
العدد)662(

االثنني)8(

آيار 2006

NO (662)
Mon. (8) 

May

13

يف احلدث االقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES

بغداد/محمد شريف ابو ميسم

يف لقاء مع رئيس رابطة املصارف العراقية

دفتر مستورد فئة 200 ورقة                 1250  ديناراً
دفتر مستورد فئة 100 ورقة                  750 ديناراً
دفتر مستورد فئة 60 ورقة                   500 دينار 
دفتر مستورد فئة 40 ورقة                   350 ديناراً
دفتر ابو السيم 70 ورقة                      750 ديناراً
دفتر رسم )سيم(                                500 دينار
مسطرة                                            150 ديناراً
ممحاة                                               75 ديناراً
مبراة                                                 75 ديناراً
قلم رصاص                                      100 دينار
قلم جاف                                         150 ديناراً
الصق                                              100 دينار 
علبة صمغ                                       250 ديناراً
اقالم ماجك                                      500 دينار

سوق القرطاسية

هـذه الرابـطة يـرأسهـا حالـياً االسـتاذ
فؤاد احلـسني املـدير املـفوض ملـصرف
االئـتـمـــان.. وقـــد كـــان لـنـــا حـــوار معه
حتـدث فيه عـن دور هذه الـرابطـة وما
اجنــــــــزتـه خـالل الــــــســـنــــــــوات الـــثـالث
وكذلك حتـدث عن اداء املـصارف غـير
احلـكــــومـيــــة يف الــــواقع االقـتــصــــادي

اجلديد.. فقال:
- بــــــدأت فـكــــــرة تــــــأســيــــس جـــمعــيــــــة
للـمـصـــارف العــراقـيـــة يف العــام 2003
مـن اجل تفعيل دور املـصارف االهلـية
واحلصـول على املسـاعدات والقروض
مـن الــدول املـــانحـــة، علــى اعـتـبــار ان
هـــــــذه الــــــــدول ال تقـــــــدم اعـــــــانــــــــاتهـــــــا
للمــؤسسـات احلكـوميـة.. وبنــاءً عليه
جـــــــــــاءت والدة رابــــــطـــــــــــة املــــــصـــــــــــارف
العــراقـيــة، لالسـتفــادة مـن االعــانــات
واملـــســـاعـــدات الـتــي تقــــدمهـــا الـــدول
املــــــانحــــــة، علـــــى اعــتــبـــــار ان رابـــطـــــة
املصـارف االهليـة جـزء من مـؤسسـات
اجملـتمع املــدني.. ولهـذه الــرابطـة دور
رقــــــابــي واســتــــشــــــاري، فــمــن جـــملــــــة
االجنـــازات الـتــي حققـتهـــا الـــرابـطـــة
ثمة اجناز كـبير جاء نتيجة املقابالت
التي اجـريتها شخصـياً ومعي االخوة
يف الــــرابــطــــة مع املـــســــؤولـني ومــنهـم
الــسيـد وزيـر املــاليــة، فكـان قـرار وزارة
املـــــالــيـــــة الــــــذي تعــمــم علـــــى جــمــيع
مــؤسسـات الـدولـة بعـدم ممـانعتهـا يف
الــــتـعـــــــــــامـل مـع املــــــصـــــــــــارف غــــيـــــــــــر
احلكــوميـة.. ومت الـسمـاح للـمصـارف
االهـليــة بفـتح اعـتمــادات مـسـتنــديــة
ملــصـلحـــة مـــؤســســـات الـــدولـــة، وهـــذا
االمـــر كـــان محـظـــوراً ســـابقـــاً.. وهـنـــا
البــد من القــول ان ثمـة تقـاطعــاً بني
القــطـــــاع املــصـــــريف العـــــام والقــطـــــاع
املـصريف اخلـاص، ولكن ذلـك ال يعني
ان القــطـــاع املــصـــريف اخلــــاص يعـمل
علــــى الــضــــد مــن القــطــــاع املــصــــريف

القانونية..
* قــانــون املـصــارف العــراقيــة رقم 94
لـسنـة 2004 حـدد يف احكـام املـادة )4(
الــــــى احلــــــد االدنــــــى لــــــرأســمــــــال أي
مـصـــرف ميكـن ان يعـمل يف العــراق بـ
)10( ملـيـــارات ديـنـــار ثــم مت تعـــديـله
الــى )50( ملـيـــاراً، فهل تـــرون يف ذلك
مـا يــؤهل املصـارف العـراقيـة ملمـارسـة
دورهـا احلقـيقي امــام حجم املـشـاريع

املتوقع قدومها من خارج البالد؟
- من الــطبـيعـي ان فعــاليــة املـصــارف
يف قـوة رسـامـيلهـا، وهـذا احلـد الـذي
اشــرت الـيه يعــادل )35( مـليــون دوالر
تقـريبـاً وهو حـد معـقول جـداً يف هذا
الــــوقـت، ولـكـن عـنــــدمــــا يـتـم تـفعــيل
عملـية اعـادة االعمـار ومن املتـوقع ان
تكون هـذه العمـلية بـحجم كبيـر جداً
ومـن املـتـــوقـع ان يكــــون للعـــراق شـــأن
اقتصادي قد يتفوق على ما هو قائم
يف املـنطقـة اآلن، ولـذا فـان هـذا املبلغ
ال يـكفـي الن يــأخــذ أي مـصــرف دوره
احلقــيقــي، فـــــالــــشـــــركـــــات تـــــريـــــد ان
تـسـتلـف من هـذه املـصـارف، فـاذا كـان
رأسـمــــال املــصــــرف هـــــو )35( ملـيــــون
دوالر فــانه لـن يكــون فــاعالً يف حـجم

احلركة االقتصادية املتوقعة.
* هـــذا يعـنـي ان املـصـــرف سـيـتحـــول
الـــــى مــصـــــرف ثـــــانـــــوي وهـــــذا مـــــا ال
ينـسجـم مع مـعيــار كفــايــة رأس املــال
املــسمــى BAZL 2 الــذي سـيلــزم أي
مصـرف بـان يــرتقي بــرأسمــاله حتـى
يــستـطـيع ان يحـصل علــى تـسهـيالت
مصــرفيــة من اخلـارج، ويقـال ان هـذا
املعيـار سيـطبق يف العــام 2007 فكيف

سيتم التعامل معه؟
- نحن طبقنـا هذا املـعيار يف مـصرف
االئــتــمــــــان فــيــمـــــــا يخـــص الــنـــظــــــام
املــصـــــريف، فهـــــو يعــطــي شفــــافـيــــة يف
االرقـــــــــام خـــــصـــــــــوصـــــــــاً مـــــــــا يـــتـعـلـق
بـالقـروض، والقـرض عنـدما يـستحق
وال يتم االيفاء به يتـم نقله فوراً الى
الـديـون متـأخـرة التـسـديـد وبـالتـالي
ســتـــظهـــــر لــنـــــا يف نهـــــايـــــة العـــــام كل
القــروض املـتــوقفــة فـتـظهــر العـيــوب
بــالكــامل وهــذا املـعيــار هــو عبــارة عن
شفـــافيــة ضــروريــة وهــذه الــشفـــافيــة
سـتـكــــون امــــام جـمــيع االطــــراف مبــــا
فـيهم الـزبـائن واملـسـاهمـون واجلهـات
الــــــرقــــــابــيــــــة مـــثل الــبــنـك املــــــركــــــزي

العراقي.

الهـدف هـو تعـزيـز الثقـة بـالتعـامالت
املصــرفيــة عمـومـاً.. امـا فـيمـا يـخص
تـــــوقف الـــــزبـــــائــن عــن تـــســـــديـــــد مـــــا

بـــذمـتهـم، فهـــو لـيـــس نقــصـــاً يف اداء
الـزبـائـن ولكـنه نقـص يف االداء العـام
للــوضع االجـتمــاعي واالمـني والـذي
ادى الــى تــدني او تــوقف االداء يف كل
اجملـــاالت.. ويف رأيي ان يـتم الـتعــامل
مع هــذه القــروض علــى انهــا قــروض
مـتــــوســطــــة االجل ولـيـــسـت قــــروضــــاً
قـــصــيــــــرة االجل، مـــن اجل ان يـكـــــون
قسط التسديـد قليالً وبالتالي ميكن
معــاجلــة املـــوقف بهــذا االجتــاه بــدالً
ــــــــــــى املـعــــــــــــامـالت ـمـــــن الـلـجــــــــــــوء ال ـ ـ

الخ، ولكـي نتحـاشــى املشـاكل البـد ان
نعـرف العميل جيـداً وهذه االسـتمارة
تـساعدنـا يف اتخاذ القـرار اجليد، الن

مجـرد اعطاء دفـتر الصكـوك للعميل
فـــــان يف ذلـك مــــســـــؤولــيـــــة كــبــيـــــرة..
احلقــيقـــــة انـنـــــا مـــــازلـنـــــا يف بـــــدايـــــة
الطـريق وهنـالك معـركـة تنـافـس بني
املـصارف احلكـومية وغـير احلكـومية،
اذ التــزال املـصـــارف احلكــومـيــة غـيــر
مقتنعة بان تفقد جزءاً من سيادتها،
وتعتـرف بــان املصــارف االهليـة بـدأت
متــــــــــارس دورهــــــــــا احلـقــــيـقــــي، ال بـل
واثبتـت كفاءة عـاليـة يف ممارسـة هذا
الـدور.. وانا ادعـو الى التعـاون ما بني
املــصــــارف االهلـيــــة واحلكـــومـيـــة الن

تعاون املـصارف االهلـية مـعها خـاصة
فـيـمـــا يـتـعلق مبـــوضـــوع الـضـمـــانـــات

املــشـتــركـــة واملعـتـمــدة يف الـتــسهـيالت
املصـرفيـة، او اعـتمـاد زبـائـن املصـارف
االهلــيـــــة كـفالءً لـــــزبـــــائــن املـــصـــــارف
احلـكــــومـيــــة، فـهل هـنــــالـك ضــــوابــط
مـعـــتـــمــــــــدة لـالســـتـعـالم عـــن عـــمـالء

مصارفكم؟
- كل عـمـيل يـتقـــدم للـمـصـــرف البـــد
مـــن مـعــــــــرفـــتـه ودراســـتـه، فـهـــنــــــــالــك
اسـتـمــــارة تـــسـمــــى )اعــــرف زبــــونـك(
 KYCتـــتــــضـــمـــن مـعـلــــــــومــــــــات عـــن
العـمـيل وعـــائلـته وعــمله وايـــراداته..

والـتعـــامل اجلـمـيل واللـطـيف يـجعل
املـــواطـن قـــريـبـــاً مــن حتقـيـق حلــمه،
ولذا فـان املصارف بحـاجة الـى مدراء
عالقــــــات مــن طــــــراز جــيــــــد مـــن اجل
حتقـيق بــيع االحالم وبـــالـتـــالـي فـــان
منـــو الـــودائع يـتـم عـن طـــريق تـــزايـــد

ثقة الناس باملصارف االهلية.
ثم توجهنا بالسؤال للسيد احلسني:
* الـنـيـــة تـتـجه وعلـــى مـــا يـبـــدو الـــى
خـصخصــة القطـاع املـالي يف العـراق،
فـهل تـــــرون يف ذلـك نـهجــــــاً عالجــيـــــاً
لـواقع االقـتصـاد العــراقي املتـأخـر، ام
ان يف ذلك مـخاطـر لقـطاع سـيخضع

وبالضرورة للمضاربات؟
- اخلــصخـصـــة مـــؤكـــدة اذ انهـــا واقع
قــــريـب، وانــــا ارى ان ذلـك سـيــنعـكـــس
ايجــابيــاً علــى االقتـصــاد العــراقي يف
املــــدى القــــريـب واملــــدى الــبعـيــــد، الن
القـطــاع اخلــاص ال يخـضع للـــروتني
ومجـــال الــتحـــرك فــيه كـبـيــــر وواسع
وهذا مـا يحصل يف العـالم اجمع، أي
انه واقـع اقتـصــادي عــاملي، فـهل نقف
امــام التيـار؟ ان مـا حـصل يف البلـدان
االشتـــراكيــة الـســابقــة، ابـســط مثــال
علــى واقعيـة مـا يحـصل اآلن يف هـذه
الـبلـــدان.. واملــطلـــوب هـــو ان تــســـاهـم
احلـكــــــومــــــة يف دعــم مــــســتـــــــوى دخل
الفــرد، فعنـدمــا يتحـسـن دخل الفـرد
تـتحـــرك احليـــاة االقتـصــاديــة، وهــذه
الـــدورة االقتـصــاديـــة ستـشــارك فـيهــا
املــصـــــارف، وهـكـــــذا ميـكــن للــمـــــرء ان
يــــدخل الـــســــوق ويـــشـتــــري االسهـم..
ومـــن املـفـــــــــروض ان يـــتـــم تـــــــشـجـــيـع
املــــشــــــاريع الـــصغــيـــــرة واملــتـــــوســطـــــة،
وبـالنتيجـة فان تـشغيل اكبـر عدد من
الـنـــاس ســيفــضـي الــــى دفع احلـــركـــة
االقـتــصـــاديـــة ويـــؤدي بـــالـتـــالـي الـــى

حتسني الوضع االمني.
* تشكو املـصارف احلكومـية من عدم

العـــام، بل ان الـتـنـــافــس هـــو الــسـمـــة
الغــــــالــبــــــة بـــني القـــطــــــاعــني، وهــــــذا
الـتـنــــافـــس حــــالـــــة ايجــــابـيــــة يــــؤدي
بــالنهـايـة الــى افضل االجنـازات الـتي
تلـبـي حـــاجـــات اجلـمهـــور والـــدولـــة..
ومـن جــملـــــة مـــــا حـققــته الـــــرابــطـــــة
حصـولهـا علـى دورات تـدريـبيـة يف كل
من االردن ولـبنــان والبحــرين بجهـود
خــــاصــــة، حـيـث مت ارســــال مـــــوظفـي
املـصــارف االهـليــة الــى هــذه الــدورات
لالسـتفــادة مـن اخلبــرات والـتقـنيــات
التي حققهـا القطاع املـصريف يف هذه
الــدول.. كمــا اصــدرت الــرابـطــة دلـيل
املصارف االهلـية العراقيـة، ويعد هذا
الـــدلـيل االول مـن نـــوعـه يف القــطـــر،
كمــا اقـــامت دورات تــدريـبيــة ملــوظـفي
املـــــصـــــــــارف االهـلـــيـــــــــة يف مـجـــــــــاالت
واخـتــصــــاصــــات مــتعــــددة مــنهــــا دورة
لـتـعلـيـم الـلغـــة االنـكلـيـــزيـــة واخـــرى
لـتـعلـيـم احلـــاسـبـــات االلــيكـتـــرونـيـــة
وكـذلك دورة يف العـمليــات املصـرفيـة،
كـمـــا ان للـــرابـطـــة مـــركـــزاً للـتـــدريـب
املــــصـــــــريف مـجـهـــــــزاً بـــــــاحلـــــــاســبـــــــات
واالمكــانيــات املتـطـورة، وقـد حــصلنـا
علـــى هـــذا املـــركـــز كـــدعـم مقـــدم مـن
احـــدى الـــدول املـــانحـــة مجـــانـــاً، امـــا
فــيــمـــــــا يخـــص اداء املـــصــــــارف غــيــــــر
احلكـــومـيـــة فـــانـنـي ارى انهـــا اثـبـتـت
جـــــدارتهـــــا يف هـــــذه الــظـــــروف فـكـــــان
اداؤهـا افضل بكثيـر من اداء املصارف
احلـكــــومـيــــة، حـيــث قلــصـت الــــروتـني
ومتـيـــزت بـــالــســـرعـــة واجلـــودة يف اداء
العـمل واخلــدمـــات املقــدمـــة للـنــاس،
وميــكـــن مـالحــــظــــــــة ذلــك مـــن خـالل
الـنـمـــو الكـبـيـــر يف حجـم الـــودائع ويف
ميزانـيات تلك املصارف.. ان املصارف
تـبــيع االحالم واخلـــدمـــات فـــالعـمـيل
عندمـا يدخل الى املصـرف، يأتي وهو
يحـمل الـــرغبــة يف شــراء االحـالم من
اجـل حتقـيـقهــــا واخلــــدمــــة اجلـيــــدة

اداء املصارف االهلية أمام هيمنة املصارف احلكومية
رابطة املصارف العراقية اخلاصة.. مؤسسة غير حكومية معنية بشأن

املصارف االهلية التي ازداد نشاطها وعددها بشكل ملحوظ، يف السنوات
الثالث االخيرة.. أسست يف العام 2003 كواحدة من مؤسسات اجملتمع

املدني  NGOفمارست دورها من اجل تفعيل دور املصارف االهلية يف
احلياة االقتصادية اجلديدة التي تتحرك باجتاه اقتصاد السوق..

   *خصخصة القطاع املالي مؤكدة اذ انها واقع قريب

*املصارف تبيع االحالم واخلدمات، لذا فهي بحاجة الى
مدراء عالقات من طراز جيد

ان مـشـروع الـدولـة اآلن هـو
مشـروع اقتصـاد السـوق وال
مـشــروع آخــر لــديهـــا. ورغم
كـل مـــــــــــا عـــــــــــرفــــنـــــــــــاه عــــن
االستغالل الرأسمالي لكنه
مــــــــازال يـحـــتـفــــظ بـقــــــــوتـه
وثبـات هياكلـه بسبب الـنمو
االقـتـصــــادي وخلفـيـــاته يف
كــسـب املـــزيـــد مـن املكـــاسـب
املـادية يف املـستقبـل، وبذوره
بــــــدت واضحـــــة، ان طـــبقـــــة
مــتــنـــــــوعـــــــة مــن الـقــــطـــــــاع
اخلـاص بـدأت تـنمـو وجتـد
يف الــــسلــطــــة الـــسـيــــاسـيــــة
حليفـاً لها وممراً ملـشاريعها
يف بلـد مخــرب يحتــاج لكل
شــيء. ودعـــــــاة االقــتــــصـــــــاد
االشــــتـــــــــــراكــــي مـــــــــــازالـــــــــــوا
يحتفظـون بشعـاراتهم وهم
يـــتقــــــدمـــــــون بخـــطــــــوات او

فـقـــــــــــدوهـــــــــــا يف احلـــــــــــروب
والدمـار واخلراب عـبر اكـثر

من اربعة عقود مضت.
وهـم وان فــــرضــت العــــوملــــة
عـليـهم طــريقهــا والـنمــوذج
الــرأسمــالي الـواحـد يـطبق
علــيهـم. البـــد ان يــــدافعـــوا
عن مصاحلهم االقـتصادية
وان يــرسمـوا طـريقهـم غيـر
املعـــــزول عـــــاملـيـــــاً. لــم يَقـــــدْ
تــراجع االحتـاد الـســوفيـتي
الـــــى جـنـــــة عـــــدن، ولـكـي ال
تنـشأ طـبقة انـانيـة مبتـذلة
اقــتـــصـــــاديـــــاً ذات طــبـــيعـــــة
كـــــومــبـــــرادوريـــــة يف بلـــــدنـــــا
تفــــســــــد االقــتـــصــــــاد الجل
مــصــــاحلهــــا وتـبــيع ثــــروات
الــبلـــــد بال تــنــمــيـــــة يف ظل
مـثل هـــذه املتـغيــرات يـبقــى
مــــــــســــتـقــــبـل االقــــتـــــصــــــــــاد
العــراقي محفـوفـاً بـالـشك.
ومـــــوازنـــــة عـــــام 2006 الــتــي
اتــسـمـت بــاالرقـــام الفـلكـيــة
لــدفعهــا مـــرتبــات ملــوظـفني
غـيــــر مـنــتجـني دلـيـل علــــى

ذلك.
ان اخـــتفــــــاء قــيــم االنــتــــــاج
وشــيـــــــوع قــيــم االســتـهـالك
طــريق محفـوف بـاخملـاطـر
مـسـتقـبالً. وشعــوب العـــالم
الــرأسمــالـي لهــا مـن القـيم
االنتـاجيـة مـا يكفـي لتغـزو
اســـــواق ملـيـــــارات الـبـــشـــــر.
فلـنـــســــاهـم يف هــــذا القــــدر
الــتــــــاريخـــي وال نخــتــــــار ان

نكون سوقاً ليس اال.

فهـي عـملـيـــة مــسـتـمـــرة وال
تـنــتهــي. ولهــــا مـتـــطلـبــــات
لقـيـــــامهــــا وهـي مــــرهــــونــــة
بــــدولـــــة القــــانــــون، وافـكــــار
احـالل امللـكــيـــــة اخلـــــاصـــــة
تــتــنــــــامـــــــى يف العــــــراق، لــم
يــــشهــــــد العـــــراق تــنـــظــيـــــراً
وتخطـيطـاً ملـسـألـة الـزراعـة
مـــثالً. بـل شهــــــد تــــــدهــــــوراً
مـلـحــــــــوظــــــــاً. وانــــــسـحــــــــاب
الـــــصـــنـــــــــاعـــــــــات احملـلـــيـــــــــة
الــــصغــيــــــرة واملــتــــــوســـطــــــة
بـــنـــــــوعـــيـهـــــــا االســـتـهـالكـــي
واالنــتـــــاجــي مــن الــــســـــوق.
واالمن الغذائي اصبح اكثر
خــــطــــــــورة. وبــــــــذلــك جلــــــــأ
العـراق الـى الـسـوق العــاملي
وهـنـــا حـــدث فك االرتـبـــاط
بالنسبة لالسعار وارتباطها
محليـاً واستبـدالهـا باسـعار
الـســوق العــاملي. قــد يــدافع
البـعض ان تـايـوان او كـوريـا
اجلـنـــوبـيـــة قــــد حققـت مـــا
حــقــقـــــــت يف منــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــا
الـرأسمـالي ولكنـها علـى ما
يبـدو استثناء ولـيس قاعدة
فــاالمثلـة بـالعـشـرات لـدول
يف العـــــالــم الــثـــــالـــث علـــــى

النقيض من ذلك.
ولـدى العراقـيني وعي كامل
بتاريخ وطنهـم عبر التاريخ
رغم التعـدد االثني العـرقي
والـــــــــديـــنـــي والـــــطـــــــــائـفـــي.
وعلـيهـم الـيـــوم ان يعــوا مــا
يجـــب علـــيهـــم ان يقـــبلــــــوه
واحيـاء ذات الـوطـنيـة الـتي

اجلــــــــــديــــــــــدة هــــم حــــــــــراس
املسـتقبل لرأسمالـية املركز،
لـن نقــــوى علـــى الـتـنــظـيـــر
لرأسـماليـة عراقيـة مجملة
كــمـــــــا يــبـــــــرر بـعــــض دعـــــــاة
االشــتـــــــراكــيـــــــة يف االمـــــس
واقتصـاد السوق اليوم. ولن
يـجــــــــــــدوا يف قــــــــــــوامــــيـــــــــس
الـــرأسـمـــالـيـــة لـــرأسـمـــالـيـــة
شـعـــبـــيــــــــة او وطـــنـــيــــــــة. ان
الــــــــرأســـمــــــــالـــيــــــــة انـــتـجـــت
وسـتنـتج يف اتبـاعهـا اجلـدد
نـظــامـــاً يحـمل امـــراضه يف
االســــتـالب االقــــتــــــصــــــــــادي
والـتجـــاري. االشتـــراكيــة يف
ابيـاتهـا الكالسـيكيـة تنـشـد
حــــريــــة االنـــســــانـيــــة، امــــام
اجملتـمع العـراقـي اليـوم مـا
كــان يــؤمـن به يــومــاً ويــدور
حلـمه اخلالق يف اشتـراكيـة
حتـفــــــظ آدمــــيــــتـه واصــــبـح
اليـوم حـلمـاً يـوتــوبيـاً افـاق
مــنـه. نحــن نخــــشـــــى هـــــدم
امللكـيات اجلمـاعية العـائدة
للدولـة او اجلمـاعات خـوفاً
من ان يفـقد اجملـتمع قيـماً
ضـــــــــروريـــــــــة هـــــــــو شـعـــــــــوره
بـاملـسـاواة وانـدمـاج اجلـميع
يف عملية التغيير واخلدمة
العـــــامـــــة بـــــارقــــــى معـــــانــي
الـكلمــة. بتـشــريع القــوانني
لتحديد دور املالك اجلديد
حفـــــاظـــــاً علـــــى احلـــــد مــن
ظـــــــــــــاهـــــــــــــرة الـــــتـغـــــــــــــريـــــب

الرأسمالي.
أما مـوضوعة الدميقراطية

يـعومـون يف املد الـرأسمـالي
املــــؤطــــر بــــالــــدميقــــراطـيــــة
احلــديثـة ويـســود التـسـاءل
هـنــا عـن امكــانـيــة انــدمــاج
االقــــتــــــصـــــــــــاد اجلـــــــــــديـــــــــــد
بالرأسمـالية العامليـة حالياً
ومــــــــــــــســـــــتــقـــــــبــالً، وظــاللــه
الـسيـاسيـة املطلـوبة. الـيس
االقــتـــصــــــاد الــــــرأســمــــــالــي
يحـمل له سـمــات مـتـنــوعــة
يف اوروبــــــــا مـخـــتـلـفــــــــة عـــن
امـــريكــا، وكـــذلك الـيــابــان.
اقـتــصـــاد الـــســـوق املــــرتقـب
انـــضــــــاجـه يف العــــــراق هــــــو
رأسمـاليـة هــوامش الـدائـرة
ولــيــــــس قلـــبهــــــا، وحــــــركــــــة
االستـقطـاب لـدول جـديـدة
لـضـمهــا القـتـصــاد الــســوق
هـــــو طــبع قـــــدمي وحـــــديــث
للـــرأسـمـــالـيـــة، والهـــوامــش

قراءة يف واقع اقتصادنا الراهن
قــررت اجملــر إعفــاء العـــراق من ردعباس ابراهيم البغدادي

184 ملــيـــــون دوالر متــثل 80% مــن
ديـون بغداد املستحقـة لبوخارست

 . والبالغة 230 مليوناً
وبــــــــذلــك يــــصـــبـح حـجـــم الــــــــديـــن
العـــراقـي لـبـــوخـــارسـت عقـب هـــذه

اخلطوة 46 مليون دوالر فقط. 
وقـــالـت وزارة املـــالـيـــة اجملـــريـــة إن
هـذه اخلطـوة تـأتي وفقـا لتـوصيـة
أصـــدرهـــا نـــادي بـــاريــس بــضـــرورة
تقـليـص حـجم الــديــون العــراقيــة

عام .2004
وأوصــت الـــــوزارة الـــــدول األخـــــرى
بـأن تتفق على شـروط مماثلة مع
العـراق يف إطـار مـسعــى لتخـفيف

أعباء ديونه.
يـــــشــــــار إلــــــى أن إجــمــــــالــي ديــــــون
العـراق اخلــارجيـة تـصل إلـى 120
مليـار دوالر، وقــامت بـعض الـدول
بـشـطـب نـسـب كـبـيــرة مـن ديــونهــا

حتى اآلن.

املجر تعفي العراق من 80% من ديونه

ارتـفع عــــدد العــــاطلـني عـن
الـــــعــــــــــــــمـــــل يف األراضــــــــــــــي
الفلـسـطيـنيــة خالل الــربع
األول مـــن العــــــام احلــــــالــي

بنسبة %6.1.
وذكــــــــر اجلـهــــــــاز املــــــــركــــــــزي
الـفلــــســـطــيــنــي أن نــــســبــــــة
الـبطالة يف الضفـة الغربية
انـخفــضـت بـــشـكـل طفــيف
من 21.8% يف الربع األخير

ـ ـ
دير البلح %37.1.

وكـــــــــان وزيـــــــــر االقـــتـــــصـــــــــاد
الفلــسـطـيـنـي عالء الـــديـن
األعــرج قــد قــال  إن نــسـبــة
الـــبـــــطــــــــــالــــــــــة يف األراضـــي
الـفلـــســطـيـنـيــــة بـلغـت %37
بينمـا بلغت نسبة العائالت
الفلـسـطيـنيـة الـتي تـعيـش

يف خط الفقر %67.

األول بـــني مـحــــــــــافـــــظــــــــــات
الضفة الغربيـة يف البطالة
حـيـث وصلـت الـنــسـبــة إلــى
31.5% تـلــيـهـــــــا طـــــــولـكـــــــرم
)26.4%( ثــــــــــــم اخلــــلــــــــــــيــــل

.)%26.2(
ويف قــــطـــــــاع غـــــــزة احـــتـلـــت
محافـظة خان يـونس أعلى
نــــســبــــــة للــبــطـــــالـــــة والــتــي
وصلـت إلـــــى 38.2% تلــيهــــا

مـــن الـعـــــــام املـــــــاضـــي إلـــــــى
21.4% يف الـــــربع األول مــن

العام احلالي.
أمـا يف قطـاع غـزة فـارتفعت
نـسبـة البطـالة بـشكل كبـير
من 28.2% يف الربع األخير
مـن عــــام 2005 إلــــى %34.1
يف الــــــربع األول مــن العـــــام

احلالي.
وحـلـــت جـــنـــني يف املــــــــركــــــــز

عدد العاطلني الفلسطينيني يرتفع بنسبة %6

هـــبــــطـــت مــــــــؤشــــــــرات أســــــــواق األسـهـــم
اخلـلـــيـجـــيـــــــة يف الـكـــــــويـــت واإلمـــــــارات
والـسعـوديـة بـشـكل ملحــوظ  مع غيـاب

الثقة لدى املستثمرين.
وسـجلــت الــــســــــوق الـــــسعــــــوديــــــة أكــبــــــر
اخلسائر حيث انخفض مـؤشرها بأكثر
ــــــــــــداول مـــــن 7% خـالل جـلــــــــــســــــــــــة الـــــت

الصباحية.
ـ ـ

أســبـــــوع الــتـــــداول 1.3%، يف حــني أشـــــار
محللــون إلــى أن البــورصــة حــذت حــذو
االجتــــاه الـنــــزولـي يف أســــواق مـنـــطقــــة

اخلليج.
كمـا هبـطت بـورصـة دبي حـوالي 5% مع
تخلـص املسـتثمـريـن من األسهـم وسط
مخاوف من أن االجتاه النـزولي للسوق

لم يصل بعد إلى قاعدته.

جــــاء ذلـك قــبل أيــــام مـن طــــرح شــــركــــة
إعمـار العقـارية اإلمـاراتيـة أكبـر اكتـتاب
تـــشهـــده الــســـوق يف الـثـــالـث عــشـــر مـن
الـــشهـــر احلـــالـي. وتـطـــرح إعـمـــار الـتـي
تـنفـــذ مــشـــروع مـــديـنـــة املـلك عـبـــد اهلل
االقتـصـاديــة. 255 مليـون سـهم بقـيمـة

عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.
وهـبـطـت األسهــم الكـــويـتـيـــة يف بـــدايـــة

هبوط حاد ببورصات الكويت واإلمارات والسعودية

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدوالر االميركي              1485                     1490 
اليورو                             1845                      1855 
اجلنيه االسترليني          2680                      2690 
الدينار االردني                2065                     2075 
الدرهم االماراتي              425                        435 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 


