يف احلدث االقتصادي

اسعار املواد الغذائية باجلملة

اسعار العمالت
أمام الدينار العراقي
العملة
الدوالر االميركي
اليورو
اجلنيه االسترليني
الدينار االردني
الدرهم االماراتي
الريال السعودي
الليرة السورية

سعر الشراء
1475
1830
2665
2050
420
380
26.5

املادة

الوحدة القياسية

سكر
طحني صفر عراقي
طحني صفر اماراتي
رز امريكي
رز فيتنامي
رز تايلندي
رز عنبر
معجون طماطة
دهن طعام
شاي احلصة
الشعرية العراقية
البيض

سعر البيع
1482.5
1840
2675
2060
430
385
28

كيس  50كيلو غراماً
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
كيس  50كيلو غراما
علبة زنة 1كغم
علبة زنة  15كغم
كيلو غرام (فل)
كيلو غرام
طبقة  30بيضة

مرأة عراقية تعمل يف مشتل للنباتات

تقرير لغرفة جتارة بغداد

اشــار الـتقــريــر الــذي اصــدرته
غـرفـة جتـارة بغــداد عن حـركـة
الـســوق احملـليــة الــى اسـتقــرار
سـوق املواد الـغذائـية واحلـبوب
والـلـحـ ـ ـ ـ ــوم احلـ ــمـ ـ ـ ـ ــر املـعـ ـ ـ ـ ــدة
لالس ـتـهالك ال ـبـ ـش ـ ــري ،واك ـ ــد
محافظة غـالبية مفردات تلك
اجمل ــامـيع االســتهالكـي ــة عل ــى
مع ــدالت اسعــارهــا بــاسـتـثـنــاء
ارتـف ـ ـ ــاع اسـع ـ ـ ــار م ـ ـ ــادة ب ـيـ ــض
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ل ــم يـغـفـل املـعـ ـنـ ـي ـ ـ ــون ب ـ ـ ــاجل ـ ـ ــوان ــب
االق ـتـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة يف ل ـب ـنـ ـ ـ ــان ،وخالل
تـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــد امل ـ ـ ــواجهـ ـ ــات املـ ـ ـسـلحـ ـ ــة
والعـدوان االســرائيلي الـوحـشي ،عن
دورهم يف جتـنيب بلـدهم االدنـى من
اإلضـرار االقـتصـادي .وكــانت احـدى
ابـ ــرز اج ـ ــراءاتهـم تـخفـيــض نـ ـسـبـ ــة
الـتــذب ــذب يف أسع ــار االسهـم صعــودا او نــزوال مـن
عـ ـشـ ــرة الـ ــى خـمـ ـسـ ــة يف املـئـ ــة يف االيـ ــام االولـ ــى
للمــواجهــة ،ثم مـالـبثــوا ان اوقفـوا تـداوالت سـوق
االسهـم النقــاذه من كـارثـة انـهيـار مـؤكــدة نتـيجـة
اضـطرار املستثمـرين لبيع اسهمهم بـاسعار واطئة
حتت وطــأة سعـيهـم للحـصــول علـى الــسيـولـة ،يف
حـني تتــواصل العـروض الــواطئــة للـبيع لـتتحـول
الـى تـدهـور فــانهيــار يلحـق الضــرراالكبـر يف بـنيـة
االقتصاد اللبناني.
هـذا الـشـاهـد نعــول عليه كـثيـرا حني نـستـذكـر مـا
ســبق ان طـ ــالـبـن ـ ــا به ادارة س ـ ــوق الع ـ ــراق لالوراق
املــالـيــة خالل مــرحلــة الـتــدهــور العــارم يف اسعــار
االسهـم املتـداولـة يف الـسـوق واصـرار ادارة الـسـوق
علـى االسـتمــرار يف نهجهـا بـاعـتمـاد سعــر مفتـوح
مم ــا ع ــد الـ ـسـ ــوق الع ــراقـي الـ ـس ــوق ال ــوحـي ــد يف
املـنطقـة ورمبـا يف العـالم الـذي يعتمـد هـذا املنهج
الـ ـسـ ــائـب يف عـ ــدم اعـتـمـ ــاد ايـ ــة نـ ـسـبـ ــة يف اطـ ــار
التذبذب.
وبـ ـ ـ ــرغ ــم ان اسـ ـ ـ ــواق كـل م ــن دب ــي و(ابـ ـ ـ ــو ظـ ـب ــي)
وال ــسعـ ــوديـ ــة قـ ــد اقـ ــدمــت علـ ــى تـخفـيــض نـ ـسـب
الـتـ ــذبـ ــذب فــيهـ ــا ،بـل ان بعــض االسـ ــواق اتخـ ــذت
اجـراءات تنـظيـميـة شتـى ملعـاجلـة حـالـة التـدهـور
كما هو حـال سوقي الكـويت والسعوديـة عندما مت
فتح محطـة استثمارية مـن قبل البنك املركزي يف
االول وفـسح اجملـال للـمقيـمني مـن غيـر مـواطـني
السعودية باقتناء االسهم بالنسبة للثاني.
لكـننــا نفـاجـأ بــرئيـس مجلـس محـافـظي الـسـوق
مبــررا اص ــرار ادارته علــى اعـتمــاد مـنهـج التــداول
الـسـائب ،بـانه تعـبيـر عن حـريــة التجــارة متجـاوزا
حقـيقــة ان ســوق نـيــوي ــورك نفــسه يعـتـمــد مـنهج
الـتــذبــذب احملــدد ،ومـع ذلك يـصــر وفــريـقه علــى
تلـك املغالطـة التي ال تعبـر اال عن رؤية مـصلحية
ت ـســتجـيـب ل ــسعــيه املـتـ ــواصل يف ان يــظل رئـيــس
مجلـس محافـظي السـوق وبراتب مـجز ال ينـافس
والـوسيـط االقوى يف الـسوق واملـضارب الـذي يبيع
وي ـشـتــري ب ــامللـيــارات.

مزاد بيع ورشاء العمالت االجنبية

استقرار يف حركة السوق باستثناء تصاعد اسعار منتجات الدواجن

بغداد-املدى

آب 2006

حسام الساموك

واجملـتــمع مــن داخل املـنـ ــزل ،لـ ــذا فهـي
تـ ـ ـ ــوجـه منـ ــط االسـ ـتـهـالك وتـ ـنـع ـ ـطـف
بتـوجهـات االقـتصـاد ،وبهــذا فهي تـؤثـر
يف السوق.
ام ـ ـ ــا بـخـ ــص ـ ـ ــوص مـع ـ ـ ــان ـ ـ ــاة امل ـ ـ ــرأة ،يف
مجـتـمعـن ــا ،ودور وزارتهــا يف الـتخفـيف
من هـذه املعـانـاة ،فـاشـارت الـى االرهـاب
والـع ـ ـ ـ ـ ــرف االج ـ ـتـ ــم ـ ـ ـ ـ ــاعـ ــي امل ـ ـتـخـلـف
والـ ـتـح ـ ـ ـ ــدي االقـ ـت ـ ــص ـ ـ ـ ــادي املـ ـتـ ـمـ ـثـل
بـ ـ ــال ـب ــطـ ـ ــال ـ ـ ــة وفق ـ ـ ــدان املع ــيل  ،فـ ـ ــاذا
دمجـنــاهــا بــوعـي يف اجملـتـمع اسهـمـنــا
بحل املـشـاكل االقـتصـاديـة والقـانــونيـة
واالجتماعيـة وهذا هو دور وزارة الدولة
لشؤون املرأة امللتبس حتى على الوزيرة
ذاتـهـ ـ ـ ــا .وهـ ـ ـ ــو دور حـ ــضـ ـ ـ ــاري مـه ــم اذا
استـثمــرت احــدى املنـظمــات النـســويــة
ال ــدور االقتـصــادي لـلم ــرأة يف اجملتـمع
م ــن خـالل االس ـ ـ ـ ــرة وف ـ ـ ـ ــرض ــت عـل ـ ـ ـ ــى
احلكــومــة ان تـسـمح لهــا ب ــالتــدخل يف
ع ــمل م ـنـ ـظــمـ ـ ــة ال ــتجـ ـ ــارة العـ ـ ــاملــيـ ـ ــة،
بـالضـغط علـى التجـار االمـريكـان ،من
خالل تــأثيـر املــرأة علـى االسـتهالك يف
السـوق احمللية والتجار يـضغطون على
مـنـظـم ــة الـتج ــارة وب ــذلك تـنف ــذ ه ــذه
املنظمة النسوية الى التدخل مبقررات
منـظمة التجارة العاملية هذا ما اليريد
احـ ـ ـ ـ ــد يف وزارة املـ ـ ـ ـ ــرأة فـه ـ ـمـه ،ك ـ ـمـلـف
اقـتصـادي مهـم ،ميكن هـذه الــوزارة من
اخ ــذ م ــوقـعهـ ــا احلقـيقـي ..رسـمـي ــا ان
البعـد االقـتصـادي يف ملف املـرأة ميكن
الـوزارة من تـبوؤ مـوقع فـاعل يف احلـياة
الـرسـميـة وال اريـد تكـرار مقـولـة "املـرأة
نـصف اجملتـمع" ألنه شعـار بــرغم كـونه
صحــيحـ ــا لـكــنه لــم يعـ ــد هـ ــو الـ ــرهـ ــان
االح ـ ــادي بل هـنـ ــاك رهـ ــانـ ــات ف ـ ــاعلـ ــة
تع ـطـي امل ــرأة دورهـ ــا احلقـيقـي ومـنه ــا
اقـتصـاد االسـرة الـذي يـؤثـر يف الـسـوق
والـ ـسـ ــوق بـ ــدوره يــنع ـطـف مبجـ ــريـ ــات
االقـتـص ــاد ال ــوطـنـي والع ــاملـي مع ــا.

امل ــائ ــدة بـن ـسـب ــة  31.43ب ــاملـئ ــة
وحلم الــدجــاج احمللـي بنــسبــة
 53.85بــاملـئــة مب ــا يع ــد تغـيــرا
كـبـيـ ــرا يف القـيـم ــة ال ـس ــوقـي ــة
له ــاتـني امل ــادتـني ،فـيـمـ ــا سجل
حلم الدجـاج املسـتورد ارتفـاعا
اخر بنسبة  20باملئة.
وتـطرق التقـرير الـى انسيـابية
جـ ـمـ ـيـع امل ـ ـ ــواد الـ ـت ــي يـج ـ ـ ــري
الــطلب عـليهــا بكـميــات جيـدة
ومن مناشيء متعددة.
وانـتقل التقـريـر الـى املنتجـات

33750
22500
26500
31000
26000
30000
58500
1500
17000
2500
850
3250

املنهج السائب

بغداد  /محمد اسماعيل

احل ـي ـ ـ ــوان ـي ـ ـ ــة اخل ـ ـ ــام املـع ـ ـ ــدة
للتصدير ليرصد ارتفاعا على
اسعار جلـد البقر بـنسبة 5.88
ب ــاملـئـ ــة وجلـ ــد الغـنـم بـن ـسـب ــة
 5.28بـاملئة وصـوف (الهالسة)
بنسبة  10بـاملئة فيمـا حافظت
بقيـة املـواد علـى اسعـارهـا كمـا
رصد التقريـر انخفاضا نسبيا
يف سـ ـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـ ـ ـ ــذهـ ــب ،فـقـ ـ ـ ـ ـ ــد
انـخف ـضــت اسعـ ــار الـ ـسـبـ ــائـك
الــذهـبي ــة بنــسبــة  0.71ب ــاملئــة
فـيـم ــا ب ــدت اسع ــار ال ـسـبـ ــائك

االربعاء ()2

سوق األسهم واالرصار عىل

املرأة العراقية عنرص فاعل يف الساحة االقتصادية

اشتـكت د .سالم سـميـسـم من الـتغيـيب
الـذي تعـانيـه ،يف عملهـا كـمسـتشـارة يف
وزارة الـدولــة لشـؤون املـرأة ،النهـا تعنـى
بقضية املرأة من منظار اقتصادي.
فـهـ ــي يف الـ ـ ـ ـ ـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــذي مت خـاللـه
اختـيارهـا مسـتشـارة يف البنك الـدولي،
تـســأله ــا تيــارات نـس ــائيــة ع ــراقي ــة عن
ج ـ ــدوى الــبع ـ ــد االق ـتـ ـص ـ ــادي يف مـلف
امل ـ ــرأة ،القـ ــائـم ـ ــون علـ ــى وزارة املـ ــرأة ال
يدركـون اهمـية اجلـانب االقتـصادي يف
ملـف حســاس مثل ملف املــرأة ،السيمـا
العراق يـدخل منظمـة التجارة العـاملية
االن ويــتع ـ ــاط ـ ــى مع صـن ـ ــدوق الــنق ـ ــد
والبـنك ال ــدوليـني وعمــا يـعنـيه الـبعــد
االقتـصادي ،يف ملف املـرأة ..اجتـماعـيا
ورسـمـيــا ،قــالـت د .سـمـي ـسـم بــان املــرأة
ج ــزء مـن قـ ــوة العــمل ،وهـي الـتـي تـقع
علـيهــا اعـبــاء الـتغـيــرات االقـتـصــاديــة،
النهــا املــستـهلك الـنه ــائي ،بــاعـتبــارهــا
مـ ـس ـ ــؤول ـ ــة عـن اقـت ـص ـ ــادي ـ ــات االس ـ ــرة

معدل السعر

العدد ()735

يف الهم االقتصادي

يف حوار مع د .سالم سميسم:

د .سالم سميسم

ECONOMICAL
ISSUES

بغداد/املدى
مت افتـتاح املـزاد اليـومي السـابع والثالثـني بعد الـسبعـمائـة لبيع وشـراء العملـة األجنبيـة يف البنك
املركزي العراقـي ليـوم الثالثاء املوافق  2006/8 /1وكانت النتائج كاآلتي:
التفاصيل
17
 - 1الـك ـم ـي ـ ــة امل ـب ـ ــاعـ ـ ــة نق ـ ــد ًا ال ـ ــى عدد املصارف املساهمة يف املزاد
املـ ـصـ ـ ــارف وزبـ ـ ــائ ــنه ( )33.405.000الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر 1477
دوالر وبـ ـ ــسعـ ـ ــر ( )1488=10+1+1477الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار1475 /
دينار /دوالر.
دوالر
 -2الكـميــة املبـاعـة الجـراء حـواالت املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر 44.165.000
الـ ـ ــى خ ـ ـ ــارج العـ ـ ــراق ( 10.760.000املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد -
2.150.000
دوالر وبـ ـ ـسـع ـ ـ ــر ( + )2-1477دي ـن ـ ـ ــار دوالر
44.165.000
واحـد عمـولة الـبنك و اعفـاء املبـالغ مجموع عروض الشراء  -دوالر
احملولة من عمولة التحويل.
2.150.000
مجموع عروض البيع  -دوالر

الفـضيـة مـستقـرة  ،امـا اسعـار
ال ـص ــرف لـلعـمالت االجـنـبـي ــة
فلـم تـط ــرأ علـيهــا إال تـبــدالت
ب ـ ـس ـيـ ـطـ ـ ــة يف اسع ـ ــار ال ـ ــدوالر
وال ـي ـ ــورو س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ع ـ ــادت
لتـسـتق ــر من جــديــد اسـتنــادا
الـ ــى تـ ــداوالت م ـ ــزاد العــمالت
االجنـبيـة الـذي يقـيمه الـبنك
املـركـزي العـراقي بـشكل يـومي
وتـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـيـه املـ ـ ــص ـ ـ ـ ـ ــارف
احلكومية واالهلية معاً.
حقل دواجن يف بغداد

استقرار اقتصادي مرحيل بسوريا

أمريكا والربازيل تسعيان إلحياء حمادثات

رغم العدوان عىل لبنان

التجارة العاملية

دمشق/ا.ف.ب
ال ت ــزال س ــوري ــة مبـن ــأى عـن
التــأثيـرات الـسلـبيــة الكـبيـرة
لـلعـ ــدوان اإلسـ ــرائــيلــي علـ ــى
لـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــان رغ ـ ــم الـعـالقـ ـ ـ ـ ـ ــات
االقـتـصــاديــة بـني اجلــانـبـني،
يف وقت يحـذر االقـتصـاديـون
مــن ت ـ ـ ــداع ـي ـ ـ ــات مـح ـت ـمـل ـ ـ ــة
لألزم ـ ــة ح ـ ــال ت ـ ــوسـع رقع ـ ــة
احلرب أو إطالة أمدها.
ويـرى البرملـاني السـوري بهاء
ال ــديـن ح ـسـن أن االقـت ـص ــاد
ال ــوطـنـي ح ــافـظ حـت ــى اآلن
علـ ــى اســتق ـ ــراره بعـيـ ــدا عـن
آثـار احلــرب  ،لكنه حـذر من
امـتداد األزمة وتـوسع رقعتها
حـيث ستكـون هنـاك تأثـيرات
سلـبـي ــة حـتـمـي ــة وذلك تـبع ــا
ملقدار وحجم ذلك التوسع.
وأض ـ ــاف ح ـ ـســن -وهـ ـ ــو رجل
أعمــال مخـضـرم -أن الـسـوق
احملـل ــي يـعـ ـيـ ـ ــش اسـ ـتـقـ ـ ـ ــرارا

واضحا ،إذ يلمـس املتسـوقون
وج ـ ــود وفـ ـ ــرة بج ـمــيع امل ـ ــواد
واحلــاجيــات محليـة كــانت أم
مستوردة.
كـ ـمـ ـ ـ ـ ــا لـف ــت إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــر
احـتـيـ ــاطـي كـبـيـ ــر مـن املـ ــواد
الغـذائيـة وغـالبهـا من مـنشـأ
مـحـل ـ ــي ،خـالف ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوضـع
األشق ــاء اللـبـن ــانـيـني ال ــذيـن
يستـوردون معظـم حاجيـاتهم
األساسية وخاصة الغذائية .
وتـ ـ ـش ـي ـ ـ ــر ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة األسـع ـ ـ ــار
ب ــال ـس ــوق احمللـي ــة إل ــى ع ــدم
تأثـرها حـتى اللحـظة بـنزوح
حـوالي  160ألف لبـنانـي إلى
األراضــي ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .ويع ـ ــزو
مـراقبـون ذلك إلى أن الـوقت
احل ــالـي ه ــو م ــوسـم اإلنـت ــاج
الـزراعـي فضال عـن أن حجم
هـ ـ ــؤالء الـ ـ ــوافـ ـ ــدي ــن صغ ـيـ ـ ــر
نسبيا.

ريوديجانيرو/ا.ف.ب
ق ــال مف ــاوض ــون جت ــاري ــون
أمـي ــركـي ــون وبـ ــرازيلـي ــون إن
الــت ـ ـ ــوصـل التـف ـ ـ ــاق جت ـ ـ ــارة
ع ـ ــاملــي م ـ ــازال ممـك ـن ـ ــا رغــم
انهـي ــار مح ــادث ــات الـتج ــارة
العاملية قبل أيام.
وق ــالـت املـمــثل ــة الــتج ــاري ــة
األمـيـ ــركـيـ ــة سـ ــوزان شـ ــواب
ووزيـر اخلــارجيــة البـرازيـلي
ســيلـ ـسـ ــو أمـ ــورمي إن األمـ ــر
يـتــطلـب عق ــد الع ــدي ــد مـن
االجـ ـت ــمـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ب ــني وزراء
الـتجـارة الـذي ميـثلـون 149
دولـ ــة أع ـضـ ــاء يف مـن ـظـمـ ــة
الــتج ـ ــارة العـ ــاملـيـ ــة إلعـ ــادة
إع ـط ــاء عـ ــزم للـمف ــاوض ــات
وميكـن التــوصل إلــى اتفــاق
خـالل خ ـم ـ ــس ـ ـ ــة أو س ـبـع ـ ـ ــة
أسابيع.

وقـ ـ ــال أمـ ـ ــورمي وشـ ـ ــواب إن
الواليات املتـحدة والبرازيل
تـلع ـب ـ ــان دورا رئ ـي ـ ـس ـي ـ ــا يف
محـادثـات التجـارة العـامليـة
مـع االلتــزام بــإيجــاد طــرق
لـلتــوصل إلــى اتفـاق عــاملي
يلـغي الــدعم املــالي ويـزيـد
اجمل ــال يف دخ ــول األس ــواق
ويـرفع مـستـوى املعـيشـة يف
البلدان الفقيرة.
م ــن جـهـ ـتـه ح ـ ـ ـ ـذّر رئـ ـيـ ـ ــس
منــظمــة الـتجــارة بــاسكــال
الم ــي م ــن ف ـ ـ ـشـل ج ـ ـ ــول ـ ـ ــة
ال ـ ــدوح ـ ــة بـ ـش ـ ــأن حت ـ ــري ـ ــر
الـتـبــادل الـتج ــاري العــاملـي
إذا لــم مي ـ ــدد الـكـ ـ ــونغ ـ ــرس
األمـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ــي ال ـفـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
اخمل ـص ـصـ ــة للــمفـ ــاوضـ ــات
لـإلدارة األمي ــركيــة إلــى مــا
بعد 2007.

