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اقتصاد

يقلل عدد من المخت�صين في ال�ش�أن االقت�صادي من �إمكانات ت�أثير تراجع قيمة العملة الإيرانية
(التومان) مقابل الدوالر االمريكي على الودائع العراقية في �إيران ،ويلفتون الى � ّأن له مردودات �إيجابية
على الو�ضع االقت�صادي العراقي ويقلل من القيمة ال�سوقية لال�ستيراد العراقي ،بو�صفنا من البلدان
الرئي�سة الم�ستوردة لل�سلع الإيرانية.

م�صاع��ب التوم��ان الإي��راين تنعك���س �إيجابي ًا عل��ى العراق
 البنك امل��رك��زي يطمئن �إىل ع��دم ت��أث��ر الإي��داع��ات املالية العراقية ل��دى اجل���ارة ال�شرقية
بغداد /فادية اجلواري
ويق���ول مدي���ر �إع�ل�ام البن���ك املرك���زي
�أي�س���ر جب���ار يف حديث لـ(امل���دى)� :إن
"الوديع���ة املالية للم�ستثم���ر العراقي
يف امل�ص���ارف والبن���وك الإيراني���ة ال
تت�أثر نتيجة تراجع �أو انهيار التومان
االي���راين مقاب���ل ال���دوالر ،كونه���ا
وديع���ة �أجنبي���ة تبق���ى عل���ى حالها مع
فوائده���ا يف دائ���رة ا�ستثم���ار معينة،
لك���ن �س���وق الأ�سه���م والأوراق املالية
و�سلة العمالت الأجنبية مقابل العملة
الإيرانية �ستت�أثر بالت�أكيد برتاجع �أو
انهيار التومان الإيراين".
و�شه���دت قيم���ة العمل���ة الإيراني���ة
(الري���ال) �أو (التوم���ان) انهي���ار ًا
م�ستمر ًا �أمام العم�ل�ات الأجنبية لأول
مرة به���ذا امل�ست���وى ،للأ�سبوع الثاين
عل���ى الت���وايل ،لت�ص���ل �إىل م�ست���وى
غ�ي�ر م�سبوق ،حيث ب���ات �سعر �صرف
ال���دوالر يف ال�سوق ال�س���وداء املحلية
� 46ألف ريال مقابل الدوالر الواحد.
ي�ضي���ف جب���ار� ،أنّ "تراج���ع العمل���ة
الإيراني���ة ال ت�ؤث���ر يف امل�ستثمري���ن
العراقي�ي�ن ك���ون ذل���ك الرتاج���ع �أو
االنهيار للتومان ،هو ب�سبب العقوبات
املفرو�ضة م���ن قبل الوالي���ات املتحدة
االمريكي���ة عل���ى اي���ران ،وبالت���ايل ال
يوج���د انعكا����س خط�ي�ر عل���ى ال�سوق
العراقي���ة ،بل عل���ى العك�س ،ف����إن هذا
الرتاج���ع �سيكون ذا م���ردود ايجابي،
ك���ون الع���راق بل���د ًا م�ست���ورد ًا لل�سلع
الإيراني���ة .وي���رى جب���ار� ،أن "ه���ذا
الرتاج���ع �سيقل����ص م���ن اال�ستثمارات
املتواج���دة يف ايران وتب���د�أ بالتوجه
نح���و الع���راق يف ظل حت�س���ن الو�ضع
الأمن���ي واالقت�ص���ادي العراق���ي"،
م�ش�ي�ر ًا اىل �أن "اال�ست�ي�راد العراق���ي
�سيك���ون يف انتعا����ش لأن القيم���ة
املالي���ة للكمي���ات امل�ست���وردة �ستك���ون

�أق���ل نتيج���ة لرتاج���ع التوم���ان مقابل
ال���دوالر االمريك���ي كا�سترياد اخل�ضر
والفواكه والألب���ان االيرانية" .بدوره
يقول اخلبري امل�صريف غازي الكناين،
�إن "املرحل���ة الت���ي مي���ر فيه���ا القط���اع
امل�ص���ريف العراق���ي وحتدي���د ًا البنوك

اخلا�ص���ة ،جي���دة نظ���ر ًا الزدي���اد ثق���ة
املواط���ن فيها وعلى نح���و دفع بغالبية
املودع�ي�ن اىل زي���ادة ايداعاته���م يف
البن���وك وامل�صارف العراقي���ة ،ويلفت
الكن���اين �إىل ما تناقلت���ه و�سائل �إعالم
حملية ،ح���ول جلوء مواطنني كرث �إىل

ال�سف���ر �إىل �إيران و�إي���داع �أموالهم يف
م�ص���ارف �إيرانية بفائدة تزيد على 15
يف املئة" ،وهي ن�سبة �شبه مغرية تدر
عائد ًا مالي ًا جيد ًا".
وي���رى �أن "�سفر املواطن�ي�ن اىل ايران
لإي���داع �أمواله���م يف م�صارفه���ا �أو

اال�ستثم���ار فيه���ا ،يف وق���ت �ساب���ق له
دالالت مهم���ة بالن�سب���ة اىل م�ستقب���ل
القط���اع امل�صريف اخلا����ص الذي �شهد
تع�ث�ر ًا يف الأداء م���ع �ضع���ف الرقاب���ة
ال�صارمة عليه ،مو�ضح ًا� :أن امل�صارف
اخلا�ص���ة كان���ت تواج���ه م�شكل���ة �ش���ح

ال�سيول���ة ،والأ�سب���اب كث�ي�رة �أهمه���ا
"عدم ح�صول املقرت�ضني من املقاولني
وامل�ستوردي���ن عل���ى م�ستحقاته���م من
احلكوم���ة ،م���ا جعله���م يت�أخ���رون يف
�إع���ادة الأموال بذمته���م اىل امل�صارف،
و�أ�ش���ار �إىل �أن ه���ذا الأم���ر ق���د "فاق���م

م���ن م�شكل���ة امل�ص���ارف اخلا�ص���ة م���ع
مودعيها".
ويتاب���ع الكن���اين� ،أن "الرقاب���ة الآن
تن�ص���ب عل���ى امل�ص���ارف اخلا�ص���ة
ّ
مل�ساهمته���ا يف عملي���ة التنمي���ة
االقت�صادية ،من خالل تطويرها خدمة
الزبائن وف���ق ال�ضوابط وامل�ستجدات
واملعاي�ي�ر الدولي���ة" ،مبين��� ًا �أن "ق�سم
التوعي���ة امل�صرفية وحماية اجلمهور،
وج���ه بتلق���ي ال�ش���كاوى م���ن الزبائ���ن
ع���ن طري���ق تقوميات دولي���ة وخا�صة
ل���كل م�ص���رف" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل "وج���ود
م�صارف متعرثة يف االمتثال ملتطلبات
البن���ك املرك���زي يف مو�ض���وع مكافحة
تبيي����ض الأموال ،مبين��� ًا �أن "الدنانري
يف الت���داول تبل���غ  42ترلي���ون دين���ار
عراق���ي� ،أي نح���و  35بلي���ون دوالر،
ويوج���د يف اجلهاز امل�ص���ريف  15يف
املئ���ة منها ،والبقية خم ّزنة يف البيوت
لع���دم اطمئن���ان النا����س اىل امل�صارف
لذل���ك م���ن ال�ض���رورة توعي���ة النا����س
للتوديع يف امل�صارف".
ي�ش���ار اىل �أن "البنك املركزي �أعلن يف
وقت �سابق ،عن موافقة جمل�س الوزراء
على ت�أ�سي����س �شركة ل�ضم���ان الودائع
يف امل�ص���ارف احلكومي���ة واخلا�ص���ة
بر�أ�سم���ال  100ملي���ار دين���ار ،وتهدف
ال�شرك���ة �إىل "ت�شجيع املواطنني على
�إي���داع �أموالهم يف امل�ص���ارف بد ًال من
اكتنازه���ا ،التي تبلغ خ���ارج امل�صارف
مايق���رب  30ترليون دينار" .ويتكون
النظ���ام امل�ص���ريف يف الع���راق من 54
م�صرف��� ًا ،وتت���وزع وفق��� ًا للملكي���ة بني
�سبعة حكومي���ة و 23جتاري���ة خا�صة
من �ضمنه���ا  9بنوك �إ�سالمي���ة� ،إ�ضافة
�إىل  15فرع ًا مل�صارف �أجنبية .ويعزو
خرباء اقت�صادي���ون يف �إيران ،انهيار
العمل���ة املحلية وارتف���اع �سعر الدوالر
�إىل عدم قدرة البنك املركزي على �ضخ
العملة الأجنبية يف الأ�سواق.

مال وأعمال
خارج الحدود

Out o f B o r d e r s
 نائب :قيمة ت�صدير نفط
الب�صرة خلم�سة �أيام تعادل
موازنة املحافظة لثالثة �أعوام
ك�شف النائب ف��ال��ح اخل��زع��ل��ي� ،أم�����س الإث��ن�ين،
�أن م��ا مت ت�صديره م��ن نفط الب�صرة خلم�سة
�أي��ام يعادل موازنتها الت�شغيلية لثالثة �أع��وام،
فيما ع��زا �سبب ع��دم ح�ضور جل�سات الربملان
اخلا�صة باملوازنة اىل ا�صطفاف �أغلب الكتل
ال�سيا�سية خلف احلكومة التي و�صفها ب�أنها
"غري من�صفة" مع الب�صرة .وقال اخلزعلي يف
حديث �صحفي،عندما وج��ه ُّ��ت ���س���ؤا ًال برملاني ًا
لوزير املالية� ،أجابني بكل و�ضوح وبالوثائق،
�إن م��ا ّ
مت ���ص��رف��ه مل��ح��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة ل�ل�أع��وام
 2015،2016،2017تعادل قيمته خم�سة �أيام من
ت�صدير النفط" .و�أ�ضاف اخلزعلي�" ،إننا كنواب
عن الب�صرة والبالغ عددنا  25نائب ًا من �أ�صل 328
نائب ًا ،مل نتمكن من احل�صول على م�ستحقات
الب�صرة ب�سبب ا�صطفاف �أغلب الكتل ال�سيا�سية
خلف احلكومة غري املُن�صفة مع الب�صرة ،وهذا
ال��ذي دعانا اىل ع��دم ح�ضور جل�سات الربملان
اخلا�صة باملوازنة" .وك��ان النائب عبد ال�سالم
املالكي� ،أ�شار يف ( 4كانون الثاين � )2018إىل
�أن الب�صرة لديها اليوم بذمة احلكومة ما يقارب
ع�شرين ترليون دينار ،ودائم ًا ما كانت تو�ضع
ك���أرق��ام ب��امل��وازن��ات ال�سابقة ومل ي�صرف منها
�شيء ،على الرغم من �أنها مبالغ متثل ا�ستحقاق ًا
قانوني ًا �ضمن م�ستحقات البرتو دوالر.

 وزير النقل يعلن حت ّول
اجلباية يف املوانئ العراقية
�إىل النظم الإلكرتونية

�أع��ل��ن وزي��ر النقل كاظم فنجان احلمامي� ،أن
ال�شركة ال��ع��ام��ة مل��وان��ئ ال��ع��راق ح��وّ ل��ت نظام
جبايتها �إىل النظم الإلكرتونية الدقيقة ،م�ؤكد ًا
�ضرورة الت�س ّلح بالعلوم احلديثة التي تكفل
حتقيق النجاح املن�شود .وق���ال احلمامي يف
بيان� ،إن "املوانئ العراقية حتوّ لت من الأ�ساليب
الروتينية املع ّقدة اىل النظم الإلكرتونية الدقيقة،
�����س��ن الأداء نحو
ف��ت��ع��اظ��م��ت الإي�������رادات وحت ّ
الأف�ضل" ،مبين ًا �أن "ذلك جاء يف �ضوء تو�صيات

املنظمة البحرية العاملية وتو�صيات االحت��اد
ال���دويل للموانئ وق����رارات منظمة الأ���س��ك��وا،
التي �أك��دت على �ضرورة العمل بنظام النافذة
ال��واح��دة ،واعتماد اجلباية االلكرتونية ونبذ
الطرق احل�سابية اليدوية يف ا�ستيفاء �أج��ور
املوانئ وعوائدها والق�ضاء على الف�ساد الذي
ّ
تف�شى يف ترويج املعامالت الورقية التقليدية".
ول��ف��ت احلمامي اىل �أن "معظم الأر���ص��ف��ة يف
خم�ص�صة لت�صدير وا�سترياد
ميناء خور الزبري ّ
املنتجات النفطية ،وهي الأر�صفة - 3 - 2 - 1
 ،"13 – 12 - 11 - 10 - 9 - 7 - 5 - 4مبين ًا
�أن "وزارة النقل �سخرت �أر�صفتها التجارية
يف خور الزبري لأن�شطة وزارة النفط من دون
فر�ض �أيّ قيود تعقيدية" .و�أو�ضح� ،أن "التحول
من �أنظمة اجلباية الورقية اىل �أنظمة اجلباية
الإلكرتونية ت��رك تداعياته على اجلهات التي
كانت م�ستفيدة من ثغرات الأنظمة احل�سابية
اليدوية" ،داعي ًا �إىل "الت�سلح بالعلوم احلديثة
التي تكفل حتقيق النجاح املن�شود" .يذكر �أن
ال�شركة العامة للموانئُ ،تعد من �أقدم امل�ؤ�س�سات
احلكومية يف العراق� ،إذ �أنها ت�أ�س�ست يف عام
 1919با�سم (�سلطة املوانئ العراقية) ،و�أعلن
عنها ك�شركة عامة يف عام  ،1997ويعمل فيها
حالي ًا �أك�ثر من ع�شرة �آالف موظف من بينهم
الكثري من املهند�سني وال�ضباط البحريني ،كما
ت�ضم هيكليتها الإداري���ة ع�شرة �أق�سام �إداري��ة
وفنية منها ق�سم امل�سافن وال�صناعات البحرية،

وتتوىل ال�شركة �إدارة خم�سة موانئ جتارية
ن�شطة ،هي موانئ املعقل و�أب��و فلو�س وخور
ال��زب�ير و�أم ق�صر ال�شمايل واجل��ن��وب��ي ،فيما
حتاول ال�شركة �إجن��از بناء ميناء الفاو الكبري
الذي من امل�ؤمل �أن يكون �أحد �أ�ضخم و�أحدث
املوانئ التجارية يف املنطقة.

 جلنة ال�ش�ؤون االقت�صادية
مبجل�س الوزراء ت�صدر قرارين
ب�ش�أن دور الن�شر وميناء الفاو

���ص��درت جلنة ال�����ش���ؤون االقت�صادية بمجل�س
ال����وزراء ،جملة ق���رارات بينها ال�سماح ل��دور
الن�شر بت�صدير مطبوعاتهم ل��ل��خ��ارج ب��دون
�إج����ازة ،ومت��وي��ل م�شروع كا�سر الأم����واج يف
ميناء الفاو .وقالت اللجنة يف بيان لها� ،إنها
"قررت خ�لال جل�ستها الثانية ال�سماح لدور
الن�شر ال��ع��راق��ي��ة وم���ؤل��ف��ي الكتب يف ال��ع��راق
بت�صدير مطبوعاتهم من دون احل�صول على
�إج����ازة الت�صدير" .و�أ���ض��اف��ت �أن "القرارات
الأخ���رى التي متت املوافقة عليها هي متويل
م�شروع كا�سر الأم����واج الغربي مليناء الفاو
الكبري ،لكونه من امل�شاريع ال�سرتاتيجية املهمة،
ا�ضافة اىل املوافقة على قيام ال�شركتني العامتني
لت�صنيع وجت��ارة احلبوب يف وزارة التجارة،
با�سترياد احلنطة حل�ساب املطاحن الأهلية
لإنتاج الطحني ال�صفر على وف��ق �آلية تعد من

قبل ال�شركتني بالتن�سيق مع ا�صحاب املطاحن،
�شريطة �ضمان عدم ت�سرب احلنطة امل�ستوردة
اىل م��ن��اف��ذ ال��ت�����س��وي��ق بالتن�سيق م��ع وزارة
الزراعة على �أن يتم مراجعة التجربة كل �ستة
�أ�شهر" .و�أ�شارت اللجنة اىل �أنها "قررت �أي�ض ًا
تبني �سيا�سة دعم ال�صناعة الوطنية وت�شغيل
العمالة املحلية بت�شجيع ال�صادرات من خالل
ال�سماح بت�صدير عدد من املواد ت�شمل "احل�صى،
اجللمود ،احلجر املك�سرة� ،إ�ضافة اىل القري
والرمل ،مع ّ
حث القطاع اخلا�ص على ت�صدير
التمور امل�ص ّنعة وت�أ�سي�س �شركات مناف�سة
لت�صدير التمور وت�شجيع ال�صناعات الغذائية".
وبيّنت اللجنة �أنها "وافقت �أي�ض ًا على ا�ستكمال
مبنى م�ست�شفى النعمان يف االعظمية بهدف
االرتقاء باخلدمات الطبية املقدّمة للمواطنني
وتطوير الواقع ال�صحي يف العا�صمة وتدريب
الأطباء".اجلدير ب��ال��ذك��ر� ،أن جلنة ال�ش�ؤون
االقت�صادية الوزارية ت�ض ّم يف ع�ضويتها وزراء
املالية والنفط وال�صناعة واملعادن والزراعة،
ف�ض ًال عن حمافظ البنك املركزي ورئي�س هيئة
اال�ستثمار الوطنية وامل�ست�شار االقت�صادي
لرئي�س ال����وزراء ووك�ل�اء وزارت����ي التخطيط
والتجارة .

ً
اتفاقا مع
 العراق يوقع
�أوريون الأمريكية ملعاجلة
الغاز من حقل عمالق

ات��ف��ق ال��ع��راق م��ع �شركة �أوري����ون الأم�يرك��ي��ة،
االثنني ،على معاجلة الغاز املُ�ستخرج من حقل
نهر ب��ن عمر النفطي العمالق .وتتيح مذكرة
التفاهم املو ّقعة يف ب��غ��داد ب�ين ممثلي وزارة
ال��ن��ف��ط وال�����ش��رك��ة الأم�يرك��ي��ة ،ب��ب��ن��اء من�ش�آت
لتجميع ال��غ��از م��ن احل��ق��ل ال��واق��ع يف جنوب
العراق وحتويله �إىل وق��ود قابل لال�ستخدام.
وينتج احلقل الذي تديره �شركة نفط الب�صرة
�أكرث من � 40ألف برميل يومي ًا من النفط و25
مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .والعراق
م�ستمر يف ح��رق ال��غ��از امل�صاحب للخام يف
حقول النفط نتيجة نق�ص املن�ش�آت اخلا�صة
مبعاجلته لتحويله �إىل وقود لال�ستهالك املحلي
�أو للت�صدير.

لندن
�أ�سهم �أوروبا تتحرك في
نطاق �ضيق والتركيز على
�صفقات اال�ستحواذ

غ���اب االجت���اه الوا�ضح ع���ن تعام�ل�ات الأ�سهم
الأوروبي���ة ،االثنني ،م���ع ت�سلي���ط ال�ضوء على
�صفق���ات الدم���ج واال�ستح���واذ ،يف ح�ي�ن مل
يك���ن ثمة ت�أث�ي�ر ُيذكر لتوق���ف �أن�شطة احلكومة
الأمريكي���ة و�إحراز تقدم �ص���وب انهاء اجلمود
ال�سيا�سي يف �أملانيا.
وبحل���ول ال�ساع���ة  0830بتوقي���ت غرينت����ش،
ا�ستق���ر م�ؤ�ش���ر الأ�سه���م �ستوك����س  600بينم���ا
ارتفع امل�ؤ�شر داك�س الأملاين  0.04باملئة ونزل
امل�ؤ�ش���ر كاك  40الفرن�سي  0.11باملئة وا�ستقر
فاينن�شال تاميز  100الربيطاين.
ونزل �سهم �شرك���ة الأدوي���ة الفرن�سية �سانويف
بعدم���ا �أعلن���ت اال�ستح���واذ عل���ى بيوفرياتيف
الأمريكية املتخ�ص�صة يف ع�ل�اج مر�ض �سيولة
ال���دم مقابل  11.6مليار دوالر ،حيث يقول عدد
من املتعاملني �إن ال�صفقة تبدو باهظة الثمن.

مو�سكو
رئي�س بنك رو�سي:
م�ستعدون لتمويل �شراء
�شركة �صينية ح�صة في
رو�سنفت
قال الرئي�س التنفيذي لبنك يف.تي.بي الرو�سي
�أندريه كو�ستني� ،إن ث���اين �أكرب بنك يف رو�سيا
م�ستع���د لتق���دمي قر����ض �إىل �شرك���ة �س���ي�.إي.
اف�.س���ي ال�صينية كي يت�سنى له���ا �شراء ح�صة
يف رو�سنفت �أكرب منتج للنفط يف رو�سيا.
و�أ�ض���اف كو�ست�ي�ن لـ"روي�ت�رز" ”م�ستع���دون
لتق���دمي قر����ض ،فق���د مت توقيع جمي���ع الوثائق
واتخ���اذ الق���رارات .ومن ث���م ال توجد م�شكالت
من جانبن���ا“ .و�أحجم ع���ن التعليق بخ�صو�ص
�سبب عدم ا�ستكمال ال�صفقة حتى الآن.
تعت���زم �سي�.إي.اف�.سي �شراء ح�ص���ة ن�سبتها

 14.16باملئ���ة يف رو�سنفت م���ن كون�سورتيوم
ي�ض���م جلينك���ور وجهاز قط���ر لال�ستثم���ار ،مما
يع���زز العالقات ب�ي�ن مو�سكو وبك�ي�ن يف جمال
الطاق���ة .و�أب���دى بن���ك يف.تي.ب���ي ا�ستع���داد ًا
لتق���دمي قر�ض بقيمة خم�س���ة مليارات يورو يف
�إطار ال�صفقة.

نيويورك
الذهب يتراجع مع تعافي
الدوالر بعد �إغالق الحكومة
الأميركية

تراج���ع الذهب ،االثن�ي�ن ،مع ا�ستع���ادة الدوالر
قوت���ه بعد نزول���ه يف وقت �ساب���ق بفعل توقف
�أن�شط���ة احلكوم���ة الأمريكي���ة يف ح�ي�ن م���ازال
امل�ستثمرون يف حالة ترقب.
وبحل���ول ال�ساع���ة  0715بتوقي���ت غرينت����ش
انخف����ض الذه���ب يف املعام�ل�ات الفوري���ة 0.1
باملئة �إىل  1329.75دوالر للأوقية (الأون�صة).
وخ�سر املعدن الأ�صفر  0.5باملئة يف التعامالت
الفورية الأ�سبوع املا�ضي م�سج ًال �أول خ�سائره
الأ�سبوعية يف �ستة �أ�سابيع.
ونزل الذه���ب يف العقود الأمريكية الآجلة 0.3
باملئة �إىل  1329.30دوالر للأوقية.
وارتفع م�ؤ�شر الدوالر ،الذي يقي�س �أداء العملة
الأمريكي���ة �أم���ام �سل���ة م���ن العم�ل�ات الأخرى،
بن�سب���ة  0.1باملئ���ة �إىل  ،90.626بع���د هبوطه
نحو  0.5باملئة �إىل .90.155
وقال حملل���ون لدى اي���ه.ان.زد يف مذكرة "يف
حني لي�س من املتوقع �أن ي�ستمر �إغالق الهيئات
ً
طوي�ل�ا،
احلكومي���ة يف الوالي���ات املتح���دة
ف����إن املتعامل�ي�ن ي���زدادون قلق��� ًا م���ن ت�أثريه يف
االقت�ص���اد" .وتراج���ع ال�سع���ر الف���وري للف�ضة
 0.2باملئة �إىل  16.97دوالر للأوقية.
ومل ي�سج���ل البالتني تغ�ي�ر ًا يذك���ر لي�ستقر عند
 1012دوالر ًا للأوقي���ة ،بعدم���ا الم����س �أعل���ى
م�ستوياته منذ الثامن من �أيلول عند 1015.20
دوالر للأوقية يوم اجلمعة.
وزاد البالدي���وم  0.1باملئة �إىل  1106دوالرات
للأوقية ،بعدما الم�س م�ستويات قيا�سية مرتفعة
الأ�سبوع املا�ضي عند  1138دوالر ًا للأوقية.

