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60.11..116عمان   حاتم جورج حاتم  

ة من يوميالمبيعات للسقف  بتحديدشكاليات قيام الموازنة العامة إ*:  حاتم جورج حاتم
 **  وجهة نظر اقتصادية  _ الجنبيةالعملة ا

 
 مدخل .1

قانون الموازنة العامة " العراقية الوقائع مجمة نشرت 4167 شباط 68 في والصادر  6574 المرقم عددىا في
  ;4 في المنعقدة جمستو في العراقي البرلمان اقره ان بعد 1،"4167لمسنة المالية  االتحادية لجميورية العراق

، فان اىتمام 4115الصادرة ما بعد تغير نظام الحكم في العامة  وخالفا لقوانين الموازنات 4167.2 الثاني كانون 
وبطرق سد  وازنةصروفات الملم يقتصر عمى القضايا المتعمقة والمرتبطة بايرادات وم 4167قانون الموازنة لسنة 

 السوق  في 3ةاألحنبيعممة ال من العراقي المركزي  البنك مبيعاتبل تعداىا ليشمل  ،العجز وامور الدين العام
 العممة من مبيعاتو بتحديد المركزي  البنك"يمتزم  ان عمى 71 الـ مادتو في دالجدي زنةاالمو  قانون  نص فمقد. المحمي

 المصرفية األدوات وباستخدام....يوميا دوالر مميون  97 يتجاوز ال بسقف اليومي المزاد في) الدوالر ) الصعبة
  4."الدوالر مقابل الدينار قوة عمى لمحفاظ األخرى 

 

 السيطرة ىو المادة ىذه من األساسي الغرض انف الميزانية اعداد فترة خالل دارت التي المناقشات من يفيم مماو 
قمص العجز المتوقع ت لتأمينو ، أفي ميزان المدفوعات عجز حدوث دون  لمحيمولة العممة الصعبة استخدام عمى

اإلحتياطي مسحب من ا لتحاشيأو /وإلستدانة من الخارج لتجنبا  ،في ميزان المدفوعات الى ادنى حد ممكن
ستدناء و أ  وتيرة استنزافو.لا 

الموازنة العامة لمدولة بفرض سقف عمى المبيعات  قانون معنية فقط باإلشكاليات التي يثيرىا قيام  ان ىذه الورقة
اية اعتراضات طرح  ؛ وىي ال تحاول باي شكل من األشكالاليومية من العممة األجنبية لمبنك المركزي العراقي

 . 71األساسي من المادة عمى الغرض 
 

  السياسة النقديةعن  العراقي البنك المركزي مسؤولية  .0

 البنك وانشاء رسم السياسة النقدية واصدار العممة فان دستور حميورية العراقمن  (661المادة )استنادا الى 
بالنسبة لـ رسم السياسة المالية   حال ىو كما تماما الحصرية اإلتحادية السمطات اختصاصات ضمن يقع المركزي 

العراق البنك المركزي اعتبر دستور حميورية  ،(615في المادة )و  5ووضع مشروع الموازنة العامة واإلستثمارية.
  6العراقي ىيئة مستقمة ماليا واداريا مسؤولة امام مجمس النواب عمى ان ينظم عمميا بقانون.

 
اوليا "صياغة السياسة النقدية وتنفيذىا في  لمبنكجممة من الميام الرابعة  توفي ماد لبنك المركزي احدد قانون 

 حيازةمسؤولية " المحددة في قانونو البنك امتتضمن حزمة ميو  7العراق، بما في ذلك سياسة الصرف األجنبي"

 ايضانص و  8."بالحكومة الخاص التشغيل رصيد عدا فيما .....وأدارتو لمعراق األجنبي الرسمي االحتياطي جميع
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( أن "يتمتع البنك المركزي العراقي باإلستقالل فيما يقوم 4( من المادة )4قانون البنك المركزي العراقي في الفقرة )
بو من مساعي بغية تحقيق اىدافو وتنفيذ ميامو، ويخضع لممسائمة وفقا لما ينص عميو ىذا القانون. وال يتمقى 

جية بما في ذلك الجيات الحكومية  إال فيما ورد فيو نص  البنك المركزي العراقي اية تعميمات من أي شخص او
 9يقضي بغير ذلك في ىذا القانون.....ولن يقوم أي شخص أو جية بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي."

 
 5500لقانون الموازنة العامة لسنة ( 05المادة ) نصت عليهما  شكالياتإ .3

. فيذا األمر متروك لممحكمة اإلتحادية أو أي كيان (71) ىذه الورقة غير معنية بمناقشة دستورية المادة ان
بتدقيق درجة تطابق او تعارض القوانين مع  ختصمؤسسي آخر عائد لمسمطة التشريعية او لمسمطة القضائية م

السياسة  عمى ياتبعاتو  71 المادة مدلوالت بتوضيح حصرا معنية المقالة ىذهان  .وروحا نصا ،احكام الدستور
 :التالية ثخالل مناقشة المسائل الثال منالعراقي  اإلقتصاد إدارة آلياتوعمى أدوات و النقدية 
 سياسة نقدية.ال عمى 71 المادة تبعات 

 ( أي لألداة النقدية في 71بدائل لممادة/)4167لسنة  اسة الماليةسيال.   
 دارة اإلقتصاد العراقي و بنك المركزي استقاللية ال  ا 

 
 على السياسة النقدية 05تبعات المادة  3.0

اي انيا  ،البنك المركزي  ون ( من قان4) ة( لمماد4خرقت الفقرة ) (71)ومن الواضح من الفقرة السابقة ان المادة 
فمقد قامت ىذه . خرقت استقاللية البنك المركزي في اختيار المسارات التي تمكنو من تحقيق اىدافو وتنفيذ ميامو

 وميامكاحدى  اعتبرىا قانونو التي مسياسة النقديةلاألركان الميمة  ىاحد المادة بسحب من البنك المركزي 
)سقف عمى البنك المركزي عند نقطة معينة  معمما جديدا يفرض الموازنة ادخمتلقانون  71ان المادة  .األساسية

كانت المحافظة عمى استقرار سعر فمقد   .سياسة نقدية الى أخرى نتقال من المبيعات اليومية من الدوالر( اإل
األركان  ىبالتذبذب ضمن حدود ضيقة نسبيا( احد لسعر الصرف)بمعنى السماح  لمدينار العراقي صرف السوق 

كان و  10.الجديد وحتى صدور قانون الموازنة 4161منذ عام  األساسية لمسياسة النقدية لمبنك المركزي العراقي
المحافظة تؤمن الى السوق المحمي   العممة الصعبةتوفير كميات من  يعمل عمى خالل ىذه الفترةالبنك المركزي 

سعر لمستوى معين  عالي المرونة تجاه  العممة الصعبة)اي تأمين عرض من  السوق  عمى استقرار سعر صرف
 عممة أجنبية/دوالربمقايضة  األسبوعيةمن خالل مزاداتو ولتحقيق ذلك كان البنك المركزي يقوم  .(السوق  صرف
مسار  اصبحكزي ر من قبل البنك المالمباعة  /الدوالرالعممة الصعبةضخامة كميات ل نظرا. و دينار عراقيلقاء 

 11.لمدينار العراقي السوق  سعر صرفالى ضرورات المحافضة عمى استقرار  كبيرعرض النقد يخضع الى حد 
سعر الصرف احد المحددات جعمت من  السوق  عمى استقرار سعر صرف لك ان سياسة المحافظةذمن  نتجستي

  12.عرض النقد ىالميمة لعرض النقد كما افضت الى تحييد ميم ألثر اإلنفاق الحكومي عم
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الى ان تصل وضحة في الفقرة السابقة الماإلستمرار باتباع السياسة لمبنك المركزي العراقي تسمح  71المادة ان 
إال ان ىذه . روالمميون د 97غ قدره والبال 71 المادة السقف الذي حددتو الى العممة الصعبةمن  اليوميةو مبيعات
التخمي عن ىذه السياسة بكل عناصرىا األساسية عند الوصول البنك المركزي في نفس الوقت عمى تفرض  المادة
 /الدوالرلمعممة األجنبيةعرض ب األساسيةاتيا مرتكز احد يتمثل اإلنتقال الى سياسة نقدية جديدة ، و سقفال ىذا الى

بما ان ف بتعبير آخر،  13.عند ىذا السقفبشكل تام تقريبا  السوق  ن تجاه سعر صرففي السوق المحمي غير مر 
العممة لسوق المحمي فان عرض ا ر فيلمعممة األجنبية/الدواليعد المصدر األساسي  في العراق البنك المركزي 

لممبيعات اليومية من  71المحددة في المادة الكمية  دثابتا تقريبا عنيصبح  في السوق المحمي  /الدوالرجنبيةاأل
 السوق  ان سعر صرف ىذا األمر في نياية المطاف يعنيو  .السوق رف صغض النظر عن سعر ىذه العممة ب

وصول المبيعات اليومية لمدوالر ن ا 14.الطمبتحركات عند ىذه الكمية معوما ويتحدد بشكل رئيسي وفق يصبح 
سمطات النقدية عن محاولة الحفاظ عمى استقرار سعر صرف لم لسقف المحدد ال يؤشر فقط التخمي التام الى ا

سعر الصرف  ةحركمحاولة التأثير عمى عن امتناع السمطات النقدية حتى عن يعمن في الوقت نفسو  بلالسوق، 
عرضة  حينئذ يصبح السوق لمدينار العراقي صرفن سعر اواضح لومن اوترك تحديده كميا لتأثيرات الطمب.  ىذا

التخمي عن سياسة ان يم التأكيد مومن التغيرات الطمب. ل تبعا في بعض األحيان، بما بشكل حادر لو  ،لمتذبذب
اإلنتاجية ة نشطاإلاستقرار سعر الصرف يحول دون تمكن المعتمدين عمى السمع المستوردة وبشكل خاص في 

من درجة الاليقين  فاقميتقديرات موثوقة لمعوائد والكمف مما مستندة إلى واإلستثمارية من اجراء حسابات اقتصادية 
 القرارات اإلقتصادية. عمى كاربيعزز من سطوة اإلو 
 

 رالدوالالعممة األجنبية/ان توقف البنك المركزي عن بيع  ميمة اخرى عمى السياسة النقدية. مدلوالت 71لممادة ان 
نحو سياسة نقدية جديدة ال دور فييا لسعر الصرف في البنك المركزي تحول ايضا يؤشر  المحدد عند السقف

عند سقف المبيعات  العممة الصعبةان توقف البنك المركزي عن بيع المزيد من  تحديد مسار العرض النقدي.
ركزي  مفي ذات الوقت عمى البنك ال يفرض بل ،سعر الصرفبيعني فقط انفكاك إرتباط عرض النقد  ال المحدد

 السوق المحميبيع وشراء العممة األجنبية في )اي  جنبيةالعممة األعن توظيف عمميات السوق المفتوح في توقف ال
عمى الرغم من الكفاءة العالية ليذه  ،لعرض النقديالمتأثير عل مسار  من خالل نافذة المزاد او نوافذ اخرى(

بالمجوء الى كما ويجد البنك المركزي نفسو ايضا مطالبا  ؛عرض النقد بسرعة ومرونة مسار العمميات في تغيير
  وراء ىذا التغييرمن  رضغلاسواء كان تمكنو من تغيير العرض النقدي بنفس السرعة والمرونة  بديمة ادوات أخرى 

نجاز اىدافواي غرض آخر يرتئيو ضروريا ألدأو أتحييد أثر اإلنفاق الحكومي عمى العرض النقدي   ء ميامو وا 
 باعتقاد معد ىذه الورقة ان األدواتولكن تمان واسعار الفائدة(. ئ)عمى سبيل المثال بما يخدم سياستو تجاه اإل

 15.واستجابة سريعة ال تزال محدودة عالية رونةبم النقد عرض تغيير تضمن التي لمبنك المركزي  احةالمت األخرى 
مة والجدية التي تواجو البنك المركزي عند تنفيذ اي سياسة نقدية تستبعد ااحد التحديات الي يشكل ىذا الوضعو 

 من قائمة ادواتيا. العممة الصعبةعمميات السوق المفتوح في 
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 ان يتبع بشكل متتالي 71ل المادة فرضت عمى البنك المركزي من خالالعامة تضح مما سبق ان الموازنة ي
ويتم  ؛الثانية وفقاستقرار سعر الصرف بينما يتعوم سعر الصرف  عمىاألولى  تركزستين نقديتين مختمفتين ايس

 ر.والمميون د 97ه ر قد راإلنتقال من األولى الى الثانية عند الوصول الى سقف مبيعات لمدوال
 

سيتجاوز  4167سنة في  الى استقراء البيانات التاريخية، فان طمب السوق المحمي اليومي عمى الدوالر واستنادا
اإلنفاق الفعمي لمموازنة العامة عن  نخفضان لم يوذلك  ،71السقف الذي حددتو المادة  األرجحمى ع

نفسو  سيجد المركزي  البنك ان لم يحدث مثل ىذا اليبوط في اإلنفاق الفعمي فانو  16التخصيصات بنسبة معتبرة.
لدوالر األمريكي من البنك المركزي امبيعات ل اليومي معدلال فمقد بمغ السياسة النقدية الجديدة. اتباع عمى امضطر 

( 6;67( و):679( مميون دوالر عمى التوالي اي ما يقابل ):.667( و)655.5) 4615و 4164في السنتين 
عمى التوالي في الوقت الذي بمغ فيو اإلنفاق الحكومي الفعمي لمسنتين  (71من قبل المادة ) ضعف السقف المحدد

   4165 دينار في سنة  ارممي (618:9571و) 4164دينار في سنة  ارممي( ..;61765) 4165و 4164
من اجمالي تخصيصات اإلنفاق لسنة عمى التوالي %( 77;:%( و)71::) ي ما نسبتوأ (6)الجدول رقم 

 17دينار. ارممي (684.6;66) والبالغ قدرىا 4167
 

  .5500لسنة  السياسة الماليةنقدية في الداة لأل أي/(05بدائل للمادة ) 3.5
يرتبط وما  سعر النفط في األسواق العالمية  الحاد في تدىورالمما ال شك فيو ان الوضع اإلقتصادي الذي فرضو 

 من واتخاذ اجراءات سياسات اتباع يستوجب وحصيمة البمد من العممة الصعبة في اإليرادات النفطية  من ىبوط بو
ان سالمة ىذا الظروف اإلقتصادية الراىنة لمعراق فوفي ظل  تدفق العممة الصعبة الى الخارج.تخفيض  شأنيا

الذي يثير التساؤل ىو اختيار الموازنة العامة لمدولة  ولكن. اختالف عمييااىميتو ال كما ان  ياالمبدأ ال غبار عمي
 ضمن يقع الو  ،قع خارج المجال الطبيعي لمسياسة المالية اواليتحديد سقف لمتغير )مبيعات العممة الصعبة( 

وواقعة  ةوتجنب وضع سقوف لمتغيرات تنتمي الى المجال الحيوي لمسياسة المالي ؛ثانيا المالية وزارة صاصاتاخت
 ىي بمثابة زرع أداة نقدية في السياسة المالية. 71أن المادة  تحقيق نفس الغرض.ل ضمن نطاق عمل وزارة المالية

 

 (1الجدول رقم )

األجنبية، اإلستيرادات الحكومية و المجموع العام لنفقات مبيعات البنك المركزي من العملة 
 0.12و 0.10للدولة  للسنتين  ةالموازنة العام

 *السىة

المجموع العام 

 الفعلية ىفقاتلل

 ةلموازوة العامل

 للدولة

االستيرادات 

 الحكومية

 )سيف( 

مبيعات البىك 

 المركسي مه

العملة االجىبية في 

 المساد

المبيعات اليومية 

 للبىك المركسي مه

العملة االجىبية في 

 المساد

 مليون دوالر مليون ديىار
مليون دوالر 

 امريكي 
مليون دوالر 

 امريكي 

2003 1982548 6525.80 293 0.80 
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2004 32117491 12405.70 6008 16.46 

2005 26375175 16295.20 10463 28.67 

2006 38806679 - 11175 30.62 

2007 39031232 - 15980 43.78 

2008 59403375 - 25869 70.87 

2009 52567025 11935.40 33992 93.13 

2010 70134201 11241.50 36171 99.10 

2011 78757665 12925.50 39798 109.04 

2012 105139576 21431.30 48649 133.28 

2013 106873027 21556.20 53231 145.84 

متوفرة عمى الموقع  0203 -0223لمسنوات "النشرة االحصائية السنوية" .لبنك المركزي العراقي* ا
 http://www.cbi.iq/index.php?pid=Statistics&lang=arاأللكتروني

 
المسؤولة عن رسم وتنفيذ مؤسسة ال قيدا عمى 71من خالل المادة  فرض 4167لسنة قانون الموازنة العامة  ان

لمسؤولة عن المؤسسة االموازنة ذاتيا او عمى عمى  ا مشابيافرض قيديولم )البنك المركزي( السياسة النقدية لمبمد 
مكان تخفيض استخدام باإل. من المتفق عميو انو عداد الموازنة ومتابعة تنفيذىا )وزارة المالية(وعن ا  السياسة المالية
ولكن من  . (71في السوق المحمي )وىذا ما تحاولو المادة  امن خالل التحكم بما يعرض مني العممة الصعبة

اإلنفاق ان   .العممة هعمى ىذ نو باإلمكان تحقيق ذلك من خالل التأثير عمى جانب الطمباالمتفق عميو ايضا 
الكمي عمى السمع المعروضة في المحمي الطمب  ديدالمسؤول األكبر عن تحفي اإلقتصاد العراقي يعد  الحكومي 

ميما من اإلنفاق  اجزءفان اخرى ومن ناحية  ،ىذا من ناحية 18.والمستورد محميا منياالمنتج  ،المحمي السوق 
 إلجيزة الدولةراد المباشر يتسمن خالل اإل يتم إشباع جزء منو ،دةىو باألساس طمب عمى سمع مستور  الحكومي

بشكل غير  خرويجري اشباع الجزء اآل ؛(بشكل مباشر من صندوق تنمية العراقيتم تمويمو  يفترض ان والذي)
جميا او كميا  يتم تمويليفترض بانو استيرادات القطاع الخاص والتي  خالل السوق المحمي )اي من مباشر من

الموازنة قادرة عمى  وبناء عمى ذلك فان العممة( مزاداي من قبل البنك المركزي بواسطة نافذة بيع العممية الجنبية 
التحكم باإلنفاق الحكومي و/او بمكوناتو من خالل  العممة الصعبةعمى جانب الطمب عمى وبشكل فعال التأثير 
التخفيض الفعمي لإلنفاق الحكومي سيقود حتما الى تخفيض  فان ،استنادا الى  ىذا اإلطار التحميمي. يةالسمع

اإلحتياجات  صميقت الىوبالتالي  ،مياالمستوردة منيا والمنتجة مح ،الطمب الكمي عمى السمع والخدمات المختمفة
 عمى الموازنة من التأثير عمى الطمب اإلستيرادي وبالتالي تستطيعو كما  لألغراض اإلستيرادية. العممة الصعبةالى 

لممستمزمات  واطئة نسبيا من خالل وضع سقوفلألغراض اإلستيرادية بشكل مباشر  العممة الصعبةالطمب عمى 
من خالل احكام  ذه السقوفوالعمل عمى تأمين اإللتزام بيبشكل خاص  استورد منيمبشكل عام وال السمعية

  .الترشيدية المستدنية لميدر والتبذير بطاوالضو  اإلجراءات
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من  خالل  العممة الصعبةفي تحجيم الطمب عمى  عالالمساىمة بشكل ف 4167كان بإمكان الموازنة العامة لسنة 
ل االى المج او القفز الى اإلمتدادودون الحاجة  ،العائدة الى المجال الحيوي لمسياسة المالية ادواتيا الذاتية التقميدية

التي يعتمدىا  البنك المركزي في أداء و السياسة  ىذه و تعطيل إلي من أدواتأسحب و  لمسياسة النقدية طبيعيال
لموازنة  النفقاتتقترن تخصيصات ن امن المستبعد أنو ف باإلستناد الى البيانات التاريخية. فوتحقيق اىدافو ميامو

في دون السقف المحدد  العممة الصعبةعمى لمطمب تخفيض ب ،دينار ارممي( 684.6;66والبالغ قدرىا )، 4167
 فان تخصيصات ،. فعمى الرغم من ادعاءات التقشفعممةال همن ىذ اليومية لمبيعات البنك المركزي   71المادة  

 4164%( واإلنفاق الفعمي لسنة :667بـ ) 4165عمى من اإلنفاق الفعمي لسنة أ ال تزال  4167 النفقات لموازنة
عن الفساد واليدر والتبذير في  20دولية ووثقتو تقارير 19ما تناقمتو وتتناقمو وسائل اعالم إال ان%(. 6578بـ )

باإلمكان الضغط بدرجة اكبر عمى التخصيصات القطاع الحكومي/اإلدارة العامة تدعو الى اإلعتقاد انو كان 
وذلك من خالل  ىداف المرغوبة لمخرجات اإلنفاق الحكومي كما ونوعاألادون اإلخالل ب  4167زنة امو لاإلنفاقية 

كما كان باستطاعة الموازنة ان تحدد  .في اإلنفاقوالالجمة لميدر تحسين اإلجراءات والضوابط المرسخة لمترشيد 
الى مشتريات لسمع يستوردىا القطاع التجاري  اتتحول نسبة ميمة مني تيالو السمعية  لمستمزماتيا دنىتخصيصات ا

ستيرادات إللتضع الموازنة سقفا ان وكان من الممكن ايضا  .العممة الصعبةالوطني وبالتالي الى طمب عمى 
دوالر اي ما  يارمم (..46)  والبالغ  4165 عن مستواىا في سنة  معتبرةيقل بنسبة المباشرة لمقطاع الحكومي 

  ن دوالر.و ممي (76;7)توسط يومي قدره يعادل م
 

تقييد المعروض من مشكمة  حل غير الممكنفانو من  ان قوانين العرض والطمب ىي قوانين موضوعية،بإذا اقرينا 
سواء ان  ،دون تعريض سعر صرف الدينار في السوق المحمي لتدىور كبير اقياسا بالطمب عميي العممة الصعبة

لتقنين العرض  آخر تحديد نظامأو من خالل خالل تحديد سقف لمبيعات البنك المركزي اليومية تم ىذا التقييد من 
. ان العراقي تحمل مسؤوليتو البنك المركزي  ان وأسواء ان قامت بيذا التحديد وزارة المالية و  ،العممة الصعبةمن 

وان يتم في ضوء ذلك اعداد  ؛تطمب مراجعة جميع فقرات ميزان المدفوعاتبشكل متكامل ي التصدي ليذه المسألة 
 تخصيصاتلوموثوقة صينة تقديرات ر لمصادر العرض و  واقعيةعل توقعات  ةمبني عممة األجنبيةلمموازنة 

األساسيات والضروريات  تمبيةمبنية عمى اإللتزام بفقرات ميزان المدفوعات وفق موزعة/مفصمة إلستخدامات ا
)وعمى وجو  المناسبة اتءواإلجرا سات االسيحزمة متسقة من تأجيل اإلستجابة لغير ذلك قدر اإلمكان واختيار و 

 . لكل فقرة عدم تجاوز التخصيصاتباتجاه التي تدفع  الخصوص المالية والنقدية(
 
دارة اإلقتصاد العراقي  البنك المركزي استقاللية  3.3      وا 

 ختمف عن اآلخر بالمتغيرات التي يعنى بيا يكل من السياسة النقدية والسياسة المالية اطار عمل  تعتمد
السياسة المالية اإلنفاق الحكومي توظف وباألدوات التي يوظفيا لتحقيق نفس األىداف اإلقتصادية الوطنية. 

 بما يساىم في تحقيق األىداف نشاط اإلقتصاديال عمى يرلنظم الضريبية لمتأثالحكومية بما فييا اإليرادات وا
واسعار الفائدة واسعار  العممة الصعبة. وتوظف السياسة النقدية العرض النقدي وتدفقات اإلقتصادية الوطنية
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من ىاتين  . ولكلالوطنية ذاتيا تحقيق األىدافيساعد عمى بما  النشاط اإلقتصاديالصرف  لمتأثير عمى 
سة المالية والبنك المركزي بالنسبة لمسياسة النقدية( ابناء مؤسسي خاص بيا ) وزارة المالية بالنسبة لمسي السياستين

إن . ينيةالمالخبرات  والذاكرة المؤسسية وتتطور في وتتراكم في ،نتائجياوتقييم يتولى رسم السياسة وتنفيذىا ومتابعة 
لصياغة ينية لمات االخبر و المؤسسية المعرفة يما بتوظيف نم لية لكل منيما امر ضروري لضمان قيام كاإلستقالل

السياسات المناسبة لمعالجة المشاكل وتحقيق األىداف وفق قراءة وتحميل لمواقع مستقل ومنسجم مع اطاره 
إلغاء  من األحوال باية حالعني يإن اإلستقالل ال إآل . حة لو في مجالواواألدوات المت المفاىيمي والتحميمي

يؤمن صياغة سياسات نقدية ومالية فعالة ومناسبة تركز كل بما و تقسيم العمل  واإلتفاق عمى والتعاون  التنسيق
ضمن اسناد بما يو ومعالجتيا،  نسبية في التصدي ليا ةا عمى جوانب المشكمة التي تحظى ادواتيا بميز ممنيواحدة 

 71ادة مالان لسياسات متكاممة ومتعاضدة. من المتوصل في نياية المطاف الى حزمة  وذلك لألخرى الواحدة 
كفيمة بط ااجراءات وضو اإللتزام بلمصمحة التياون في النقدية  سياستو خرقت استقاللية البنك المركزي وأخضعت

التحكم في ت من حريتو في د  حو الى الحدود الدنيا،  في قطاع اإلدارة العامة لمدولة ضييق مساحة الفساد واليدربت
  سياستو النقدية ودفعيا باإلتجاه الذي يسمح لو باداء ميامو بفعالية وكفاءة.

 
يكون كل من البنك المركزي ووزارة المالية  21اقتصادىا عمى لجنة اقتصادية عميا إدارةتعتمد الكثير من الدول في 
ومن الميام األساسية ليذه المجنة اقرار حزمة سياسات متسقة ومتعاضدة تؤمن تحقق  من اعضاءىا األساسيين.

وضمن ىذا اإلطار التنظيمي  األىداف وفق اآلفاق الزمنية المحددة بأقل قدر ممكن من اإلختالالت واإلختناقات.
. ان اإلمتناع عن اإلقراض بانو ال يعني اكثر منالبنك المركزي  الخطأ جدا ان يفيم من مبدأ استقاللية فانو من

 تتعالى بشدة ضده اخذت األصوات المينية الميمة والمؤثرة  عالميا مبدأ  العامة اإلمتناع عن إقراض الموازنة
صندوق النقد الدولي والبنك مثل ) مؤسسات اجماع واشنطن من قبلبالرغم من الدعم والترويج الذي يحظى بو 

عن البنك متناع القاضي با أالمبدبانيا تعبر عن را خيجب ان تفيم اوال وآ . ان استقاللية البنك المركزي الدولي(
الكيانات  من في اي مستقال اضرورة اعتباره قطبب ةطالبمالن عو  القبول بفرض سياسات أو اجراءات نقدية عميو

 ىدافألاسات المتكاممة  التي توصمو الى ااقرار حزمة السيعن و  الوطني سؤولة عن ادارة اإلقتصاد مال المؤسسية 
تسمح لو التصدي  يالتدون تأخير غير مبرر وبادنى قدر ممكن من اإلختناقات و المقرة  اإلقتصادية الوطنية
   ومرونة. فعاليةلألزمات الطارئة ب

 
 باحث وكاتب إقتصادي عراقي )*( 
كل من للييئة تحرير شبكة اإلقتصاديين العراقيين و معد ىذه الورقة اإلعراب عن عميق امتنانو رغب ي )**(

فضموا بيا عمى مسودة ىذه الورقة، كما ويود عمى المالحظات التي ت كتور نبيل النواب والدكتور كامل ميديدلا
 الورقة في صيغتيا الحالية من نواقص وأخطاءالتأكيد عمى كامل مسؤوليتو عن كل ما تتضمنو في ذات الوقت 
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