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يف الهم االقتصادي

السياسة النقدية ليست قادرة لوحدها على مواجهة التضخم

يف حـوار مع مـديـر عـام البحــوث واإلحصـاء يف الـبنك املـركـزي

يف انتظار ترشيع قانون
االستثامر

طارق اجلبوري

حسام الساموك

د .مظهر محمد صالح

يحتل مـوضوع التضخم وآثاره على
عمليـة النمـو االقتصـادي حيـزاً من
تـف ـكـ ـيـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ــالـ ـيـ ـ ـ ــة
واالقتـصاديـة بشكـل عام وسـياسـاته
يف مجال معاجلة هذه الظاهرة.
وقــبل أيـ ــام أصـ ــدر الـبـنـك املـ ــركـ ــزي
العــراقي بيـانـاً أشـار فيه إلـى ارتفـاع
الـظــاهــرة الـتـضخـمـيــة الـتـي بلغـت
نـ ـسـبــتهـ ــا أكـثـ ــر مـن  %70ونــبه إلـ ــى
ضرورة تضافر اجلهود للحد منها.
وبه ـ ــذه املـن ـ ــاسـب ـ ــة الــتقـت (امل ـ ــدى)
باخلبيـر االقتصادي الدكتور مظهر
محـمـ ــد صـ ــالح مـ ــديـ ــر عـ ــام دائـ ــرة
اإلح ـ ـص ـ ـ ــاء والـ ـبـح ـ ـ ــوث يف الـ ـبـ ـنـك
املـركـزي العـراقـي ليحــدثنــا عن دور
البـنك املــركــزي يف مجــال معــاجلــة
هـ ــذه ال ـظـ ــاهـ ــرة واإلجـ ــراءات الـتـي
يقترحها بهذا الصدد فقال :للبنك
امل ــرك ــزي أه ــداف نه ــائـي ــة تــتلخـص
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ــاس بـ ـتـحـقـ ـيـق
االس ــتق ـ ــرار االق ـتـ ـص ـ ــادي امل ـت ـم ــثل
بخـفض مــستـويــات التـضخم ..وإن
حتقـيق ه ــذا الهــدف لـم يـن ـشــأ مـن
فـ ــراغ وإمنـ ــا جـ ــاء يف صلـب قـ ــانـ ــون
الـبـنك املــركــزي اجلــديــد رقـم ()56
لسنة  ،2004إضافـة إلى ان النظرية
االقـتصاديـة وتطبيقـاتها بـرهنت أن
الظروف التـضخمية ومـا تولده من
حـاالت الال استقرار تـؤدي ال محال
إلـ ـ ــى تـ ـ ــراجـع يف معـ ـ ــدالت ال ـن ـمـ ـ ــو
االقـتصــادي .فعلــى سبـيل املثـال أن
حصــول تضخـم سنـوي بنـسبـة %11
يــؤدي إلــى ت ــراجع معــدل الـنمــو يف
النــاجت احمللـي اإلجمــالي إلــى مــاال
يقل عـن  %2وهكذا فـالبنك املـركزي
يعـتمد يف فلـسفة سيـاسته النقـدية
ما يـسمى بالقواعـد أو على أساسها
فهـو يـستخـدم املعلـومـات واحلـاالت
اإلشــاراتـيــة لـتــولـيــد االسـتقــرار يف
السـوق املـاليـة وهـو منهج بـديل عن
التـدخل املباشـر يف تلك السـوق وما

يـت ــركه مـن انق ـســام ــات وانحــرافــات
ويضـيف الدكـتور مـظهر :إن الـبديل
الـ ــذي يعـتـم ــده الـبــنك امل ــرك ــزي يف
اســتخ ـ ــدام ال ـ ــوس ـ ــائل اإلش ـ ــارات ـي ـ ــة
واملعلـوماتيـة تنطلق يف هـذه املرحلة
مـن شيء اسمه معـدل فائـدة البنك
امل ــركـ ــزي الع ــراقـي وه ــو عـب ــارة عـن
بـوصلـة مالحيـة تعـطي إشـارة قـويـة
للـ ـسـ ــوق عــن سعـ ــر الفـ ــائـ ــدة الـ ــذي
يـ ـ ـس ـتـق ـبـل ف ـيـه ال ـب ـنـك امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي
الـعراقـي ودائع املصـارف وعن مـعدل
الفـ ــائـ ــدة الـ ــذي ميــنح فــيه الـبـنـك
املـ ــركـ ــزي امل ـصـ ــارف قـ ــروض ـ ـاً عـنـ ــد
احلــاج ــة ..وإن جمـيع ه ــذه االليــات
تـقع يف إطـ ـ ــار مـ ـ ــا ي ـ ـس ـمـ ـ ــى بـ ـ ــإدارة
الــسيــولــة الـنقــديــة لـالقتـصــاد عبــر
حتقيق أهـداف تـشغـيليـة تـؤدي إلـى
الــسيـطــرة علــى منـاسـيب الــسيـولـة
وتــصب يف مـســار غــايــات االسـتقــرار
بـعيــدة األجل مــوضح ـاً :إننــا نـطلق
من هـذه اإلدارة للـسيـولــة من زاويـة
أن التدفقات النقدية يجب ان تنمو
مبـا يوازي الـتدفقـات احلقيقـية من
الـ ـسـلع واخلـ ــدمـ ــات وإذا مـ ــا تـ ــوازن
سـ ــوق الــنقـ ــد وتـ ــوازن سـ ــوق الـ ـسـلع

هيكلة الودائع املرصفية
عبد العزيز حسون
تـسعى املصـارف للحصول علـى الودائع ذات الكلف الـواطئة
أو املعـدومــة وذلك لـتحقـيق املــردود األعلـى .وقــد رافق هـذا
التـوجه تكـريس انحـرافـات حـقيقيـة عـطلت وأثـرت بـوضـوح
علــى مجـمل حــركــة املــال يف الـســوق الــذي تعـمل فـيه هــذه
املصارف.
ولـو نظـرنـا إلـى ميـزانيــات البنـوك اليـوم يف مـختلف أنحـاء
العــالم شـرقـاً أو غـربـاً جنـد بـأن الــودائع من هــذا النـوع قـد
تقلــصت بــشكل لـم تعــد تــشكـل فيـه غيــر نــسبــة قلـيل ــة من
إجمـالي الودائع .وأمامنا ميزانيـات البنوك يف مواقع قريبة
مـثل الكــويت واألردن ومـصـر ولـبنــان .التـي تعكـس بـوضـوح
هذه املؤشرات.
إن استـقرار الـعمالت وتنـامي أقيـامهـا يتـأتى أو يـتحقق من
خالل مجمـوعة عـوامل ،رمبا أجـد أن من أهمهـا متسك من
ميلك العملـة واحتفـاظه بها ،وهـذا التمـسك ال يتحقق إال
بـوجـود مـا يــدل علـى أن قـيمــة العـملــة يف تنـام أو اسـتقـرار
علـى األقل .وهـو مـا يـتبع عــادة بتنـامي املـردود من العـوائـد
الـتــي يح ـصـل علــيه ــا املـ ــالك عـن ــد إيـ ــداعه ــا يف امل ـص ــارف،
باعتباره االستثمار املضمون والبعيد عن اخملاطر.
إن استقـطاب الـودائع باحلـوافز يلـزم املصـارف بالـبحث عن
أوجه االستـثمار اجلديدة التي ال تترك يف نهاية يوم العمل
أي رصيـد معـطل أو خـامل يــدور لليــوم التــالي .وهـذا جـزء
من أســاليـب العـمل يف األسـواق املــاليــة العــامليــة ،وتعـمل به
املصارف املتقدمة.
إن هــذه احلــوافــز الـتـي تقــدمهــا املـصــارف للـمــودعـني إمنــا
تـؤدي إلـى نتـائج ال تقـتصـر منـافعهـا علـى املصـارف نفـسهـا
وإمن ــا علــى االقـتـصــاد الــوطـنـي كـكل حـيـث ت ـســاهـم جـمـيع
األمـوال بـضـمنهــا الفـائـضـة واملـدخــرة واملكـتنـزة بــالنـشـاط
العـام ويسـاهم كـذلك أي مـردود مهمـاً كان مـتدنـياً يف دوران
العجلة االقتصادية.
إضافـة إلى أن املـتعاملـني سيبتعـدون كثـيراً عـن خزن الـنقد
واكتنـازه وحتـاشي األضــرار واخلسـائـر الـتي تنـتج عن ذلك.

واخلدمات فسـيتحقق التوازن العام
يف االق ـتـ ـص ـ ــاد الـ ـ ــذي يع ـنــي أعل ـ ــى
مع ــدالت من ــو م ــرغ ــوب ــة يف الـن ــاجت
احمللي اإلجمالي بأدنى مستوى من
التضخـم السنـوي والذي ال يـتعدى
يف األحـوال كافة  %3سنـوياً بدالً من
الـص ــورة الـتـي نــشه ــده ــا يف ال ــوقـت
احل ـ ـ ــاض ـ ـ ــر إذ تـلـعــب مـ ـ ـس ـت ـ ـ ــوي ـ ـ ــات
الـتــضخـم ال ـسـن ــوي كـمـ ــا عك ـسـته ــا
مـسوحـات شهر متـوز املاضـي حوالي
.%70
*وما أبـرز معاجلـات البنك املـركزي
العراقي لهذه احلالة؟
يقـ ــول مـ ــديـ ــر عـ ــام دائـ ــرة الــبحـ ــوث
واإلحـصـاء الــدكتـور مـظهــر محمـد
صـ ــالح :ال ـسـي ــاس ــة الـنق ــدي ــة أم ــام
مفـتـ ــرق طـ ــرق قـ ــويـ ــة يف الـتـ ــأثـيـ ــر
مب ـن ـ ــاس ـيــب ال ـ ـس ـي ـ ــول ـ ــة ومــن ه ـ ــذه
ال ــوسـ ــائل الـتــي يعـتـم ــده ــا الـبــنك
املركـزي هو الدخـول كبائع لسـنداتة
يف الـسـوق املـاليــة (املصـرفيــة) بغيـة
الــسيـطــرة علــى معــدالت الــسيــولــة
ومنـاسيبهـا وعلـى هذا األسـاس فإن
مـزاداً يقام كل أسبـوعني حلواالت أو
سـنـ ــدات الـبـنـك املـ ــركـ ــزي العـ ــراقـي

لـ ــسحـب (مـئ ـ ــة) ملـي ـ ــار ديـن ـ ــار مـن
الـ ـسـ ــوق إضـ ــافـ ــة إلـ ــى وجـ ــود مـ ــزاد
فـصلـي كل ثالثــة أشهــر يـتم سـحب
( )180ملـيـ ــار ديـنـ ــار علـم ـ ـاً أن مـ ــدة
استحقـاق سنـدات املـزاد األولـى هي
ستـة أشهـر ومـدة استحقـاق سنـدات
أو ح ــواالت امل ــزاد الـث ــانـي هـي سـن ــة
واحدة وأن هـذين املزاديـن يتكامالن
من حيث فترة االستحقاق مع مزاد
حـواالت وزارة املــاليـة الـذي يقـام كل
أسـ ـبـ ـ ـ ــوع ــني أي ـ ـض ـ ـ ـ ـاً ول ـك ــن فـ ـتـ ـ ـ ــرة
استحقاق حواالته هي ثالثة أشهر.
ه ـ ـ ــذه تـقـع يف إط ـ ـ ــار م ـ ـ ــا يـ ـ ـس ـم ـ ـ ــى
بعـملـي ــات ال ـس ــوق املفـت ــوح ــة الـتـي
مي ــارسهــا الـبـنك املــرك ــزي العــراقـي
ألول مــرة بــإدارة الــسيــولــة وحتقـيق
التــوازن يف سعــر الفــائــدة والسـيمــا
طــويل األجل وهـو غـايــة من غـايـات
استقــرار السـوق املـاليـة وهـدف آخـر
من أهداف البنك املركزي العراقي.
*مـا هي بــرأيكم أبـرز أسبـاب تفـاقم
الظاهرة التضخمية يف العراق؟
يجيب الدكتور مظهر محمد صالح
فـيقــول :الـظــاهــرة الـتــضخـمـيــة يف
الع ـ ــراق ل ـيـ ــس م ـن ـبـعهـ ـ ــا القـ ـط ـ ــاع

النقـدي وإمنا هي ظـاهرة نـاجمة عن
اهتـزازات قطـاع العـرض احلقـيقي إذ
يـعانـي االقتصـاد العـراقي من تـدهور
يف إنـت ــاجـي ــة قـط ــاع ــاته الـتـي ت ــؤك ــد
معـدالت الـبطـالـة العـاليـة بـأشكـالهـا
اخملـتلفـة حـيث بـلغت قـرابـة الـ()%50
علـم ـ ـاً أن املع ــدل ال ـطـبـيعـي املقـب ــول
للـبطـالـة ال يـزيـد علـى ( )%3من قـوة
العــمل مم ـ ــا يعـنـي أن وج ـ ــود ع ـ ــامل
واحد عاطل يؤدي إلـى خسارة قدرها
ثالث وح ــدات من الــسلع واخلــدمــات
املـنـتجــة هــذا م ــا تق ــوله الـنـظــريــة..
وعلـى الـرغـم من ذلك فـإن الفلـسفـة
الـنقـديـة تـرى يف اسـتمـرار الـظـاهـرة
التضـخمية وتـأصلها يف االقـتصاد ال
يتم إال بـوجـود سيـولـة نقـديـة عـاليـة
حتـول الـتضخـم من قـدراته الكـامنـة
املـكبــوتــة إلــى مــستــويــاته احلـقيـقيــة
املطلقة.
وانـطالق ـاً من هــذا املبـدأ فــإن البـنك
املـركزي العـراقي بـاستـخدامه قـواعد
يعـتمــد علــى قــاعــدة تــسمــى قــاعــدة
(تـايلـر) وهـذه القـاعـدة تفـرض علـى
الـسلـطــة النقـديــة رفع أسعـار فـائـدة
البـنك املركـزي العراقـي عندمـا يكون

الصناعة تنظم ندوة عن دور حوكمة الرشكات يف اإلصالح االقتصادي
بغداد  /قيس عيدان
تـن ـظـم وزارة ال ـصـنـ ــاعـ ــة واملعـ ــادن
اليوم لقـاء موسعاً حـول اهمية ودور
حـوكمــة الشـركـات العـامـة واململـوكـة
لل ـ ــدولـ ـ ــة يف االصالح االق ـتـ ـص ـ ــادي
والتـي تعــد مـن القــواع ــد واملنــظمــة
للـن ـشــاط االقـتـص ــادي يف القــوانـني
لـتنـظـيم اسـس االدارة يف الـشــركــات
بهدف رفع كفائتها.
ص ـ ــرح ب ـ ــذلـك املـكـتــب االعالمـي يف
ال ـ ـ ـ ــوزارة وق ـ ـ ـ ــال ان ه ـ ـ ـ ــذا الـلـق ـ ـ ـ ــاء
سـيـتـضـمـن تق ــدمي بحـث يف مـبــادئ
م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــة ال ــتعـ ـ ــاون االق ـتـ ـصـ ـ ــادي
ويح ـضـ ــره عـ ــدد مـن املـ ـسـ ــؤولـني يف
اجمل ــاالت املعـنـيــة وخـبــراء يف وزارات
(الـتخـطـيـط والـتع ــاون االمن ــائـي -

املـ ــالـيـ ــة –الــتجـ ــارة –والــنفــط –
والـتعليم العالي والبحث العلمي –
ووزارة الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة) اضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى
تـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـس ـ ـيـ ــني يف كـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ــات االدارة
واالقـت ـصـ ــاد ومـ ــؤسـ ـسـ ــات اجملـتــمع
املدني.
واضـ ــاف امل ـصـ ــدر ان الـلقـ ــاء الـ ــذي
سيعقـد فى مقر الـوزارة ياتي ضمن
خـمــس لقــاءات سـتعقــدهــا الــوزارة
ت ـب ـ ــاع ـ ــا ض ـمــن ب ـ ــرن ـ ــامـج وضعــته
لتـنفيـذ ستــراتيجـيتهـا يف االصالح
االقتـصــادي ولـفتـح قنــوات اتـصــال
دائ ـمـ ـ ــة مـع امله ـت ـمــني واخمل ـتـ ـصــني
بالـسياسة االقتـصادية ويف مختلف
م ــواقع العـمل ســواء يف الــوزارات او

اجل ـ ــامعـ ــات ومـ ــؤسـ ـسـ ــات اجملـتــمع
املـدنـي للمـشـاركـة يف اغنـاء وتعـميق
الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـتــي ت ــتعـلق ب ــبع ــض
احمل ـ ـ ـ ــاور امل ـ ـ ـ ــرتـ ـبـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــاالصـالح
االقـتـص ــادي والـتـي اع ــدت مـن قـبل
بـاحـثني يف وزارة الـصنـاعــة واملعـادن
لـلكــشف عـن حــاالت الفـســاد وســوء
االدارة وجتـنـب الـ ــوقـ ــوع بـ ــاالزمـ ــات
االق ـت ـص ـ ــاديـ ـ ــة .واوضح امل ـص ـ ــدر ان
هنـاك اكثــر من مئـة دولـة يف العـالم
تـطبق قواعـد حوكمـة الشركـات كليا
او جـ ـ ــزئ ـيـ ـ ــا وس ـي ـت ــم خالل الـلقـ ـ ــاء
تـسليـط الضـوء علـى ثـالث من تلك
الــتجـ ــارب لـ ــدول قـ ــامــت بهـ ــا مــنهـ ــا
(مصر –ورومانيا –وكوملبيا).

أوبك تناقش منصب األمني العام باالجتامع املقبل
أعلــن م ـ ـس ـ ـ ــؤول نفـ ـطــي إيـ ـ ــرانــي أن
اخلالف مع الكويت بـشأن من يشغل
منـصـب األمني العــام املقـبل ملنـظمـة
ال ــدول امل ـصـ ــدرة للـنفــط سـيـن ــاقــش
خالل اج ـت ـم ـ ــاع امل ـنـ ـظ ـم ـ ــة ال ـ ــشه ـ ــر
احلــالـي ،م ــرجّحــا ع ــدم تغـي ــر سقف
إنتاج أوبك يف االجتماع.
وك ــان وزي ــر الـنفـط اإلي ــرانـي ك ــاظـم
وزيري هـامانه قـال يف الشهـر املاضي
إن بـالده تعــتقـ ــد أن مـن ـصـب األمـني
الع ــام ألوبك مـن حقهــا ،إال أنه ــا لن
ت ــسعـ ــى للخـص ــام والـتحـ ــدي للف ــوز

ب ـ ـ ــاملـ ـن ـ ـص ــب وسـ ـتـعـق ـ ـ ــد املـ ـن ـ ـظـ ـم ـ ـ ــة
اج ـت ـم ـ ــاعه ـ ــا بف ـي ـي ـن ـ ــا يف  11أيل ـ ــول
اجلاري.
وأفـ ــاد ممــثل إيـ ــران يف أوبـك حـ ـسـني
كـ ــاظـمـبـ ــور أردبــيلـي بـ ــأن االجـتـمـ ــاع
سـينـاقـش املـسـألــة املتـصلــة مبنـصب
األمني العــام مع أن ذلك ال يعـني أن
األعضاء سيتوصلون إلى اتفاق.
وقــال إن هــذه املـســأل ــة تنــاقــش منــذ
وقـت ط ــويل ولـم يكـن هـنــاك إجـمــاع
حـ ــوله ــا ،م ـسـتـبع ــدا ح ــدوث إجـم ــاع
بشأنها يف االجتماع املقبل.

وأشار إلـى أنه من غيـر املرجّح تغـيير
أوبك سقف إنتاجها خالل االجتماع
بحيث ستـستمر يف مـد السوق بـأكثر
من الطلب.
وق ــال ه ــامـ ــانه يف وقـت س ــابـق إنه ال
ي ـت ـ ــوقـع تغ ـي ـي ـ ــر إن ـت ـ ــاج أوبــك خالل
اجتماعها املقبل.
وانخفـضـت أسع ــار الـنفـط إل ــى أقل
مـن  70دوالرا للـبــرمـيل مع ت ــوقعــات
بـتـ ــأخـ ــر صـ ــدور قـ ــرار أممــي يفـ ــرض
عقـوبات علـى إيران رابـع أكبر مـصدر
للنفط يف العالم.

االنفاق الكلي يف االقتصاد أكبر من
قدرات االقـتصاد اإلنتـاجية وعـندما
تكون األسعار خارج نطاق توازناتها.
*إذن ما هو احلل؟
يقــول ال ـسـيــد مــديــر عــام الـبحــوث
واإلح ـ ـص ـ ـ ــاء يف الـ ـبـ ـنـك امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي
الـع ـ ـ ــراقــي :إن جن ـ ـ ــاح الـ ـ ـس ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة
االقتـصــاديــة يف حتقـيق االسـتقــرار
والنمو يف االقتصـاد العراقي تعتمد
عل ــى جت ــانــس ح ــزم ــة ال ـسـي ــاس ــات
وأع ـن ــي بهـ ـ ــا ال ـ ـس ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة املـ ـ ــال ـيـ ـ ــة
والـ ـسـيـ ــاسـ ــة الــنقـ ــديـ ــة وسـيـ ــاسـ ــات
التـشغيل والـسيـاسـات االسـتثمـاريـة
واملشـجعة لـالستثمـار .فمـا لم تـولد
مثل هـذه احلـزمـة فـإنه من الـصعب
الـتـكهـن ب ــان ال ـسـي ــاس ــة الــنق ــدي ــة
ل ـ ــوح ـ ــده ـ ــا ق ـ ــادرة عل ـ ــى م ـ ــواجه ـ ــة
التـضـخم أو الـظــروف املـسـببــة له..
وإن هـ ــذا الـ ـشـيء يـتــم العـمـل به يف
الـ ــوقـت احلـ ــاضـ ــر ضـمـن بـ ــرن ـ ــامج
احلك ــوم ــة االقـت ـص ــادي ال ــراهـن إذ
تتولى اللجنة االقتصادية العليا يف
مـجـلـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـه ـ ـ ـ ـ ـ ــامـه ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وم ـ ـس ـ ــؤول ـيـ ـ ــاتهـ ـ ـ ـ ــا علـ ـ ــى وفق ه ـ ــذا
اإلطار.

يـتهـيـ ــأ مجلــس الـن ــواب يف أعق ــاب
عـطلـته الــصيـفيــة لقــراءة مـشــروع
ق ـ ــان ـ ــون االس ـت ـث ـم ـ ــار وم ـن ـ ــاق ـ ـش ـ ــة
توجهـاته والعمل على تشريعه بعد
أن فــتحـت تـ ــداوالت أخـبـ ــاره آمـ ــاالً
واسعـ ـ ــة يف اس ـت ـ ـشـ ـ ــراف واقع جـ ـ ــديـ ـ ــد ي ــنه ــض
بـالفعـاليـات االقـتصـاديـة بـشتـى قنـواتهــا ،عقب
السبـات الذي عـانت منه طـوال السنـوات الثالث
املنصرمة.
وبـرغم تواصل املتـابعات واملناقـشات يف األوساط
االقتـصــاديــة ورمبــا األكــادمييــة إلنـضــاج قــانــون
كفيل بتجـسيد متـطلبات واقعنـا االقتصادي إال
أن مـن الضــرورة مبكـان أن يـستــدل النـواب علـى
ت ـصـ ــورات اجلهـ ــات املعـنـيـ ــة بــتلـك الـفعـ ــالـيـ ــات
مبخـتلف ت ــوجه ــاتهــا واهـتـمــام ــاته ــا ،وأن يكــون
للجنـة االقـتصـاديـة يف اجمللـس حضـورهـا داخل
مـ ــواقع املـتـ ــابعـ ــات للـ ــوقـ ــوف علـ ــى قـنـ ــاعـ ــاتهـ ــا
ومستلزمات تفعيل أدائها.
لقـد عـانـى العـراقيـون بكل شــراحئهـم من وطـأة
األزمات املـتالحقة وآثارهـا ،وتخربت بنـى حتتية
غـايـة يف األهـميـة وتعـطلت مــواقعنــا االنتــاجيـة
إلـ ــى احلـ ــد الـ ــذي حت ـ ــول شعـبـنـ ــا بـ ــرمــته إلـ ــى
قطاعات تستهلك كل حاجاتها دون أن يكون لها
دور يف إن ـت ـ ــاج أي م ــنه ـ ــا ممـ ـ ــا يجـعل ـن ـ ــا أح ـ ــوج
للــتعجـيل ب ــأخ ــذ زم ــام املـب ــادرة وإع ــادة احلـي ــاة
لألنشطة االنتاجية بكل مفرداتها.
إن قـانوناً ينظم برامج االستثمار يف العراق ،مبا
فــيه امل ـش ــروع ــات ال ــوطـنـي ــة وبـ ــرامج الـتـمـ ــويل
الــوافــدة ،إذا م ــا تهـي ــأت له ال ـسـيــاقــات والـبـيـئــة
الكفيلـة بتفعيله وتدعيم تنفيـذ توجهاته جدير
بتقويض كل معوقات مسيرة إعادة اإلعمار التي
نريـد ،وأهل لتـوفير مـتطلبـات النهضـة املنتـظرة
يف برامج البناء والتنمية املستدامة.
إن جل مـا نـتطـلع إليه ،أن تـتهيــأ للمـشـرعني يف
مجلــس الـن ــواب األفكــار والـت ــوجهــات اجمل ـســدة
لطموحات جيـش العاطلني يف توفير املشروعات
االستـثمــاريــة القــادرة علــى ت ــوفيــر فــرص عـمل
حتقـق لهــم ان ـت ـمـ ـ ــاءهــم اإلن ـ ـسـ ـ ــانــي امل ـ ـشـ ـ ــروع
وتنتـشلهم من عـالم الضيـاع الذي يكـابدون فيه
األمريـن ،فيمـا تنتـظر األجـيال اجلـديدة عـراقاً
معـافـى ميتـع مخيلـتهم بـاخليـر والـرخـاء ورغـد
الـعيـش لـكي ي ــأمنــوا علــى غــدواتهـم من غــائلــة
العوز واحلرمان.
من هذا املنطلق يـبدو أمام مشـرعينا يف مجلس
النـواب أن يتجاوزوا كل صيغ املـماطلة واملـداهنة
والتـشـبث بـالـشـكليــات التـي ال تغنـي ،ليــرتفعـوا
إلـى مـواقع إجنـاز املكتـسبــات التي تـغني عـراقنـا
وتع ــزز انــطالقــته وتـبـنـي جت ــربــته يف الـكف ــاي ــة
والـتـن ــامـي ،وي ــسعـ ــون نحـ ــو تع ــويــض مـ ــا ته ــدم
بثوابـت تؤكد دولـة املؤسسـات القادرة عـلى إرساء
تقــالـيــدهــا وحـمــايــة مـص ــالح أبـن ــائهــا وفــرض
إرادتهـا الوطـنية ومـساءلـة من يتعـرض ملهمـاتها
وبرامجها وتوجهاتها..
إن قانـون االستثـمار املـنتظـر البد أن يكـون لبـنة
أسـاساً تعـزز االنطالقـة الطـموحـة ملسـيرة عـطاء
رائ ــدة كـي تلـبـي احل ــاج ــة احلقـيقـي ــة ألم ــانـيـن ــا
الـوطنـية املـشروعـة يف حقـول البنـاء والتـواصل.

مزاد بيع ورشاء العمالت األجنبية
بغداد/املدى
مت افتتـاح املـزاد اليـومـي السـابع واخلمـسني بعــد السـبعمـائـة لـبيع وشــراء العملـة األجـنبيـة يف الـبنك
املركزي العراقـي ليـوم االربعاء املوافق 2006/8/30وكانت النتائج كاآلتي:
 - 1الكـمـيــة املـبــاعــة نقــد ًا الــى املـصــارف
وزبـ ــائــنهـ ــا ( )25.410.000دوالر وبـ ــسعـ ــر
( )1488=10+1+1477دينار /دوالر.
 -2الكـمي ــة املبــاعــة الجــراء حــواالت الــى
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج الــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراق ( )19.850.000دوالر
وبـسعــر ( + )2-1477دينــار واحــد عمــولــة
البنك و اعفـاء املبالغ احملولـة من عمولة
التحويل.

التفاصيل
عدد املصارف املساهمة يف املزاد
الـسعر الـذي رسا علـيه املزاد بـيعاً ديـنار/دوالر
الــسع ــر ال ــذي رس ــا علـيه امل ــزاد ش ــراءً ديـن ــار/
دوالر
املبلغ املباع من قبل البنك بسعر املزاد-دوالر
املـبلغ املـشتــرى من قـبل البـنك بـسعـر املـزاد -
دوالر
مجموع عروض الشراء  -دوالر

----45.260.000

مجموع عروض البيع  -دوالر

-----
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فقراء إندونيسيا نحو أربعني مليونا
زاد عــدد اإلن ــدونيـسـيني ال ــذين
يقــبع ـ ــون حتــت ع ـت ـب ـ ــة الـفق ـ ــر
بأربعـة ماليني نسمـة خالل عام
 2005لتـصبح نـسبـة الفـقراء يف
إنـدونيـسيـا  %18وفق الـتصـنيف
الرسمي للفقراء.
ج ــاء ذلـك يف تق ــري ــر ال ــوك ــال ــة
املـركـزيـة لإلحصـاءات الـرسميـة
التي ذكـرت أن عدد الـفقراء بلغ
 39ملـي ــون فقـي ــر بـني إجـم ــالـي
سـك ـ ــانهـ ــا الـب ـ ــالغ عـ ــددهـم 220

مليون نسمة.
وأضــاف التقـريـر أنه بـاإلضـافـة
إل ـ ــى ه ـ ــؤالء يعـيـ ــش نح ـ ــو %31
آخرين بالكاد فوق عتبة الفقر.
وأوضح مـديـر الـوكـالــة روشمـان
هيـريوان أن تـزايد عـدد الفقراء
يع ــود إل ــى تف ــاقـم الـتــضخـم يف
أسعــار الــسلع األس ــاسيــة الــذي
بـلغ  ،%30وذلـك بـ ـسـبــب ارتفـ ــاع
أسعار احملروقات.
ويعـتبــر كل إن ــدونيـسـي يحـصل

على أقل من  16.8دوالرا (نحو
 153.4ألف روبـي ــة) يف ال ــشه ــر
حتت عتبة الفقر.
وكــانت احلكـومـة اإلنـدونيـسيـة
قـامت العـام املـاضـي بتخفـيض
دعمهـا املـرتفع والـذي بلغ %20
مـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــوازن ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا لـق ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــاع
احمل ـ ـ ــروق ـ ـ ــات .واش ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن
إنــدونيـسيـا تعــد رابع أكبـر بلـد
يف الـعـ ـ ـ ــال ــم م ــن حـ ـي ــث عـ ـ ـ ــدد
السكان.

