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 مزاد العملة بین وفرة الموارد النقدیة واستقرار سعر الصرف

 **أ.م د . أحمد صبیح عطیة   و*  رباب ناظم خزام العكیلي
 جامعة واسط/ �لیة اإلدارة واالقتصاد**

 
 خالصة

 
تُعد السیاسة النقدیة إحدى أھم السیاسات االقتصادیة ذات األثر الفاعل في التأثیر على       

المباشرة وغیر المباشرة والنابعة من الفلسفة االقتصادیة  أدواتھاالنشاط االقتصادي على اختالف 
 للدولة.

وتختلف أھمیة السیاسة النقدیة من نظام اقتصادي إلى آخر , ومن بلد إلى بلد آخر في النظام      
االقتصادي نفسھُ , وھذا االختالف تحكمھُ مجموعة من العوامل حسب البیئة المحیطة التي 

عن ما تمتلكھ من صالحیات لممارسة مھماتھا األساسیة لتحقیق قدٍر  تمارس بھا عملھا , فضالً 
من االستقرار في مستویات سعر صرف العملة المحلیة والمستویات العامة لألسعار من أجل 

  . تحقیق االستقرار االقتصادي
Abstract 

     Monetary policy is one of the most important economic policies that 
play active role which effects on economic activity through what have 
indirect and direct tools that rise from the economic philosophy of the 
state.  Importance of monetary policy differs from the economic system 
to another and one country to another in the same economic system, 
this difference is based on a set of factors according to the surrounding 
environment that exercise it work, as well as what have validities to 
exercise its basic functions to achieve specific level of stability in local 
currency and price levels of the exchange rate in order to achieve 
economic stability. 

 ة ــقدمـالم
تأثرت السیاسة النقدیة في العراق بالظروف واألحداث السیاسیة غیر المستقرة التي مر بھا    

بالحرب العراقیة _اإلیرانیة وحرب الخلیج  ، وما أعقبھا من فرض عقوبات  البلد  المتمثلة
اقتصادیة خانقة قادت إلى انتھاج سیاسات اقتصادیة طارئة لمعالجة االختالالت البنیویة التي 
رافقت الحصار االقتصادي , توسعت خاللھا السیاسة المالیة وفرضت ھیمنتھا بشكل كبیر على 

أفرطت بدورھا في اإلصدار النقدي الجدید ،  وانخفض خاللھا سعر صرف  السیاسة النقدیة التي
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الدینار العراقي وظھرت موجات من التضخم الجامح والذي ادى إلى انخفاض المستوى المعیشي 
 للمجتمع .

بدأت تظھر مالمح جدیدة للسیاسة االقتصادیة كانت أھمھا حصول البنك  2003عام  وبعد   
التي قاد من خاللھا السیاسة النقدیة بشكل ایجابي انعكست على تحسین ، تھ المركزي على استقاللی

سعر صرف الدینار العراقي وضبط ایقاع السیاسة النقدیة بما یتالءم والظروف االقتصادیة 
 للعراق.

 أهمیة البحث
ً , أذ كان       ً في تحقیق االستقرار االقتصادي خصوصا ت إن السیاسة النقدیة تلعب دوراً مھما

متناغمة مع السیاسة المالیة , ویبرز سعر الصرف بوصفھ أحد أھم األدوات التي تستعملھا 
السیاسة النقدیة في تحقیق أھدافھا , وقد كان لمزاد العملة الذي انتھجھ البنك المركزي العراقي بعد 

 .نیلھُ االستقاللیة أثراً دوراً بارزاً في تحقیق استقرار سعر الصرف للدینار العراقي

 مشكلة البحث
ھ البنك المركزي نتھجھعلى الرغم من األثار اإلیجابیة التي تركھا مزاد العملة الذي ا     

والمتمثلة بتحسن سعر صرف الدینار العراقي , إالّ أن لھُ آثار سلبیة تمثلت في استنزاف  ،العراقي
االحتیاطیات األجنبیة وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط الخام والتي تُعد المصدر األساس 

   لإلیرادات العراقیة من الدوالر.

 فرضیة البحث
عراقي من شأنھ أن یحقق االستقرار في سعر إن مزاد العملة الذي یّتبعھ البنك المركزي ال    

صرف الدینار العراقي بوصفھ أحد أدوات السیاسة النقدیة , وعلیھ فإن ذلك ینعكس على استقرار 
 متغیرات االقتصاد العراقي المتعلقة بسعر الصرف ضمن مربع كالدور السحري .

 هدف البحث
یھدف البحث إلى تحلیل دور السیاسة النقدیة في تحقیق استقرار سعر الصرف للدینار العراقي     

, ومن ثم تأثیرھا على متغیرات االستقرار االقتصادي ضمن مربع كالدور مع التركیز على 
سیاسة مزاد العملة األجنبیة والبدائل التي یمكن استخدامھا للحد من تناقص العمالت األجنبیة 

 النخفاض أسعار النفط . نتیجة
 المبحث األول

 مزاد العملة األجنبیة في العراق وعالقته �االستقرار االقتصادي  
 أوالً: مزاد العملة والبنك المركزي العراقي

 
یقصد بمزاد العملة األجنبیة " ذلك األسلوب الذي یستعملھُ البنك المركزي العراقي لبیع        

وشراء الدوالر بھدف السیطرة على عرض النقد والسیولة العامة والحد من التضخم وتحقیق 
المستوى العام لألسعار ، وذلك بسبب ارتباط سعر سعر صرف الدینار العراقي و االستقرار في 

 .)1(ستوى العام لألسعار بصورة مباشرة "الصرف بالم
) بسبب الظروف القاسیة 4/10/2003) وتحدیداً (2003بدأ العمل بھذه األداة في نھایات عام (   

التي مر بھا االقتصاد العراقي من حروب وعقوبات اقتصادیة وعملیات اإلصدار النقدي الواسع 
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نتج عن اعتماد االقتصاد العراقي على المورد التي أدت إلى انخفاض القوة الشرائیة للمجتمع وما 
النفطي ووجود العمالت الصعبة دون أن یكون ھناك خطط ھادفة الستغالل اإلیرادات العامة 
للحكومة , فجاء العمل بھذه األداة وال یزال مستمراً حتى نھایة مدة الدراسة من أجل تحقیق 

 مجموعة من األھداف أھمھا:
یة وسیلة لتطبیق لألدوات الغیر مباشرة للسیاسة النقدیة وذلك من أجل یُعد مزاد العملة األجنب .1

السیطرة على السیولة وتحقیق التوازن بین عرض النقد في السوق النقدیة من أجل ضبط السیولة 
وتوفیر فرص لالستقرار المالي والمناخ المناسب Sterilization) التامة عن طریق التعقیم (

 لالستثمار.
خل مباشرة من أجل تحقیق االستقرار في قیمة الدینار العراقي عن طریق سعر تُعد أداة تد .2

صرف توازني , وھذا بدوره ینعكس بصورة إیجابیة على المستوى العام لألسعار وخاصة على 
 مدخالت اإلنتاج والسلع النھائیة المستوردة. 

عراقي عن طریق اشباع تمكن مزاد العملة األجنبیة من توحید وتجانس أسعار الصرف للدینار ال .3
) سعر صرف قبل 11السوق العراقیة بالعملة األجنبیة بعدما كانت أسعار الصرف تصل إلى (

 .)2()2003عام (
مساھمة مزاد العملة األجنبیة في رفع القدرة الشرائیة ألصحاب الدخول المحدودة من خالل  .4

 حقیقیة للدخل.تحسین قیمة الدینار العراقي , وھذا بدوره ینعكس على القیمة ال
أنھ وسیلة ومصدراً لتمویل التجارة الحكومیة وتمویل تجارة القطاع الخاص الستیراد السلع  .5

ً من ( ) ملیار 12-8والخدمات للسوق العراقیة , وتتراوح احتیاجات القطاع الخاص سنویا
 .)3(دوالر

ھ صندوق النقد قدرة مزاد العملة على توفیر احتیاطیات بالعملة األجنبیة التي فاقت ما خصص .6
وذلك من أجل تحقیق االستقرار لقطاع المعامالتالخارجیة , ) ملیار دوالر 10الدولي والبالغ (

 شھر.أ وتكوین احتیاطي من العملة األجنبیة لتغطیة االستیرادات لمدة ال تزید عن ثالثة
 قدرة مزاد العملة على استخدامھ كسوق مركزي للصرف من خالل أشاره سعر الصرف الذي .7

) للتوقعات التضخمیة nominal anchorترغب بھ السیاسة النقدیة واستخدامھ كمثبت أسمي (
 ضمن السیاسة النقدیة لتحقیق استقرار سعر الصرف.

ومن أجل التعرف على تطورات مزاد العملة األجنبیة وتحلیل وضعھ النقدي , یمكن متابعة     
) الذي یبین مبیعات المزاد عبر البنك المركزي العراقي من الدوالر للمدة 1الجدول (

) , فیالحظ أن الكمیات المباعة من الدوالر األمریكي نقداً 30/12/2013) لغایة (4/10/2003(
) , إذ تم البیع خالل الیوم األول للمزاد بسعر 2003) ملیون دوالر لعام (293ا یقارب (وحوالھ بم

) تم البیع بسعر 16/10) , أما خالل یوم (2180) وكان السعر في السوق یعادل (1975(
) وھذا الیوم یمثل یوم استبدال العملة العراقیة بعملة جدیدة, ثم ارتفعت الكمیات المباعة 1930(

) ملیون دوالر عام 6008ر في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي إلى مقدار (من الدوال
) ملیون دوالر 2.010) مقدار (2004) ؛ إذ باع البنك المركزي خالل الیوم األول لسنة (2004(

) الف دوالر, واستمرت 20/ كانون الثاني ) باع البنك المركزي العراقي ما یعادل (10, وخالل (
%) عن السنة 74.15) بمعدل نمو سنوي نسبتھ (2005یعات البنك المركزي لعام (الزیادة بمب

) زیادة نسبتھا 2006) ملیون دوالر , وسجل عام (10463السابقة وبكمیات مباعة مقدارھا (
) ملیون دوالر , 11175%) وبكمیات مباعة من الدوالر في مزاد العملة األجنبیة بمقدار (6.80(
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) ملیون دوالر بمعدل نمو سنوي 15980) مقدار (2007ك المركزي لعام (وبلغت المبیعات للبن
) 2008%) , ثم ارتفعت المبیعات للبنك المركزي العراقي من الدوالر في المزاد لعام (42.99(

) ارتفاعاً 2009) ملیون دوالر , وشھد عام (25869%) عن السنة السابقة بمبلغ (61.88بنسبة (
) ملیون دوالر وبمعدل نمو سنوي 33992لدوالر في المزاد أذ بلغت (في الكمیات المباعة من ا

) من تطورات بمقدار الكمیات المباعة بلغت 2010%) , أما ما شھده عام (31.40نسبتھ (
%) , وواصلت مبیعات البنك المركزي 6.41) ملیون دوالر , بمعدل نمو سنوي نسبتھ (36171(

%) في 10.02) ملیون دوالر بمعدل سنوي نسبتھ (39798باالرتفاع إذ سجلت قیمة مقدارھا (
) ملیون دوالر في عام 48649) , وبلغت المبیعات للبنك المركزي العراقي مقدار (2011عام (

%) , واستمرت االرتفاعات لتسجل قیمة مقدارھا 22.23) بمعدل نمو سنوي نسبتھ (2012(
 ). %9.41) وبمعدل نمو سنوي نسبتھ (2013) خالل عام (53231(

 مبیعات البنك المر�زي العراقي للعملة األجنبیة في مزاد العملة األجنبیة (ملیون دوالر) :)1جدول (

 المصدر:

 ) البنك المر�زي العراقي , المدیر�ة العامة لإلحصاء واأل�حاث , نشرات سنو�ة متفرقة. 1األعمدة ( •
 ) من عمل الباحثین.2األعمدة ( •

المستمرة لمبیعات البنك المركزي العراقي في مزاد العملة األجنبي تعود إلى وھذه االرتفاعات 
 ::أسباب عدة أھمھا

عملیات الصرف  –العملیات التي تحدث في سوق الصرف األجنبي وتشمل ( عملیات المضاربة  .1
 عملیات المراجحة ). –األجل والعاجل 

أدى إلى ھروب رؤوس األموال ارتفاع معدالت التضخم وتدھور األمن وضعف البنى التحتیة  .2
) 2009إلى الخارج , أذ بلغت حجم رؤوس األموال المدفوعة إلى الخارج أعلى قیمة لھا سنة (

 .)4() ملیار دوالر4358.3ما یعادل (
ً للقیمة من الدینار  .3 ً أكثر أمانا توجھ الكثیر من المدخرین إلى االدخار بالدوالر كونھ مخزنا

ً بعد انخفاض  ً في توفیر العمالت العراقي خصوصا سعر برمیل النفط الذي یُعد رافداً أساسیا
 األجنبیة لمزاد العملة.
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الدینیة )  –الخیریة  –التحویالت الخاصة التي تشمل تحویالت األفراد والمؤسسات ( الثقافیة  .4
النقدیة والعینیة منھا , فضالً عن التحویالت الخاصة بالمواریث والمھجرین والوصایا , إذ بلغت 

) ملیون 375.5) ما یعادل (2004التحویالت الخاصة  ومن ضمنھا تحویالت العاملین لسنة (
) بلغت التحویالت 2013, وفي عام ()5() ملیون دوالر2350دوالر أما أجمالي المنح فقد بلغ (

) ملیون دوالر , وأجمالي المنح سجلت قیمة 170.4الخاصة ومن ضمنھا تحویالت العاملین (
 .)6() ملیون دوالر للسنة نفسھا19.5مقدارھا (

اختالل المیزان التجاري الذي یمثل القیم النقدیة للصادرات واالستیرادات بسبب االعتماد على  .5
القطاع النفطي وضعف االعتماد على القطاعات األخرى الذي أدى إلى ضعف الجھاز اإلنتاجي 

یجة سیاسة اإلغراق التي وخصوصاً عدم قدرتھ على منافسة السلع المستوردة بشكل رخیص نت
 أتبعتھا بعض الدول المجاورة مستفیدة من ارتفاع قیمة الدینار العراقي.

التسعیرة المغالى فیھا للدینار العراقي مقابل الدوالر والتي ساھمت بالتوجھ نحو زیادة الطلب  .6
 على الدوالر.

العراقي في مزاد عدم الرقابة والتدقیق على القطاع المصرفي جعل مبیعات البنك المركزي  .7
العملة األجنبیة أكثر عرضة للفساد اإلداري والمالي عن طریق ھدر األموال المباعة وضیاعھا 

 وجعلھا خدمة ألھداف أخرى ولیست ألھداف االستقرار االقتصادي.
وجود سوق موازیة لصرف الدوالر تنشط فیھا حركة المضاربات واإلخفاقات االقتصادیة  .8

ویلھا إلى طلب على الدوالر فتنخفض على أثرھا قیمة الدینار العراقي والسیاسیة المؤقتة لتح
 لتخلق فارقاً سعریاً مستدیماً بین سعر الصرف الرسمي والموازي.

االتفاقات الدولیة بین البنك المركزي العراقي وصندوق النقد الدولي التي ألتزم من خاللھا  .9
ً للمادة الثامنة على اعتما د حریة التحویل الخارجي ورفع القیود أمام االقتصاد العراقي وفقا

 حركة أموالھ للمواطنین لتكون ھذه االتفاقات أحد أوجھ االندماج المالي والعالمي.

أن استعمال السیاسة النقدیة أسلوب مزاد العملة من أجل تحقیق استقرار العملة المحلیة  من    
جھة والسیطرة على مناسیب عرض النقد من جھة أخرى , واالستقرار والتوازن بسوق الصرف 

) أصبح (معدل الفجوة) الذي 2010 – 2004) , فالمدة من (2011تحقق حتى منتصف عام (
ما بین سعر الصرف الرسمي وسعر السوق نسبة إلى السعر الرسمي"  یشكل یمثل " الفرق 

%) وعن طریق معدل الفجوة یمكن القول بأن سوق الصرف الخارجي أصبح یتسم 0.7(
) مقدار 2011بالتوازن خالل ھذه المدة . واتسم معدل الفجوة خالل النصف األول من عام (

لسنة , وعلى الرغم من ھذه الزیادة إال أن ھناك %) خالل النصف الثاني لنفس ا2.8%) و (1.6(
) , 2012%) في التسعة أشھر من سنة (6.4توازناً في السوق, وبلغ معدل الفجوة زیادة نسبتھا (

 .)7(وھذا بدوره أدى إلى حدوث اختالل في السوق

عمالت وھذا األمر بطبیعتھ ینسجم مع االقتصاد العراقي باعتباره بلد ریعي وطبیعة تدفق ال    
األجنبیة المولدة للنشاط الكلي , وتمكنت السیاسة النقدیة من خالل مزاد العملة من تقلیل الفرق ما 
بین سعر المزاد وسعر السوق للعملة وإشباع السوق بالعملة األجنبیة , وأیضاً السبب المھم وراء 

التي ازدادت إلى تحسن سعر الصرف ھو ازدیاد احتیاطات البنك المركزي من العمالت األجنبیة 
) , وغیر أن 2012) ملیار في عام (70) , ووصلت أكثر من (2011) ملیار عام (60أكثر من (

) وذلك لكون اإلیرادات النفطیة ھي Criticalاالستقرار بسعر الصرف بقى من النوع الحرج (
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جات من مصدر العملة األجنبیة ولذلك فھي معرضة لتقلبات السوق النفطیة , فضالً عن وجود مو
األنفاق العام للدینار العراقي التي تنعكس بشكل طلب على الدوالر األمریكي فتسبب تقلبات 
مفاجئة في سعر الصرف وھذا ما یحدث في السوق العراقیة , لذا فأن االستقرار الذي تبحث عنھ 

نقد السیاسة النقدیة ومنھ استقرار سعر الصرف عن طریق مزاد العملة یبقى رھینة إیرادات ال
 .)8(األجنبي وھذا األمر ال یحدث االّ بتنوع البنیة اإلنتاجیة في العراق

 ثانیًا: مبیعات البنك المر�زي العراقي في مزاد العملة وعالقته �حجم اإلیرادات النفطیة 
سعت الحكومة العراقیة من أجل الحفاظ على سعر صرف مستقر للدینار العراقي أن تعمل 

الذي كان یرتبط باإلیرادات النفطیة من أجل تمویل عجز الموازنة العامة بأسلوب مزاد العملة 
وباعتبار القطاع النفطي ھو المرتكز المھم لالقتصاد العراقي ومصدر للموارد األجنبیة التي 
تساھم في تطویر القطاعات األخرى , بعد ما أتسم ھذا القطاع بالتذبذب خالل المدة السابقة بسبب 

ھا العراق من جھة ومن جھة أخرى ضعف استخدام التكنلوجیا في اإلنتاج الحروب التي خاض
 :)9(العراقي المتقدمة. وخالل ھذه المدة تزایدت اإلیرادات النفطیة وذلك ألسباب منھا

 رفع الحصار االقتصادي عن العراق. .1
 ) برمیل یومیاً.2500000زیادة الطاقة اإلنتاجیة للنفط أذ بلغت أكثر من ( .2
) , ووصل 2003) دوالر للبرمیل الواحد خالل عام (30النفط التي وصلت إلى ( زیادة أسعار .3

 ).2013) دوالر للبرمیل الواحد خالل عام (103إلى (

) أذ بلغت 2003) أن حجم اإلیرادات النفطیة كانت مرتفعة خالل سنة (2ویبین الجدول (
ة مبیعات البنك المركزي ) ملیون دوالر وسجلت نسب293) ملیون دوالر , بیع منھا (8295.56(

%) , وارتفعت حجم اإلیرادات النفطیة في سنة 3.53العراقي إلى حجم اإلیرادات النفطیة (
) ملیون دوالر , وسجلت نسبة 6008) ملیون دوالر , بیع منھا (22431.52) لتبلغ (2004(

في حجم %) وأن ھذا االرتفاع 26.78مبیعات البنك المركزي إلى حجم اإلیرادات النفطیة (
اإلیرادات النفطیة جعلت من االقتصاد العراقي معتمداً على النفط في تمویل الموازنات السنویة 
والتي تستخدمھا الدولة في تنفیذ خططھا وجعلت من عملیة التنمیة مرھونة بتذبذب أسعار النفط 

ً لیس للعراق التأثیر فیھ , فضالً عن  محدودیة قدرة في السوق الدولیة وھو یُعد مؤثراً خارجیا
االقتصاد العراقي في التصدیر التي ال یستطیع استخدامھا في زیادة اإلیرادات النفطیة عند 

ً في سنة 2009انخفاض األسعار كما حصل في سنة ( ) بسبب األزمة المالیة العالمیة وأیضا
لشمالیة ) بسبب عوامل متعددة منھا " التوجھ نحو زیادة أنتاج النفط الصخري في أمریكا ا2014(

فضالً عن انحسار األسواق بسبب األزمات االقتصادیة وتباطؤ االقتصاد الصیني والیاباني 
والھندي التي تُعد من أھم مستوردي النفط في العالم , وھناك من یرى الحرب االقتصادیة بین 

دي روسیا وإیران من جھة والوالیات المتحدة األمریكیة ومن یدور في فلكھا السیاسي واالقتصا
 .)10(من جھة أخرى "

) فقد سجلت قیمة مقدارھا 2005واستمرت الزیادة في حجم اإلیرادات النفطیة في سنة (   
) ملیون دوالر على التوالي , أي بلغت نسبة 10462) ملیون دوالر, بیع منھا (26853.99(

یعات قیمة %) وھنا سجلت حجم المب38.95مبیعات البنك المركزي إلى حجم اإلیرادات النفطیة (
أقل من حجم اإلیرادات النفطیة أذ أن الدولة كانت مسیطرة على الوضع االقتصادي وأن حجم 

مما یدل على أن حجم الطلب الكلي كان یحدث بصورة  الطلب الكلي  ىغطقد اإلیرادات النفطیة 
 متزایدة .
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,  41393.82) قیمة مقدارھا (2008 - 2007اإلیرادات النفطیة خالل عامي ( وبلغت 
) ملیون دوالر على التوالي وھذه الزیادة في حجم اإلیرادات النفطیة جاءت نتیجة 63953.92

ً خالل سنة 1.63الزیادة في المعدل الیومي لتصدیر النفط الذي بلغ ( ) ملیون برمیل یومیا
, وبلغت نسبة مبیعات  )11()2008) ملیون برمیل یومیاً خالل سنة (1.85) وأرتفع إلى (2007(

) , وارتفعت 2007%) خالل سنة (38.60نك المركزي العراقي إلى حجم اإلیرادات النفطیة (الب
 ) .2008%) خالل سنة (40.44إلى (

) وسجلت قیمة مقدارھا 2009وقد انخفضت اإلیرادات النفطیة العراقیة خالل سنة (   
الیة العالمیة %) بسبب األزمة الم-32.92) ملیون دوالر ومعدل نمو سالب نسبتھ (42897.60(

وأصبحت اإلیرادات النفطیة ترتبط مع أسعار النفط العالمیة ولكن ھذه االنخفاضات لإلیرادات 
النفطیة لیست بقدر انخفاض العائدات في األسواق العالمیة , وعلى ھذا األساس أصبح العراق 

ت على العائدات یمثل ضحیة للظواھر التقلیدیة للدول المنتجة , التي تتمثل في تزاید االعتمادا
. وبلغت نسبة مبیعات البنك المركزي العراقي إلى )12(النفطیة المرتبطة بالتقلب الشدید بالدخل

%) وھنا یالحظ أن نسبة المبیعات من الدوالر في مزاد العملة 79.23حجم اإلیرادات النفطیة (
فطیة بالزیادة خالل سنة إلى اإلیرادات النفطیة أخذت بالتزاید بشكل كبیر, ثم أخذت اإلیرادات الن

) ملیون دوالر , 36171) ملیون دوالر , بیع منھا (54353.98) وسجلت قیمة مقدارھا (2010(
%) وبمعدل 66.54وبلغت نسبة مبیعات البنك المركزي العراقي إلى حجم اإلیرادات النفطیة (

 %).-16.01نمو سالب نسبتھ (
) ملیون دوالر 95265) وسجلت قیمة مقدارھا (2013وانخفضت اإلیرادات خالل سنة (   

%) ومعدل نمو موجب 55.87وكانت نسبة مبیعات البنك المركزي إلى حجم اإلیرادات النفطیة (
 %). 9.65نسبتھ (

 ملیون دوالر )2013 – 2003حجم اإلیرادات النفطیة وعالقتها �مبیعات مزاد العملة األجنبیة للمدة (: 2جدول

 
 .2014) جمهور�ة العراق , وزارة المالیة , الدائرة االقتصاد�ة , قسم المعلومات الفنیة , 3األعمدة ( المصدر :

 ) من عمل الباحثین.2,4,5,6األعمدة ( •

 ثالثًا: مبیعات البنك المر�زي العراقي في مزاد العملة وعالقته �حجم االستیرادات 
یعتمد االقتصاد العراقي بطبیعتھ على استیراد السلع والخدمات لسد احتیاجات الطلب الكلي   

وذلك نتیجة لتدمیر وتقادم المنشآت اإلنتاجیة وتوقفھا عن اإلنتاج , لذا فقد استعمل البنك المركزي 
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العملة  العراقي أداة مزاد العملة لسد احتیاجات القطاع الخاص وسد متطلبات السوق العراقیة من
 األجنبیة والمحافظة على استقرار المستوى العام لألسعار وعلى قیمة الدینار العراقي. 

) أن مبیعات البنك المركزي من العملة األجنبیة أخذت بالزیادة من أجل تلبیة 3ویبین الجدول (
) ملیون دوالر لسنة 6008حاجات القطاع الخاص أذ وصلت المبیعات إلى قیمة مقدارھا (

) , أما قیمة االستیرادات فقد 2003) ملیون دوالر لسنة (293) بعد أن كانت قیمتھا (2004(
) ملیون دوالر 5581) , وارتفعت إلى قیمة مقدارھا (2003) ملیون دوالر سنة (282بلغت (
 -2003) , وسجلت نسبة االستیرادات إلى مبیعات البنك المركزي للسنوات (2004سنة (
%) نتیجة انخفاض نسبة االستیرادات إلى مبیعات 92.89% , 96.24) قیم مقدارھا (2004

) وھذا یدل على أن معظم المبیعات في المزاد تذھب 2004البنك المركزي العراقي خالل عام (
ألغراض تغطیة االستیرادات من الخارج.واستمرت مبیعات البنك المركزي العراقي بالزیادة إلى 

) 26501ملیون دوالر , وبلغت قیمة االستیرادات  ( )33992أن وصلت إلى قیمة مقدارھا(
%) , 77.96ملیون دوالر, أما نسبة االستیرادات إلى مبیعات البنك المركزي العراقي بلغت (

وھنا یعطي مؤشراً على أن جزًء من مبیعات البنك المركزي تتسرب خارج أطار االستیراد , 
غسیل األموال.ومع زیادة طلب االقتصاد فیذھب جزًء منھا ألغراض التحویل إلى الخارج أو 

العراقي للسلع المستوردة من الخارج , أستمرت الزیادة في مبیعات البنك المركزي العراقي الى 
) , 2011) ملیون دوالر عن عام (8851) مقدارھا (2012أن وصلت الى زیادة سنویة لعام (

سبة االستیرادات إلى مبیعات ) ملیون دوالر , وبلغت ن34819وسجلت قیم االستیرادات نحو(
%) , وھو ما یشیر إلى تفاقم عملیات التحویل وتھریب العمالت 71.57البنك المركزي العراقي (

األجنبیة خارج البالد بسبب انخفاض الرقابة على مزاد العملة , والفساد اإلداري الذي رافق ھذه 
عملیات بیع الدوالر مروراً  األداة خصوصاً بعد شمول المصارف الخاصة وشركات الصیرفة في

) حققت مبیعات البنك المركزي العراقي للعملة األجنبیة قیمة مقدارھا 2013بالمزاد. أما سنة (
) ملیون دوالر , ووصلت قیمة 4582) ملیون دوالر , وزیادة سنویة مقدارھا (53231(

بیعات البنك ) ملیون دوالر, وانخفضت نسبة االستیرادات إلى م37012االستیرادات إلى (
%) نتیجة زیادة مبیعات البنك المركزي العراقي بقیمة أعلى من 69.53المركزي العراقي (

) التطور في 3معدالت قیم االستیرادات نتیجة زیادة الطلب على العملة األجنبیة.ویرینا الجدول (
 ھا.مبیعات البنك المركزي العراقي من الدوالر في مزاد العملة ونسبة االستیرادات من

 )ملیون دوالر2013 – 2003مبیعات البنك المر�زي العراقي وقیم االستیرادات للمدة (: )3جدول (

 ) البنك المر�زي العراقي , المدیر�ة العامة لإلحصاء واأل�حاث , نشرات سنو�ة متفرقة.1,3,5األعمدة (المصدر:
 ) من عمل الباحثین .2,5,6األعمدة ( •
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 المبحث الثاني
 مزاد العملة األجنبیةسینار�وهات 

ً للمبادئ والتوجیھات التي أَمرھا صندوق النقد الدولي , فقد وافقت الكثیر من الدول     وفقا
األعضاء فیھ _ ومنھا العراق _ على عدم وضع قیود على عملیات بیع وشراء العمالت األجنبیة 

) 2004) لسنة (56( ) من قانون البنك المركزي رقم28, وبناًء على ذلك فقد حددت المادة (
عملیات السوق المفتوحة والتسھیالت القائمة , وباألخص في الفقرة (ب) من تلك المادة التي 
أشارت إلى الشراء أو البیع البسیط غیر المشروط للنقد األجنبي سواًء في العملیات النقدیة أو 

 اآلجلة . 
یات بیع وشراء العمالت األجنبیة وبناًء على ذلك فقد تعامل البنك المركزي العراقي مع عمل   

على أنھا عملیات سوق مفتوحة یتوجب علیھ عدم تقییدھا , فضالً عن مراقبة المصارف 
والمؤسسات المالیة األخرى للتأكد من التزامھا بقانون مكافحة غسیل األموال واجراءھا للتحریات 

یة والمصرفیة لتمریر معامالت عن زبائنھا ومصادر األموال للحیلولة دون استخدام القنوات المال
 مشبوھة تنطوي على شبھات جرمیة تتعلق بغسیل األموال أو تمویل اإلرھاب.

وحیث أن معظم واردات وزارة المالیة مقومة بالدوالر نتیجة لمبیعات النفط , وأن معظم نفقاتھا    
قي لیقوم بدورِه بتحویلھ إلى بالدینار العراقي , لذا فإنھا تقوم ببیع الدوالر إلى البنك المركزي العرا

الدینار العراقي عن طریق بیعھ إلى القطاع الخاص الذي یشتري بھ سلعاً وخدمات من الخارج , 
ولذلك فأن البنك المركزي ال یستطیع التأثیر في الطلب على العمالت األجنبیة كما أنھ ال یستطیع 

المالیة , كما أنھ ال یستطیع التحكم التحكم بحجم العملة األجنبیة التي یحصل علیھا من وزارة 
بحجم االحتیاطات األجنبیة التي تخضع إلى طبیعة دورة الموارد المالیة وعوامل الطلب والعرض 
ً على سعر الصرف والمستوى العام  , والبنك المركزي ھنا یؤدي دور التوازن بینھما حفاظا

 لألسعار وبالتالي القوة الشرائیة للعملة المحلیة.
ى الرغم من أن اإلیجابیات العدیدة لمزاد العملة فقد رافقتھُ مجموعة من اإلخفاقات وعل   

ً في ظل تذبذب حجم الموارد الدوالریة الكافیة لتغطیة الطلب على العمالت األجنبیة  خصوصا
نتیجة الرتباطھا بحجم الكمیات المصدرة من النفط من جھة , وأسعار النفط الخام العالمیة من 

 , ولھذا فقد رسمت الباحثة أربعة سیناریوھات ألسالیب أدارة مزاد العملة وكما یأتي : جھة أخرى 
 أوًال: استمرار البنك المر�زي العراقي على البیع في مزاد العملة �األلیة نفسها.

) أصبحت العالقة بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة عالقة تفاعلیة بما 2004بعد عام (   
وطبیعة اإلیرادات واألنفاق العام من تنقید الدوالر , لذا فقد لجأ البنك المركزي العراقي تستلزم 

إلى بیع الدوالر عن طریق مزاد العملة لتوفیر الدینار العراقي لوزارة المالیة وتوفیر الدوالر إلى 
 القطاع الخاص لكي یمارس كل منھا مھامھ االقتصادیة.

كزي قد أدى دوراً مھماً في الحفاظ على قیمة الدینار العراقي , بل ومما ال یخفى أن البنك المر   
) عن طریق انتھاجھ أسلوب مزاد العملة , وبھذا فأنھ قد ساھم 2004إلى رفع قیمتھ بعد عام (

بشكل كبیر في المحافظة على استقرار المستوى العام لألسعار وتخفیض مستویات التضخم فضالً 
رائیة للدینار العراقي مما انعكس على تحسن المستوى المعاشي عن المحافظة على القوة الش

 .للمواطنین 
وتشیر إحصائیات البنك المركزي العراقي إلى أن حجم مبیعات مزاد العملة كانت أدنى من    

) 2012 – 2004حجم الموارد الدوالریة التي یستلمھا البنك المركزي من وزارة المالیة للمدة (
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یل ارتفاعات مستمرة في حجم االحتیاطات النقدیة التي وصلت إلى أعالھا وھو ما أدى إلى تسج
) , رغم أن حجم الصادرات النفطیة في السنوات التي تلت عام 2013) ملیار دوالر في عام (74(
) إال أن أسعار النفط كانت تسجل 2014) لم تكن بالمستوى الذي وصلت الیھ عام (2004(

) دوالر للبرمیل الواحد , وھو ما شكل فوائض 120ھا إلى (ارتفاعات مستمرة وصلت في أعال
 مالیة انعكست على شكل رصید دوالریاً متزایداً أدى إلى زیادة االحتیاطي النقدي في العراق .

) حال دون توفیر مبالغ بالدوالر كافیة لتغطیة الطلب 2013إن انخفاض أسعار النفط بعد عام (   
ً , بحیث كانت مستویات الطلب على الدوالر التي وصلت في بعض األوقات إلى  علیھ محلیا

ً أعلى من حجم اإلیرادات الدوالریة التي وصلت إلى (280( ) ملیون 125) ملیون دوالر یومیا
، یومیاً , وھذا العجز یسدد من االحتیاطات النقدیة التي یحتفظ بھا البنك المركزي العراقي دوالر 

) ملیار دوالر وبنسبة انخفاض 55مما أدى إلى تراجع حجم االحتیاطي النقدي إلى ما یقارب (
 %) وھي نسبة كبیرة جداً تشیر إلى تدھور األداء االقتصادي وتنذر بكارثة نقدیة أذ ما47سجلت (

 استمرت األوضاع على ما ھي علیھ.
وفیما یأتي أھم اإلیجابیات والسلبیات التي ترافق استمرار البنك المركزي العراقي على البیع    

 في مزاد العملة:
 ا��يجابيات :  .1
 یتجنب البنك المركزي العراقي ظاھرة التذبذب في سعر صرف الدینار العراقي. . أ

العراقي ؛ ألن انخفاض سعر الصرف یؤدي إلى عدم ظھور موجات التضخم في االقتصاد  . ب
ارتفاع قیم السلع والخدمات وبالتالي ظھور موجات تضخمیة عالیة یصعب معالجتھا في الفترات 

 القصیرة األجل , تؤدي إلى انخفاض المستوى المعاشي للمواطنین.
ئنان لدى حالة االستقرار النقدي والمضاربي بحیث یولد استقرار سعر الصرف حالة من االطم . ت

ً المضاربین الذین یتحینون الفرص في سبیل حصول تذبذبات في  كافة المواطنین وخصوصا
 سعر الصرف لیمارسوا نشاطھم المضاربي وجني األرباح غیر االعتیادیة.

العمل وفقاً لتوجھات صندوق النقد الدولي الذي یدعو السیاسة النقدیة في البلدان النامیة إلى رسم  . ث
 قرار.حاالت من االست

 ازدیاد الثقة بالدینار العراقي , واالحتفاظ بھ كمصدر للقیمة وعدم بروز ظاھرة الدولرة . . ج
 السلبيات : .2
إن ھذا األجراء من شأنھ أن یستنزف العمالت األجنبیة في االقتصاد العراقي والمتأتیة نتیجة  . أ

من االحتیاطي النقدي لمبیعات العراق من النفط , وقد یدعو البنك المركزي العراقي إلى السحب 
أذ ما كانت األرصدة النقدیة من الدوالر غیر كافیة لتلبیة الطلب على الدوالر مما یخفض من 

 ).5حجم االحتیاطیات النقدیة , وكما مبین في الجدول (
خسارة العراق لجزء كبیر من أیرادتھ بالعملة المحلیة التي كان من الممكن أن یحصل علیھا فیما  . ب

 ). 4المركزي العراقي ببیع الدوالر بأسعار أكثر, وكما مبین في الجدول ( لو قام البنك
االستمرار في عملیات ( تبیض األموال ) نتیجة لتحویل األموال إلى خارج العراق , خصوصاً  . ت

 وان عملیات التحایل على القانون واسعة نتیجة الستغالل بعض المفسدین للثغرات في القانون.
الدوالر الرخیص ( الذي یكون فیھ الدینار العراقي مدعوماً بقیمة أعلى من االستمرار في توفیر  . ث

قیمتھ الحقیقیة ) یؤدي إلى خلق حالة من الكسل في النشاط االقتصادي ؛ إذ إن ارتفاع قیمة العملة 
المحلیة تؤدي إلى نظرة المستھلك العراقي إلى السلع المستوردة من الخارج على أنھا سلع 
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ا على النقیض من نظرة المستھلك األجنبي للسلع المحلیة على أنھا مرتفعة فال رخیصة فیشیر بھ
یقوم على شرائھا وھذا یؤدي إلى اختالل في میزان المدفوعات نتیجة زیادة االستیرادات على 

 الصادرات .
 نتیجة للفقرة السابقة فقد ازدادت عملیات تھریب العملة األجنبیة , التي یتم مبادلتھا بالدینار . ج

العراقي عن طریق المزاد إلى الخارج , وھو ما شجع على ظھور السوق الموازیة التي سجلت 
 ) دینار/ دوالر .50أسعار للعمالت األجنبیة بأعلى من سعر المزاد بأكثر من (

االستمرار في حاالت الفساد التي رافقت عملیة مزاد العملة وبقاء مافیات المزاد تعمل بشكل  . ح
 ي حالة النھب والسلب لالقتصاد العراقي.منظم واالستمرار ف

ظھور طبقات طفیلیة تعتاش على الفرق بین سعر المزاد وسعر السوق الموازیة لتحقق ارباحاً  . خ
كبیرة جداً , وھي مجموعة المصارف التجاریة وشركات الصیرفة التي یحقق لھا وحدھا التعامل 

 مع البنك المركزي العراقي وفقاً لمزاد العملة.
حصة األجیال القادمة في التمتع بموارد الثروة الوطنیة التي یفترض أن تنعكس على شكل ھدر  . د

مشروعات وطنیة وبنى تحتیة فضالً عن أنشاء صنادیق األجیال القادمة والتي یفترض أن تمول 
 من الفوائض المالیة .

ي العراقي من البنك المركز)، العالقة بین االیرادات النفطیة وحجم مبیعات 4ویوضح الجدول (
 الدوالر. 
.)2015 – 2004العالقة بین اإلیرادات النفطیة ومبیعات البنك المر�زي العراقي للمدة ( )4جدول (

 
 ) البنك المر�زي العراقي , المدیر�ة العامة لإلحصاء واأل�حاث , نشرات سنو�ة متفرقة.1,2,5األعمدة ( المصدر:

 المالیة , الدائرة االقتصاد�ة , قسم المعلومات الفنیة.) جمهور�ة العراق , وزارة 4األعمدة ( •
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تم استبعاد حجم االستقطاعات من اإلیرادات المخصصة لتسدید الدیون الخارجیة ومبالغ البترو دوالر التي نفذت �عد  •
 ).2012عام (

) كانت حجم اإلیرادات الدوالریة أكبر من حجم المبیعات في 2014 – 2004یالحظ أن المدة (
) وبعد انخفاض 2014العملة لذلك فھي تضاف إلى االحتیاطیات النقدیة, أما بعد عام ( مزاد

أسعار النفط فإن حجم اإلیرادات الدوالریة انخفضت عن السنوات السابقة لذلك فھي تشكل ضغطاً 
 على االحتیاطیات النقدیة كما في الجدول التالي:

. ) ملیار دوالر2015 – 2004المر�زي العراقي للمدة (حجم االحتیاطات النقد�ة لدى البنك : )5جدول (

 
 ) البنك المر�زي العراقي , المدیر�ة العامة لإلحصاء واأل�حاث , مجموعة نشرات سنو�ة متفرقة.1(المصدر: 

 ) من عمل الباحثین.2( •
) دوالراً للبرمیل الواحد واستمرار 36وعلى افترض أن أسعار النفط ستبقى عند مستوى (   

ً فأن حجم اإلیرادات النفطیة 1.50الصادرات النفطیة عند مستوى (حجم  ) ملیون برمیل یومیا
ملیار دوالر سنویاً)  22431.52ملیون دوالر یومیاً) أي ما یقارب ( 54= 36* 1.50ستكون (

بافتراض أن العراق یبیع على مدى أیام السنة بدون توقف , أما حجم المبیعات من الدوالر في 
ملیون دوالر سنویاً) ,  6008ة فتشیر بیانات البنك المركزي العراقي إلى أنھا تسجل (مزاد العمل

 ملیار دوالر سنویاً) . 16423.52فسیتحقق فائض مقدارهُ (
) دوالر للبرمیل الواحد وكانت حجم الصادرات النفطیة 46أما إذا تحركت أسعار النفط نحو (   

ملیون  138.92, فإن حجم اإلیرادات النفطیة ستكون () ملیون برمیل یومیاً 3.02عند المستوى (
ملیون دوالر سنویاً) , وبالتالي سیتحقق ھنا  51887دوالر یومیاً) , أما حجم المبیعات كانت (

ملیار دوالر سنویاً) وھو عجز كبیر یستدعي على البنك المركزي  -16907عجزاً مقدارهً (
شأنھ التخفیف من حدة ھذا العجز عن طریق العراقي أتخاذ إجراءات وتدابیر وسیاسات من 
 استخدام اسالیب أخرى لمزاد العملة ولیس الغاءه.

 .*ثانیًا : رفع سعر صرف الدوالر ( تخفیض سعر صرف العملة العراقیة )

 البنك محافظ اسماعیل محسن علي السید ورقة في كمعالجة ورد قد السینار�و هذا د االشارة الى اننو  

 المر�زي  البنك في األجنبیة العملة بیع ونافذة الدولیة (االحتیاطیات الموسومة و�الة العراقي المر�زي 

 . الدراسة محتوى  وطبیعة تتناسب جدیدة برؤ�ة الباحثان طرحها فقد العلمیة وألهمیته ، العراقي)
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إن ھذا األجراء ال یعني أن یتخلى البنك المركزي العراقي عن البیع عبر منافذ مزاد العملة ولكن 
ن التوازن بین الكمیات المطلوبة والكمیات المعروضة من العمالت األجنبیة یحاول خلق حالة م

%) وھو ما یقلل بنسبة 60والمتأتیة عن طریق بیع النفط الذي انخفضت أسعاره بنسبة أكثر من (
عن طریق البنك المركزي العراقي ,  كبیرة من كمیة العمالت األجنبیة التي توفرھا وزارة المالیة

البنك المركزي العراقي بتخفیض سعر صرف العملة العراقیة تجاه الدوالر بنسبة فإذا ما قام 
معقولة تحافظ من خاللھ على عدم حصول ارتفاعات كبیرة في مستویات التضخم والمستوى 
العام لألسعار بل تكون مدروسة , بحیث تخلق حالة من التوازن بین الحصول على إیرادات أعلى 

ً على القوة الشرائیة من العمالت المحلیة من  خالل بیع الدوالر وفي الوقت نفسھ تحافظ نسبیا
للدینار العراقي وبمستویات معقولة. فعلى افتراض أن حجم المبیعات النفطیة سیستمر عند 

ً وأن أسعار النفط ستستمر عند مستوى (3.4مستوى ( ) دوالر للبرمیل 37) ملیون برمیل یومیا
ً . فیمكن ھنا توفیر مبالغ نقدیة 125.800أي أن حجم اإلیرادات ستكون ( ) ملیون دوالر یومیا

 ار العراقي وفقاً للجدول التالي:بالعملة المحلیة إذا تم تخفیض قیمة الدین
 
 
 

 
 حجم المبالغ التي �مكن توفیرها وفقًا ألسعار الصرف المقترحة: )6جدول (

 
 ).4المصدر : من عمل الباحثین �االستناد على الجدول (

 احتسا�ه على أساس (المبیعات النفطیة * سعر برمیل النفط المقترح)*تم 
 **تم احتسا�ه على أساس (حجم اإلیرادات النفطیة * معدل سعر الصرف المقترح)

***تم احتسا�ه على أساس (المبالغ النقد�ة �مالیین الدنانیر العراقیة لسنة المقارنة _ المبالغ النقد�ة �مالیین 
 لسنة أألساس) الدنانیر العراقیة

 )363****تم احتسا�ه على أساس (حجم المبالغ التي یتم توفیرها یومیًا *
ومن الجدول السابق یلحظ أن أذ قام البنك المركزي العراقي قام بتخفیض قیمة الدینار العراقي   

) , وھي أسعار ال تشیر إلى 1400,  1350,  1300,  1250,  1175عند المستویات (
كبیرة في معدل سعر الصرف وقد ال تؤدي إلى ارتفاع كبیر في مستویات التضخم انخفاضات 

والمستوى العام لألسعار وربما یحد ذلك من عملیة استیراد الكثیر من السلع والخدمات ذات 
النوعیات الردیئة التي یتم استیرادھا من الخارج دون أن یؤدي إلى الحصول على منافع 

زف مبالغ كبیرة من العمالت األجنبیة التي یوفرھا البنك المركزي استھالكیة عالیة وھي تستن
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بشكل رخیص وبذلك یذھب الدعم الذي یوفره البنك المركزي للدینار العراقي إلى الخارج أو إلى 
 السلبیات لھذا األجراء بما یأتي:مصدري تلك السلع. ویمكن أجمال أھم اإلیجابیات و

 : ا��يجابيات -1
دیة بالعملة المحلیة جدیدة تفوق المبالغ الحالیة التي یحصل علیھا البنك الحصول على مبالغ نق . أ

المركزي العراقي نتیجة لمزاد العملة األجنبیة وبالتالي فإنھا تدعم الموازنة العامة للدولة التي 
 تعاني من عجز ملحوظ فیھا مما توفر على الحكومة إمكانیة االقتراض من الخارج أو الداخل.

على الدوالر ؛ ألن الكثیر من السلع والخدمات ذات النوعیات الردیئة سترتفع ینخفض الطلب 
 أسعارھا فینخفض الطلب علیھا مما یؤدي إلى امتناع المستوردین من استیرادھا.

السیطرة على حالة التضخم ؛ ألن البنك المركزي العراقي یطمئن الجمھور على أنھ مستمر في  . ب
ً لمزاد العملة لكن ا ألسعار سوف تكون أكثر ارتفاعا ولذلك فإن موجة التضخم قد ال البیع وفقا

ترتفع بدرجة كبیرة خاصة إذا رافق ذلك سیاسات متوازنة في العملیات التجاریة المرافقة لھذا 
 المزاد والتحقق من المضاربات ومن عملیات الفساد وتھریب العمالت .

 السلبيات : -2
وقد یؤدي ذلك إلى إقبال الجمھور (ولیس التجار) إلى تدھور وإضعاف الثقة بالعملة المحلیة ؛  . أ

االحتفاظ بالدوالر على أن مدخراً كونھ یكون مخزناً للقیمة أكثر أماناً من الدینار العراقي , فضالً 
 عن تأثیره على االستثمارات األجنبیة والمحلیة.

ي إلى انخفاض الطلب نظراً لعدم وجود قاعدة إنتاجیة وطنیة متینة ومرنة فإن ھذا اإلجراء یؤد . ب
على االستیرادات , وھذا بدوره سیؤدي إلى ارتفاع مؤقت ألسعار السلع والخدمات لحین 
امتصاص الصدمة النقدیة , وقد یؤدي ذلك إلى توجھ المشروعات المحلیة إلى اإلنتاج كتعویض 

 االستیرادات.
ة وبالتالي فإن ھذا تطبق بعض البلدان ھذا الخیار , وذلك من أجل تشجیع صادراتھا المحلی . ت

اإلجراء قد یحفز القطاع اإلنتاجي المحلي إلى زیادة اإلنتاج والبحث عن وسائل جدیدة لتطویر 
 وتحسین وسائل اإلنتاج. 

 ثالثًا : تحدید �میات الدوالر المباعة �مزاد العملة وفقًا للسعر الحالي.
ً لتوجھات السوق    على عكس السیاسة المالیة التي  من المعلوم أن السیاسة النقدیة تتغیر تبعا

 تكون محكومة بقیود الموازنة العامة ووفقاً لخططھا المتوسطة والطویلة األجل.
) عدداً من الظروف المالیة العصیبة نتیجة 2015وقد واجھت الموازنة االتحادیة لعام(   

ً , وأن مبی3.02النخفاض أسعار النفط التي بلغت صادرتھ ( عات البنك ) ملیون برمیل یومیا
) ملیون دوالر , وأن مبیعات البنك المركزي تتراوح 75المركزي العراقي ستكون للیوم الواحد (

) دوالر , وأن أسعار النفط ستحدد المصادر االحتیاطیة والتمویلیة التي 180 – 100یومیاً بین (
 أھمھا:

م في ما أقرتھُ الموازنة , %) في تمویل األنفاق العا67.3العوائد النفطیة التي تشكل ما نسبتھُ ( .1
 %) من ھیكل مكونات ایرادات الموازنة العامة .85وتشكل (

االحتیاطیات من العمالت األجنبیة والذھب لدى البنك المركزي العراقي ؛ إذ وصل رصیدھا إلى  .2
) , 2014) ملیار دوالر عام (67) , وانخفض إلى (2013) ملیار دوالر في نھایة عام (76(

 ).2015) ملیار دوالر خالل عام (55فاض إلى (واستمر االنخ

62



 2016السنة األولى           1العدد              Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة   
 

ملیار دوالر عام  18انخفاض رصید الفوائض المتأتیة من الموازنة السابقة , إذ انخفضت " من  .3
" 2014ملیار دوالر في نھایة عام  4وإلى  2014ملیار دوالر في بدایة عام  6.5إلى  2013

)13(. 
ً لمزاد العملة فأن مقترح تحدید كمیات ومن أجل المحافظة على كمیات الدوالر المب    اعة وفقا

ً للسعر الحالي من شأنھ أن یحدد الكمیات المباعة من الدوالر من خالل  الدوالر المباعة وفقا
التشدید على الحاالت التي یسمح لھا بتحویل الدوالر كتحدید أنواع معینة من السلع المستوردة من 

مة جداً , ویقنن من عملیات التحویل الخارجي , وفي الخارج أو ألغراض طبیة وللحاجات المھ
ھذه الحالة تتحدد السیاسة النقدیة بقرارات خارجیة لكنھا ال تتعارض مع استقاللیتھا الخاصة مما 
سیخرجھا من دائرة المسؤولیة في تحقیق أھدافھا من أجل الحفاظ على استقرار األسعار والقبول 

 بمستویات طبیعیة للتضخم.
) ملیار دوالر من عام 313ع البنك المركزي العراقي العملة األجنبیة یبلغ ما یعادل (إن بی   
) ملیار , 552%) من مجموع إیرادات النفط البالغة (57) وھو ما یعادل (2014 – 2006(

%) مما دخل على البالد من إیرادات 92باع البنك المركزي العراقي ( 2009وتحدیدا خالل عام 
 النفط.

) 75فعلى افتراض أن البنك المركزي قام بتطبیق القرار الذي الزم البنك المركزي ببیع (   
ً , فھذا یعني أن البنك المركزي العراقي سیبیع ما یعادل ( ) ترلیون دینار 23ملیون دوالر یومیا

یون ) ترل70) إلى أن حجمھا بلغ (2015سنویاً , في حین تشیر نفقات الموازنة التشغیلیة لعام (
 ) ترلیون دینار فسیكون ھناك10دینار , وإذا ما افترضنا وجود ایرادات بالدینار العراقي بمبلغ (

 ) ترلیون دینار.37عجُز مقداره (
 مبیعات الدوالر في مزاد العملة للبنك المر�زي وأسعار الصرف:  )7جدول (

 
 المصدر :
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العامة لإلحصاء واأل�حاث , نشرات سنو�ة ) البنك المر�زي العراقي , المدیر�ة 1,2,4,5األعمدة ( •
 متفرقة.

 ) من عمل الباحثین.3العمود ( •
وأن عملیات التحدید تتم أما عن طریق تحدید السقوف العلیا للبیع وحسب أنواع الحواالت أو    

البیع بالمزاد أو عن طریق تحدید البیع بموجب وثائق ومستندات تلزم المستفید من تقدیمھا 
 باألغراض التي تحققھا واألوراق الثبوتیة الرسمیة.مشفوعة 

 أو قد یكون التقیید جزئیاً یتمثل في حالتین:
عدم طلب وثائق أو مستندات لدعم عملیات البیع من المصارف والشركات وتطبیق مبدأ "  األول:

أعرف زبونك " أي التحقق من مشروعیة األموال التي تستخدمھا المصارف والشركات في 
 .)14(ت التحویل والبیععملیا

تقید الكمیات المباعة بحدود معینة حسب األغراض وحسب مستوى اإلیرادات التي الثاني: 
 تحصل علیھا الدولة من مبیعات النفط.

 ولھذا اإلجراء مجموعة من اإلیجابیات والسلبیات من أھمھا:
 ا��يجابيات : .1
 السیطرة على الكمیات المباعة من الدوالر. . أ

حدة الضغوط على البنك المركزي وخصوصاً فیما یتعلق بتدقیق الوثائق والمستندات التحقیق من  . ب
 والتصاریح الكمركیة.

تحقیق زیادة في االحتیاطیات النقدیة لدى البنك المركزي من خالل حجب جزء من اإلیرادات  . ت
 الدوالریة عن البیع في المزاد.

كزي مستمر في بیع الدوالر مما یشكل طمأنة الوحدات االقتصادیة والمواطنین بأن البنك المر . ث
حالة من الثقة بالدینار العراقي , حتى وإن حصل فارق سعري بین السوق الرسمي والسوق 
الموازي لسعر الصرف فھو ال یشكل فجوة كبیرة تستدعى بروز ظاھرة المضاربة الجامحة في 

 سوق الصرف الموازي.
 : السلبيات .2
التي یباع بھا الدوالر بسعر أعلى من السوق الرسمي الذي بروز حالة السوق الموازیة للدوالر  . أ

یبیع فیھ البنك المركزي العراقي الدوالر إلى المصارف وشركات الصیرفة والمشمولین بھذه 
ً , إذا إن سعر الصرف الرسمي ( ) دینار لكل 1180العملیة بسعر أعلى وكما ھو حاصل حالیا

) دینار لكل دوالر , وربما یكون 1230زیة بسعر (دوالر في حین یباع الدوالر في السوق الموا
 أكثر ارتفاعاً.

حصول ارتفاع في المستوى العام لألسعار یتمثل بالفرق بین سعر السوق الموازي والسعر  . ب
 الرسمي للدوالر.

حصول عملیات تزویر وتحایل في الوثائق والمستندات مع مؤسسات معینة , وذلك نتیجة  . ت
ا وجود أعداد كبیرة من المصارف وشركات التحویل ومكاتب صعوبة الرقابة علیھا السیم

 الصیرفة.
الجھد الكبیر الذي یطرح على عاتق البنك المركزي العراقي في مراقبة وتدقیق العملیات ومدى  . ث

 تالئمھا مع الشروط التي یطرحھا وانطباقھا مع الوثائق والمستندات.
 عملیات البیع بمزاد العملة.رابعاً : خروج البنك المركزي العراقي أو تركھ 
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ینصرف البنك المركزي العراقي في ھذه الحالة لتأدیة مھامھ الكبیرة والمتعددة المتعلقة برسم    
وتنفیذ السیاسة النقدیة وترك مھمة بیع الدوالر إلى وزارة المالیة التي تُعد المصدر الرئیس 

 ات األتیة:للدوالر وفقاً للخیارات التي تراھا مناسبة َحسب التطور
تأسیس منافذ لبیع الدوالر عبر المصارف وشركات الصیرفة وفقاً ألسعار تتحدد حسب  األولى:

األوضاع االقتصادیة التي یمر بھا البلد على أن تلتزم تلك المصارف وشركات الصیرفة بتوفیر 
 ذلك. الدوالر وفقاً للمعاییر التي یتم االتفاق علیھا وتفرض عقوبات صارمة على من یخالف

التوقف عن توفیر الدوالر الرخیص والبیع وفقاً للعرض والطلب على العمالت األجنبیة  الثانیة:
وفي ھذه الحالة فإن حجم الطلب على الدوالر سوف یزداد بشكل كبیر لشعور المواطنین 
والمصارف وشركات الصیرفة والمضاربین بأن تخلي البنك المركزي العراقي عن بیع الدوالر 

شكل كبیر وبالتالي یقدمون على االحتفاظ بھ مما یؤدي إلى ظھور طبقة سیؤدي إلى انخفاضھ ب
المضاربین في السوق والتي ستدفع إلى ارتفاع أسعار الدوالر وبروز حالة عدم االستقرار 
االقتصادي وظھور موجات التضخم التي ربما تصل إلى مستویات مفرطة خصوصاً وأن كمیة 

) التي وصلت فیھا أسعار 2003بكثیر من حجمھا قبل عام ( العملة الموجودة في التداول ھي أكبر
 ) دینار للدوالر الواحد.3000الدوالر إلى (

 ولھذه الحالة مجموعة من اإلیجابیات والسلبیات أھمھا:
 
 

1.
 

 : ا��يجابيات
 

في حالة تطبیق الفقرة األولى فإن ھناك : 
 

 استقراراً نسبیاً للمستوى العام لألسعار وكذلك ألسعار الصرف.  . أ
منعاً لحدوث فروقات كبیرة بین السعر الرسمي والموازي , وھذا یؤدي إلى الغاء طبقة المنتفعین  . ب

والمضاربین الطارئین خصوصاً إذا ألزمت وزارة المالیة المصارف وشركات الصیرفة بتوفیر 
 الدوالر وفقاً لمعاییر التي یتم االتفاق علیھا.

ي تدقیق ومتابعة األعداد الھائلة من الوثائق عدم استنزاف جھود البنك المركزي العراقي ف . ت
والمعامالت وانما االكتفاء بالتأكد من مشروعیة األموال بالزام ومراقبة الشركات والمصارف 

 بااللتزام والتحقق من ذلك.
 : في حالة تطبیق الفقرة الثانیة 

تفع بشكل كبیر في توفیر مبالغ كبیرة جداً بالعملة المحلیة ؛ وذلك ألن سعر الصرف للدوالر سیر . أ
حالة توقف اجراءات مزاد العملة , وھذا یوفر على الحكومة مبالغ األنفاق العام المقومة بالدینار 

 العراقي .
) دینار لكل دوالر فھذا یعني توفیر 1700فعلى افتراض أن سعر صرف الدوالر سیرتفع إلى (

) ملیون دوالر یومیاً فإن 200ستبیع () دینار لكل دوالر مباع , وبافتراض أن وزارة المالیة 500(
ً بالقیاس بالسعر الحالي (100ذلك سیضیف إیراداً للحكومة بمقدار ( ) 1190) ملیار دینار یومیا

ً وھو ما یشكل نصف موازنة العراق 30دینار لكل دوالر أي أكثر من ( ) ترلیون دینار سنویا
 الحالیة.
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ؤدي إلى انخفاض قدرتھا التنافسیة مع نظیرتھا سترتفع أسعار السلع والخدمات المستوردة مما ی . ب
المحلیة , وھذا یدفع بالمنتج المحلي إلى البحث عن الیآت جدیدة لتطویر وزیادة اإلنتاج مما یخفض 

 من حجم العجز في میزان المدفوعات .
 : السلبيات .2
 : في حالة تطبیق الفقرة األولى 

مدعوم األمر الذي یؤدي إلى استمرار  ستستمر حالة استنزاف الدوالر من خالل توفیره بسعر . أ
 حالة العجز في الموازنة وزیادة حدتھا مع انخفاض أسعار النفط العالمیة.

ستستمر حالة تھریب العملة األجنبیة إلى خارج العراق مالم یتم تطبیق قرارات صارمة تحد من  . ب
 ھذه الحالة وعن طریق أجھزة رقابیة متخصصة ونزیھة.

 الثانیة : في حالة تطبیق الفقرة 
 سینخفض سعر صرف الدینار العراقي بشكل كبیر وتنعدم الثقة بالدینار العراقي كمخزن للقیمة . . أ

 بروز ظاھرة الدولرة في االقتصاد وتقوم جمیع المعامالت التجاریة والخدمیة بالدوالر. . ب
انخفاض المستوى المعاشي للسكان وبخاصة من ذوي الدخول المحدودة التي ستنخفض قدرتھم  . ت

الشرائیة للسلع والخدمات التي كانت تستورد من الخارج عن طریق توفیر الدوالر الرخیص 
 وفقاً لمزاد العملة.

وقد بدء البنك المركزي العراقي بتطبیق فكرة تخلیھ عن مزاد العملة األجنبیة لبیع الدوالر    
اصھ, كما اھتم وتركھ إلى مصارف حكومیة آخذ بنظره أن مزاد العملة األجنبیة لیس من اختص

بكیفیة التخلص من االتھامات التي وجھت الیھ بشأن اآللیة التي یعتمدھا في بیع العملة أثناء المزاد 
. وألن البنك المركزي العراقي _ ضمن تدخلھ لبیع العملة في المزاد أصبح یمول التجارة 

طلبھ السوق لتخریج الخارجیة للقطاع الخاص _ بسبب وحدانیة االقتصاد العراقي (النفط) وما ی
الدوالر وتحت مختلف الظروف لذلك أصبحت ھناك اتھامات حول إخراج العملة األجنبیة بما ال 
یخدم االقتصاد العراقي , ویمكن للبنك المركزي العراقي أن یتعاون مع الجھات المسؤولة عن 

 عملیة بیع المزاد المتصاص السیولة المالیة ولكن دون التدخل في التفاصیل.
 

 ا��ستنتاجات :
نظام سعر الصرف الثابت بشكل رسمي والتحول بشكل  2003انتھجت السیاسة النقدیة قبل عام  .1

وبما أن العراق ,  Fixed Multiple Regimeتدریجي إلى نظام تعدد سعر الصرف الثابت 
لتغطیة یستورد مجمل سلعھُ االستھالكیة من الخارج . فقد برزت الحاجة إلى العمالت األجنبیة 

تلك االستیرادات وانعكس ذلك على ظھور سوق صرف موازیة برز فیھا النشاط المضاربي الذي 
خلق فجوة كبیرة بین سعر الصرف الرسمي والموازي عجزت بسببھ السیاسة النقدیة عن تبني 

 نظام صرف جدید قادر على تخفیض حجم الفجوة.
اللیتھُ , وأصبح بمنأى عن الضغوط حصل البنك المركزي العراقي على استق 2003بعد عام  .2

التوسعیة للسیاسة المالیة , ولم یعدُ مصدراً لتمویل العجز في الموازنة العامة , بل یعمل بالتنسیق 
معھا , وقد ازدادت قوة الشراكة بینھما عن طریق مزاد العملة الذي توفر فیھ السلطة المالیة العملة 

كزي بتزویدھا بالدینار العراقي وھو ما ساھم في السیطرة األجنبیة ( الدوالر ) ویقوم البنك المر
 على الكتلة النقدیة وتخفیض نسبة العملة في التداول فضالً عن استقرار سعر الصرف.
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عن طریق محاولة السیاسة  2003أصبحت أثار السیاسة النقدیة تتعمق بشكل إیجابي بعد عام  .3
تحكم بمزاد العملة مستفیدة من تنامي النقدیة االھتمام باالستقرار السعري عن طریق ال

االحتیاطیات النقدیة األجنبیة واإلدارة المستقلة للبنك المركزي , وانعكس ذلك على انخفاض 
 .2013%) في عام 2.4إلى ( 2003%) خالل عام 33.6مستویات التضخم بشكل كبیر من (

طریق إشباع حاجة  من توحید معدالت سعر الصرف عن 2003تمكنت السلطة النقدیة بعد عام  .4
السوق من العملة األجنبیة , وقد ركزت على استقرار سعر الصرف وھو أمر ینسجم مع ریعیة 
االقتصاد العراقي وطبیعة تدفق العمالت األجنبیة الناجمة عن تصدیر النفط , وألجل نجاح سعر 

ع الحقیقي لجأت الصرف كمثبت أسمي وصمام تحدید مستویات الكتلة النقدیة ونقل األثر إلى القطا
السلطات النقدیة إلى أسلوب مزاد العملة األجنبیة , الذي نجح في ضبط ایقاع االقتصاد من خالل 

 رفع قیمة الدینار العراقي .
 التوصيات :

یجب المحافظة على استقاللیة البنك المركزي العراقي وعدم المساس بھا أو التأثیر علیھا  .1
وأن یستعین البنك المركزي العراقي بالخبرات العلمیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة , 

 .واألكادیمیة في رسم سیاستھ النقدیة بما یتالءم و طبیعة الظروف التي یمر بھا االقتصاد العراقي
نتیجة النخفاض اإلیرادات التي یحصل علیھا العراق من تصدیرهُ لكمیات من النفط والتي  .2

األجنبیة (الدوالر) فعلى البنك المركزي العراقي  أصبحت ال تغطي حجم الطلب على العمالت
أن یستعمل سیناریو جدید ال یتخلى فیھ عن سیاسة المزاد , وفي الوقت نفسھُ یوفر العمالت 

 األجنبیة بالقدر الذي ال یؤدي إلى انخفاض كبیر في سعر صرف الدینار العراقي .
وعة من اإلجراءات الصارمة أن یتخذ البنك المركزي العراقي والجھات الساندة لھ مجم .3

والعقوبات على كل من یحاول أن یستغل سیاسة المزاد لتحقیق مكاسباً غیر مشروعة كتھریب 
العملة األجنبیة إلى الخارج مستغالً الدوالر الرخیص الذي یوفرهُ البنك المركزي العراقي أو 

 اد العملة.عملیات تبییض األموال التي تستغلھا بعض الجھات الفاسدة عن طریق مز
أعادة العمل بنظام التحویل الخارجي للعمالت األجنبیة وفق ضوابط وتعلیمات یصدرھا البنك  .4

المركزي العراقي للتخفیف من حدة االستنزاف في العمالت األجنبیة الخارجة من البالد 
خصوصاً وأن البنك المركزي یضطر الى تغطیة الطلب على الدوالر من االحتیاطي النقدي في 

 لة عجز اإلیرادات النفطیة عن تغطیة الطلب المتزاید على الدوالر.حا
 الهوامش والمراجع   

ثریا الخزرجي , السیاسة النقدیة بین تراكمات الماضي وتحدیات الحاضر, مجلة كلیة بغداد  .1
 . 2010) , 23للعلوم االقتصادیة , جامعة بغداد , العدد (

, مزاد العملة األجنبیة ودوره في تحقیق استقرار سعر صرف الدینار  ولید عیدي عبد النبي .2
 .2010العراقي , المدیریة العامة لمراقبة الصیرفة  واالئتمان , البنك المركزي العراقي , 

فالح حسن كریم , دور السیاسة لنقدیة في استقرار سعر الصرف في العراق ( دراسة قیاسیة  .3
 .2010جستیر , كلیة اإلدارة واالقتصاد , جامعة بغداد , ) , رسالة ما2008-1980للمدة 
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