرة واحــــدة
ويف ظروف سـوق ال حتتمـل هذا
الطـرح وبهــذه الكـميـات قـد ادى
الــــى انخفـــاضـــات مــتالحقـــة يف
اسعــــار االسهـم واكـثـــر مــن ذلك
فـــان قـــانـــون الــشـــركـــات القـــدمي
الـذي عُـدل فـيمـا بعـد قــد سمح
للــمـــصــــــرف الـــصــنــــــاعــي، وهــــــو
املـــســــاهـم االكـبــــر يف الـــشــــركــــات
املـســـاهمــة لـنفــسه بــان يـضغـط
علــى الـشــركــات التـي يتــرأس يف
الغـــالـب مجـــالــس ادارتهـــا علـــى
ـــــــــــــدالً مـــــن بـــــيــع اســهـــــمــهـــــــــــــا ب
االحتفـاظ بهـا كتعـزيـز ملـركـزهـا
املــــالـي واخـيــــراً يجـب ان نــــؤكــــد
عـلــــــــى انـقــــــــاذ املــــــســـتـــثـــمــــــــريـــن
والشـركــات املسـاهمـة عن طـريق
تـدخل البـنك املركـزي من خالل
مـحفــظــــة اسـتـثـمــــاريـــــة تعـيــــد
الــتــــــوازن الــــــى الــــســــــوق اذا مــــــا
اخــــتـل.. وان قــــيـــــــــــام سـلــــــطـــــــــــة
تــنفـيــــذيــــة وممــــارســــة مـجلـــس
الـنـــواب ملهـــامه هـمــا الـبــوابـتــان
الــرئيـسـيتـان النقـاذ العــراق من
وضعه الــسـيــاسـي واالقـتـصــادي
الـراهن وكجـزء من ذلك حمـاية
وتــطـــويـــر االسـتـثـمــــار العـــراقـي
وغـيـــر العــراقـي، لـيـتـبـــوأ العــراق

مكانته االقتصادية الالئقة.
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ســـوق االسهـم يف احلــاالت الـتـي
تتـعرض لها االسـواق الى هزات،
صعــــــوداً او نـــــــزوالً يف االسعــــــار،
واقـــرب مثــال علــى ذلك، تــدخل
ملـك الــــــسعــــــوديـــــــة شخـــصــيــــــاً
والـوليـد بن طالل وهــو من كبـار
املـــسـتـثـمــــريـن يف اســــواق املــــال،
للحـد مـن انهيـار الـسـوق املـاليـة
الـــــسعــــــوديــــــة، وتـــــــدخل الــبــنـك
املـــــركـــــزي الـكـــــويــتــي مـــن خالل
مـحفـــظـــته العـــــادة الــتـــــوازن يف
ســــوق الكـــويـت لالوراق املـــالـيـــة،
فـالـبنك املـركـزي العـراقي الـذي
يـشهد اجلميع بكفاءات ادائه يف
الـــظـــــروف الـــــراهــنـــــة واملــتــمـــثل
اساسـاً يف استقـرار اسعـار صرف
الــدينـار العــراقي بــالقيـاس الـى
الـعمـالت االجنـبيــة وهــو امــر يف
غــــــايــــــة االهــمــيـــــــة لالقــتـــصــــــاد
الـعـــــــراقــي، حــيــث ان اســتـقـــــــرار
اسعـار الصـرف للعملـة الوطـنية
الـعـــــــراقــيـــــــة مـــــســـــــألـــــــة تـــــــدفـع
االسـتـثـمــــار بعـيـــداً عـن اخلـــوف
مـن تـقلـبـــــات اسعــــار الــصــــرف..
وبــالتــالي ميـكن للـبنك املـركـزي
ان يـتـــــدخل آنـيــــاً بــــاســتحــــداث
مـحفـــظـــــة لـالسهــم العـــــراقــيـــــة
للحـيلــولــة دون تــدهــور االسعــار
اوالً وايـجـــــــاد املــنـــــــاخ املــنـــــــاســب
لــتــــــشجـــيع االســتــثــمــــــار ودعــم
الــشــركــات املــســاهـمـــة القــائـمــة
حــــالـيــــاً، والــضــــرب علــــى ايــــدي
املــــتـالعــــبــــني يف ســـــــــــوق االوراق
املـــــــالــيـــــــة، مــن املـــــســتــثــمـــــــريــن
الــطــــارئــني وبعــض الــــوســطــــاء،
وميــكـــن لـلـــبـــنــك املــــــــركــــــــزي ان
يستثمـر يف هذه احملفظـة مبلغاً
ليـس بــالكـبيـر كــأن يكـون )500(
مـليــون دوالر، ميكـن لهــذا املـبلغ

- اخلـروج من هـذا املأزق يـرتبط
بــــــالــــــدرجــــــة االولــــــى بــــــالــــــوضع
الــسيـــاسي الـســائــد يف الـبلــد يف
املــرحلــة الــراهنــة، وهــو مــوضــوع
معقـــد ومـــركـب فغـيـــاب الـــدولـــة
بكل اركــانهــا ويف املقــدمــة مـنهــا
السلطة التنفيذية، يشكل حجر
الـــــــــزاويـــــــــة يف اعـــــــــادة تـــــــــأهـــيـل
االقــتـــصــــــاد العـــــراقــي عــمـــــومـــــاً
وقطاع الـشركات املساهمة كجزء
مـن هـــــذا االقـتــصـــــاد وحـــــركــته،
ولـكـــن يف االمـــــــد املـــنــــظـــــــور ويف
املـــرحلـــة الـــراهـنـــة يـنـبغـي علـــى
مـجـلــــــس الـــنــــــــواب االســــــــراع يف
تـشــريع العـديــد من القــوانني او
تعديل السائد منها مبا يتناسب
والـظـــروف احمللـيـــة واالقلـيـمـيــة
والـــدوليــة فـــاالقتـصــاد العـــراقي
مـــؤهل الن يـتـبــــوأ مكـــانـــة بـــارزة
ومــتــمــيـــــــزة يف مـعـــــــدالت منـــــــوه
بــــــالقــيـــــاس الـــــى اقــتـــصـــــاديـــــات
البلـدان اجملـاورة.. وفـيمـا يـتعلق
بـســوق االسـهم الــذي هــو محــور
حديثنا يف هـذا اللقاء، فان على
الدولـة ان تتـدخل يف حركـة هذا
الـســـوق كمــا هــو جــارٍ يف معــظم
دول الـعـــــــــالـــم ومـــنـهـــــــــا الـــــــــدول
االقلـيـمـيــــة فــــالـبـنـك املــــركــــزي
العــــراقـي الــــذي كــــان عــضــــواً يف
مجلـس ادارة سوق بغـداد املنحل
هـــو االن غـــائـب كلـيـــاً عـن ســـوق
العـراق احلالـي وهو يف ظـل هذه
الـظــــروف ميكـن ان يـــدخل عـبـــر
محفـظـــة اسـتـثـمـــاريـــة يف ســـوق
العـراق لالوراق املـاليـة وبـالتـالي
يـقلل مـن اآلثــار الــسلـبـيـــة علــى
اسعـــــار االسهـم احلــــالـيــــة، ومـن
مهـمــــات الـبـنــــوك املــــركــــزيــــة يف
العــــالــم ان تعـيــــد الـتــــوازن الــــى

وصل بـــبعـــض )جتـــــار املــــــرحلـــــة
الـــراهنــة( ان يــستــوردوا بـضــائع
وسـلعــــــاً مـــن بلـــــــدان مخــتـلفــــــة
وبـسـطــو علــى عالمـات ومـاركـات
الــــسـلع واملــنــتجــــــات العـــــراقــيـــــة
وهنـالك وجه آخـر للهجمـة وهو
وجـود اشكال مـختلفة وبـدرجات
مختلفـة من العصـابات املنـظمة
)املــــــــافـــيــــــــات( يف الــكـــثـــيــــــــر مـــن
الـشــركــات املـســـاهمــة العـــراقيــة،
هـؤالء يفـرضـون بـالتهـديـد علـى
ادارات الــشــركــات، مـطــالـب غـيــر
مــــــشــــــــروعــــــــة ممــــــــا ارهـق هــــــــذه
الـشركات حالياً وبالتالي اضعف
مــركــزهــا، واالمـثلــة تكــاد تـشـمل
جـمــيع الــشـــركـــات والـهجـمـتـــان
اللـتــــان اشــــرنــــا الــيهـمــــا تـكــــون
الـدولة مسـؤولة عن مجـابهتهما
مــــن خـالل الــــتــــــــــــدخـل لــــيـــــــــس
التـشــريـعي وحــسب وامنــا ايـضــاً
مــــن خـالل الــــتـــــــــــدخـل املـــــــــــادي
بــــــاســـتخــــــدام ادوات الــــــسلـــطــــــة
التـنفيـذيـة الـتي تـراهـا منـاسبـة
وقــبل فــــوات االوان الن نــــاقــــوس
اخلـطـر يـسـمعه اجلـميع والـذي
سيـؤول يف حالـة استـمرار هـذين
الـهجـمـتـني الــــى تــصفـيــــة هــــذه
الــشـــركـــات وبـــالـتـــالـي زج مـئـــات
االلــوف مـن العــاملـني يف جيـش
الـبـطــالــة الــذي يـتـضخـم يــومــاً
بـعد آخـر، ولالسف الـشديـد فان
العاملني يف هذه الشركات جلأوا
للمطـالبة بحقوق غيـر مشروعة
عـن طـــريق الـتهــديــد يف الــوقـت
الـذي ال يدركون ان هذه املطالب
تعــنــي يف الـــنهــــــايــــــة غـلق هــــــذه

الشركات وتصفيتها.
* مــــــا اخملــــــرج يف رأيـكـــم لهــــــذه

االشكالية الكبيرة؟

الـطبقـة الــوسطـى القـادرة علـى
شــــــــراء هــــــــذه االسـهـــم، فـــمـــنــــــــذ
تـــأمـيـنـــات عـــام 1964 حـتـــى عـــام
2005 لــم تـكــن هــنـــــالـك طــبقـــــة
وســطــــى بــــاملعـنــــى االجـتـمــــاعـي
واالقــــتـــــــصــــــــــــادي، والــــتــــــــــــراكــــم
الـــــرأســمـــــالــي حـــصل يف قــطـــــاع
مـشــاريع الـدولـة، وبــالتــالي فـان
دخــول املــستـثمـــر غيــر العـــراقي
الـى سوق االسهم مـن الضرورات
االساسـية التـي تفرضـها طبـيعة
وظروف املـرحلة الـراهنـة.. وهذا
ال يـنــطـبـق علــــى ســـــوق االسهـم
فـقــــــط وامنـــــــــــا عـلـــــــــــى جــــمــــيـع
الـقــــطــــــــاعــــــــات االقـــتــــصــــــــاديــــــــة
االخـــرى.. يــضـــاف الــــى ذلك ان
الشـركـات املسـاهمـة سـواءً اكـانت
خـاصــة او مختلفـة، لم تعـد ذات
مـركز مـالي ميكـنها من الـصمود
امـام هجمتني رئيسيتني، االولى
فـــتـح مـــنــــــــافــــــــذ الـعــــــــراق عـلــــــــى
مـصـــراعـيهـــا السـتقـبـــال جـمـيع
انـــواع الـــسلع والـبـضــــائع رديـئـــة
النـــوعيـــة والتـي ال يتــوفــر فـيهــا
احلـد االدنــى من الـشـروط الـتي
يــتــــطلـــبهـــــــا جهــــــاز الـــتقــيــيــــس
والــسيـطـــرة النـــوعيــة والــرقــابــة
الــصحـيـــة، وهـــذه الـبـضـــائع مـن
اسبـاب تدمير االقتصاد العراقي
النهـا ذات نوعـيات رديئـة واخطر
مـــــــــــا يف هـــــــــــذه الــــــــسـلـع املـــــــــــواد
الغـــذائـيـــة، الـتـي متـثل سـمـــومـــاً
حقــيقـيـــــة لالنـــســـــان العــــراقـي،
يـتناولهـا يوميـاً بعيداً عـن عيون
الــــرقــــابــــة، وهــــذه االسـتـيــــرادات
استنزفت االقتـصاد العراقي من
نــاحـيــة وشـكلـت مـنــافــســاً قــويــاً
لـلـــمـــنـــتـجـــــــات الـعـــــــراقـــيـــــــة ذات
النـوعيـة اجليـدة، حتـى ان االمر

ســواءً كــان عـضـــواً يف اجمللــس او
صـــــــــــاحــــب احلـق يف انــــتـخـــــــــــاب
اعـضــاء اجمللـس اآلخـــرين وهــذا
يف رأينـــا من اخـطــر مــا مــرت به
الــتـــــشـــــــريـعـــــــات الـقـــــــانـــــــونــيـــــــة

االقتصادية يف العراق..
* مـــا اسـبـــاب انـخفــــاض اسعـــار

االسهم؟
- هنــالك اسبـاب عـديــدة منهـا..
التـشريـعات الـسائـدة اآلن والتي
لـــم يـــنـفــــــــذ مـــنـهــــــــا اال الـقـلـــيـل
فـقـــــــانـــــــون االســتــثــمـــــــار لـغــيـــــــر
العــراقـيـني ظـل محفــوظـــاً علــى
الـــــــــــرف فــــيــــمـــــــــــا يــــتـعـلـق بـحـق
املسـتثمـريـن من غيـر العــراقيني
يف شـــــراء االسهــم وتـــــداولهـــــا يف
السـوق العـراقيـة.. ومن املعـروف
ان حجم رؤوس امـوال الـشـركـات
قد تـضاعف مـرات عديـدة وذلك
ال يـتنــاسب والــسيـولــة النقـديـة
والــتــــــراكــم الــــــرأســمــــــالــي لــــــدى

* هـنــــاك تــــذمــــر مـــسـتـمــــر مـن
الـغـــــــــالـــبـــيـــــــــة الـعـــــظـــمـــــــــى مـــن
املــسـتـثـمـــريـن يف ســــوق العـــراق
لالوراق املــــالـيــــة احلــــالـي.. مــــا

اسباب هذا التذمر؟
- هــنـــــالـك اســبـــــاب عـــــديـــــدة يف
مقــدمتهـا.. االنخفـاض الكـبيـر
يف اسعــــــار االسهــم الــــــذي يعـــــد
انهياراً لسـوق االسهم يف العراق
وهـو يـشكـل خســارة كبيـرة الكبـر
املـستثمـرين من النـاحية املـالية
يف االســهــــــم فــــكــــــيــف احلـــــــــــــــال
بـــالنــسبــة لـصغــار املــستـثمـــرين
الــذيـن آلت مــدخــراتـهم الــى ان
تكــون اقــرب الــى الـصفــر مـنهــا
ــــــــــــى أي ادخــــــــــــار، فــــــــــــالـعـلـــــم ال
االقتـصــادي يــؤكــد علــى اهـميــة
حتـويل املـدخــرات النقـديـة الـى
اســـــتـــــثـــــمــــــــــــارات يف اجملــــــــــــاالت
االقــتـــصــــــاديــــــة املــتــنــــــوعــــــة ويف
املقــــدمــــة مــنهــــا ســــوق االسهـم،
وهـــــذا يعـنـي ان املـــــدخـــــرات ويف
دول الـعــــــــالـــم عـلــــــــى اطـالقـهــــــــا
تــتحــــول الــــى اسـتـثـمــــارات مـن
خالل الـشــركــات املـســـاهمــة الن
هـــــــــذه الـــــــشـــــــــركـــــــــات لـــم تـعـــــــــد
مـشــروعــات فــرديــة وامنــا حتقق
احلــديث يف االدارة االقـتصـاديـة
أي الفصـل مابـني ادارة املشـاريع
االقــتـــصــــــاديــــــة عــن رأس املــــــال
فاملـساهـمون هـم اصحاب رؤوس
االمــــــوال وهــنــــــالــك مجــــــالـــــس
االدارة املـــنـــتـجـــــــــة مـــن قـــبـلـهـــم
واملـــــــســـــــــؤولـــــــــة عـــن ادارة هـــــــــذه
املـــشــــاريع.. الـــسـبـب اآلخـــر هـــو
اآللـيـــات الـتـي اعـتـمــــدتهـــا ادارة
الــــســـــوق اجلـــــديـــــدة املــتــمـــثلـــــة
مبجلس احملـافظني التي جتعل
من الـوسيط هـو مجلس االدارة
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اخلبير االقتصادي جعفر ياسني:

 عىل البنك املركزي الدخول يف سوق االوراق عرب حمفظة استثامرية تعيد التوازن لتداوالته
اشكالية سوق

العراق لالوراق
املالية التزال على

طاولة النقاش
واملداولة، بعد ان

خصصت مؤسسة
)املدى( اجللسة

الثالثة من سلسلة
جلساتها لهذا
املوضوع...
االستاذ جعفر
ياسني اخلبير

االقتصادي وعضو
مجلس ادارة

سوق بغداد
لالوراق املالية

املنحل حدثنا حول
هذه االشكالية

املستمرة فكان لنا
معه هذا احلوار..

رغـم مـــرور اكـثـــر مـن ثالثـــة اشهـــر
علــــــى تـــطــبـــيق قــــــرار رفـع اسعــــــار
احملـروقـات، الـذي بـّشـر املـسـؤولـون
وقتذاك بفـوائده التي سـتؤدي الى
تـــــرشــيـــــد االســتـهالك واحلـــــد مــن
ظـــاهــــرة تهـــريـب احملـــروقـــات الـــى
الــدول اجملـــاورة.. وانفــاق فــروقــات
االسعـــــار علــــى بـــــرامج الــــرعــــايــــة
االجـتـمـــاعـيـــة.. لـم يـتحـقق شـيء
مـن تـلك الــوعــود حـتــى اآلن. اذ ال
تزال ازمـة احملروقـات على اشـدها،
الــــى جــــانـب اسـتـفحــــال ظــــاهــــرة
السوق السوداء، رغم قرارات املنع..
اذ يـكــــاد ال يـخلــــو شــــارع يف بغــــداد
واحملــافـظــات مـن مـظــاهــر )بــاعــة
االرصفــــــة( الــــــذيــن يـقفــــــون الــــــى
جــــانـب عـبــــواتهـم الــبالسـتـيـكـيــــة،
احلـــاويـــة علـــى احملـــروقـــات، والـتـي
يــبـــيعــــــونهـــــا بــــــاضعــــــاف االسعـــــار

احملددة لها.
فــــالـبـنــــزيـن احملــــدد بـــسعــــر )150(
ديـنـــارًا للـتـــر الـــواحـــد يـبـــاع مبــبلغ
)500( دينـار للتـر الـواحـد، واحلـال
يـنــــسحــب علــــى الــنفــط االبـيــض

متــثل مــيـــــزانــيـــــة دول عـــــديـــــدة يف
العـــالم او حـلمــًا تــسعــى للــوصــول
الــــيـه، يــــبــــــــــدد عـلــــــــــى اســــتــــيــــــــــراد
احملـروقــات، من دون انفــراج واضح
لالزمــة او ظهــور بــوادر انـتهــائهــا..
وهنـا تكـمن معـادلـة غـريبـة وتـبعث
علـــى الـــدهــشـــة والـتــســـاؤل، فـبلـــد
نفطـي مثل )العراق( حتـوي باطن
اراضــيـه ملــيـــــارات الــبـــــرامــيل مــن
النـفط اخلـام، يـستـورد احملـروقـات
مـن دولــــة ال متلـك قــطــــرة واحــــدة
مـنـه!، ال بل تـــسـتــــورد الــنفــط مـن
العــراق وتعيـد بيـعه اليه بـاضعـاف
الـثمن علـى هيئـة محروقـات! البد
من حلول جـذرية تقـوم على اسس
سلـيمــة تخــدم االقتـصــاد العــراقي
ومتحق ظــاهــرة ازمــة احملــروقــات،
بـــــــداًل مـــن احللــــــــول الهــــــــزيلـــــــة او
انـصــاف احللــول، والـتي تــدخل يف
خــانــة اإليغــال يف اسـتمـــرار تخلف
االقـتصاد العـراقي عبر زيـادة انتاج
احملـروقـات مـحليــاً، واملبـاشـرة فـورًا
يف انــــشـــــاء عـــــدد مــن املـــصـــــايف يف

ارجاء العراق

مـنهـــا االقـتـصـــاد العـــراقـي، املــثقل
بـــاألعـبـــاء. يـــؤشـــر خلـلل العـملـيـــة
بــــــشــكـل واضـح، رغـــم كـــم املـــبــــــــالـغ
اخملصـصة له والتـي تتراوح بني 4-
6 ملـيـــارات دوالر امــــريكـي سـنـــويـــًا
)حــــســب تـــصـــــــريحــــــات عــــــدد مــن
املـــســــؤولــني(. فهــــذه املـبــــالغ الـتـي

املـــــــــســــتـــــــــــوردة مــــن دول اجلـــــــــــوار،
خصـوصـًا من تـركيـا، علــى خلفيـة
تـأخـر سـداد ديــون الشـركـات املـوردة
للــمحـــــروقــــــات، اسهــم بـــــدوره هـــــو

اآلخر يف ذلك التفاقم.
فاهتـزاز استيـراد احملروقـات، الذي
اضـيف الــى الـتـبعــات الـتـي يعــانـي

الــــذي يـبــــاع بـ )400( ديـنـــــار للـتــــر
الــــــواحــــــد بــــــداًل مــن )25( ديــنــــــارًا
الــــسعـــــر احملـــــدد له مـن قــبل وزارة
الـــنفــــط، وال يخــتـلف احلـــــــال مع
الغــاز الــســـائل، الــذي جتـــاوز سعــر
القنينة الواحدة يف بعض االحيان
)20( الف ديــنـــــار، بـــــدالًمــن )500(

دينار السعر الرسمي احملدد له.
فـــــــالــتـفـــــــاقــم احلـــــــاصـل يف ازمـــــــة
احملـروقـات، والـذي يعـزى الـى عـدد
مـن العـــوامل، تـتـمـثـل بقلـــة انـتـــاج
املـصـــايف احمللـيـــة، وارتفــاع الــطلـب
علــى احملــروقــات بــشكـل متـصــاعــد
جــــــراء ارتفـــــاع اعـــــداد الــــســيـــــارات
واملـولـدات الكهـربـائيـة التـي دخلت
االســـواق احمللـيـــة بــسـبـب سـيـــاســـة

االغراق السلعي.
ان تــزايــد الـطلـب علــى احملــروقــات
بنسبة 65% ميثل فشاًل ذريعًا لقرار
رفـع اسـعـــــــار احملـــــــروقـــــــات، الـــــــذي
انعكس سلـبًا على احليـاة املعيشية
الغـلب املــواطـنني، الـــذين ميـثلــون

)الطبقة املسحوقة( يف اجملتمع.
كمــا ان تــراجع كـميــات احملــروقــات

ازمة املحروقات... بني التفاقم واملعاجلات
بغداد/كاظم موسى

اخلبير جعفر ياسني

العواصم/ الوكاالت
بقي الـدوالر قريبـا من أدنى
مـــسـتـــــويـــــاتـه خالل ســبعـــــة
ــــــورو رغــم شـهــــــور أمــــــام الــي
انــتعــــاشـه قلــيال يف بــــدايــــة
الـتعـامـالت اآلسيـويـة امـس
حــــيــــث ســـــــــاهــــمــــت إشـــــــــارة
ــــــــس االحــــتــــيــــــــــاطــــي مـجـل
االحتــادي )الـبـنك املــركــزي
األميـركي( إلــى وقف حملـة
رفع أسعـار الفائدة قـريبا يف

ضعف العملة األميركية.
ــــــدوالر ضـغــــــوطــــــا وواجـه ال
أيضـا بعـد تـسليـط صنـدوق
النقـد الـدولـي الضـوء علـى
مـشكالت العمـلة األمـيركـية
القــائـمــة مـنــذ وقـت طـــويل
ــــــاجــمــــــة عــن الـعـجــــــز والــن
الـضخـم يف ميــزان الـتجــارة
األميـــركي، ودعــا الــصنــدوق
إلـــى خفـض كـبـيـــر يف سعـــر
ـــــــــدوالر بـهـــــــــدف صـــــــــرف ال
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1.7937 دوالر. 
وهبــط اليــورو أمــام العـملــة
اليــابــانيــة إلــى 144.15 ينــا
ــــــاســي مــن مـــــســتــــــواه الـقــي
املــرتفـع البــالـغ 145.44 ينــا
الــــذي سجل يف الـتعـــامالت

اإللكترونية. 
كـمـــا ارتفعـت أسعـــار املعــادن
الـثمـينــة يف نيـويـورك أمـس
االول بعـــد إقـبـــال صـنـــاديق
االستـثمـار واملـضـاربـي علـى
شـراء الــذهب والفـضـة ممـا
ـــــى أعلـــــى رفـع أسعـــــارهـــــا إل
مـــسـتــــويــــاتهــــا يف أكـثــــر مـن

عقدين.
ــــــذهــب يف وصـعــــــد سـعــــــر ال
ـــــــــــة 12.70 الـعـقـــــــــــود اآلجـل
ـــــسـجـل 636 دوالرا دوالرا لـــي
ــــــــة )األونـــــصــــــــة( يف لـألوقـــي
نيويورك أمس االول وارتفع
خالل اجللـسـة إلـى 637.40
ــــــى أسعـــــاره دوالرا وهــــــو أعل

منذ عام .1980
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إصـــــــالح االخـــــــــــــــــــــتـــــــالالت
العاملية.

وســاعــد الـــرئيـس الــصيـني
هـــــو جــيــنــتـــــاو يف تــبـــــديـــــد
مخـاوف بـشـأن زيـادة كـبيـرة
لقـيـمـــة العـملـــة الـصـيـنـيـــة
الـيــــوان أو مــــرونــتهــــا أمــــام
الـــــــــــــدوالر خــالل زيـــــــــــــارتــه
للـــــواليـــــات املـــتحـــــدة هـــــذا
األسـبــــوع، مـــشـيــــرا إلــــى أن
اليــوان ليـس مهـيئـا لـتغيـر

حاد يف قيمته.
وانــخــفــــــــض الــــــــــــــــدوالر يف
تعـامالت طـوكيـو اليـوم إلـى
ـــــة مع ـــــا مقـــــارن 117.45 يــن
مستواه يف نيويورك أمس. 
وتراجع اليـورو إلى 1.2355
دوالر مقــــابل 1.2385 دوالر
أمــــس االول مــتـخلــيـــــا عــن
أعلــــى مـــسـتــــوى يف ســبعــــة
ــــــــذي سـجـلـه يف شـهــــــــور وال
ـــــــــوصـــــــــولـه وقـــت ســـــــــابـق ب
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الدوالر يستقر مقابل اليورو 
والذهب يرتفع

اجلزائر/ ا ف ب
ــــــــــر األشـغــــــــــال قــــــــــال وزي
العــمـــــومــيـــــة اجلـــــزائـــــري
عمــار غــول إن بالده الـتي
تـــسعــــى للــتحــــديــث بعــــد
ــــــــوات مـــن الـــــصــــــــراع ســـن
سـتنفـق )16( مليـار دوالر
علــــى املــطــــارات واملــــوانـئ
والـطـرق يف إطـار مـشـروع
يــــوفــــر "فــــرصــــا ذهـبـيــــة"
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ـــــــــــاضـــــي ــــــــشـهـــــــــــر امل ويف ال
خـصـصـت اجلــزائــر نــسـبــة
كـبيــرة من اإلنفــاق عنـدمـا
مــــنـحــــت عـقــــــــــودا تـقــــــــــدر
قــيــمـــتهــــــا بـــنحــــــو ســـبعــــــة
ملــيـــــارات دوالر الحتـــــادات
شــركــات يــابــانيــة وصيـنيــة
إلقــامــة أجــزاء مـن طـــريق
ســـــــــــــــــريــع طـــــــــــــــــولــه 1300
كـيلـــومتــر ميـــر عبــر الـبالد

من تونس إلى املغرب.
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الـسوق اجلزائرية مفتوحة
بـــــالـكــــــامل أمـــــام املـــــورديــن
األجــانـب كمــا أنهــا تـتمـتع

باجلاذبية.
وتــــــأتــي اخلـــطــــــة يف إطــــــار
مشـروع حكـومي قـيمته 80
مـلـــيـــــــار دوالر بـــــــدأ الـعـــــــام
املـــــــاضـــي لـــــــدعـــم الـــنـــمـــــــو
االقـتصـادي وتـوفيـر فـرص

عمل.

للــمقـــــاولــني مبـــــا يف ذلـك
األجانب.

وقـال الـوزيــر إن البـرنــامج
الــــــذي يــــســتــمــــــر خــمــــس
ســنـــــــوات يعــــــوض الــــــوقــت
الـــضـــــائـع بعـــــد أكــثـــــر مــن
عـشــر سنــوات تـضــرر فـيهــا
اقــتـــصــــــاد الـــبالد بــــســبــب
الــصـــراع بـني قـــوات األمـن
واملـتـــشــــدديـن. وأضــــاف أن

اجلزائر تنفق 16 مليار دوالر عىل تطوير قطاع النقل
الدوحة/ رويترز 

تــشــارك الــدول املـنـتجــة واملــسـتهـلكــة
للـنفـط يف املـنتــدى الــدولـي للـطــاقــة
الـــــذي ســيـعقـــــد يف الـــــدوحـــــة نهـــــايـــــة
الـشهر اجلـاري يف ظل ارتفاع كـبير يف
أسعـــــار الــنفــط ممـــــا يـــشــكل فـــــرصـــــة

للتحاور.
ويـشهـد املـنتــدى أيضـا اجـتمـاعـا غيـر
رســمــي ألعــــضـــــــاء مــنــــظــمـــــــة الـــــــدول

املصدرة للنفط )أوبك(.
ويــــشـــــارك مـــــا يـــــزيـــــد علـــــى 60 دولـــــة
ومـنـظـمــة دولـيـــة الكـثـيــر مـنهـــا علــى

مـــسـتــــوى وزاري يف الـــــدورة العــــاشــــرة
لهـــــذا املــنــتـــــدى الـــــدولــي بــني 22 و25
نـــيـــــــســـــــــان اجلـــــــــاري يف الـعـــــــــاصـــمـــــــــة

القطرية.
الـــــذي يـعقـــــد ويــتــضــمــن املــنــتـــــدى  –
دوريــــا كل سـنـتـني يف مــــدن مخـتـلفــــة
مـحــــــــاضــــــــر دون إصــــــــداره قــــــــرارات  –
مـخصصة للمندوبني ولقاءات ثنائية
واجتمـاعـا غيـر رسمـي ألعضـاء أوبك
التـي تنتج 40% مـن النفط املـستهلك

يف العالم.

الدوحة حتتضن ملتقى الدول املنتجة واملستهلكة للطاقة


