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 5102منذ إقرار موازنة في العراق سوق الصرف : متابعة
 *علي مرزا. د

 مقدمة: أواًل
 5102ر أرتفع معدل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق في النصف األول من أيا

؟ دفع لمثل هذا االتساع في الفجوة فما الذي. ثانفي كانون % 2بعد أن كان أقل من % 05حوالي  إلى
قانون  إقرار منذالعوامل الفاعلة التي أثرت في سوق الصرف الخارجي أهم  في هذه الورقة لنستطلع
لمبيعات البنك المركزي من الدوالر للقطاع سقف  منه 21في المادة  َدِد، التي ُح5102موازنة 
 . الخاص/العائلي

 (5102 ،مرزا) شباط 0في  نشر لي مقالاقتباس ما ورد في ولكن من المناسب، قبل ذلك، 
 52) في مزاد العملة الدوالرمبيعات لسقف  تحديدإن " :21المادة  لتطبيقمن ضمن التبعات المتوقعة 

ن ولمتعاملسيفسرها أغلب اأشارة  يطلق بهذا السقف، المركزي مع التزام البنك (...،مليون دوالر يوميًا
الحفاظ على مستوى مستقر لألسعار غير ملتزمتان جديًا بفي السوق إلى أن السياستين المالية والنقدية 

دفعهم يو هموسيؤثر ذلك سلبًا في توقعات. مستوى مستقر لسعر صرف الدينار تجاه الدوالروعن تأمين 
إلى اللجوء للتحوط من خالل زيادة الطلب على الدوالر بأكثر من الحاجات التي يبررها مستوى الدخل 

سوق إلى المضاربة وقلقلة التوازن في  ن نتائج أخرى،، من بيويقود ذلك(. الطلب االعتيادي)واإلنتاج 
  "....الصرف

 5102منذ بداية سوق الصرف  العوامل الفاعلة فيأهم : ًاثاني
ن سوق الصرف حافظ فإ ،حزيرانمنذ خاصة  ،5102بالرغم من تصاعد العمليات العسكرية في 

بين سعر الصرف الرسمي  الفجوة تساعا مويمكن استقراء ذلك من عد. بصورة عامة على توازنه
التي تلفة خولقد تطرقنا للعوامل الم(. 0ل وجد) 5102و 5105عنها في  5102في  السوقسعر و

 5102ولكن منذ أوائل (. 5102)في مرزا  لسوق الصرف االستقرار النسبي استمرارعلى ساعدت 
 :أهمهامن لعل  اتساع الفجوة،إلى دفعت تفاعلت عوامل متعددة 

  5102في قانون الموازنة  21تشريع المادة ، من خالل السياسي في سوق الصرفالتدخل. 

  للعمليات العسكرية منظورةنهاية بضعف الثقة. 
  عدم اليقين من العملية السياسيةاستمرار. 
 احتياطيات انخفاض استمرار توقع من  ذلك ما يرافقالعوائد النفطية و االنخفاض الملموس في

 .األجنبية تالعمال
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  بسعر الصرف الرسمي الدوالرالطلب على كامل عدم اشباع. 

 سعر الصرفن معدل الفجوة بين ألنالحظ أواًل  ،هذه العواملتأثير محصلة  تلخيص وقبل
 5102-5105السنوات  معدل من كان أقل%( 2.5) 5102السوق في كانون ثان سعر الرسمي و

(2.0.)%  

تفاعلت مع العوامل األخرى التي  التوقعاتأطلق موجة من  21تشريع المادة ولكن يبدو أن 
 تم أستمر حتى بعد أنوالذي  ،دوالرعلى ال و المضاربي/الطلب التحوطي أو زيادةتدريجيًا إلى  لتؤدي

 1.ضمن قانون الموازنة ،تصديقهاعلى  بعد مضي ثالثة أسابيعهذه المادة  عن تطبيق "غض النظر"
 وغيرها من العوامل فإن عدم اليقين من مجرى العمليات العسكرية حتى ولو لم يفرض هذا السقفو

والعمالت األجنبية األخرى عمومًا وربما )الدوالر  مبالغ إضافية من إلى الرغبة بامتالككان سيؤدي 
  .لعدم اليقين تحوطًا (الذهب أيضًا

وهما الدوالر في هذا الوقت لعب عامالن مترابطان دورًا أساسيًا في تقييد المتوفر من 
، في ولقد استعرضنا. األجنبية تانخفاض عوائد تصدير النفط وانخفاض مستوى احتياطيات العمال

األجنبية ورصيد الحكومة في صندوق تطوير  تشواهد انخفاض احتياطيات العمال ،(5102)مرزا 
-يبًا خالل كانونإلى النصف تقر هذه العوائدفلقد انخفضت  أما من ناحية عوائد تصدير النفط. العراق

 5102بمستواها الذي بلغته خالل ذات الفترة من  مقارنة( دوالر ارملي 02.1) 5102نيسان /ثان
-م 5.22من )بين الفترتين % 02هذا بالرغم من أن معدل التصدير زاد بنسبة . (مليار دوالر 21.5)

( 0)الجدول ، (5102ي خالل ذات الفترة في -ب-م 5.21إلى  5102نيسان -ي خالل كانون ثان-ب
 .موقع وزارة النفط اإللكترونيو

اطيات والرغبة في الحفاظ على مستوى مناسب من احتي نخفاض العوائد النفطيةاوال شك أن 
 من الدوالر همبيعات تقييدإلى  دفعت البنك المركزي من العوامل األساسية التي اكان األجنبية تالعمال

فإن معدل هذه  21فبالرغم من غض النظر عن تطبيق المادة . الطلب إشباععن ومن ثم تخلفها 
( ي-د-م 056) تقريبًا إلى ثلثي مستواه 5102أيار  منتصف-المبيعات انخفض خالل الفترة كانون ثان

ال بل أنه من ضمن مبيعات البنك  2(.ي-د-م 025) 5102بلغه خالل ذات الفترة في  مقارنة مع ما
، وهي األكثر تمثياًل للطلب التحوطي والمضاربي، انخفضت النقدالدوالر، فإن مبيعات المركزي من 

كما يمكن حسابه من  الجدول  ،%55بنسبة  التحويالتبين الفترتين مقارنة مع انخفاض % 65بنسبة 
(0.) 

                                                           
1
 .التي احالتها وزارة المالية إلى المجلس المسودةلمشروع القانون في مجلس النواب، ولم تكن جزًء من  21لقد أضيفت المادة   
2

النصف األول مليون دوالر في  062مليون دوالر في شباط تدريجيًا إلى  26معدل المبيعات اليومية من  هذا بالرغم من ارتفاع 
 .5102أيار  من



-6 3 

توسع الفجوة بين سعر  (على جانبي العرض والطلب) لقد كانت محصلة تفاعل هذه العوامل
في آذار % 1.5في شباط وإلى % 6.2في كانون ثان إلى % 2.5السوق من سعر الصرف الرسمي و

 (.0)، الجدول 5102أيار  النصف األول منفي % 00.5ثم إلى 

 اسعار الصرف تعدد: ثالثًا

، فلقد بقيت الفجوة بين سعر الصرف 5102-5111التدريجي خالل الفترة  تساعهاابالرغم من 
في  في حالة توازن نسبياعتبار سوق الصرف  في ظلها السوق ضمن حدود يمكنسعر الرسمي و

كما ، 5102الفجوة توسعت وعوامل إضافية طرأت منذ بداية هذه ولكن  .خالل تلك الفترة العراق
سوق الصرف في عتبار ايمكن معها  فأنه، وبالرغم من أن الفجوة ال زالت معتدلة .أعاله اشير أليه

تعدد تحت ظل أنها أو ( أي على أعتاب التخلخل في التوازن)أعتاب التعدد  علىاآلن بأنها  العراق
 الوقت الحاضر تشخيص أسعار الصرف ويمكن في. ألسعار الصرف( أي اختالل معتدل)" معتدل"

  :التالية
يطلق عليه  ،زال وال ،أو ما كان المركزي البنك" نافذة"سعر الصرف الرسمي أو سعر صرف   (0)

الرسمية المتعلقة  التحويالتفي  ويستخدم هذا السعر 3.دينار للدوالر 06066؛ سعر صرف المزاد
أو مزاد البنك  نافذةخالل  ال تتم من الرسميةهذه التحويالت  مع العلم أن. بالميزانية العامة
أو من صندوق تطوير  المركزي من خالل حسابات الدولة لدى البنكمباشرة المركزي وإنما 

لمبيعات الدوالر ذلك أن نافذة أو مزاد البنك المركزي مخصص أساسًا إن لم يكن حصرًا . العراق
 .الخاص/العائليالقطاع  إلى

سعر  :السعر الفعلي ويساوي .مزاد البنك المركزي/لنافذة الفعليسعر الصرف الرسمي   (5)
أنه أي   ،(، لكل دوالرللنقددينار  52دينار للتحويالت و 50)المزاد زائدًا رسوم البنك /النافذة
 .دينار للدوالر للمبيعات النقدية 06011ودينار للدوالر للتحويالت  06025 يساوي

محالت الصرافة، /شركات) الذي يتحدد في السوقوهذا هو السعر . سعر صرف السوق  (2)
للسوق  متبقي/متصلوهو في الحقيقة سوق . العرض والطلب تفاعل بناء على (الخالمصارف، 

تبعَا لكفاية أو عدم كفاية مبيعات البنك  فهو يضيق ويتسع(. مزاد البنك المركزي/أي نافذة)الرسمية 
، من ناحية، دوالرعلى الالخاص /في اشباع طلب القطاع العائلي (للمصارف التجارية) المركزي

وفي . التزام هذه المصارف بالتحويل لزبائنها بالسعر الرسمي الفعلي، من ناحية أخرىمدى و
                                                           

لوصف مبيعات البنك اليومية " نافذة بيع وشراء العملة األجنبية"قرار من البنك المركزي باستخدام عبارة  2/5/5102صدر في  3
في ( Auction)فيما عدا ذلك فإن إجراءات البيع وتسمياته استمرت كما هي، بعد ذلك، بما فيها استخدام كلمة مزاد . دوالرمن ال
 :هـعنوان ، باللغـة اإلنكليزيـة،ا ملفـوالتي يحتويه، على الموقع اإللكتروني للبنك اتـج المبيعـل اليومي لنتائـالتحمي

C.B.I. FOREIGN EXCHANGE.pdf . 
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دينار  06215السوق إلى  معدل سعر النصف األول من أيار، كما تمت اإلشارة إليه، وصل
 .للدوالر

فرض البنك المركزي على المصارف  5102في أواخر آذار  ".البديل"سعر صرف التحويالت   (2)
 ،عند التحويل من الدينار إلى الدوالر ها المستوردينزبائنمن  ،قابلة لالسترجاع ،استيفاء تأمينات

 هذه التأمينات ولقد فرض البنك المركزي جباية 4.تالتحويالمبلغ من % 2ويبلغ مجموعها 
سوف لن  في حالة عدم القيام باالستيرادو. فعاًل االستيراد تحقق وضمان لمتابعةرقابية  وسيلةك
 ينفذ عملية االستيراد، ، بالنسبة للمستورد الذي اليكون سعر الصرف ذلكوب .التأمينات ْعرَجسَتُت

آخر ممكنًا يضيف سعرًا  وهذا .[(50+06066)× 0.12] :، أيدينار للدوالر 06525مساويًا إلى 
يزداد احتمال و". سعر صرف التحويالت البديل"أطلقنا عليه أسم  ،المبينة أعاله ألسعار الصرف

وربما يساهم )عند توسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق  ظهور هذا السعر
النصف وصول سعر صرف السوق في  على سبيل المثال، فإن. (ظهوره بتوسع الفجوة نفسها

" المستورد"من الواضح أن و. دينار 06525 يتخطىجعله  دينار للدوالر 06215 إلى األول من أيار
 يستطيع الحصول على الدوالر يردعه دفع التأمينات طالماسوف لن الذي ال يريد القيام باالستيراد 

دينار  06215) السوقسعر رخص من والذي هو أرسميًا  دينار 06525بسعر إجمالي قدره 
 ، عن طريق الجهاز المصرفي،إلى الخارجلسهولة التحويل لألهمية الكبيرة هذا إضافة  .(للدوالر

ن توسع الفجوة ايضًا أ مما تقدمويمكن ان نستخلص  .لى السوقإانخفاض أخطاره مقارنة باللجوء و
استيفاء التأمينات  يقلل وبأغلب الظن سيلغي فعالية فالسوق سوسعر صرف الرسمي والعر سبين 

 .كوسيلة رقابية

، إلى تبعات تعدد أسعار الصرف (5102، مرزا)، المشار أليه أعاله، ليفي مقا تلقد تطرق
ويكفي أن نضيف، في . الكفاءة االقتصادية وتدنيوتخلخل التوازن وما ينشأ عنها من انفصال األسواق 

اهرها ظالتبعات والتي أخذت متلك  أثرن توسع الفجوة بين هذه األسعار يزيد من هذا المجال، أ
 . بالوضوح اآلن

                                                           
، ولغرض تسهيل إجراءات ...إلحاقًا بالضوابط المرسلة إليكم: "ما يلي ورد "كافة المصارف"في خطاب من البنك المركزي إلى  4

من زبائنكم المستوردين، تقرر أن تستقطع ( أمانات الرسم الكمركي واألمانات الضريبية) االستقطاع الضريبي من قبل المصارف
المطلوب  المواد ن كانتإ لقيمة االستيراد بالدوالر، وبصرف النظر النسب أدناه من المستورد محسوبة على المبلغ بالدينار المعادل

تجري تسويتها الحقًا من قبل الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة  معفاة من الضرائب والرسوم أو غير معفاة، على أن استيرادها
 :فقًا للسياقات المعتمدةوللضرائب وفقًا للنسب المقررة و

 .التأمينات الخاصة بالرسوم الجمركية% 2 -

 ".التأمينات الخاصة بضريبة الدخل% 2 -

 .، الموقع اإللكتروني للبنك المركزي56/2/5102في  1/5/12عدد " المصارف كافة"البنك المركزي العراقي، خطاب إلى 
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 ألسعارالمستوى العام ل: بعاًًًرا
الزيادة في الرقم فإن معدل  5102و 5102 خاللالعمليات المسلحة تصاعد واستمرار بالرغم من 

معدل أسعار المستهلك ال بل أن  .%(5.2) 5102كان منخفضًا جدًا في  القياسي ألسعار المستهلك
بعد ذلك ال تتوفر بيانات من  .!(تضخم سالب) 5102انخفض خالل الشهرين األول والثاني لسنة  نفسه

في الظروف التي يمر بها  االتجاهاتبالرغم من صعوبة توقع مثل هذه و. زي لإلحصاءكالجهاز المر
من  العرض السلعياستمرار إلى تأمين ( 5102)يعود كما بينا في مرزا العراق إال أنه يمكن أن 

للمناطق خارج العمليات العسكرية وإيجاد منافذ بديلة للنقاط الحدودية المسيطر عليها من  االستيرادات
ألسعار  العام الرقم القياسيال يشمل  5102ضافة لذلك فإنه بعد حزيران إ. قبل الجماعات المسلحة

الدين كنينوى وصالح  مناطق العمليات المسلحةاألرقام القياسية لألسعار في  في العراق المستهلك
 الدوالرمن يبدو أنه بالرغم من انخفاض مبيعات البنك المركزي  5102وفي عام . كركوكواألنبار و
أنصبت  ،21بالمادة  تخطي السقف المحدد، باإلضافة إلى ن سياسة البنك المركزيفإ 5102عن عام 

انخفاض النقد أكبر كما لوحظ أعاله كانت نسبة ف. التمييز في التخفيض بين التحويالت والنقدعلى 
وبالنتيجة بالرغم من انخفاض . في مبيعات البنك المركزي بكثير من نسبة انخفاض التحويالت

النصف األول -في كانون ثان %52حوالي ارتفعت من مجموع المبيعات نسبتها إلى  التحويالت فإن
يالت هدفها وفي ضوء أن التحو. 5102في خالل ذات الفترة % 22أكثر من إلى  5102 من أيار

فربما ساهم ذلك في استمرار االستيرادات الخاصة بدون  استيرادات القطاع الخاصحصرًا تمويل 
إلى تقليل االستيرادات  ىعلى افتراض أن التدقيق في وثائق االستيرادات أد هذا. تأثير سلبي جدي

 إلى أعاله أشرنا مالحظة أننامع ) سابقًا ووثائقها تكرر مستنداتهابينت شواهد عديدة على الوهمية التي 
 .(تحقق االستيراد لضمان رقابية فعالية استيفاء التأمينات كوسيلة انخفاض

 المصادر
 02، شبكة االقتصاديين العراقيين، "آثار اقتصادية لوضع جيوسياسي متغير في العراق"( 5102)مرزا، علي 

  .تشرين أول

، "للتطبيق المحتملة التبعات :العملة مزاد في الدوالر مبيعات لسقف اھوتحديد 2015 موازنة"( 5102)______ 
 .شباط 0شبكة االقتصاديين العراقيين، 

 .20156May 1 ،merza.ali@gmail.com , ،باحث وكاتب اقتصادي *
 .العراقييناديين رط اإلشارة إلى موقع شبكة االقتصيسمح بإعادة النشر بش  

mailto:merza.ali@gmail.com


-6 6 

 الصرف وأسعار المركزي للبنك العملة مزاد/نافذة في الدوالر مبيعات( 0)جدول 
لرقم القياسي ا

 ألسعار المستهلك

عوائد 
تصدير 
 النفط

مليون 
 دوالر

   سعر الصرف المبيعات، مليون دوالر

سنة أو 

 شهر

معدل  المتوسط اليومي

الفجوة 

بين 

سعري 

الصرف 

% 

   دنانير لكل دوالر واحد

معدل 

التغير 

/ السنوي

 الشهري

% 

5112= 

011 
 تحويالت نقد المجموع

سعر 

صرف 

 السوق

سعر الصرف 

الرسمي 

 (المزاد/النافذة)

  

  122.3 41,329 33,990 139 19 120 1.0 1,182 1,170 2009 

2.2 125.0 52,202 36,260 150 9 141 1.4 1,186 1,170 2010 

5.5 131.9 82,988 39,800 164 6 158 2.2 1196 1170 2011 

6.2 140.1 94,025 48,655 204 15 189 5.7 1,232 1,166 2012 

1.9 142.7 89,221 53,149 195 45 150 5.6 1,231 1,166 2013 

2.3 146.0 84,130 51,728 204 57 146 4.1 1,214 1,166 2014 

  5 كانون 1,166 1,222 4.8 131 59 190 3,992 7,074 147.0 0.2

 شباط 1,166 1,222 4.8 111 42 153 3,527 8,001 145.7 0.9-

 رآذا 1,166 1,222 4.8 155 37 192 4,609 7,507 145.5 0.1-

 نيسان 1,166 1,218 4.5 149 52 202 4,232 7,582 146.2 0.5

 أيار 1,166 1,221 4.8 140 64 203 4,266 8,077 144.2 1.4-

   0 كانون 1,166 1,206 3.4 131 40 170 3,920 7,470 147.5 0.4

                    2015 

 5 كانون 1,166 1,221 4.7 136 22 157 2,828 3,258 146.5 0.7-

 شباط 1,166 1,239 6.3 78 8 86 1,721 3,402 146.4 0.1-

 آذار 1,166 1,276 9.4 92 17 109 2,503 4,477    

 نيسان 1,166 1,299 11.4 108 26 134 2,959 4,777    

    

 
1,318 165 24 141 11.7 1,302 1166 

-0 أيار

05 

 :المصادر
مع األخذ  ،الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، نتائج مزاد العملة: أسعار الصرف ومبيعات البنك المركزي في المزاد: أواًل

 :المالحظات التاليةعتبار البا
استمر التحميل اليومي، على الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، لنتائج مزاد العملة بما فيه سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق  (0)

 .5102نيسان  2شباط إلى  51بعد ذلك أنقطع التحميل من . 5102شباط  01والمبيعات اليومية وتقسيمها بين تحويالت ونقد حتى 

 .نيسان فما بعد 6أول األمر بدون سعر صرف السوق ولكن بعد ذلك أضيف سعر صرف السوق من  ،نيسان 6 فيستؤنف التحميل ا (5)
مبيعات  مجموعيث نشر ح. نيسان 2شباط حتى  51 فترة انقطاع التحميل منشر على موقع البنك معلومات تساعد على تقدير بيانات ُن (2)

لفترات التي ال تتوفر فيها المبيعات اليومية لمبيعات معدل الفي ضوء هذه البيانات أمكن تقدير  .2/2/5102إلى  0/0/5102الدوالر من 
ولكن هذه . لذلك فإن المبيعات اليومية لثلث شهر شباط وكامل شهر آذار في هذا الجدول هي تقديرات .خالل فترة االنقطاع اليومية

 .للفترة المبينةالمبيعات  بمجموعسابيع األولى من شباط ولكنها مدققة الثالث أنيسان و التقديرات هي ليست مجرد توصيل بين

اليومية التي تصدر عن الجهاز المركزي  السوق بالنسبة لسعر صرف السوق آلذار والمتبقي من شباط استخدمت أسعار صرف (2)
 .لإلحصاء

 .الموقع اإللكتروني لوزارة النفط: عوائد تصدير النفط الخام: ثانياًًً
 .الجهاز المركزي لإلحصاء: الرقم القياسي ألسعار المستهلك: ًالثثا

الشهر وإنما بعدد األيام الفعلية للبيع في /الشهرية ال تساوي حاصل ضرب المبيعات اليومية بعدد أيام السنة/المبيعات السنوية (أ) :اتمالحظ
غير  5102مقارنة مع الرقم القياسي في كانون أول  هو 5102لشهر كانون ثان  لألسعارمعدل التغير للرقم القياسي  (ب). الشهر/السنة

 .بسبب تقريب الكسور هناك فروق طفيفة في بعض مجاميع المبيعات (ج) .المبين في الجدول




