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يف الهم االقتصادي

شبكة احلامية االجتامعية
ليست احلل االمثل

مكي محمود ردام

حسام الساموك

ورد ذكر احملفظة
االستثمارية يف
مسودة قانون االستثمار
املالي الذي جترى مناقشته
حالياً ،على نطاق واسع يف
الدوائر واملؤسسات
االقتصادية واملالية
املتخصصة ،ما نعتقد انها
مناسبة لتسليط الضوء على
هذا املفهوم كونه ايضاً احد
اهم مواضيع االقتصاد
احلديث لكيفية وضع
املستثمرين الواعني ثرواتهم
يف محفظة (أي مجموعة
ارواق مالية) مثال ذلك ،قد
تشتمل محفظتك على ما
قيمته  - 10آالف دوالر من
سندات اخلزينة و 5آالف دوالر
لدى الصناديق املشتركة يف
سوق العملة و - 14الف دوالر
من اسهم الشركات.
مـستـثمـر كـاره اخملـاطــر استـثمـاره
لـثـ ــروته .واحـ ــدى هـ ــذه القـ ــواعـ ــد
املهـمــة هـي ت ــوزيع احملفـظ ــة علــى
اص ـ ـ ـ ـ ــول مـخ ـ ـتـلـفـ ـ ـ ـ ـ ــة (مـج ـ ـ ـ ـ ــاالت
ـ
اسـتثمـاريـة متنـوعـة) انطالقـاً من
م ـب ـ ــدأ :ال ت ــضع ب ـيـ ـضــك يف سل ـ ــة
واحدة.
اض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى ذلـك ومــن دراس ـ ــات
نظـرية احملفـظة االستـثماريـة فان
احملفـظــة املـثلــى قــد تـضـم ب ـشـكل
ع ـ ــام ـم ـ ــزيجـ ـ ـاً مــن االص ـ ــول ذوات
الع ـ ــالــيـ ـ ــة واجملـ ـ ــازفـ ـ ــة
ـازف ـ ـ ــة ـ
اجمل ـ ـ ـ
ـ
املـتـ ــدنـيـ ــة ،وقـ ــد تـ ـشــمل االصـ ــول
قليلـة اجملازفـة حسـابات جـارية يف
البنوك تعطي فـائدة ،وال غرابة إذ
ان الـك ـثـ ــي ـ ــر مــن االسـ ـ ــر جنـ ـ ــدهـ ـ ــا
ـنق ـ ــودهـ ـ ـ ــا كجـ ـ ــزء مــن
حت ــتف ــظ ب ـ ـ
استـراتيجيتـها الستـثمار امـوالها،
ألغ ـ ـ ـ ــراض الـ ـتـعـ ـ ـ ـ ــامـالت
ول ـ ــي ـ ـ ــس ـ
وحسب.

امــا عـن بــاقـي مكــونــات احملفـظــة
فقـد اظهــرت احلسـابـات ان تـوزيع
النــاس لثــرواتهـم علــى مـجمــوعــة
واسعــة مـن االستـثمــارات  -اسـهم
عــام ــة مخـتلفــة وان ــواع مخـتلفــة
من الـسنـدات ورمبا عـقارات ايـضاً
 ميكنهم من احلصول على عائدجـ ــي ـ ــد مــن امـ ـ ـ ــوالهــم مــن دون ان
يـتع ــرض ــوا جمل ــازف ــات او مخ ــاط ــر
غير مقبولة.
وتعـتبــر نـظــريــة احملفـظــة املــاليــة
أح ــد اكثــر حقــول علـم االقتـصــاد
واث ـ ــارة النه ـ ــا مــتعـلق ـ ــة
شع ـب ـي ـ ــة ـ
بـالنـقود واالعـمال املـصرفـية وألن
ال ـن ـ ــاس ث ـ ــانـ ــي ـ ـ ـاً يح ـب ـ ــون امل ـ ــردود
العـ ــالـي عـنـ ــد تـ ــوظــيف اصـ ــولهـم
وممـتـلكـ ــاتهــم ،لكــنهــم ال يحـب ــون
االص ـ ــول ـ ــة ال ـتــي ت ـن ــطـ ـ ــوي عل ـ ــى
مجازفة.
وقـد تــوصل كل مـن االقتـصــاديني

املرشحـني جلائزة نـوبل مثل هاري
مـاركـو فـيتـش وجـيمـس كــوبن إلـى
ان املـستثـمريـن السـاعني لـتحقيق
اكبـر منفعـة ،قـد يـوزعـون ثـرواتهم
(أي ينـوّعــون محفـظـتهم املــاليـة)
بــني مخـتـلف االص ـ ــول اخل ـط ـ ــرة.
وقـد اصبح هذا النـوع من البحوث
غاية يف االهميـة بالنسبـة لنظرية
الـتـم ـ ــويل احل ـ ــديـث ـ ــة .ويـحفـتــظ
الـنــاس بــالـنقــود كــأحــد االصــول،
فهم يـريـدون حمـايـة ثـروتهم ضـد
تـقل ـب ـ ــات احل ـي ـ ــاة االق ـتـ ـص ـ ــادي ـ ــة،
ـاق ـ ـ ــة وضـع جـ ـمـ ـيـع
وجتـ ـن ــب ح ـ ــم ـ ـ ـ ـ
الـبـيــض يف سل ــة واح ــدة ،وال ــسل ــة
ـال ـ ــوحـ ــي ـ ــدة ال ـتــي ـي ـ ــرغــب ج ـم ــيع
املــستـثم ــرين يف اسـتخــدامه ــا هي
احــد االص ــول اآلمنــة للغــايــة ،قــد
يكـون هذا االصل حسـاباً مصـرفياً
جـاريـاً ذا مـردود عـال ،او قـد يكـون
شيئـاً اشبه بـالنـقد الـسائـل ،ورمبا

ـس ـ ـ ــاب ـت ـ ـ ــوف ـ ــي ـ ـ ــر او ص ــنـ ـ ـ ــاديـق
ح ــ ـ
ـ
إدخــاري ــة ...جمـيعهــا تــشكل املــادة
االولية لالستثمار.
واجل ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ان امل ــادة ()15
الـفقـ ــرة  - 6مـن مـ ـسـ ــودة قـ ــانـ ــون
االستثمـار قد اجازت (للمستثمر)
االجنبي يف احملفـظة االستثـمارية
متلك االمــوال غيــر املنقـولـة علـى
وجه الـشيــوع كمـســاهم او مـؤسـس
او ش ــريك يف الـشــركــات الع ــراقيــة
امل ـس ــاهـم ــة واحمل ــدودة ،واخل ــاص ــة
واخملتلطة.
وق ـ ــد ع ـ ــرفــت املـ ــسـ ـ ــودة احملفـ ـظ ـ ــة
االستـثمـاريـة يف نفـس الفقـرة 6 -
ـص ـ ـ ـ ـ ــد ـب ـ ـ ـ ـ ــاحملـفـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ــة
 بـ" :وي ــق ـ ـ ــاري ـ ــة :مج ـم ـ ــوع ـ ــة مــن
االس ـت ـث ـم ـ ـ ـ
االستثمارات يف االسهم والسندات
ـض ـ ــواب ــط ال ـتــي يـ ـضـعهـ ـ ــا
وفق ال ـ ـ
ال ـب ـنـك املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي واجله ـ ـ ــات ذات
العالقة".

معامل أغلقت ابواهبا ورسحت العاملني
حسني ثغب

ال ـتــي تـ ـص ــنع اج ـ ــود أن ـ ــواع اخل ـي ـ ــوط ولـكــن
تكــالـيفهــا م ــرتفعــة جــداً ممــا يــشكل ل ــدينــا
عــائق ـاً يف تصــريف الـبضـاعــة .وشهــدت فتـرة
احل ـص ــار االقـت ـص ــادي الـتـي مـ ــر به ــا الــبل ــد
االعـتمــاد عل ــى البـضــاعــة احملـليــة يف عــرض
مثل هـذه املـنتجـات .ولـكن بعــد فتح احلـدود
وحـدوث عمليـة االستيـراد العشـوائي ودخـول
مثـيلتهـا إلــى الســوق تسـبب ذلك بـانخفـاض
اسعـار الـسجـاد احمللي الـذي يـتصف بجـودته
الع ــاليــة .حـيث كــان غــزو الــسجــاد املــستــورد
بـاسعاره احلـالية وانـواعه قد اوقف كثـيراً من
املع ـ ــامل عــن االن ـت ـ ــاج واصــبح امل ـت ـ ــداول مــن
االنتاج احمللي قليالً جداً.

وشــاطــره احلــديـث جم ــال عب ــد االميــر احــد
املـتبـضـعني قــائـالً :عنــدمــا ن ــذهب إلــى ســوق
الــسج ــاد الـي ــوم جن ــد ان ــواعـ ـاً ع ــدي ــدة مـنه ــا
اليــدوي وامليكـانـيكي وعـادة مــا نتجه إلـى مـا
يـتنــاسـب وامك ــاني ــاتنــا املــادي ــة من املــستــورد
الذي ميتاز باسعـاره املنخفضة قياساً باملنتج
احمللي .فـاملـواطن الـذي يـرغـب بشـراء قطعـة
مـن السجـاد يجـد يف املعـارض انـواعـاً عـديـدة
بــالــوان ونقــوشــات مخـتلفــة جتعـل املتـســوق
راغباً يف اقتنـاء اكثر من قطعـة خصوصاً وان
امل ـ ـس ـت ـ ــورد مي ـت ـ ــاز بـك ـم ـي ـ ــات ع ـ ــرض ك ـب ـي ـ ــرة
وتسهيالت يف السعر قياساً بالسابق.
وقــال (طــالـب زامل) صــاحـب محل حلـيــاكــة

عـن ــدم ــا اعـتـم ــدت بل ــدان مـتق ــدم ــة مـب ــدأ احلـم ــاي ــة
االجـتمـاعيــة لم تقـرب هـذا الـتقليـد عـبثـاً ،ولم تـنقله
كوصفة جاهزة جملـرد ثبات جناحه ،او الرغبة يف تكرار
تـطبيقـه وكجزء مـن السعـي النتشـال قطـاع اجتمـاعي
من الضياع والفاقة.
لقد كـان انتهـاج مثل هـذا املبـدأ مستـنداً علـى دراسات
جـ ــدوى ،م ـ ــرفقـ ــة بـب ـ ــدائل واجــتهـ ــادات وعـ ــديـ ــد مـن
االجـراءات التي تضـمن توفيـر فرصة عـمل للقادر عليهـا وحضور
حتمي لالجهـزة النقابـية التـي تضع يف حسـاباتهـا اولويـات املورد
املـتحــصل مـن العـمل اذا م ــا ت ــواف ــر لـتــضع امل ـسـتفـي ــد مـن راتـب
احلماية االجتمـاعية يضع العمل واسـتحصال املورد من ادائه يف
اولوية خياراته.
ولدى استقراء احلالة العراقـية ،سرعان ما نصطدم بنهج أقل ما
يقـال عنه انـه عبثي وغـير ذي جـدوى عمليـة يف اعتمـاد آليته ،بل
انه اوالً وقـبل كـل شيء جــاء اسـتجــابــة لـقنــاعــة مــزاجيــة تــولــدت
نـتـيج ــة ح ــاج ــة ت ــرقـيعـي ــة لـيــس إال ،عـن ــدم ــا اضـط ــرت اجله ــات
العــراقيـة تـنفيـذ شــروط صنــدوق النقـد الــدولي ،وتــضع تبـريـراً
شـكلـيـ ـاً لغ ــرض االج ــراء الق ـس ــري ب ــرفع ال ــدعـم عـن امل ـشـتق ــات
النفطية ،فارتأت  -حسب مـشورة الصندوق كما يبدو  -ان تعتمد
مشـروع رفع الـدعـم ،وتخصـيص جـزء من مـردودات الـرفع املـاديـة
لتنفيذ مشروع شبكة احلماية االجتماعية.
ان مــا يـثيــر الــسخــريــة بحق ،م ــا تتــذرع به اجهــزة وزارة الـتجــارة
واملؤسسـات احلكومية االخـرى من وطأة دعم مشـروع سلة الغذاء
املعبر عـنه بالبطـاقة التمـوينية ومـا تشكله من عبء علـى موازنة
الـدولـة وانفـاقهــا املبـالغ فـيه علـى تــوفيـر الغــذاء للمـواطـنني يف
حني ال تعدو جتربة شبكة احلماية ان تكون منطاً آخر ،رمبا اكثر
اضـراراً للـبنيـة االقـتصـاديــة واالجتمـاعيـة علــى السـواء بفعل مـا
ميكـن ان تـشـكله تــداعـيــاتهــا ونـت ــائجهــا املـبــاشــرة علــى القـطــاع
االوسـع من املــواطـنني الــذين يـنتـظــر شمــولـهم بــاعــانــاتهــا ،ومــا
ميكن ان تتصاعد تأثيراتها السلبية مبرور الزمن.
ومع احلـرص االكيد علـى اهميـة تأكيـد انسـانية القـطاع املتـضرر
مـن الع ــراقيـني بفعل االزم ــات االقتـصــادي ــة املتــواصلــة ،ال ميـكن
للمـنطق الـسليـم ان يهضـم اعتمــاد مشـروع حتـويل كم هـائل من
العراقيني ميكن ان تتوفر لهم البرامج واآلليات الكفيلة بتبوئهم
مواقع حتفظ لهم كيانهم االنساني وتؤهلهم ملمارسة ادوار مهمة
يف شتـى القـطاعـات االنتـاجيـة املتـقدمـة ،مقـابل ذلك يـتم زجهم
يف اتون الـضياع واحلـرمان بتحـويلهم  -ومع سبق االصـرار  -إلى
جيـش من املـتسـولني عبـر ترويـضهم علـى قبض مـعونـات شهـرية
تفـترض مسـبقاً انهم مـن غير القـادرين على الـعطاء والعـاجزين
عن اجناز أي عمل.
ولعل اب ـسـط الـب ــدائل الـكفـيلــة بـتح ــويل تـلك ال ـش ــريحــة املــراد
تـعطـيلهــا عنـوة ،ان تعـتمــد التـخصـيصـات املقـررة لــرواتب شـبكـة
احلمـايـة االجـتمــاعيـة ،لـتمــويل مـشـروعــات انتــاجيــة يف أي من
امليـادين الصـناعـية أو الـزراعيـة او االسكـانيـة لتصـرف لهم ،وفـقاً
لضـرورات انـســانيـة وتـربـويـة واجـتمــاعيــة كمــرتبـات لقــاء اعمـال
انـتـ ــاجـيـ ــة يـ ـسـتـحقـ ــونهـ ــا لقـ ــاء مـجهـ ــودات يـ ــؤدونهـ ــا ومهـ ــارات
يكتـسبـونهـا وتـتطـور مع الـزمن وبــذلك يصـبح مثل هــذا املشـروع
الـطمــوح محـطــة لتــأكيـد انـســانيـة املـشـاركـني فيه بـدالً مـن قتل
مــسبق النـســانيـة قـطــاع حيـوي وفــاعل من قـطـاعــات مجتـمعنـا
الع ـ ــراقــي ،فـ ــضالً عــن حتـقق مـ ـ ــوارد بفـعل اجن ـ ــاز أي مــن ه ـ ــذه
املشاريع ميـكن ان ميول مثيالت لها قـد تفلح يف القضاء على كل
مـظـاهــر البـطـالــة يف العــراق ومتهـد لـتعــايف اقتـصـادنـا الـوطـني
برمته.

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية

اسعار السجاد املستورد ..ابعدت احمللي عن املنافسة

كثيـرة هي الـصنـاعـات واحلــرف التي اصـابهـا
الشلل خالل الفترة املاضية بسبب االستيراد
العـ ـشـ ــوائـي خملـتـلف الـ ـسـلع والـب ـضـ ــائع مـن
منــاشـئ ودول مخـتلفــة .ومـنهــا الــصنــاعــات.
الـصوفية والنسيجيـة والسجاد اليدوي حيث
كـان لهـا رواج كبيـر يف السـوق احملليـة وتتـوفر
عل ـ ــى ح ـ ــرف ـي ــني مه ـ ــرة وخ ـبـ ـ ــراء يف مج ـ ــال
عـملهم .وذلك لـوجود سـوق رائجـة لتصـريف
منتجاتهم على الزبائن.
حــدثنــا (احمــد محــسن صــاحـب محـل لبـيع
املفـ ـ ــروشـ ـ ــات يف حــي اجل ـ ـ ــامعـ ـ ــة) ان دخـ ـ ــول
املـستــورد من املفـروشـات إلـى الـســوق احملليـة
اث ــر سلـبـ ـاً يف حجـم الــطلـب للـمـنــتج احمللـي
وكــان مــا يـصـنع ل ــوقت ق ــريب مــرغــوب ـاً لــدى
ال ــزب ــون إال ان ف ــوض ــى االسـتـي ــراد ادت إل ــى
انخفـاض اسعارها بـشكل كبير .كـما ان عمال
الـنسيج املـاهريـن يف صناعـة السجـاد اليدوي
والـب ـسـط غ ــاردوا مهـنـتهـم لـيـم ــارس ــوا مهـنـ ـاً
أخرى حتقق مردوداً ماديـاً يتناسب وجهدهم
امل ـبـ ـ ــذول ..ومع ـ ــروف ان ص ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ــسج ـ ــاد
الـي ــدوي حتـت ــاج إل ــى صـب ــر وجه ــد حلـي ــاك ــة
سـجادة بقيـاس ( )5 × 4مثالً وهي متتـاز على
الـصنـاعـات املـيكــانيـكيــة مبتـانـتهـا وجــودتهـا
وطـول فتـرة استـخدامهـا التـي تستـمر لـعقود
ط ــويل ــة مـن ال ـسـنـني وت ــابع أحـم ــد مح ـسـن
احلــديـث بقــولـه :عمـلت يف هــذه املـهن ــة منــذ
الـصغــر مع والــدي وكــانـت صنــاعــة الــسجــاد
تلقـى رواجـاً كبيـراً يف السـوق نظـراً ملـا تـتمتع
به مـن جـ ــودة وجـمـ ــال مقـ ــارنـ ــة بـ ــالـب ـضـ ــائع
النظيـرة واملستـوردة الن اساس صنـاعة بعض
انـواع الـسجـاد يـعتمـد علـى التـقنيـة اليـدويـة
واستيـراد اخليـوط من منـاشئ عـامليـة وغالـباً
مــا يكـون االسـتيــراد من دول اوربـا الـشــرقيـة

العدد ()775
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نـــــظـــــــــريـــــــــة املـحـفـــــظـــــــــة االســـتـــثـــامريـــــــــة

ـري ـ ـ ـ ــة احملـف ـ ــظ ـ ـ ـ ــة
ـظ ـ ـ ـ ـ ـ
تـ ـنـ ـ ـطـلـق ن ـ ـ ـ
ـاري ـ ــة م ــن الفـ ـ ــرضــيـ ـ ــة
االس ـت ـثـ ــم ـ ـ ـ
االس ــاسيــة ب ــان النــاس تـبحـث عن
ـامل ـ ــردود االعل ـ ــى الس ـت ـثــمـ ـ ــاراتهــم
لـكــنهــم يـك ـ ــره ـ ــون االس ـت ـث ـم ـ ــارات
اخلطـرة ،أي ان النـاس بـشكل عـام
م ـسـتع ــدون للقـيــام بــاسـتـثـمــارات
تـنـط ــوي عل ــى مج ــازف ــة ان ك ــانـت
ـائ ـ ــداته ـ ــا ع ـ ــالــيـ ـ ــة بق ـ ــدر ك ـ ــافٍ
عــ ـ
ـوائ ـ ــد ت ـتـكـ ـ ــون مــن ال ـ ـ ــربح
(والع ـ ـ ـ
ـ
السنـوي لكل دوالر مـستثمـر) فاذا
ك ـ ــان ه ـن ـ ــاك إث ـن ـ ــان مــن االص ـ ــول
عـوائــدهمــا متـسـاويـة فــان النـاس
سيـتبعــون االستـثمــار االكثــر أمنـاً
والبعـاد النـاس عن االصـول قليلـة
اخملاطرة كاألسهم والعقارات التي
فـيه ــا مجــازفــة عــالـيــة ،فــان هــذه
االصـ ــول يجــب ان تع ـطـي مـ ــردوداً
أعلـ ــى .ومـن هـنـ ــا حتـلل ن ـظـ ــريـ ــة
احملـفظــة االستـثمـاريــة كيف يـوزع

ECONOMICAL
ISSUES

الـسجــاد :يــوجــد كـثيــر من الــزبــائن مــا زالــو
يـبحثــون عن املـنتج احملـلي ويفـضلــونه علـى
امل ـسـت ــورد وكـ ــذلك جن ــد بعـض الـتج ــار لهـم
نـفـ ـ ــس ال ـ ـ ــرغـ ـب ـ ـ ــة يف الـ ـبـح ــث ع ــن اجل ـ ـ ــودة
لتـصــريف وعــرض البـضـاعــة علــى اجلمهـور
الـذي يبحث عـن هكذا نـوع من السـجاد وهم
بذلك يـرفعون نـسبة الـزبائن الـذين يقـبلون
علـى شــراء احمللـي من الـسجـاد لــذلك جتـد
بعـض املعــامل تــواصل االنـتــاج وتعـمل علــى
ادخ ــال م ــواصف ــات ج ــدي ــدة ،ب ــاملق ــابل جت ــد
كـثـي ــراً مــن املعـ ــامل لـم ت ـسـتــطع م ـص ــارع ــة
تقلـبــات ال ـســوق ف ــاغلقـت اب ــوابهــا وســرحـت
العـ ـ ــاملــني .وه ـن ـ ــاك ك ـث ـي ـ ــر مــن امل ـ ــواط ـنــني
يرغبـون يف صناعتنـا احمللية علـى الرغم من
ان اسواقنا اليوم تشهد منافسة غير متوازية
بني احمللي واملـستـورد وذلك للتفـاوت الـكبيـر
يف االسع ـ ــار .ورغــم ذلــك نحــن م ـ ـس ـت ـم ـ ــرون
بالعـمل حفاظاً على االصالة وتلبية لرغبات
زبائننا.
واشـ ـ ــار مح ـم ـ ــد راضــي (احـ ـ ــد العـ ـ ــاملــني يف
صناعـة السجـاد) كنت اعمل يف احـد املعامل
التـي تنـتج الـسجــاد احمللـي وأتقــاضــى اجــراً
اس ـت ـطــيع مــن خاللـه تغ ـط ـي ـ ــة م ـت ــطل ـب ـ ــات
عـائـلتـي وعمـلنـا يـسـتمـر طـوال ( )24سـاعـة
بثـالث وجبــات (شـفتــات) ولكـن بعــد احــداث
نـي ـس ــان  2003اخــتلف االم ــر .فـبع ــد ان ك ــان
الطلب على االنـتاج احمللي كبيـراً اصبح بعد
ذلك يـتكــدس يف اخملــازن وطــال هــذا احلــال
حت ــى اصبـح االنتــاج ال يغـطـي نفقــاته ممــا
اجبــر عــدداً مـن العــاملـني علــى تــرك العـمل
بـسبب تأخـر صرف رواتبهم ثـم اغلقت ابواب
املعمل يف املرحلة الالحقة.

بغداد/املدى
مت افتتـاح املـزاد اليـومي الثـالـث والسـبعني بعـد السـبعمـائـة لـبيع وشـراء العملـة األجـنبيـة يف
البنك املركزي العراقـي ليـوم االربعاءاملوافق 2006/9/21وكانت النتائج كاآلتي:
التفاصيل
 - 1الكـميــة املبـاعـة نقـد ًا الـى
15
املـ ـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف وزبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـنــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عدد املصارف املساهمة يف املزاد
( )27.350.000دوالر وب ــسعـ ــر الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر 1475
( )1486=10+1+1475ديـ ـنـ ـ ـ ــار /الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار--- /
دوالر.
دوالر
 -2الكـمـي ــة املـب ــاع ــة الج ــراء املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر 56.850.000
حـ ــواالت الـ ــى خ ـ ــارج العـ ــراق املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد ----- -
56.850.000
( )29.500.000دوالر وب ــسعـ ــر دوالر
( + )2-1475دي ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــار واح ـ ـ ـ ـ ــد مجموع عروض الشراء  -دوالر
عـمولـة البنـك و اعفاء املـبالغ
----احملولة من عمولة التحويل .مجموع عروض البيع  -دوالر

السودان يصدر ما قيمته  7.9مليارات دوالر
ويعاين العقوبات
أعـلــن وزي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ب ـ ـ ــوزارة امل ـ ـ ــالــي ـ ـ ــة
واالقـتصـاد الـوطـني الـســودانيـة الــدكتـور
أحمــد مج ــذوب أحمــد علـي أن إجم ــالي
صـادرات الـســودان العـام املـاضـي بلغ 7.9
مليارات دوالر شكل النفط منها أكثر من
.%80
وقــال إن الـنفـط يـشـكل  %52مـن إيــرادات
الـبالد وميــثل القـط ــاع ال ــزراعـي  %42مـن
الناجت القومي اإلجمالي.
وأضاف مجـذوب أن اقتصاد السودان ظل
ي ــشهـ ــد معـ ــدالت منـ ــو إيجـ ــابـيـ ــة طــيلـ ــة
السنوات العـشر املاضية متوسطها ،%7.4
وارتـفعـت مـ ــوازنـ ــة الـ ــدولـ ــة مـن  %10مـن
الـنـ ــاجت القـ ــومـي اإلجـمـ ــالـي قــبل عـ ـشـ ــر

سنوات إلى  %25منه حاليا.
وأش ــار إل ــى ت ـصـنــيف الــبالد كـ ــرابع دول ــة
حتقق معـدالت منـو مــرتفعــة يف منـطقـة
الـشرق األوسط وشمال أفريقيا بعد قطر
واإلمـارات والكـويـت بيـنمـا صنفـت كثـالث
دول ـ ــة تـ ـســتقــبل اسـتـثـم ـ ــارات خ ـ ــارجـي ـ ــة
مباشرة يف عام 2004.
وقـ ــال إن االســتقـ ــرار االقـت ـصـ ــادي الـ ــذي
شهـدته السـودان خالل الـسنـوات الثمـاني
املــاضيـة جـاء نـتيجـة حلـزمـة الـسيـاسـات
االقـتـص ــادي ــة احلك ــومـي ــة املـطـبق ــة الـتـي
وسعت دور الـقطـاع اخلــاص وعمـلت علـى
حتـرير النشـاط االقتصادي وحتـرير سعر
صرف العملة والتجارة اخلارجية.

