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حركة األسهم

الدوالر يتأثر سلبًا بعد تصريحات الفيدرالي األميركي

إيقاف 13 شركة عن تداوالت البورصة الكويتية 

واشنطن تنسحب من صندوق للتنمية 
في أميركا الالتينية

سوق المال المغربي يحتل المرتبة الثالثة عربيًا 
والـ 30 عالميًا

البطالة في منطقة اليورو 
في أدنى مستوياتها 

ا�س��تقرت اأ�س��عار ال��دولر الأمريك��ي يف بداية 
ب�س��بب  الآ�س��يوية  الأ�س��واق  يف  التعام��ات 
البيان��ات القت�س��ادية الأمريكي��ة "الفات��رة" 
البن��ك  اأع�س��اء  ت�رصيح��ات  اإىل  بالإ�س��افة 
التوقع��ات برف��ع  املرك��زي الأمريك��ي ح��ول 

اأ�سعار الفائدة الأمريكية
وثب��ت موؤ���رص ال��دولر الأمريك��ي ، اأمام �س��لة 
العمات الرئي�س��ية، لي�س��تقر ح��ول 100390 

يف بداية التعامات يف الأ�سواق الآ�سيوية

وكان �س��عر الدولر انخف�ض الأ�سبوع املا�سي 
98858، وه��و الأدن��ى ل��ه من��ذ  لي�س��ل اىل 
11 نوفم��ر وذل��ك يف اأعق��اب ف�س��ل الرئي�ض 
م���رصوع  بتمري��ر  ترام��ب  دونال��د  الأمريك��ي 
قانون اإ�س��اح نظام الرعاية ال�س��حية ال�سهر 

املا�سي
ويرتق��ب امل�س��تثمرون خال الأ�س��بوع احلايل 
املتعلق��ة  الأمريكي��ة  القت�س��ادية  البيان��ات 
بتقرير الوظائف خارج القطاع الزراعي والتي 
توؤثر يف التوقعات برفع الفائدة الأمريكية يف 

امل�ستقبل القريب. 

اأعلن��ت »بور�س��ة الكوي��ت« وق��ف اأ�س��هم 13 
�رصك��ة عن التداول ابتداًء من اأول اأم�ض )الأحد( 
لعدم تقدمي البيانات  املالية ال�س��نوية اخلا�سة 
بهم بعد انق�س��اء املهلة القانونية، وهي ثاثة 

اأ�سهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية 
ونقل��ت وكال��ة الأنب��اء الكويتي��ة »كون��ا« عن 
»البور�س��ة« قوله��ا اإن ال�رصكات التي �س��ملها 
املالي��ة  »ال�ست�س��ارات  �رصك��ة  ه��ي  الوق��ف 
الوطني��ة«  و»ال�س��تثمارات  )ايف��ا(  الدولي��ة« 
املالي��ة  »اأرزان  وجمموع��ة  )ا�س��تثمارات( 

و»امل��دار  )اأرزان(  وال�س��تثمار«  للتموي��ل 
للتمويل وال�ستثمار« )مدار( 

و�س��مل الوقف اأي�س��ًا �رصكات »نور لا�ستثمار 
املايل« )نور( و»الكويتية البحرينية لل�سريفة 
الدولية« )�سريفة( و»الدار الوطنية للعقارات« 
)ادن��ك( و»الوطني��ة ال�س��تهاكية القاب�س��ة« 
)ا�ستهاكية( و»�سرنجي القاب�سة« )�سرنجي( 

اإ�س��افة اإىل �رصكات »رابط��ة الكويت واخلليج 
لا�س��تثمار  و»اخلليجي��ة  )الرابط��ة(  للنق��ل« 
لانت��اج  و»النخي��ل  )برتوغل��ف(  الب��رتويل« 
للتج��ارة  و»م���رصف  )النخي��ل(  الزراع��ي« 

واملقاولت« )م�رصف( .

اأعل��ن رئي���ض »بن��ك التنمية ب��ني الأمريكتني« 
اأن الولي��ات املتح��دة، وه��ي م��ن امل�س��اندين 
املتع��ددة  الإقرا���ض  ملوؤ�س�س��ات  الرئي�س��يني 
الأطراف، لن جتدد اإ�سهامها ل�سندوق يف البنك 

يدعم م�رصوعات تنموية. 
ورب��ط رئي���ض البن��ك لوي�ض الرت��و مورينو يف 
ال�س��نوى  الجتم��اع  خ��ال  �س��حايف  موؤمت��ر 
ملجل�ض حمافظي البنك، يف مدينة ا�سون�س��يون 
عا�س��مة باراغ��واي، الق��رار الأمريك��ي بتحول 
يف ال�سيا�س��ة منذ توىل الرئي���ض دونالد ترامب 

الرئا�سة يف كانون الثاين )يناير( املا�سي.
وق��ال مورين��و اإن الوف��د الأمريك��ي اأ�س��ار يف 
اجتماع عقد يف ت�رصين الأول )اأكتوبر( 2016 
اإىل ا�ستعداده لاإ�س��هام »ولكن كل ذلك يتوقف 
عل��ى نتيجة النتخابات«، م�س��يفًا  ، وفور بدء 
حكومة ترامب اأبلغونا يف بداية �سباط )فراير( 

اأن الوليات املتحدة لن تقدم اأي اإ�سهام. 
وق��ال البن��ك يف بي��ان اإن ه��ذا ال�س��ندوق اأحد 

واإن  بو���ض  ج��ورج  الأ�س��بق  الرئي���ض  اأف��كار 
الولي��ات املتحدة ب�س��كل تاريخ��ي اأكر مانح 
لل�س��ندوق ، وتتعه��د الدول الأع�س��اء يف البنك 
تق��دمي دعم م��ايل لل�س��ندوق كل عدة �س��نوات. 
ويف اجتم��اع ت�رصين الأول )اأكتوبر( املا�س��ي 
تق��دمي  عل��ى  البن��ك  اتف��ق جمل���ض حمافظ��ي 
33 ملي��ون دولر اإ�س��افية لل�س��ندوق خ��ال 
امل��دة م��ن 2019 حت��ى 2023 ، ويقدم »بنك 
التنمية ب��ني الأمريكتني« قرو�س��ًا للحكومات 
وال���رصكات لتموي��ل م�رصوع��ات ت��رتاوح ب��ني 
م�س��اريع �س��خمة للبني��ة الأ�سا�س��ية و�رصكات 
�س��غرية. ويقول البنك الذي اأ�س�ض العام 1959 
اإنه م�س��در الإقرا�ض الرئي�س��ي لتمويل التنمية 
يف اأم��ريكا الاتيني��ة اإذ ق��دم قرو�س��ًا بلغ��ت 
دولر  بلي��ون  و13.8  دولر  بلي��ون   11.34

عامي 2015 و2016 بالرتتيب. 
وكان »�س��ندوق ال�س��تثمار املتعدد الأطراف« 
ال��ذي اأن�س��يء يف 1993 اأداة لتوف��ري التمويل 
وامل�س��اعدة الفنية للم�رصوعات ال�س��غرية التي 

تهدف اإىل توفري فر�ض اقت�سادية للفقراء 

�سنفت وكالة »زي ين« الريطانية، املركز 
امل��ايل يف ال��دار البي�س��اء، يف املرتب��ة 30 
عاملي��ًا وراء باري�ض الت��ي حلت يف املرتبة 29، 
والثالث��ة عربي��ًا بعد دب��ي )25( واأب��و ظبي )28( 
يف ت�س��نيف اأف�س��ل الوجهات لا�س��تثمارات املالية 

العاملية خال العام املا�سي .
واعتم��دت الوكال��ة جمل��ة م��ن املعاي��ري منه��ا الرتباط 
بالأ�س��واق الدولي��ة،  وال�س��فافية وج��ودة اخلدم��ات والبنى 
التحتية، وحجم ال�سوق والن�ساط والعائد على ال�سندات والأ�سهم 
وغريه��ا.  وح�س��لت ال�س��وق املغربي��ة على 674 نقط��ة جعلتها 
حتت��ل املرتب��ة الأوىل يف الق��ارة الأفريقي��ة بعدها جوهان�س��بورغ 
وج��زر موري�س��يو�ض )59 و71( عل��ى الت��وايل، وُعّدت الدار البي�س��اء 
اأف�سل الأ�سواق يف جمموع البحر الأبي�ض املتو�سط قبل بور�سة تل اأبيب 
الت��ي جاءت يف املرتبة 32 وميانو اليطالية 56 ومدريد 68 واأثينا 88 

يف اآخر الرتتيب ب�سبب حالة الإفا�ض التي تتهدد موازنة احلكومة.
وحل��ت بور�س��ة لن��دن يف املرتب��ة الأوىل عامليًا ب���782 نقطة تلتها بور�س��ة 

نيويورك ب�780 نقطة و�سنغافورة 760 نقطة.
واأ�س��ارت الوكالة الريطانية التي اأ�س��درت اأول اأم�ض تقريره��ا ال�21، اإن 6 مراكز 

م��ال عربي��ة فقط ت�س��تجيب للمعاي��ري الدولية يف جم��ال املعام��ات املالية، هي 
دب��ي واأب��و ظبي والدار البي�س��اء، والدوح��ة والبحرين والريا���ض يف حني خرجت 
من الت�س��نيف كل البور�س��ات الأخرى الواقعة يف منطقة ال�رصق الأو�س��ط و�س��مال 
اأفريقيا التي و�س��فت باأنها ل ت�س��تجيب لكل ال�رصوط لأ�سباب خمتلفة، هي اجلزائر 
وتون�ض وليبيا وم�رص والأردن ولبنان و�سورية والعراق واليمن وفل�سطني واإيران  . 
وكان��ت البور�س��ة املغربية حققت العام املا�س��ي اأرباحًا جت��اوزت 30 يف املئة 
وارتفع موؤ�رص »مازي« اإىل 11644 نقطة وكان ي�سجل 9359 نقطة عام 2012. 
وبلغت القيمة ال�س��وقية لبور�س��ة الدار البي�س��اء 583 بليون دره��م بزيادة 138 

بليونًا )نحو 14 بليون دولر( يف اأربع �سنوات.
 ووزعت البور�سة العام املا�سي 24 بليون درهم عائدات على الأ�سهم وال�سندات 

وت�س��مل اأ�س��واق املال يف الدار البي�س��اء اإىل جانب البور�سة، املركز املايل الدويل 
»كازابانكا هاب فينان�ض« وهي موؤ�س�سة ت�رصف عليها احلكومة وتعمل يف جمال 
ج��ذب ال�س��تثمارات الأجنبية، ومتل��ك اتفاق �رصاكة مع بور�س��ة لندن وحي املال 
)ال�س��يتي(، م��ن اأج��ل التعريف بفر���ض ال�س��تثمار املتاحة يف املغ��رب وجمموع 
املنطقة والقارة، وللقيام بدور الو�س��يط املايل وال�س��تفادة من عراقة �س��وق املال 
اللندني��ة  ويوجه املركز حاليًا جل ا�س��تثماراته نحو الق��ارة الأفريقية ب�رصاكة مع 
البن��ك الأفريق��ي للتنمي��ة يف اأبيدجان يف �س��احل الع��اج حتت ا�س��م »اأفريكا 50« 
براأ�س��مال اأويل يبل��غ 3 باي��ني دولر �س��ريتفع اإىل 10 باي��ني، لتمويل م�س��اريع 
يف البنى التحتية والطاقات املتجددة والكهرباء والزراعة وال�س��ياحة وال�س��ناعة 

واخلدمات 

اأعل��ن املكت��ب الوروب��ي لاح�س��اءات ان ن�س��بة البطالة يف منطق��ة اليورو 
تراجعت 0،1 نقطة يف فراير، لت�س��ل اىل %9،5 م�س��جلة اأدنى م�س��توياتها 
من��ذ ماي��و 2009، ويتطابق ه��ذا الرقم مع توقعات املحللني الذين �س��األهم 
اآراءه��م مكت��ب فاكت�س��ت للخدم��ات املالي��ة. وق��د تراجعت هذه الن�س��بة يف 
�س��بتمر 2016 اىل ما دون العتبة الرمزية %10،0. وتوا�سل الرتاجع منذ 
ذلك احلني، لكن هذا الرتاجع يت�س��من تفاوتا كبريا بني الدول الع�س��اء 19 
التي اعتمدت العملة املوحدة، وت�س��جل املاني��ا )%3،9( او مالطا )4،1%( 
ن�س��با �س��عيفة جدا، اما ا�س��بانيا )%18،0( واليونان )%23،1 يف كانون 
الول/دي�س��مر 2016، اآخ��ر رق��م متواف��ر(، فتوا�س��ان اظهار اأعلى ن�س��ب 
بطال��ة يف منطق��ة الي��ورو، وتبق��ى بطال��ة ال�س��بان مرتفعة ج��دا يف هذين 
البلدي��ن: %45،2 يف اليون��ان، و%41،5 يف ا�س��بانيا، وكذل��ك يف ايطاليا 
)%35،2(، يف حني ل تبلغ �سوى %6،6 يف املانيا. من جهتها، بلغت ن�سبة 
البطالة بني البلدان ال 28 لاحتاد الوروبي، %8،0، اي اأ�سعف ن�سبة منذ 
يناير 2009، وي�سجل هذا الرقم تراجعا يف 26 دولة ع�سوا، لكنه يتقدم يف 
الدمن��ارك )م��ن 6،0 % اىل %6،4( ويف ليتوانيا )من %8،0 اىل 8،3%(. 
ويف فرن�سا، ما زال ثابتا منذ ت�رصين الثاين/نوفمر 2016، اي 10،0  %

واتف��ق ق��ادة دول الحت��اد الأوروب��ي يف وق��ت �س��ابق  عل��ى تخ�س��ي�ض 8 
مليارات يورو ملواجهة م�سكلة البطالة، وخ�سو�سا بني ال�سباب.

السياسات الحكومية األردنية تجذب 5 باليين دوالر استثمارات في الطاقة

اأعلن رئي�ض الوزراء الأردين هاين امللقي، اأن ال�سيا�سات 
الطاقة  قطاع  يف  احلكومة  اتبعتها  التي  اخلا�سة 
يف  واأجنبية  عربية  ل�ستثمارات  ا�ستقطابًا  »اأثمرت 

القطاع«، مقّدراً قيمتها بنحو 5 بايني دولر. 
واأو�سح ممثًا العاهل الأردين امللك عبداهلل الثاين،يف 
للطاقة  الثالثة  الدولية  الأردنية  القمة  اأعمال  افتتاح 
للبحث  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  تنظمها  التي 
حتدياته،  ومناق�سة  القطاع  يف  ال�ستثمار  فر�ض  يف 
منّفذة  م�ساريع  ت�سمل  التي  ال�ستثمارات  »ه��ذه  اأن 
حكومية  �سيا�سات  نتيجة  جاءت  التنفيذ،  قيد  واأخرى 
ال�ستثمار  القطاع وزيادة حجم  �سعت اىل رفع كفاءة 
فيه، بالرتكيز على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح 
للتوظيف  والأجنبي  املحلي  اخلا�ض  للقطاع  املجال 

امللقي  وو�سف  و�سفافة«.  عادلة  تناف�سية  بيئة  يف 
قطاع الطاقة يف الأردن باأنه »من القطاعات الوا�سحة 
�ساملة  وطنية  ا�سرتاتيجيات  �سمن  ويعمل  املنظمة، 
متطورة بح�سب الظروف، اأحدثها تلك الوطنية ال�ساملة 
والهادفة   ،2025  -  2015 لعامي  الطاقة  لقطاع 
اإىل زيادة م�ساهمة م�سادر الطاقة املحلية يف خليط 
الطاقة الكلي من خال تعزيز ا�ستغال م�سادر الطاقة 
الزيتي  ال�سخر  وكذلك  الكهرباء  لتوليد  املتجددة 
الكهرباء   توليد  يف  بديًا  النووية  الطاقة  واإدخ���ال 
واأكد اأن الأردن »كّثف جهوده لزيادة البحث والتنقيب 
الكهربائي  الربط  م�ساريع  وتعزيز  والغاز  النفط  عن 

الإقليمي واأنابيب النفط والغاز«.
 ولفت النظر اإىل اأن احلكومة »و�سعت برناجمًا تنفيذيًا 
مبادرات  �سملت  ال�سرتاتيجية،  الأه���داف  لتحقيق 
ا�ستثمارية  فر�سًا  ُتعد  التي  التحتية  البنى  وم�ساريع 

هذه  خال  �سُتعر�ض  وهي  اخلا�ض،  للقطاع  متاحة 
ابراهيم  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزير  وعّد  القمة«.  
�سيف، اأن اجلهود »اأثمرت تطوير 1500 ميغاواط من 
جتاوز  وبا�ستثمار  والرياح  ال�سم�سية  الطاقة  م�ساريع 
بليوين دولر«.  وقدر و�سول م�ساهمة الطاقة املتجددة 
الطاقة  من  املئة  يف   20 اإىل  الكلي  الطاقة  خليط  يف 
 ،  2020 عام  بحلول  الأردن  يف  املولدة  الكهربائية 
واأ�سار اإىل »حتقيق الإقفال املايل الناجح لبناء حمطة 
توليد الكهرباء الأوىل با�ستخدام احلرق املبا�رص لل�سخر 
الزيتي بقدرة 470 ميغاواط، وبكلفة ا�ستثمارية 2.2 
بليون دولر«. وراأى اأن امل�رصوع هو »احلجر الأ�سا�ض 
نحو تطوير ا�ستغال ال�سخر الزيتي، والذي ي�ساهم يف 
حتقيق اأمن التزود بالطاقة، خ�سو�سًا اأنه يعتمد على 
عام  امل�رصوع  ت�سغيل  متوقعًا  للوقود«،  حملي  م�سدر 
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ويف الطاقة النووية، ك�سف �سيف اأن الأردن »قطع من 
يف  كبرياً  �سوطًا  الأردنية  الذرية  الطاقة  هيئة  خال 
الفنية والقانونية  اللوج�ستية والتفاقات  التح�سريات 
»مرتبط  الأردن  اأن  وذكر  امل�رصوع«.  لتنفيذ  الازمة 
م�سادر  لتنويع  ودولية  اإقليمية  وم�ساريع  باتفاقات 
الغاز  خ�سو�سًا  التزويد  اأمن  وتعزيز  بالطاقة  التزود 
»�سمن  الأردن  اأن  على  و�سدد  والنفط«.   الطبيعي 
املحاور  هذه  على  العمل  يف  جنح  متوازية  م�سارات 
»النجاح  اإن  وقال  والرامج«   امل�ساريع  هذه  واإجناز 
من  املحلية  امل�سادر  ا�ستغال  �سعيد  على  املحقق 
من  مزيد  جذب  خال  من  املتجددة،  ومنها  الطاقة 
اأظهرت  كما  الأردن،  جعل  الأجنبية،  ال�ستثمارات 
العربية  الدول  وا�ستطاعات دولية، يف طليعة  تقارير 
وتنظيمية  وت�رصيعية  قانونية  اأط���راً  و�سعت  التي 
لتوليد  املتجددة  الطاقة  م�سادر  ل�ستغال  مكتملة 

الكهرباء، باإ�سدار قانون الطاقة املتجددة وتر�سيدها 
اأن  على  �سيف  و�سدد  الناظمة«.  والتعليمات  والأنظمة 
لنجاح  الازمة  املقومات  متلك  ال�ستثمارية  »البيئة 
اإن  اإذ  والأجنبي،  املحلي  اخلا�ض  القطاع  ا�ستثمارات 
الأردن بلد اآمن وم�ستقر وله موقع ا�سرتاتيجي متو�سط 
م�ساريع  لعبور  اأمن��وذج��ي  بلد  اأن��ه  كما  الإقليم،  يف 
م�ساريع  مثل  اجل��وار،  دول  اإىل  اأرا�سيه  يف  الطاقة 
ومل  الكهربائي«.   للربط  والغاز  النفط  اأنابيب  خطوط 
ال�سنوات  خ��ال  طاقة  اأزم��ة  »�سهد  الأردن  اأن  يغفل 
النفط  اأ�سعار  تقّلب  نتيجة  يزال،  ول  املا�سية  الثاث 

وعدم انتظام م�سادر التزود«.
الطاقة،  لفاتورة  ال�سنوية  الكبرية  الكلفة  اأن  واأو�سح   
�سكلت  دينار،  بليون   2.4 املا�سي  العام  بلغت  والتي 
11 يف املئة من الناجت، يف حني بلغت هذه الكلفة يف 
ال�سنوات املا�سية نحو 5 بايني دينار �سكلت 20 يف 

املئة من قيمة الناجت املحلي ، وبح�سور رئي�ض الوزراء 
على  اأم�ض  الأردن��ي��ة  احلكومة  وقعت  امللقي،  ه��اين 
للطاقة  الثالثة  الدولية  الأردنية  القمة  اأعمال  هام�ض 
واتفاقات  تفاهم  مذكرات  �سبع  عّمان،  يف  املنعقدة 
مذكرة  التفاقات  وت�سمل  الطاقة.  جمال  يف  م�ساريع 
تفاهم ل�سترياد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي امل�سال 
الطاقة  وزي��ر  الطاقة  وزارة  عن  وقعها  وت�سديره، 
امل�رصي  ونظريه  �سيف  اإبراهيم  املعدنية  وال���رثوة 
»فجر«  �رصكة  مع  احلكومة  وقعت  كما  امل��ا،  ط��ارق 
الأردنية -امل�رصية اتفاقًا يوؤطر العاقة بني الطرفني 
نقطة  لت�سغيل  واتفاقًا  الطبيعي،  الغاز  بيع  جمال  يف 
التزويد  نقطة  لتنفيذ  وثالثًا  للغاز،  اجلديدة  التزويد 
مل�رصوع  ورابعًا  واإدارتها،  الطبيعي  بالغاز  اجلديدة 
طاقة �سم�سية لتوليد الكهرباء بقدرة 50 ميغاواط يف 

منطقة املا�سونة.

العملة الرقمية تفتح المجال أمام منظمات 
اإلجرام واإلرهاب الدولية 

القت�ساد  على  »بيتكوين«،  مقدمها  ويف  الرقمية  العمات  اأ�رصار  تعّد 
ومكافحة تبيي�ض الأموال والع�سابات املنظمة والإرهاب الدويل حقيقة 
املال  عامل  يف  الأخ��رية  ال�رصخة  ت�سكل  اأنها  من  الرغم  على  �ساطعة، 

والأعمال، وفقًا خلراء �سوي�رصيني. 
ويتجان�ض التقرير ال�سوي�رصي مع النتائج ال�سادرة عن منظمة »فاتف« 
وتعميمها،  مالية  �سيا�سات  هند�سة  على  تعمل  التي  امل�ستقلة  الدولية 

بهدف حماية النظام املايل من تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب 
على  »فاتف«،  منظمة  يف  زمائهم  مع  ال�سوي�رصيون  اخل��راء  وُيجمع 
الدفع  اأنظمة  الرقمية خ�سو�سًا »بيتكوين«، �ستكون موجة  العمات  اأن 
امل�ستقبلية ملايني امل�ستهلكني. ويف الوقت ذاته، �ستعطي هذه العمات 
واملتهّربني  والإرهابيني  الإجرامية  املنظمات  اأم��ام  مفتوحًا  جماًل 
اأن  ي�ستحيل  واإخفائها،  �رصعية  غري  اأموال  لتدوير  ال�رصيبي  الدفع  من 
 ،2009 عام  ُولدت  التي  »بيتكوين«  اأن  ُيذكر  الدويل.  القانون  يطالها 
هي العملة الفرتا�سية الأوىل التي مل ي�سدرها اأي م�رصف مركزي يف 
العامل اأو اأي هيئة مالية حكومية، والتي اأُطلق عليها ا�سم العملة الأوىل 
ب� »بيتكوين« حتى  الكريبتوغرافية.  ويزداد عدد امل�سغلني املتعاملني 
يف �سوي�رصا، اأي ميكن فتح ح�ساب م�سابه للح�ساب امل�رصيف الكا�سيكي، 

لكن يعتمد على ال� »بيتكوين«. 
ولفت النتباه اىل اأن هوؤلء ل ينتمون اإىل لئحة امل�سغلني الذين يعملون 
حتت طيات قوانني مكافحة تبيي�ض الأموال، ما يعني اأن امل�سغلني يف 

جتارة العمات الرقمية عمومًا، لي�سوا معنيني بالتقيد باأي اآلية 
رقابة دولية، حت�سهم على التاأكد من هوية الزبائن وخزن ما 

يتوافر من معلومات عنهم، بهدف اإباغ ال�سلطات املحلية 
هوية  اأن  ومب��ا  فيها.  م�سكوك  جتارية  �سفقة  اأي  عن 

تبقى  الرقمية  العمات  جتارة  يف  والزبائن  امل�سغلني 
الدوليون  املاليون  املراقبون  ي�سع  ل  معروفة،  غري 

يبقى  هدفهم  اأن  مبا  الأي��دي«  »مكتويف  البقاء  اإل 
جمهول الهوية. وميكن �رصاء البيتكوين عن طريق 

اأو  اأخرى  �سعبة  عملة  اأي  اأو  الدولر  اأو  اليورو 
فيتم  بيعها  اأما  اأخ��رى.  رقمية  عمات  حتى 

بالطريقة ذاتها.
حول  »بيتكوين«  عملة  انت�سار  وع��ن 

الكلي  عددها  باأن  خراء  يفيد  العامل، 
)اأبريل(  ني�سان  يف  مليون   21 بلغ 

من عام 2014، ملا قيمته ال�سوقية 
وت�سري  تقريبًا.  دولر  بليون   5.5

اإىل  ل��وزرن  مدينة  يف  م�سادر 
ال��دويل  الإره���اب  متويل  اأن 

عر العمات الرقمية حتول 
حقيقة،  اإىل  ح��ل��م  م���ن 

التكنولوجيا  ب�سبب 
اأن  امل��ت��ق��دم��ة. ومب��ا 

»بيتكوين«  عملة 
ت����ث����ري ���س��ه��ي��ة 

الإرهاب  ممويل 
ال�������������دويل، 

الكريبتوغرافية  العملة  هذه  تفادي  حت��اول  �سوي�رصا  اإن  القول  ميكن 
اإىل الأخطار امُلحدقة باأمن الباد. علمًا اأن ال�سبكة  على اأرا�سيها، نظراً 
اإلكرتونية تت�سل  العنكبوتية �سهدت يف ال�سنوات الأخرية، ولدة مواقع 
لزوارها حول كيفية  اإرهابية مثل »داع�ض«، تعطي تعليمات  مبنظمات 
ا�ستعمال عملة »بيتكوين«، لالتفاف حول اأنظمة املراقبة بهدف متويل 
متويل  »بيتكوين«  بعملة  التداول  ي�سمل  ول  الدولية.  الإرهاب  �سبكات 
مقدمها  يف  اأخرى  قطاعات  اأي�سًا  يطاول  بل  ح�رصاً،  الدويل  الإره��اب 
اأخرى  وخدمات  و�سلع  املزورة  ال�سفر  وجوازات  والأ�سلحة  الأدوية  بيع 
ون�ساطات  الأموال  وتبيي�ض  باملخدرات  التجارة  عن  ناهيك  و�رصائها، 
القر�سنة املعلوماتية. ولفت للنظر اأن هذه الن�ساطات تتم ب�رصية تامة 

عر اللجوء اإىل تنفيذ �سفقات مالية كبرية عر عملة »بيتكوين«.
وعلى �سعيد القارة القدمية يحاول اأ�سخا�ض يف عامل الحتيال، اعتماد 
اأنظمة دفع مماثلة ملا تبنته �رصكة »�سكيل رود« الأمريكية، التي عملت 
الأمريكية  ال�سلطات  اأن  يذكر  نهائيًا.  اإغاقها  على  الأمريكية  ال�سلطات 
األف   174 نحو  على  الأم��ريك��ي��ة،  ال�رصكة  ه��ذه  داخ��ل  يدها  و�سعت 
عر�ض  طريق  وعن  دولر.  مليون   34 �سوقيًا  جمموعه  ملا  »بيتكوين« 
وت�سويق كل ما يخطر يف الراأ�ض الب�رصي من �سلع وخدمات غري �رصعية، 
بليون   1.2 اإىل  و�سلت  �سنوية  عائدات  توليد  من  ال�رصكة  هذه  متكنت 
دولر اأو ما جمموعه 9.5 مليون »بيتكوين«. ويف مقابل بيع هذه ال�سلع 
كانت ال�رصكة تتقا�سى عمولة، ترتاوح ما بني 8 و15 يف املئة من قيمة 
املبيعات. ول �سك يف اأن اأذكياء التجارة غري ال�رصعية ي�سعون اإىل تفعيل 

مفهوم �رصكة »�سكيل رود« اأوروبيًا.
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