
للدول،  النقدية  ال�سيا�سة  اأدوات  من  اأداة  "التعومي"   
ت�ستخدم فقط مع العمالت التي حتدد احلكومات قيمتها، 

وال تكون مرتوكة لعوامل اأخرى.
الذي  العملة"،  قيمة  "انخفا�ض  عن  التعومي  ويختلف   

حتدده ال�سوق املفتوحة على اأ�سا�ض العر�ض والطلب.
 والتعومي عك�ض الربط، فالعمالت املربوطة مقابل عملة 
رئي�سية اأو �سلة عمالت يتم تعوميها من خالل "فك" الربط 
جزئيا اأو كليا، اأما انخفا�ض قيمة العملة فعك�سُه ارتفاع 
قيمتها، كما يحدث للعمالت الرئي�سية يف االأ�سواق احلرة 
ترتفع  اإذ  غريها،  اأو  اليورو  اأو  االأمريكي  ال��دوالر  مثل 
قيمة تلك العمالت اأو تنخف�ض يف ال�سوق ح�سب العر�ض 
متثلها،  التي  االقت�ساديات  اأ�سا�سيات  وق��وة  والطلب، 

وت�رصفات امل�ساربني يف اأ�سواق العمالت.
الوطنية  عملتها  ال�سني  تربط  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى   
باالأ�سا�ض،  االأمريكي  وبالدوالر  عمالت  ب�سلة  )اليوان( 
وترك  االرتباط  هذا  لفك  الغرب  من  ل�سغوط  وتتعر�ض 
عملتها لرتتفع قيمتها اأو تهبط على اأ�سا�ض عوامل ال�سوق، 

وهو ما يعني "تعّوم اليوان".
 وبالفعل، جلاأت ال�سني موؤخرا اإىل تعومي عملتها مقابل 
االنتخابية  احلملة  خ��الل  انتقادات  على  ردا  ال���دوالر، 
وتاأثريها  النقدية  ال�سني  ل�سيا�سات  االأمريكية  الرئا�سية 

على التجارة مع اأمريكا.
تعومي الدينار العراقي

على  العاديل  رحيم  وامل�سارف  االقت�ساد  خبري  اقرتح   
"التعومي  اعتماد  واحلكومة  العراقي  امل��رك��زي  البنك 
الذي  املقيد"  "العامل  من  بدال  العملة  مزاد  يف  املقيد" 
عليه  احلفاظ  يحاول  للدوالر،  ثابت  �رصف  �سعر  يحدد 
ب�سد حاجة ال�سوق من العملة ال�سعبة، لكن م�سوؤولني يف 
البنك يوؤكدون ان االخري يخ�سع للمتغريات االقت�سادية 
النقدي  العراق  احتياطي  ان  اىل  م�سرياً  ال�سوق،  وحركة 
ال�سعبة،  العملة  من  اخلا�ض  القطاع  احتياجات  يغطي 
 160 بن�سبة  العراقي  للدينار  النقدية  الكتلة  وكذلك 
"اأن هناك ثالث طرق تتعامل  العاديل  واأو�سح  باملئة.  
ي�سطلح  اأولها  ال�سعبة؛  العملة  مع  املركزية  البنوك  بها 
عليها ب�"العامل املقيد" التي يعتمدها املركزي 
تت�سمن  والتي  العراقي، 

اإىل  ال��دوالر  و�سخ  ل��ل��دوالر،  ثابت  ���رصف  �سعر  حتديد 
للعمالت  ال�سوقي  ال�سعر  ثبات  على  للمحافظة  ال�سوق 

املتداولة.
 اما الطريقة الثانية وت�سمى "التعومي"، فيو�سح العاديل 
"تق�سي بجعل ال�سوق هو املتحكم ب�سعر ال�رصف"،  انها 
مبينا ان "هذه الطريقة ت�سكل خطراً على ا�سعار ال�رصف، 

كونها تعر�ض الدينار العراقي اىل االنهيار".
اأو  املدار"،  "التعومي  وهي  الثالثة  الطريقة  وتت�سمن   
املقيد، بح�سب العاديل "حتديد �سعر معني للدوالر، واآخر 
العملة تعوم بني هذين  تلك  لترتك  له،  اق�سى  ميثل حدا 
ال�سعرين".  وتابع اخلبري امل�رصيف اأنه يف حال جتاوزت 
ا�سعار ال�رصف احلد االق�سى يقوم البنك املركزي ب�سخ 
املحلية، م�سريا  ال�سوق  الدوالر ح�سب حاجة  كميات من 
اىل انه اقرتح على البنك املركزي واحلكومة اعتماد هذه 
الطريقة "كونها االف�سل، ومعتمدة يف اغلب دول العامل".
البنك  ومزاد  املال  ل�سوق  املراقب  راأى  اآخر  جانب  من   
البنك يحاول احلفاظ  "اأن  �سليم  العراقي حميد  املركزي 
�سيا�سته  ان  اىل  م�سريا  ال�رصف"،  اأ�سعار  ا�ستقرار  على 
االقت�سادية  للظروف  وفقا  "تتغري  وتعليماته  النقدية 
العاملية منذ  النفط  اأ�سعاُر  البلد".   وت�سهد  التي مير بها 
جلوء  ب�سبب  م�ستمراً،  انخفا�سًا  املا�سي  العام  منت�سف 
بع�ض الدول اىل زيادة معرو�سها مقابل قلة الطلب عليه.
 ويقول �سليم وهو خمت�ض مراقب ل�سوؤون ال�سيا�سة املالية 
 60 "اإن احتياطي البنك النقدي انخف�ض اىل  يف العراق 
مليار دوالر ب�سبب تراجع ا�سعار اخلام، لكنه طماأن باأن 
كونه   ، املحلية  العملة  بانهيار  يهدد  ال  االنخفا�ض  هذا 

ي�سد 160 باملئة من الكتلة النقدية للدينار العراقي".
يف  هّون  قد  العالق  علي  املركزي  البنك  حمافظ  وكان   
وقت �سابق من املخاوف التي تقول اإن ا�ستمرار الهبوط 
"البنك  يبيعه  ال��ذي  العراقي  الدينار  على  �سي�سغط 
على  احلا�سلني  واملتعاملني  للم�سارف  املركزي" 

تراخي�ض ب�سعر ثابت 1166 ديناراً للدوالر.
اأن  االأيام، �سرنى  االأ�سواق يف هذه  اإىل  "اإذا نظرنا  وقال 

ال�سعر م�ستقر جداً، ومعقول للغاية".
دينار   1400 حوايل  اإىل  هوت  املحلية  العملة  وكانت   
للدوالر يف ال�سوق املوازية يف منت�سف حزيران املا�سي 

من 1228 قبلها باأ�سبوع.
 و�سمن م�ساعي احلكومة اىل �سد عجز املوازنة، �سّوقت 
بغداد اأول اإ�سدار لها من ال�سندات الدولية يف ت�سع �سنوات 
االأ�سبوع  املتحدة  والواليات  اأوروب��ا  يف 

احلايل.

تلك  من  دوالر  مليارات  �ستة  جمع  احلكومة  وت��وؤم��ل 
االإ�سدارات الدوالرية، لكن العالق قال اإن املرحلة االأوىل 
�سعر  يتجاوز  اأن  وتوقع  دوالر،  ملياري  جلمع  �ستكون 

الفائدة ثمانية يف املئة ب�سبب املخاوف االأمنية.
بقيمة  ل�سندات  حملي  اإ�سدار  اإىل  اأي�سًا  بغداد  وتخطط   
للعام  االأخ��ري  الربع  من  ب��دءاً  دوالر،  مليارات  خم�سة 

احلايل.
تاأثري التعومي

البنك  على  ال�سغط  يقلل  اأن  الدينار  تعومي  �ساأن  من   
املركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة االأجنبية 
مهما  لي�ض  الكلي  االقت�ساد  يف  العامل  هذا  لكن  فيه، 
الوطنية  العملة  قيمة  انخفا�ض  اأن  االأه��م  واإمن��ا  كثرياً، 

نتيجة التعومي �سيوؤدي اإىل زيادة ال�سادرات.
 فاملنتجات العراقية �ست�سبح اأرخ�ض كثرياً يف االأ�سواق 
كثريا  قيمته  انخف�ست  العراقي  الدينار  )الأن  اخلارجية 
اأكرث  ت�سبح  ثم  ومن  وغريهما(  واليورو  الدوالر  مقابل 
كثرياً،  اأغلى  ال��واردات  �ست�سبح  املقابل  يف  تناف�سية.  
من  الكثري  ���رصاء  العراقيني  على  �سي�سعب  ث��م  وم��ن 
بالتايل  وهذا  ب�سدة  اأ�سعارها  الرتفاع  امل�ستوردة  ال�سلع 
الن�ساط  من  ويزيد  املحلية،  ال�سلع  ا�ستهالك  من  �سيزيد 

االقت�سادي الداخلي.
غالبًا  يوؤدي  وال��واردات  ال�سادرات  ميزان  اختالل  لكن   
ما  وه��و  اجلمعي"،  الطلب  "ت�ساعف  ي�سمى  م��ا  اإىل 
طبعًا  وذلك  الت�سخم،  معدالت  ارتفاع  اإىل  بدوره  يوؤدي 

باحل�سابات النظرية وفق "كتب االقت�ساد".
 لكن ي�ساف لذلك اأن ن�سبة "االقت�ساد املوازي" )اأي ما 
هو خارج الكتاب( يف م�رص تكاد ت�ساوي ن�سبة االقت�ساد 
الر�سمي، ما يعني اأن معدالت الت�سخم احلقيقية �ستكون 
وقد  اجلمعي،  الطلب  ت�ساعف  ي�سببه  مما  بكثري  اأعلى 
يعني ذلك مزيدا من االإفقار للطبقات الفقرية بالفعل يف 

املجتمع.
اأ�شكال التعومي

ها: اإما اأن يكون التعومي خال�سًا اأو يكون ُموجَّ
- التعومي اخلال�ض: يتم ترك حتديد �سعر ال�رصف لقوى 
ال�سوق واآلية العر�ض والطلب ب�سكل كامل، ومتتنع الدولة 

عن اأي تدخل مبا�رص اأو غري مبا�رص.
لقوى  ال�رصف  �سعر  حتديد  ترك  يتم  ه:  امُلوجَّ التعومي   -
)عرب  تتدخل  الدولة  لكن  والطلب،  العر�ض  واآلية  ال�سوق 
م�رصفها املركزي( ح�سب احلاجة من اأجل توجيه اأ�سعار 
ال�رصف يف اجتاهات معينة من خالل التاأثري يف حجم 

العر�ض اأو الطلب على العمالت االأجنبية.
اأن�سار التعومي:-

منظرو  داف���ع  لطاملا   

فريدمان  )ميلتون  االقت�ساد  يف  النقدية  املدر�سة 
اأ�سعار  حترير  اأن  زاعمني  العمالت،  تعومي  عن  منوذجا( 
االقت�سادية  االأ�سا�سيات  تعك�ض  �سيجعلها  ال�رصف 
الت�سخم،  التجاري،  الر�سيد  )النمو،  البلدان  ملختلف 
اأ�سعار الفائدة(، و�سيقود ذلك بالتايل اإىل اإعادة التوازن 
اجلارية  املعامالت  وح�سابات  التجارية  للعالقات 

با�ستمرار وب�سكل اآيل.
 ويرى هوؤالء االقت�ساديون، على غرار التيار الكال�سيكي 
االأ�سعار -اأ�سعار  اأن حترير جميع  االقت�ساد،  اجلديد يف 
ال�سلع واخلدمات، اأ�سعار الفائدة، اأ�سعار العمل )االأجور(، 
اأ�سعار النقد االأجنبي )اأ�سعار ال�رصف( -وترك حتديدها 
لالأ�سواق من دون اأي تدخل اأو توجيه من الدولة، ي�سمن 

دائما الو�سول اإىل حالة التوازن.
 وينبع ذلك من اإميانهم االأعمى بكفاءة االأ�سواق، بالرغم 
من اأن الواقع االقت�سادي اأثبت غري مرة اأن االأ�سواق يف 
الرهن  )اأزمة  الكوارث  اإىل  تقود  وال�سبط  الرقابة  غياب 

العقارية يف الواليات املتحدة منوذجا(.
ويربر هوؤالء اقتناعهم بتعومي العملة قائلني اإن اأي عجز 
جتاري �سيوؤدي اإىل طلب مكثف على العمالت االأجنبية، 
مقابل  الوطنية  العملة  قيمة  انخفا�ض  اإىل  �سيوؤدي  مما 
العمالت االأجنبية، وبالتايل اإىل تعزيز القدرة التناف�سية 
للبلد املعني.  وهذا كفيل، ح�سب قولهم، بزيادة ال�سادرات 
واحلد من الواردات، فيعتدل بذلك عجز امليزان التجاري 
ويعود اإىل حالة التوازن. واملنطق نف�سه يعمل يف اجتاه 

عك�سي يف حال وجود فائ�ض جتاري.
االقت�سادات  بتبني  كثريا  التعومي  اأن�سار  رحب  وقد   
العائمة  ال�����رصف  اأ�سعار  الأنظمة  ال��ع��امل  يف  ال��ك��ربى 
)املرنة(، بعد انهيار اتفاقية بريتون وودز يف �سبعينيات 
منظومة  قبل  من  اأر�ست  قد  كانت  التي  املا�سي،  القرن 
قابلة  )لكنها  ثابتة  اأ�سعار �رصف  على  تقوم  دولية  نقد 

للتعديل( بني العمالت.
خيبة اأمل

 بعد عدة عقود من اعتماد اأنظمة اأ�سعار ال�رصف العائمة 
العامل )مبا يف ذلك  وتعميمها على عدد كبري من بلدان 
باإعادة  وعوده  العملة  تعومي  ينجز  مل  النامية(،  البلدان 
اآمال  للعامل، ومل تتحقق  التجارية  اإىل املوازين  التوازن 

اأن�ساره.
امل�ستوى  عن  كثريا  ابتعدت  اجلارية  ال�رصف  فاأ�سعار   
املفرت�ض اأنه يقود اإىل التوازن، واأكرب �ساهد على ذلك هو 
GLOBAL IMBA - )حجم االختالالت العاملية 
ANCES( التي و�سلت اإىل م�ستويات قيا�سية وال تزال 

ع�سية على املعاجلة.
اإ�سافة  االأوروبية  البلدان  وبع�ض  املتحدة  فالواليات   
اإىل بلدان نامية عديدة تعرف حالة عجز جتاري هيكلي 
تعرف  امل��ق��اب��ل  ويف  ع��ق��ود،  ع��دة  منذ 
واأملانيا  ال�سني 

تراجع حاد في استيراد 

العراق للسيارات 
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وزارة النفط تعرض أربعة مصاف لالستثمار

المالية النيابية: تأخر إرسال الموازنة 
مخالفة قانونية

 اأعلنت وزارة النفط عن قيامها بعر�ض اربعة م�ساف لال�ستثمار.
املدرج��ة  امل�س��ايف  ان  )اجلورن��ال(  ورد  بي��ان  يف  ال��وزارة  وقال��ت 
لال�س��تثمار وفق قانون اال�س��تثمار رقم 64 هي م�س��فى كركوك بطاقة 
150 الف برميل يوميا و م�سفى الكوت بطاقة 100 الف برميل يوميا 
و م�سفى ال�سماوة بطاقة 70 الف برميل يوميا وم�سفى الب�رصة بطاقة 
100 الف برميل يوميا".  وكان وزير النفط جبار لعيبي اعلن اجلمعة 
املا�س��ية، طرح م�س��فى النا�رصية يف حمافظة ذي قار اىل اال�س��تثمار 

من قبل ال�رصكات املحلية والعاملية. 
 وق��ال وزي��ر النف��ط يف بي��ان ورد )اجلورن��ال(، ان "ال��وزارة و�س��من 
خططه��ا الرامي��ة اىل تطوي��ر قطاع الت�س��فية وتعظيم االنت��اج الوطني 
م��ن امل�س��تقات النفطي��ة تعلن عن فتح باب اال�س��تثمار ام��ام ال�رصكات 
الر�س��ينة للتناف�ض على بناء وت�سغيل م�س��فى النا�رصية وفق القوانني 

والتعليمات النافذة". 

 �س��كك وزي��ر املوارد املائية ح�س��ن اجلناب��ي من خلو ه��ور “اأبو زرك” 
���رصق مدينة النا�رصي��ة من وباء “زه��رة النيل” الت��ي اجتاحت االأنهر 

وامل�سطحات املائية يف العراق.
 وكانت و�س��ائل اعالم حملية قد اأعلنت عن الق�س��اء على “زهرة النيل” 
يف ه��ور “اأب��و زرك” بع��د انطالق حمل��ة وا�س��عة على النطاق ال�س��عبي 
واحلكومي للق�ساء على هذه الزهرة يف حمافظات و�سط وجنوب البالد.
 وكتب اجلنابي على �سفحته ال�سخ�سية على مواقع التوا�سل االجتماعي 
ان��ه “طلب مني زمالئي يف الوزارة ان اأعلن ان اإ�س��ابة “هور ابو زرك” 
بوب��اء زهرة النيل ق�س��ي عليه��ا، وان الهور االآن خال م��ن زهرة النيل، 

فرف�ست”.
واأ�س��اف انه “طلب��ت ان تتكثف “دوريات” مالحق��ة زهرة النيل خالل 
االأي��ام الثالث��ة املقبل��ة للتاأكد من خلو هذا امل�س��طح املائ��ي الكبري من 

االإ�سابة قبل املغامرة باإعالن �سيء”.
وتاب��ع اجلناب��ي بالقول ان��ه “ال نريد اعالم��ا زائفا بل تق��دمي معلومة 
�س��حيحة للمواطن��ني، اأمتن��ى ان اوؤكد الق�س��اء على هذه النبت��ة الوباء 

خالل اأيام”.

 قدم �س��ندوق اال�س��كان، التاب��ع لوزارة االعم��ار واال�س��كان والبلديات 
العامة، 6 اآالف دفعة اقرا�سية خالل �سهر اآب املا�سي.

 وذكر بيان للوزارة ورد )اجلورنال(، ان ال�س��ندوق "يوا�س��ل االإجراءات 
الالزمة ل�س��ري املعامالت االقرا�س��ية وفق مبادرة البنك املركزي، حيث 
بلغ عدد الدفعات االقرا�س��ية ل�س��هر اآب 6006 دفعة اقرا�س��ية مق�س��مة 
عل��ى ثالث دفع��ات، الف��ني و899 كدفع��ة اوىل، و841 كدفع��ة ثانية، 

والفني و266 كدفعة ثالثة".
 واأ�س��ار اإىل ان "ال�س��ندوق م�س��تمر يف عمليات الك�س��ف عل��ى الوحدات 
ال�س��كنية يف بغ��داد واملحافظ��ات، اذ بلغ��ت اأعداد جلان الك�س��ف خالل 
�س��هر اآب يف بغ��داد 11 جلنة ومبعدل الف و23 معاملة اقرا�س��ية، ويف 
املحافظ��ات 16 جلن��ة ومبع��دل ال��ف، و600 معاملة اقرا�س��ية، وبهذا 
يكون املجموع الكلي للمعامالت املك�س��وفة خالل ال�سهر املا�سي الفني 

و623 معاملة اقرا�سية".

 عدت اللجنة املالية النيابية، ار�س��ال احلكومة موازنة عام 2017 اىل 
الربملان بعد تاريخ 10 ت�رصين االول املقبل خمالفة قانونية �رصيحة.
 وقال ع�سو اللجنة النائب م�سعود حيدر خالل ت�رصيح �سحفي "نعتقد 
بو�سول املوازنة العامة للعام املقبل اىل جمل�ض النواب يف مطلع ال�سهر 
املقبل الن قانون االدارة املالية الزم احلكومة بار�سال م�رصوع قانون 

املوازنة اىل الربملان قبل تاريخ 10/10 من كل عام".
 وا�ساف انه "يف حال تاأخر احلكومة بار�سال املوازنة فيعترب خمالفة 
قانوني��ة �رصيح��ة من قبل احلكومة وعليها التعجيل باكمال �س��يغتها 
وار�س��الها اىل الربمل��ان لتتم مناق�س��تها والت�س��ويت عليه��ا يف نهاية 

العام اجلاري".

 بح��ث وزير التخطيط �س��لمان اجلميلي، مع موؤ�س�س��ة 
التمويل الدولية، متويل امل�س��اريع اخلدمية املتوقفة 

ب�سبب االزمة االقت�سادية.
وذك��ر بيان لل��وزارة ورد ل�)اجلورن��ال(، اإن اجلميلي 
"التق��ى يف مكتب��ه مبقر الوزارة، وفدا من موؤ�س�س��ة 
التموي��ل الدولي��ة التابع��ة ملجموع��ة البن��ك الدويل 
برئا�س��ة زي��اد بدر مدي��ر مكتب الوكال��ة يف العراق، 
وج��رى خالل اللقاء مناق�س��ة اإمكاني��ة قيام الوكالة 

بدع��م الع��راق يف اإطار تنظيم ال�رصاكة اال�س��تثمارية 
بني القطاعني العام واخلا�ض".

وبح�سب البيان فاأن الطرفني بحثا "متويل امل�ساريع 
املتوقف��ة ب�س��بب االأزم��ة االقت�س��ادية يف الع��راق، 
ال�سيما امل�ساريع ذات ال�سبغة اخلدمية وكذلك العمل 
يف اإع��ادة اعم��ار املناطق املح��ررة التي حتتاج اإىل 
الكثري من امل�س��اريع اال�س��رتاتيجية التي من �ساأنها 
توفري اخلدمات وت�سغيل ال�سباب على املدى البعيد".

 ونق��ل البيان ع��ن اجلميلي، اإ�س��ارته اإىل ان "العراق 
بحاجة اىل املزيد من اال�س��تثمارات وخ�سو�س��ا يف 

املناط��ق املحررة، الن الظ��روف االقت�س��ادية التي 
تواجه البلد و�س��عف اال�ستثمار اخلارجي تتطلب من 

احلكومة التوجه نحو ا�ستثمارات جديدة بديلة".
 من جانبه اكد مدير مكتب موؤ�س�س��ة التمويل الدولية 
يف الع��راق زي��اد ب��در، بح�س��ب البي��ان، "ا�س��تعداد 
ب�س��قني  امل�س��اريع  متوي��ل  يف  للدخ��ول  املوؤ�س�س��ة 
ام��ا ا�س��تثماري او ا�ست�س��اري وتنظي��م ال�رصاكة بني 
القطاعني العام واخلا�ض"، م�س��ريا اإىل ان "املوؤ�س�سة 
الع��راق م��ن خ��الل متوي��ل ع��دد م��ن  تدخل��ت يف 
امل�ساريع اذ تبلغ املحفظة اال�ستثمارية حوايل مليار 

و�سبعمائة مليون دوالر".
 وب��ني، "من بني امل�س��اريع التي اأ�س��همت املوؤ�س�س��ة 
 55 بنح��و  كرب��الء  ا�س��منت  م���رصوع  متويله��ا  يف 
ملي��ون دوالر و�رصكة زين مببلغ 400 مليون دوالر، 
وحمطة كهرباء ال�س��ليمانية بنحو 40 مليون دوالر، 

وميناء ام ق�رص مببلغ 120 مليون دوالر".
 واأ�س��ار ب��در اىل ان، "الع��راق يعد من ب��ني 40 دولة 
التي اأ�س�ست البنك الدويل، ولكونه من املوؤ�س�سني فهو 
اوىل بالدع��م والرعاي��ة من البنك او من املوؤ�س�س��ات 

التابعة له."

العراق والتمويل الدولية 
يبحثان دعم المشاريع الخدمية المتوقفة

الجنابي يشكك بخلو أبوزرك من زهرة النيل

صندوق اإلسكان : 6 آالف دفعة 
إقراضية خالل آب الماضي
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