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الدوالر يكاد يسيطر 
على 90% من الميزان 
التجاري العالمي

العملة األميركية 
التزال عملة التسعير 
والتصدير األولى

انخفاض قيمة الدوالر 
يتناسب مع حجم األزمة 
المالية العالمية

2010 يشهد بوادر 
االنتعاش العالمي 
وعودة الدوالر للريادة

األميركي���ة أخيرا س���واء 
أو االقتصادية،  السياس���ية 
ويقول مصدر مصرفي رفيع ان 
عملة بلد يظهر فيه كل هذا احلجم 
من االنهيارات ملؤسسات مصرفية ومتويلية 
وتأمينية البد لها ان تتأثر وتنخفض قيمتها 
وهو ما حدث لل���دوالر أمام جميع عمالت 

العالم.
وعلى الصعيد احمللي، مازال الدوالر هو 
العملة الرئيسية في سلة العمالت التي تتكون 
منها سلة العمالت املرتبط بها الدينار منذ 
فك االرتباط املباشر بينهما وتقول مصادر 
في قطاع الصرافة بالكويت ان حجم الطلب 
على الدوالر لم يتراجع وال 1% اذ يظل الدوالر 
رغم كل الضغوط التي يواجهها العملة التي 
تتحمل الطلب الكبير، اذ ان الواليات املتحدة 
األميركية يتفوق س����وقها وصادراتها على 
أسواق العالم سواء األوروبية أو الصينية 
التي تتنامى بقوة، فالواليات املتحدة لديها 
صادراته����ا املتعددة الهائل����ة التي ال ميكن 
مقارنته����ا بغيرها من الكتل االقتصادية اال 

الصني.
ومع التراجع في قيمة الدوالر سوف تزيد 
الصادرات األميركية التي تفضلها أسواق 

العالم عن مثيالتها من سلع أخرى.
وقد شهد الدوالر تراجعا ملحوظا امام 
الدين���ار خالل الس���نوات األخيرة، اذ كان 
املتوسط الشهري لقيمة الدوالر في يوليو 
2004 ب� 294.7 فلسا وفي يوليو 2005 بلغ 
292 فلسا وفي يوليو 2006 بلغ 289.14 فلسا 

وفي يوليو 2007 بلغ 286.73 فلسا.
وفي عام 2008 وهو عام األزمة زاد التغير 
عل���ى النحو التالي: ف���ي يوليو 2008 بلغ 
املتوسط الشهري لسعر الدوالر مقابل الدينار 
265.22 فلسا وفي أغسطس 266.13 فلسا 
وفي س���بتمبر 267.17 فلس���ا وفي اكتوبر 
267.56 فلس���ا وفي نوفمبر 270.64 فلسا 

وفي ديسمبر 274.98 فلسا.
اما التغير األكبر فكان في عام 2009 اذ 
بلغ املتوسط الشهري لقيمة سعر الدوالر 
مقابل الدينار في يناير 283.18 فلسا وفي 
فبراير 290.20 فلسا وفي مارس 291.28 فلسا 
وفي ابريل 291.40 فلسا وفي مايو 289.86 
فلسا وفي يونيو 287.76 وفي يوليو بلغ 
287.32 فلسا وفي نوفمبر بلغ سعر الدوالر 
مقابل الدينار 285.25 فلس���ا وهو املنحنى 
الذي يؤكد التراجع امللموس في قيمة سعر 
الدوالر مقابل الدينار وهو األمر الذي حدث 
للعملة األميركية مع معظم العمالت الرئيسية 

في العالم وفق اجلدول املرفق.
وتشير توقعات االقتصاديني الى ان العالم 
عل���ى موعد في عام 2010 مع بوادر انفراج 
حقيقي لألزمة املالي���ة العاملية ليقود من 
جديد االقتصاد األميركي قاطرة االقتصاد 
في العالم رغم كل احملاوالت التي تظهر هنا 
وهناك الس���قاط الدوالر عن عرش العملة 

الرئيسية في العالم.

برايتون وودز لتعلن على 
العالم اعتبار الدوالر عملة االحتياط 

العاملي، حيث انتهت احلرب العاملية الثانية 
والعالم شبه مدين للواليات املتحدة 

التي متسك لصاحلها  األميركية 
بامليزان التجاري العاملي.

ولك���ن مع نهاية ع���ام 1970 
انكشف الدوالر عن غطائه من الذهب 

لتقرر الواليات املتحدة األميركية في 
عام 1971 تع���ومي الدوالر عن الذهب 

حيث بدأ امليزان التجاري األميركي في 
هذه الفترة يواجه عجزا ملموسا.

وفي عام 1972 كان العالم على موعد مع 
اتفاقية البترودوالر األمر الذي جعل الدوالر 
أكثر سيطرة ومستمدا قوة أكبر من ذي قبل 
الرتباطه بالذهبني األصفر واألسود، وهكذا 
سيطر االقتصاد األميركي على أكثر من %70 
من حجم التبادالت التجارية في العالم، األمر 
الذي جعل الدوالر يحافظ على مكانته ويقلل 

متاما من فرص االنتقاص من قيمته.
وتستمر قصة الدوالر مع اقتصادات العالم 
الى ان تأتي األزمة املالي���ة العاملية ويؤكد 
االقتصاديون ان أحد أسباب أزمة الدوالر هو 
ترك العملة اخلضراء دون غط����اء وهك��ذا 
وجدت كثي�������ر من الدول وقبل استفحال 
األزمة املالية العاملية انه من الضروري تأقلم 
اقتصاداتها بعم���الت مناطقها وهكذا ظهر 
اقتصاد منطقة اليورو ومنطقة الشرق األقصى 
ومنطقة أميركا الالتينية وعلى الطريق منطقة 
العملة اخلليجية املوحدة التي ستجد دولها 
ان���ه لزاما عليها مواجهة املتغيرات العاملية 

والوقوف أمام حتدياتها.
ويرى املقللون من حجم استمرار فترة 
تراجع الدوالر عن عرش العملة الرئيسية 
في العالم ان األمر مرتبط باألزمة العاملية 
واألحداث الت���ي مرت بها الواليات املتحدة 

الطريق منطقة العملة اخلليجية املوحدة 
التي أكد بشأنها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
التزام دول اخلليج باإلعالن عن قيام العملة 
املوحدة في عام 2010 انطالقا من الكويت.

وتقلل مصادر اقتصادية ل� »األنباء« من 
احتماالت استمرار الوضع النزولي للدوالر 
تلك العملة التي تش���كل العملة األوس���ع 
استعماال في العالم في الصادرات والواردات 
وتكاد تسيطر على أكثر من 90% من امليزان 

التجاري العاملي.
وفي املقابل يقلل املسؤولون األميركيون 
من تداعيات ضعف الدوالر وآخر املتحدثني 
في هذا الشأن رئيس بنك االحتياطي االحتادي 
في داالس ريتشارد فيشر بعدما سجل الدوالر 
مؤخرا أدنى مستوى له في 15 شهرا مقابل 
العمالت الرئيسية يوم االثنني املاضي، حيث 
قال ان التراجع ليس اال عامال واحدا من بني 
عدة عوامل أخرى يأخذها مجلس االحتياطي 

في اعتباره عند رسم سياساته النقدية.
وتع���ود قصة ال���دوالر م���ع االقتصاد 
العاملي الى الوراء قبل ما يزيد على 60 عاما 
وبالتحديد في عام 1948 حيث انعقدت اتفاقية 

أحمد سمير
هل س���قط الدوالر عن ع���رش العملة 
الرئيسية في العالم بعد استمراره متربعا 
على عرش���ه أكثر من 60 عاما؟ انه السؤال 
األكثر إحلاحا في عالم االقتصاد والبزنس 
اليوم والقضية التي تشغل اهتمام املراقبني 
وكبار رجال األعمال وصغارهم على حد سواء، 
فإن أكثر اقتصادات العالم تفتحت عيونها 
قبل نحو 60 عاما على سيادة مطلقة وزعامة 
متفردة للدوالر على سواه من عمالت العالم 
الرئيسية، فيما وصلت العملة اخلضراء الى 
أدنى مستوياتها االسبوع املاضي، ولكن مع 
انطالق شرارة األزمة املالية العاملية اهتزت 
الثوابت وحتركت املسلمات واستيقظ العالم 
على واقع جديد � يشكك البعض في استمراره 
� يشهد تراجعا غير مسبوق لقيمة العملة 
الرئيس���ية في العالم وتناثر احلديث هنا 
وهناك عن عالم ال يتس���يده الدوالر، وامنا 
تتنافس فيه عمالت أخرى بعضها حديث 
نسبيا مثل اليورو والبعض اآلخر استفاد 
من منو اقتصاده واس���تفحاله مثل اليوان 
الصيني، وأصبح���ت لدينا منطقة الدوالر 
ومنطقة اليورو ومنطقة اليوان وها هي على 

الشيخ مبارك عبداهلل املبارك في لقطة تذكارية مع فريق عمل شركة أكور الفرنسية وفريق عمل املجموعة العملية القابضة

حركة سعر الدوالر أمام العمالت الرئيسية والدينار منذ يوليو 2004

المتوسط الشهري لسعر الدوالر مقابل الدينار
سعر اليورو مقابل 

الدوالر

سعر الجنيه االسترليني 

مقابل الدوالر

سعر الفرنك السويسري 

مقابل الدوالر

سعر الدوالر مقابل الين 

الياباني
294.701.22881.84521.2418108.99يوليو 2004

292.01.20361.75541.2939111.81يوليو 2005

289.141.26841.84181.2361115.68يوليو 2006

286.731.37042.03211.2049121.90يوليو 2007

265.221.57941.99051.0238106.63يوليو 2008

266.831.50241.90131.0799109.32اغسطس 2008

267.171.44231.80451.4087106.99سبتمبر 2008

267.061.33231.69911.1509100.24اكتوبر 2008

270.641.46961.54051.185297.37نوفمبر 2008

274.981.34191.50911.153691.65ديسمبر 2008

283.181.33911.44461.117190.48يناير 2009

290.201.28371.44301.161891.15فبراير 2009

291.281.30091.42141.158197.78مارس 2009

287.761.40001.63081.080696.60يونيو 2009

287.321.40661.63581.080194.56يوليو 2009

88.90--285.251.4900نوفمبر 2009

غرفة التجارة تدعو لتجديد العضوية
صرح املدير العام املساعد لنظم املعلومات في غرفة جتارة وصناعة 
الكويت سعود خالد الزيد بأن الغرفة ستباشر اعتبارا من يوم الثالثاء 
األول من ديس���مبر 2009 قبول جتديد العضوية وحتصيل رسوم 
اش���تراكات العام اجلديد 2010، وكذلك تصديق اعتمادات التواقيع 
املوجهة ل���إدارات واجلهات احلكومية وذلك توفيرا للوقت واجلهد 

اثر تنسيقها مع هذه اجلهات بهذا اخلصوص.
وأشار الى ان اس���تقبال املراجعني في املبنى الرئيسي وفي فرع 
مجم���ع الوزارات س���يكون في الفترة الصباحية من الس���اعة ال� 8 
صباحا حتى الساعة ال� 1.30 بعد الظهر، اما في مكتب الغرفة مبجمع 
برج التحرير »ضمن مش���روع احلكومة م���ول« وفرع خيطان، فإن 
اس���تقبال املراجعني سيكون على فترتني صباحية من الساعة ال� 8 
حتى الساعة ال� 1.30 بعد الظهر ومسائية من الساعة ال� 4.30 حتى 

الساعة ال� 7.30.
كما ناش����د الزيد اعضاء الغرفة اإلس����راع في حتديث بيانات 
منش����آتهم )هاتف، فاكس، ص.ب، بريد الكتروني( على النموذج 
املعد لذلك في املراكز املذكورة، أو ارس����الها مباش����رة على فاكس 
 Kcci@Kcci.org.kw الغرفة رقم 22438090 أو على البريد االلكتروني 
وكذلك من خالل التسجيل في موقع الغرفة على شب��كة اإلنت����رنت 

.www.kuwaitchamber.org.kw

»العملية للفنادق« تفتتح أول فنادقها في عّمان

التسهيالت واخلدمات املعلوماتية والترفيهية التي 
تشمل خدمات اإلنترنت الالسلكي عالي السرعة 
WiFi، شاشات تلفزيونية مسطحة LCD وهاتف 
مباشر »خطوط دولية مباشرة«. إلى جانب ذلك 
فإن فندق إيبيس عم���ان يضم 45 غرفة متصلة 
وغرفت���ني روعي في جتهيزهم���ا متطلبات ذوي 
االحتياجات اخلاصة، ومن جهة أخرى، فإن الفندق 
يق���دم لضيوفه ثالثة قاعات لالجتماعات ومركزا 
لرجال األعمال يقع في الرواق باإلضافة إلى توفير 
خدمات اإلنترنت الالسلكي WiFi املجانية في األماكن 

املشتركة بالفندق.

استراليا، كما أكد على أن الشركة ستقوم بافتتاح 3 
فنادق جديدة في العامني املقبلني في كل من الكويت 
والبحرين والش����ارقة، مضيفا أنه قد مت إجناز هذا 
الصرح الفندقي بتكلف����ة اجمالية قدرها 20 مليون 

دوالر.
ومن ثم ق���ام آالن ديبار باصطحاب احلضور 
في جول���ة اطالعية على مراف���ق الفندق وغرفه 
املقدمة  املصممة بطريقة عصرية والتس���هيالت 
فيها، حيث يضم فندق إيبيس عمان ما مجموعه 
158 غرفة مجهزة جتهيزا عاليا من حيث املساحات 
الواسعة واألسرة املزدوجة باإلضافة إلى الكثير من 

لنقودهم في هذه الوجهات.
وتخل����ل حفل االفتتاح مؤمت����ر صحافي للمدير 
التنفيذي لش����ركة أكور الشرق األوسط كريستوف 
النديس ومدير عام الشركة العملية العقارية- مطور 
املشروع م. رواف بورسلي ومدير عام الشركة العملية 
للفنادق � مالك املشروع آالن ديبار حيث أعرب م.رواف 
بورسلي عن فخر واعتزاز الشركة الفتتاح هذا الفندق 
املميز في العاصمة األردنية الشقيقة، مؤكدا أن افتتاح 
هذا الفندق يأتي استكماال خلطة الشركة الطموحة 
لالنتشار في الش����رق االوسط واستراليا، كما يأتي 
مكمال لفنادق املجموعة في كل من الكويت � مسقط � 

حتت رعاية وزيرة السياحة واآلثار مها اخلطيب 
قامت الشركة العملية للفنادق بتدشني أول فنادقها 
حتت العالمة التجارية املرموقة إيبيس في العاصمة 
عمان والذي يعتبر أول الفنادق االقتصادية العاملية 
ف����ي األردن، وذلك ضمن احتف����ال أقيم يوم الثالثاء 

املوافق 10 اجلاري.
وكان في حضور االحتفال ومراسم التدشني الرسمي 
لفندق إيبيس عمان كبار الشخصيات األردنية من 
القطاعني احلكومي واخلاص وحشد من رجال األعمال 
البارزين باإلضافة إلى ممثلي وسائل الصحافة واإلعالم 
الذين كان في استقبالهم جميعا نائب رئيس مجلس 
إدارة »املجموعة العملية القابضة« ورئيس مجلس 
إدارة الشركة العملية للفنادق الشيخ مبارك عبداهلل 
املبارك ومدير العمليات التنفيذي لشركة أكور للضيافة 
في الشرق األوسط وافريقيا واحمليط الهندي وجزر 
الكاريبي تش����ارلي الجنليس، باإلضافة إلى املدير 
التنفيذي لش����ركة أكور الشرق األوسط كريستوف 

النديس.
وقد اس����تهلت مراس����م التدشني الرس����مي التي 
ش����هدتها ساحة الفندق املفتتح حديثا بقص شريط 
االفتتاح، تال ذلك إقامة مأدبة عشاء قدمت فيها أشهى 
املأكوالت الفرنس����ية والعربية التقليدية واملتنوعة 
والتي استمتع احلضور بتذوقها على أنغام موسيقى 

اجلاز احلية.
ويأت����ي افتتاح فن����دق إيبيس عم����ان في إطار 
االستراتيجية التوسعية لشركة أكور الشرق األوسط 
والشركة العملية للفنادق وتعزيزا للشراكة القوية 
التي جتمع بينهما وملوقعهما الريادي في قطاع الفنادق 
االقتصادية في املنطقة والوجهات الناشئة اجلديدة 
فيها من خالل خدمة مسافري األعمال والترفيه الذين 
يتطلعون إلى خدمة ذات جودة عالية وقيمة أفضل 

تحت رعاية وزيرة السياحة واآلثار األردنية

هل سقط 
عن عرش العملة

الرئيسية في العالم

الدوالر
؟!


