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ٌزداد  تهمٌزانٌ.. ٌنمو كان احتٌاطً البنك المركزي العراقً *:  العنبكً عبدالحسٌن. د.

 هٌكلها اختالال

 

 2102العرالً لعام التمٌٌم االلتصادي لتمرٌر الموائم المالٌة للبنن المركزي فً إطار المراءة المتفحصة و

ٌتبٌن لنا بوضوح ان  -بعد  األحدثحٌث لم ٌصدر التمرٌر  –المعد من لبل شركة )ارنست ٌونغ( 

فً سنوات الرخاء المالً والتخلف ٌنمو بشكل كبٌر كان احتٌاطً البنن المركزي من النمد األجنبً 

، اال ان مٌزانٌته العمومٌة تعانً من اختالل هٌكلً كبٌر هً األخرى ، األمر الذي الخدمً الماضٌة 

ٌشخص وجود خلل واضح فً إدارة االحتٌاطً وسبل استثماره وأولوٌات االستثمار وكٌفٌتها فً بلد 

نموٌة ٌحتاج الى مساهمة منظومة السٌاسات االلتصادٌة الكلٌة جمٌعها وبحرفٌة عالٌة لتموٌل احتٌاجاته الت

 ولذلن كان عمد من التنمٌة الضائعة  من دورة الدخل ، األجنبًوتنوٌع االلتصاد وتملٌل التسرب للنمد 

 وٌمكن تناول المحاور اآلتٌة :التحك بعمود سابمة ، 

 التصادي ولٌس محاسبً : ..هٌكل المٌزانٌة  اختاللأوال: 

)التبوٌب من حٌث هٌكل تنظٌمها الشكلً العمومٌة للبنن المركزي المٌزانٌة فً مشكلة  دال توج

)حموله على  موجوداتللكل نوع من أنواع االنسبٌة  تشوه األهمٌةالمشكلة تكمن فً ، ولكن المحاسبً(

، األمر الذي )حموق الغٌر علٌه ( المطلوبات كذلن تشوه األهمٌة النسبٌة لكل نوع من أنواع و الغٌر( 

ال تتماشى مع المنطك االلتصادي وخاصة فً  ، بمعنى أنهاٌظهر وجود اختالل وتشوه التصادي واضح 

، ومهمة بلد ٌعانً من فجوة تنموٌة تحتاج الى توسع مالً مدعوم بتوسع نمدي لردمها من خالل االستثمار 

ة النمدٌة فً البلد ، النسبً ألنواع الموجودات والمطلوبات هو من صلب اختصاص إدارة السٌاساالختٌار 

 واختالل المٌزانٌة  ٌؤشر اختالل السٌاسة النمدٌة بالتبعٌة.
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هٌمنة االستثمارات المحتفظ بها حتى تشوه هٌكل الموجودات حٌث نالحظ ٌظهر الشكل ادناه بوضوح  -

وهً تمثل  2102% من موجودات البنن المركزي سنة 01تارٌخ االستحماق لتصل الى اكثر من 

استثمارات البنن بالسندات الحكومٌة االجنبٌة ولد ٌكون االحتفاظ بها حتى تارٌخ االستحماق كونها 

جع اسعار السندات الحكومٌة الى ادنى سمطت فً )مصٌدة انتظار التسدٌد( التً تحصل عندما تترا

نتٌجة تأثرها بارتدادات االنكماش  -من سعر الشراء ولت االصدار فٌترتب على بٌعها خسارة 
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لحٌن  ٌضطر حاملها االحتفاظ بهالذلن  -الحاصل فً االلتصادات الغربٌة جراء االزمة المالٌة 

هو مؤشر على سوء االستثمار وضعف استحماق السداد وٌبمى ٌجنى الفوائد المترتبة علٌها ، و

 .)تسٌٌلها (التنمٌد المٌام باو  أخرى أصولالمرونة فً التحول الى 

ترلٌون دٌنار ( تكون متعرضة  01ترلٌون دٌنار من بٌن )  01األمر المهم األخر إنها تمثل بحدود  -

، وهذا ٌعنً ان النسبة االكبر من االموال المستثمرة  من التمرٌرلمخاطر االئتمان ، كما ٌظهر 

 متعرضة للمخاطر.

اعتبر الطرف المؤهل بشكل متحفظ عندما المخاطر  موضوع إدارةحسنا فعل البنن المركزي فً  -

( ، ولكن -AAٌمل تصنٌفها االئتمانً عن ) ٌجب ان ال ،المالٌة التً ٌشترٌها  األوراق إلصدار

ترلٌون دٌنار ( من مجموع  10ما الذي ٌجعل البنن المركزي ٌستثمر ) نتساءل فً ذات الولت ،

كما  -فً استثمارات البنن  أوالالتً حلت  األمرٌكٌةترلٌون دٌنار ( فً السندات الحكومٌة  37)

 تأتً( وصارت  +AAالى ) (  AAAرغم ان تصنٌفها االئتمانً انخفض من ) - التمرٌر فًٌظهر 

بسبب االزمة المالٌة وتفالم الدٌن العام االمرٌكً الى الحدود التً ٌكاد ٌبتلع بعد انكلترا وهولندا 

 اإلجمالً .ناتجها المحلً 

الممتلكات والمعدات والموجودات االخرى فً جانب الموجودات ، فٌما هنالن فً اضمحالل حصل  -

 األخرىوكذلن لدى البنون %( 03بحدود )لدى البنون المركزٌة  األرصدةنسب متواضعة تمثل 

ستخدمها فً تموٌل التنمٌة فً العراق ، وهً نوالتً ٌمكن ان %( 00الل من ))تجارٌة او تنموٌة ( 

مودعة لدى مصارف  إنهاوجه متواضع من مساهمة البنن المركزي فً دعم التنمٌة بافتراض تمثل 

األخرى حتما وتحجبها  تلن البلدان تدعم التنمٌة فً هًمودعة لدى مصارف أجنبٌة ف إذا أماعرالٌة ، 

  .عن العراق

 

)األهمٌة النسبٌة لكل موجود( تشوه هٌكل الموجودات فً المٌزانٌة العمومٌة للبنن المركزي  
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صورة مشوهة مفادها ان البنن المركزي ٌنأى بنفسه عن دعم فً الشكل أدناه ٌظهر هٌكل المطلوبات  -

و ودائع البنون  2102%(عام 17حٌث العملة المصدرة للتداول اكثر من )التنمٌة فً العراق 

%( 08%( ،اي ان كالهما ٌهٌمنان على اكثر من )12اكثر من )لدٌه المحلٌة الخاصة والحكومٌة 

 األخرى.%( لكل األوجه 08من المطلوبات وفمط )

االستثمار اللٌلً كان لٌوم او اٌام وبعد حوارات طوٌلة عن اثره السلبً لم ٌلغه البنن المركزي وانما  -

 األهلٌةمدد امده الى شهر ، ولذلن الزال ٌمثل مالذ آمن للمصارف التجارٌة والمتخصصة 

الذي جعل ودائع  األمرمخاطر ،  إدارةوالحكومٌة لجنً فوائد دون عناء ودون الحاجة الى ممارسة 

%( من مطلوبات البنن المركزي ، وبالتبعة 12من ) أكثرالبنون لدى البنن المركزي تهٌمن على  

والبنن البنون  تلن دائري مغلك بٌن  إطارفً حصورة م األموالحركة لالعاللة طبٌعة ستكون 

، حصل بعض ٌة المركزي دون الحاجة الى ممارسة االئتمان لتموٌل التنمٌة فً بلد متعطش للتنم

، مما ٌعنً تراجع التحسن فً الفترات االخٌرة نتٌجة تخفٌض الفائدة المدفوعة ممابل الودائع اللٌلٌة 

  .التمسن بها من لبل البنون

، المطلوبات  إجمالً%( الى 0.7من ) أكثر بأرصدةتحتفظ  األخرىالمؤسسات الحكومٌة هً  -

%( فٌما كانت السندات التً تصدرها الخزٌنة العرالٌة 1.3وصندوق النمد الدولً له مستحمات )

ما ٌكون الى التموٌل  أحوجالمطلوبات فً بلد  إجمالً%( من 0وٌحتفظ بها البنن المركزي الل من )

، وخاصة عندما تكون هنالن مشارٌع ملحة للحكومة وتحتاج لتموٌل مٌسر مثل مشارٌع الكهرباء 

ومشارٌع بنى تحتٌة مهمة اخرى لد تتولف هذه السنة نتٌجة العجز الكبٌر فً الموازنة العامة للدولة 
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جراء تراجع تصدٌر النفط وتراجع اسعاره معا ، وتعاظم االنفاق العسكري جراء الحرب مع 

ً لمواجهة حاالت التذبذب ف األجلكما ان الخزٌنة تحتاج الى تسوٌات مالٌة لصٌرة )داعش( ، 

لم ٌكن للبنن المركزي دور فاعل فً النفطٌة التً تكون تابعة لمتغٌرات خارجٌة كبٌرة  اإلٌرادات

 .التخفٌف من اثارها

 

تشوه هٌكل المطلوبات فً المٌزانٌة العمومٌة للبنن المركزي)األهمٌة النسبٌة لكل مطلوب(

 

 

 

 المعاٌٌر االلتصادٌة لٌست حاضرة :ثانٌا: 

فً معرفة تفاصٌل الموجودات والمطلوبات وبنائها، وكٌفٌة استغالل واستثمار األموال، إذن المشكلة     

من أو حجم األموال المودعة لدى البنن المركزي (  الموجودات على الغٌر )لبنن المركزي حموق اسواء 

وبات ( زائدا العملة فً التداول ، )المطل علٌهمختلف الجهات الحكومة أو المصارف وتمثل حموق الغٌر 

وعاللتها  ، حركة األموال المودعة لدى البنن المركزيالتداول وٌعتمد على سرعة كما ان ذلن 

بموجودات البنن المركزي  فً حسابات البنون المركزٌة األجنبٌة، جارٌة أو ودٌعة لفترة زمنٌة، أو 

لً، أو الدرجة األولى، أو فً صندوق النمد الدواستثمارات فً سندات الحكومات األخرى المضمونة من 

 كما تبٌن . ، هذه االختٌارات لم تجري وفك معاٌٌر التصادٌة مدروسة حسابات جارٌة لدى المصارف

 مسؤولٌة مشتركة بٌن الحكومة والبنن المركزي ::  ثالثا
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ترٌلٌون دٌنار، )بعد تنزٌل االحتٌاطً  78إن حجم إٌداعات المبالغ الحكومٌة والمصارف البالغ حوالً     

ترٌلٌون دٌنار، ٌدلل على عدم االستغالل  3(، مع وجود حسابات جارٌة حكومٌة حوالً النمدي المانونً

، وهنا ٌؤشر تمصٌر حكومً واضح فً استغالل االموال ، اي ان الطالة االستٌعابٌة  لهذه الموارداألمثل 

ا ان االخٌرة هً محصلة للضعف االداري والمعرفً والتكنولوجً لالستثمار متدنٌة جدا ، واذا علمن

وسوء بٌئة االعمال وتعمٌد االجراءات االدارٌة والتشرٌعٌة واللوجستٌة واالمنٌة لالستثمار بما فً ذلن 

االستثمار الحكومً ،ٌجعل لدرة االلتصاد على امتصاص راس المال المستثمر فً فرص انتاجٌة مربحة 

فً الزمان والمكان وال ٌبمى نا تكون مسؤولٌة البنن المركزي فً اتاحة الٌسر المالً امرا صعبا ، وه

اسٌر االستماللٌة المفرطة التً تعزله عن هموم االلتصاد العرالً ومسؤولٌة الحكومٌة فً تسهٌل حمن 

 وامتصاص االستثمارات وتعظٌم ربحٌتها.

 وااللتصاد نائم :احتٌاطً النمد األجنبً ٌتعاظم .. رابعا :  

ال ٌوجد استغالل ألموال البنن المركزي المتعلمة باالحتٌاطً السٌادي لتغطٌة العملة العرالٌة المصدرة. 

ملٌار دوالر لتغطٌة  00 وصل االحتٌاطً الى ،  2107فً الربع الثانً من  فحسب التصرٌحات األخٌرة

 لتغطٌة العملة تغطٌة كاملة هأي ما نحتاجر، ترٌلٌون دٌنا 70العملة المصدرة للتداول البالغة حوالً 

فالتغطٌة غالبا ما تكون جزئٌة فً االلتصادات االخرى وممبولة فً وهً لٌست ضرورٌة  -% 011

بمعنى ، ملٌار دوالر فمط 70بحدود  ومن نوع واحد من األغطٌة )النمد األجنبً(   -االدبٌات االلتصادٌة 

لعملة المحلٌة بحدود مرتٌن ونصف ، وال ادري لماذا كل هذا التحفظ من البنن المركزي ، ان لدٌنا تغطٌة ل

اذا كان ٌمصد مواجهة التضخم ،فان التضخم ال ٌعالج بمتغٌر واحد )الغطاء ( وااللتصاد نائم وتأثٌر 

 المول اننا منالحمٌمً ) االنتاج ، التشغٌل ،الدخول ، التدفك السلعً ( معطلة ، مما ذكر ٌمكن  الجانب 

من خالل المصارف  ملٌار دوالر، 83البالغة  الممكن استغالل جزء من هذه األموال الفائضة،

الستثمارها داخل أو من خالل مصرف تنموي جدٌد، بعد إجراء إعادة هٌكلتها، )التنموٌة ( المتخصصة 

كل البرامج التنموٌة التً تموم  فً عملٌة التنمٌة االلتصادٌة بشرط الرلابة والمتابعة والحساب على العراق

 . بتموٌلها هذه المصارف

   خامسا: الخالصة:   

ٌمكن االعتماد علٌها فً االستدال على المشاكل التً تواجه السٌاسة رصٌنة و وثٌمة مهمةتمرٌر الٌعد  -

بشكل جٌد مراعاة االلتزام بالمواعد المحاسبٌة ونعتمد انها متبعة التمرٌر على ضرورة  النمدٌة ، وٌؤكد

 فً البنن المركزي.

المشكلة تكمن فً المراءة االلتصادٌة المتفحصة لألرلام وهل ٌمارس البنن المركزي االختٌار األمثل  -

لألولوٌات وتحمٌك تعظٌم  للمكاسب االلتصادٌة الكلٌة للعراق ، ولٌس تعظٌم لعوائد البنن المركزي 

، والٌوم نحن نتلمى  ه مسؤولٌة دعم التنمٌة فٌهوعلٌلٌس جزٌرة منعزلة عن االلتصاد العرالً  ألنه

 إشارات اٌجابٌة تتعلك بغٌر الرؤٌا باتجاه دعم التنمٌة لدى إدارة البنن المركزي الجدٌدة.

احتٌاطً  إدارةنرى ضرورة تشكٌل لجنة من مختصٌن لدراسة النماط المثارة فً هذا التمرٌر وتمٌٌم  -

ٌة البنن المركزي بالشكل الذي ٌحمك االنسجام للسٌاسة النمدٌة مع منظومة السٌاسات االلتصادٌة الكل
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، وان ٌكون للسٌاسة النمدٌة دور فاعل فً تجاوز األزمة المالٌة التً ٌمر بها البلد فً ظل  األخرى

 مة شعبه .التصاد حرب ، وحرب سرشلة تسعى للنٌل من وحدة العراق وسٌادته وكرا

نرى ضرورة اعادة النظر بالسٌاسة النمدٌة برمتها وخاصة فٌما ٌتعلك بمزاد العملة وسعر صرف  -

 واسلوب الرلابة المصرفٌة والحواالت وادارة الدٌن العام.الدٌنار واالثار المالٌة للسٌاسة النمدٌة 

 رئاسة الوزراء –مستشار الشؤون االلتصادٌة )*(

ة على مولع الشبكة التعبر بالضرورة عن رأي هٌئة التحرٌر وانما عن الواردة فً كل المواد المنشوراالراء 

 لمانونٌةكاتبها وهو ٌتحمل المسؤولٌة العلمٌة وا

بشرط االشارة الى أعادة النشر بااللتباس و ٌسمحالنشر محفوظة لشبكة االلتصادٌٌن العرالٌٌن. حموق 

 المصدر

 


