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  مقدمة

في هذه  اآلن فصاعدا(سعر صرف الدينار من ( مقابل أي عملة اجنبية العراقي الدينار الصرف بسعر يقصد

فان هذه  العنوان، من واضح هو كماو 1.واحد ينارالضروري لشراء د األجنبية المعنيةالورقة مقدار العملة 

–2014 الفترة  خالل سعر صرف الدينارلسياسة البنك المركزي العراقي  مالئمة الورقة معنية بمناقشة

                                                      
 
تعريفان لسعر الصرف. يعرف سعر الصرف وفق التعريف االول على انه سعر وحدة واحدة من العملة المحلية محتسب او يتوفر 1

جنبية الزازمة لررا/للبي  وحدة واحدة من العملة المحلية. وذاا التعريف ذو اكأكرر اعتمادا معبر عنه بعملة اجنبية او كمية العملة اال
 دوليا في الوقت الحاضر 

 Dornbusch, Roger, Stanley Fischer and Richard Startz. Macroeconomics, op. cit., p. 576. 
 التعريف في السنين اكأخيرةويبين المرج  التالي الدواف  ورا/ انترار استخدام ذاا 

Dunn, Robert M. Jr., and John H. Muttin. International Economics,  London and New 
York: Routledge, 2000, p.3 

يمرل سعر وحدة واحدة من عملة اجنبية   . وفق ذاا التعريف فان سعر الصرفاما التعريف الراني فهو مقلوب التعريف االول
بر عنه بالعملة المحلية او كمية العملة المحلية الزازمة لررا/للبي  وحدة واحدة من العملة االجنبية. ولقد اعتمد ذاا محتسب او مع

 التعريف في عدد من الدراسات العلمية راج  على سبيل المرال ال الحصر  
Catoa, Luis A.V. “Return to Basics: Why Exchange Rates,” Finance and Development, 
September 2007, p. 48 

 ويتبنى البنك المركزي العراقي  التعريف االخير لسعر الصرف في احصا/اته الرسمية عن سعر صرف الدينار. راج 
" الصادرة عن المديرية العامة لإلحصا/ واكأبحاث التابعة للبنك المركزي العراقي. وتتوفر اعداد ذاه النررة اإلحصائية السنوية"   

  https://cbi.iq/news/view/492على الرابط التالي:  2017-2003االحصائية للسنوات النررة 
 

 
 
 

https://cbi.iq/news/view/492
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الذي نتج عن انهيار سعر نفط  العراق النفطية إليراداتع في القيمة الدوالرية و  مرالنحسار اال في ظل 2016

 .الخام خالل ذات الفترة

 

سياسة البنك المركزي العراقي  موقعتقع هذه الورقة البحثية في ثالثة أجزاء. يركز الجزء االول على توضيح 

 2014خالل الفترة فط نانهيار اسعار ال ءات التي اتخذت لمواجهة تداعياتجملة االجرا صرف الدينار في لسعر

 في الحاد الهبوط الحقه الذي الضرر مقدار توضيحب. يبدأ هذا الجزء اقيرعلى مسار االقتصاد الع 2016–

 2015 السنتين في المورد هذا من العراق لصادرات الدوالرية بالقيمة 2014 سنة بعد الخام النفط سعر

التي اتخذت لمواجهة تداعيات هذا التناقص في  اإلجراءاتالى مراجعة بعد ذلك  الورقة وتتوجه . 2016و

وكرس الى االقتصاد الوطني.  أجنبياقترن بها من ضمور جسيم في المتدفق من نقد  وفيماااليرادات النفطية 

اسية لسياسة البنك المعالم االس بعرض يبدأ؛ حيث لسعر صرف الدينار حصراالقسم األخير من هذا الجزء 

آللية التي اعتمدها هذا ، ليراجع بعدها المتحكم بهذه السياسة المفاهيمي ولإلطارر صرف الدينار المركزي لسع

رف الدينار مقابل متابعة مسار سعر ص الى ينتقل بعدها؛ ومن ثم ر صرف الدينارفي ادارته لمسار سعالبنك 

 2016-2014خالل الفترة همة ر صرف الدينار مقابل عدد من العمالت األجنبية األخرى المالدوالر ومسار سع

 على التوالي.

  

. 2016-2014 الفترة خالل الصرف سعرل المركزي البنك سياسة تقييملني من الورقة االجزء الثخصص و

مناقشة لينتقل بعد ذلك الى  السياسة لهذه االساسية سريعة لالركانبمراجعة  الورقة من الجزء هذا يبدأو

 .منافعهاجزالة على ضآلة كلفها و في تأكيدهم هاالتي يستند اليها مناصرو الفرضياتا

 

اقرب والبعض اآلخر  به بتوصياتشالبعض منها االختامية  المالحظاتخير لعرض عدد من وخصص الجزء اال

  .الى استنتاجات
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-2014الفترة صرف الدينار في ظل انهيار سعر النفط الخام خالل  رلسعسياسة البنك المركزي  -1

2016  

 العراقي االقتصاد الى االجنبي النقد تدفقاتعلى  النفط اسعار تدهور تداعيات 1.1

 المختصين احد ويشير. العراقي االقتصاد الى أجنبي نقد من يتدفق لما الرئيسي المصدر النفطية الصادرات تعد

 2.البلد الى الداخلة االجنبي النقد تدفقات من %95 عن تزيد بنسبة تساهم الصادرات هذه ان الى مطلعينال

 منقتصاد الوطني الى االتدفق ملا األجنبي لنقدل األساسي المنبع النفطية الصادراتتشكل فمن ناحية اولى، 

 واالستثمارات الرأسمالية التحويالت فان ،أخرى ناحية ومن .مدفوعاتال لميزان الجاري الحساب عناصر خالل

 منتظم وغير متواضع دور من بأكثر تحظى ال األخرى المالية واالستثمارات الحافظة واستثمارات المباشرة،

 صادرات عن المتولدة األجنبي النقد تدفقات فان األساس هذا وعلى. األجنبي بالنقد العراقي االقتصاد رفد في

 األجنبي نقد من يتدفق ما بين اي) مدفوعاتال ميزان في العجز او للفائض األساسي المحدد تعد الخام النفط

 الذي الهام الدورهذه الحقيقة الى  وتشيرالخارج(.  الى النقد هذا من يغادره ما وبين العراقي االقتصاد الى

 االحتياطية األصول من الدولة ممتلكات تقليص او توسيع قرار يف النفطية للصادرات الدوالرية القيمة تلعبه

  .الخارجي العالم من( األقل على الحكومي) اإلقراض او االقتراض قرارفي  وأيضا ،األجنبية

 

 2016سنة  في بلغت. وحاد بشكل العالمية األسواق في الخام النفط أسعار جعتا، تر2014 سنة بعد

 على العراق عمل الخام النفط سعر في االنخفاض هذا ولمواجهة .2014 سنة في عليه كانت مما( 36.89%)
                                                      

للبحوث  السياسة النقدية والمالية والسيطرة على متغيرات التضخم واسعار الصرف،" مركزحمورابي. محمد مظهر صالح، " د 2 
 .7، ص 2011تررين الراني  4 االستراتيجية، بغدادوالدراسات 

 

 

 

 



 

 
 

 اوراق في السياسة النقدية

 

 

 

 

 40من  4صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

الكبيرة  الزيادةمن ذلك، فان  الرغم على ولكن الطبيعي؛ المورد هذا من المصدرة الكميات لزيادة الجهود تكثيف

 السعري للهبوط السلبي التأثير عن للتعويض كافية تكن لم الخام النفط المصدرة من الكميات في تحققت التي

 الى 2014 سنة في دوالر بليون( 83.54) من النفطية االيرادات هبطت فلقد. منه المصدر قيمة على

 في عليه كانت مما%( 48.47) 2016 سنة في أضحت انها أي 2016 سنة دوالر بليون (40.49)

 (.1 رقم الجدول راجع)  2014سنة

 

 في الحاد االنحسار هذا يتبع ان حتمت 2016–2014خالل الفترة  العراقي القتصادل القائمة المعطيات اال ان

 الى منه والمتدفق االجنبي النقد على المحلي الطلب بين واسعة فجوة ظهور النفطية لإليرادات الدوالرية القيمة

عادة في  يقترن ال الى األجنبي النقدتدفق  في الحاد ان الضمور التقليدية. مصادرهعبر  العراقي االقتصاد

 بنيويةويرجع هذا الوضع الى صفات . يهعل المحلي الطلب في له قاربم فوري بهبوط االقتصاد العراقي

لالقتصاد العراقي تفضي الى صالبة مقاومة الطلب فيه على النقد االجنبي للهبوط عن مستوياته التاريخية. 

 األمد في تأثرها، بضعف تتصف األجنبي النقد على المحلي للطلب ثالثة مكونات اهم وتتلخص هذه الصفات بان

القيمة الدوالرية  فيو الى البلد بشكل عام األجنبي نقد من يتدفق مامهم في تدهور أيب األقل، على القصير

تمويل : فيالمكونات االساسية للطلب المحلي على النقد األجنبي  تتمثللصادرات البلد النفطية بشكل خاص. و

كسلعة امان وتحوط  اقتناءه في الرغبةو  ،ثانيا الخارج الى االموال رؤوس تحويل و ،اوال السلعي االستيراد

 النسبة اناولى، ف ناحية منف 3.ثالثا والثروة المدخرات لحماية مضمونة وأداة للقيمة امستقر امخزن باعتباره

 أي) النفطي غير االقتصاد في  تتولد السلعي االستيراد ألغراض العراق في األجنبي النقد على للطلب الكبرى

 الجاري بشقيه الحكومي االنفاق يعد االقتصاد هذا وفي(. الخام النفط قطاع باستبعاد االقتصادية القطاعات

                                                      
د. سنان محمد يرير د. سنان الربيبي الى وجود رغبة كبيرة عند الجمهور في اقتنا/ الدوالر بمرابة سلعة أمان. راج       3     

 السبت –( 2819) البغدادية، العدد" عن جريدة المدى  رضا الربيبي، "مزاد العملة اكأجنبية .. أزمة بنك مركزي أم أزمة اقتصاد؟
 التالي: الرابطمتوفرة على  15/06/2013

 http://almadapaper net/ar/printnews.aspx?NewsID=446094. 
د. محمد مظهر صالح م  "ظاذرة تحوط االفراد بالعملة اكأجنبية وعدذا خزين مستقر للقيمة ووسيلة لحماية ررواتهم" كما يتعامل 

السياسة النقدية للبنك المركزي المهمة لدالة الطلب على النقود في العراق. راج  د. محمد مظهر صالح قاسم،  "كإحدى العناصر 
 .2، ص 2008العراقي ومتطلبات االستقرار والنمو االقتصادي"، البنك المركزي العراقي تموز 
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 المورد مساهمة ان من الرغم وعلى. فيه المتحققة وللدخول نشاطه لمستوى األساسي المحدد واالستثماري

  الموازنة  في النفطي

 

 (1الجدول رقم )
 2016-2014ة صادرات العراق من النفط الخام للفتر

 لسنةا

 العراقي الخام النفط سعر
 *المصدر

 الخام النفط من المصدرة الكميات
 **العراقي

 النفط من العراق صادرات قيمة
 الخام

 دوالر
 للبرميل
 الواحد

 الرقم
 القياسي

 النفط لسعر
 الخام

 مليون
/يومبرميل  

 القياسي الرقم
 النفط لكميات
 العراقي الخام

(  دوالر بليون
 (أمريكي

 القياسي الرقم
 صادرات لقيمة

 من العراق
 الخام النفط

2014 96.5 100 2.516 100 83.53860 100.00 

2015 45.9 47.565 3.005 119.43 50.93840 60.98 

2016 35.6 36.891 3.804 151.17 40.49380 48.47 

*International Monetary Fund, "IMF Executive Board Completes Second Review of Iraq’s 
Stand-By Arrangement and the 2017 Article IV Consultation", Press Release No. 17/311, 
August 2017. available at https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/08/01/pr17311-imf-
executive-board-completes-second-review-of-iraq-sba-and-the-2017-article-iv-consultation 

**OPEC, Annual Statistical Bulletin  2015 & 2017,Table 5.3 ; available at 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB pdf 
2015&2018 

 :التالي رابطمتوفرة على ال 2015 ,2016 ***البنك المركزي العراقي، النررة االحصائية السنوية، للسنوات    
 http://www.cbi.iq/documents/Annual_ 2014, 2015 & 2016fpdf 

 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/08/01/pr17311-imf-executive-board-completes-second-review-of-iraq-sba-and-the-2017-article-iv-consultation
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/08/01/pr17311-imf-executive-board-completes-second-review-of-iraq-sba-and-the-2017-article-iv-consultation
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB
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 االنفاق هذا من معتبرا جزءا ان اال 904%)) الـالمطلعين،  المختصين تأكيد وفق تفوق،  للدولة العامة

واالعانات النقدية،  والمنح ،المشتغلين تعويضات وأهمها) أساسية إنفاقيه فقرات لتغطية يستخدم الحكومي

 اخرى بعبارة او) النزول في مرونتها بضعف معروفة( وخدمات الرعاية االجتماعية وخدمة الدين الداخلي،

 العامة الموازنة إيرادات هبوط في من يطرأ قد لما استجابة التاريخية مستوياتها عن( تخفيضها بصعوبة

اال ان هذه الفقرات من االنفاق  .آخر عاملأي  عن او النفطية اإليرادات هبوط عن ذلك نشأ سواء للدولة،

 به ل القابل للتصرفللمجموع الكلي للدخو الداخلي/المحلي للطلب الكليالحكومي تعد من المحددات المهمة 

(Total Disposable Income .)ان يشهد الطلب الكلي على المستبعد  منانه وعلى هذا االساس ف

الحاصل في االيرادات  الحاد االنحسارمتناسبا مع  مهما تناقصا 2016-2014خالل الفترة السلع المستوردة 

 األجنبي النقد على الطلب فان ،اخرى ناحية ومن  تقليص في االنفاق الحكومي.ذلك من يفرضه النفطية وما 

 بالبيئة  كبير حد الى مرهون للقيمة آمن كمخزن به لالحتفاظ او 5الخارج الى االموال رؤوس تحويل لتمويل

 وانتشار تغلغل ومدى  واألمني، واالقتصادي السياسي االستقرار: بــ الخصوص وجه وعلى للبلد االستثمارية

تواجه اال ان التحديات التي    . المالي النظام عمقو تطور ودرجة للدولة، اإلداري الجهاز شعاب في الفساد

تجعل من الصعب التوقع في  منها، وبوجه خاص االمنية والمؤسسية المختلفة،العراقي على االصعدة  االقتصاد

 لمتوسط.االقصير و ينامكانية تحقيق تحسن مؤثر في البيئة االستثمارية في االمد

 

اقترن بها من انحسار في وما اسعار النفط الخام هبوط تداعيات  لمعالجة المتخذة االجراءات 1.2

 االقتصاد العراقيالى تدفق الدوالرات النفطية 

                                                      
 7"، مصدر سابق، ص التضخم واسعار الصرفوالسيطرة على متغيرات  السياسة النقدية والماليةد. محمد مظهر صالح، " 4
من الصعب الحصول على تقديرات موروقة لما يحّول من رؤوس أموال الى الخارج. نظريا يعد االقتصاد العراقي منفتح بركل   5

تام على الخارج. ولكن على صعيد الواق  العملي يحتاج تحويل رؤوس االموال من والى العراق الى موافقات رسمية من البنك 
حصول على مرل ذاه الموافقات تتصف بالتعقيد والبط/.  ولاا فان معظم ما يحول من رؤوس المركزي العراقي. ويبدو ان عملية ال

أموال من والى العراق، وبغض النظر عن نظافة او ررعية الغرض من ذاا التحويل، يتم باتباع اساليب ملتوية )مرل تقديم طلبات 
 ية متخطيةلمتجاوزةلعابرة للموافقات الرسمية.وذمية وورائق كاابة ومزورة الستيراد سل (  او عبر قنوات غير رسم
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 على السيطرة بهدف االجراءات من عدد باتخاذ سارعت العراقية االقتصادية السلطاتان  شك أدنيدون  من

 الهبوط عن والتي نتجت الوطني االقتصاد الى منه والمتدفق األجنبي النقد على المحلي الطلب بين الفجوة

كما هو متفق و. الخام النفط من الصادرات اي الرئيسي، نبعهم عبر هذا النقد من يضخ فيما والسريع الحاد

 في نفس الوقت علىو األجنبي، النقد من العرض زيادةعلى  العمل تتطلب الفجوة هذه معالجة فان انظريعليه 

 الطلب  مثل منها الرئيسية خاص وبوجه مكوناته على الضغط او السعر رفع خالل من عليه الطلب تقليص

  6.وتحوط امان كسلعة به لالحتفاظ او الخارج الى االموال رؤوس ولنقل السلعي االستيراد لتمويل

 

 النقد زيادة على قدرته على الضمور تفرضصارمة  بنيوية قيودا العرضمن جانب  يالعراق االقتصاد يواجه

 يجعل بما العراقية الصادرات هيكل في جذري تغيير احداث ان. القصير االمد في وخاصة اليه المتدفق األجنبي

 لعقود الفع الة التنموية الجهود تكثيف الى يحتاج األجنبي للنقد الرئيسي المصدر النفطية غير الصادرات من

 الوقت ذات وفي. في الهيكل االنتاجي لالقتصادغيرالنفطيكثيف  وتنوعضخم  توسع وبما يضمن انجاز عدة

 السلبي التأثير عن يعوض الذي بالقدر من النفط الخام المصدرة النفط كميات زيادة على العراق قدرة فان

 ؛األقل على القصير األمد في ،ةيمحدودتتصف بال متأتية منهال االيراداتلهذا المورد على  تدهور السعريلل

 وتصدير إلنتاج المتاحة الطاقات على أوال تعتمدمثل هذه الزيادات  تحقيق على القدرة ان عليه متفقال فمن

 كما العالمية السوق في العراق حصة على وثانيا القصير، األمد في  هامة بزيادات تسمح ال والتي الخام النفط

 .على االقل يصعب احداث تغيرات مهمة فيها في االمد القصيرالتي ايضا و االوبك مـنظمة اتفاقات تحددها

 بالنهوض والمتوسط القصير االمدين في إمكانية أو احتمال أي وجودب يبشر ما هناك ليس يضاف الى كل ذلك

 الى األجنبية االموال رؤوس من كبيرة لمبالغ منتظم تدفق يضمن الذي بالقدر للبلد االستثمارية البيئة في

 .الوطني االقتصاد

 

                                                      
 عادةترّحل  يعتقد الباحث ان النسبة الكبرى من النقد اكأجنبي المحتفظ به للتحوط ولحماية القيمة الحقيقية للمدخرات والرروة  6

 عاجزا ام آجزا من قبل أصحابها الى الخارج على اعتبار انه المزاا اآلمن بامتياز.
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 40من  8صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

 في العجز لتقليل ليس الحكومي اإلنفاق تخفيض حول االجراءات هذه تمحورت فلقد الطلب، جانب من اما

 في االقتصادي النشاط لمستوى محدد اهم االنفاق هذا باعتبار أيضا بل فحسب، للدولة العامة الموازنة

 ان اال. االستيرادات لتمويل األجنبي النقد على للطلب وبالتالي فيه، المتحققة وللدخول النفطي غير االقتصاد

 عمابكثير  تبتعد االستيراديفي الطلب  مهم انكماشفي تحقيق  الفعلي الواقع صعيد على اإلجراء هذا كفاءة

بحدود  محكومة الحكومي إلنفاقالتحرك في تقليص ا حرية انوالمعنيين.  نيأمله بعض المختصيه او يتوقع

التي يصعب الضغط  االنفالقية ناتالمكو/فقراتال احتالل االمر الى . ويرجع هذامرتفعة نسبيا اإلنفاق لهذادنيا 

 يصعب التي الحكومي لإلنفاق المكوناتيضاف الى ذلك ان هذه   7.عليها مساحة واسعة في اإلنفاق الحكومي

ترجيح  الى يشيراألمر الذي  ،المولدات المهمة للطلب االستيرادي في االقتصاد غير النفطي من تعد تخفيضها

 ماععن تخفيض اإلنفاق الحكومي. وفضال  الناتج االستيرادات على الكلي الطلب في التراجع بتواضع  االعتقاد

 ولذا السعرية؛ الزيادات قنوات خالل من االستيرادي الطلب على الضغط عنهذه االجراءات تغاضت  ، فانسبق

 على للضغط( الجمركية الرسوم خاص وبوجه) المباشرة غير الضرائب الى اللجوء تتجنب لم انها يالحظ

 توظيف عن فيها التغاضي تم ذلك من واالهم بل فحسب، المستوردة السلع على الطلب وخاصة السلعي الطلب

 الضرائب بدور مناسبا اهتماما تعر لمكما انها  األجنبي؛ النقد على الطلب تقليص في الدينار الصرف سعر

 على طلب من مباشر غير او مباشر بشكل عنها يتولد ما على وبالتالي الخاصة الدخول على للضغط المباشرة

 االنفتاح من يحد بما والحكومي، الخاص االستيراد على قيود بأية المعنية االجراءات ولم تأت. األجنبي النقد

للمنتجات غير  ضيافته ورحابة وبما يضعف من وسع الخارجي العالم على الوطني لالقتصاد الواسع التجاري

 رؤوس تدفق من للحد ومحدد واضح اجراء أيتتضمن  لمهذه  حزمة االجراءات فان ذلك عن فضالالعراقية. 

 على هذا العقوبات تشدد ولم خارج،الى ال االموال رؤوس تحويل على بقيود تأت لم فهي الخارج؛ الى االموال

 البنك على بالتأكيد اكتفت بل ملتوية؛ أساليب اتباع عند او( غير قانونية) رسمية غير قنوات عبر التحويل

 للنقد المستوردين طلبات لدعم للمصارف المقدمة الوثائق وموثوقية صحة في التدقيق بتشديد المركزي

 الى االموالرؤوس  تحويل دوافع في يذكر ضمور أي الى حدوث يشير ما يوجد ال الوقت ذات وفي. األجنبي

                                                      
( في 1 -ويضات المرتغلين من ابرز فقرات االنفاق الحكومي التي يصعب تخفيضها. وحسب بيانات الجدول رقم )آ تعد فقرة تع  7

 % .42.75ال تقل عن   2016 - 2014الملحق فان متوسط حصة تعويضات المستغلين في محم،ع االنفاق الحكومي للفترة 
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 40من  9صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

الفترة  هذه خالل ملموس تحسن يطرأ فلم. وتحوط أمان كسلعة األجنبي النقد اقتناء حوافز وفي الخارج،

 النظامفي درجة تقدم  اواالداري الحكومي،  الجهاز وكفاءة نزاهة في او األمني، الوضع في 2014-2016

 تنجحلم  كما ؛واسعة من البلد مناطق علىهذه الفترة  خالل االرهابية داعش عصاباتالمالي. فلقد سيطرت 

 االمنية؛ والتجاوزات االختراقات منالحد  فيهذه الفترة  خاللتحقيق تقدم ملموس مهم  من السلطات

خالل الفترة  العالم في فسادا األكثر الدول خانة ضمن العراقوضع  في للشفافية العالمية المنظمة واستمرت

 بالثروة االحتفاظ على تشجع مهمة إيجابية تطورات العراقي المالي النظام يشهد لم حين في 8؛2014-2016

 .محلية( واسهم سندات) مالية أوراق بشكل او المحلية بالعملة مصرفية حسابات خالل من

 

 حصيلة في الحاد الهبوط ظل في الدينار صرف اسعار تجاه العراقي المركزي البنك ياسةس 3.1

    2016-2014 الفترة خالل األجنبي النقد من العراقي االقتصاد

 اسعار صرف الدينارسياسة البنك المركزي العراقي تجاه لالمعالم الرئيسة  1.3.1

 الراسخة والقوية في ظل السطوة هذا الجزء المستعرضة في القسم السابق من االجراءات حزمة وضعت

تسميته ايضا بالفكر االقتصادي  ناو لما يمك ميةسالراالقتصادية على الرؤية  المحلية األسعار استقرار قاعدةل

 األركان احدى شكلت القاعدة هذه انب 9العراقي، المركزي البنك قانون من( ٣) المادة ويستدل من الرسمي.

المالية الدولية  للمؤسسات المفاهيمية لألطر امتثالها عاكسة بذلك، العراقية االقتصادية للسياسة األساسية

 ضروريا شرطا السعري االستقرار تعتبر والتي (الدولي النقد ولصندوق الدولي للبنك وعلى وجه الخصوص)

 تركيزلا في 2016-2014خالل الفترة  االستمرارجرى  فلقد، هذه القاعدة مع تماشياو 10.االقتصادي للنمو

، (التاريخية همستويات من قريبة حدود وضمن بسيطة بنسب تذبذبه بمعنى) الدينار صرف سعر استقرار على

                                                      
8 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2014, 2015, & 2016, 
Transparency International, accessible at http://www.transparency.org/cpi 2014, 2015, & 
2016/Results 

 ٩ص  ٢٠١٤قانون البنك المركزي العراقي لسنة   9
 .  الورقة لهاه  الراني الجز/ من 2.2.2  الفقرة في االسهاب من بري/ الموضوع لهاا التطرق سيجري  10 

http://www.transparency.org/cpi%202014
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 40من  10صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

 ان اهتمامالفترة السابقة فكما كان عليه في و. على اعتبار انه احد المحددات  المهمة للمكون السعري وذلك

 اجنبية عملة تجاهاستقرار سعر صرف الدينار انحصر باستقرار سعر الصرف هذا  البنك المركزي العراقي في

قناعة المسؤولين عن السياسة وكما يبدو فان هذا الموقف يجسد . األمريكي الدوالر وهي اال فقط واحدة

 وأشدها األدوات اهم أحديشكل  االمريكي حصرا الدوالر مقابل الدينارصرف ان سعر ب العراقية االقتصادية

 االستمرار على اكدت االجراءات هذه انبناء عليه فو. المحلية األسعار في المنشود االستقرار تحقيقفي  فعالية

 الدوالر مقابل الدينار سعد صرف استقرار على المحافظة ستهدفت الدينار صرف لسعر سياسة اتباع في

 وفق ههبوط حصر او( التاريخية مستوياته من قريبة حدود وضمن بسيطة بنسب هتذبذب بمعنى) األمريكي

تحديد عن التدخل في بنفسها  ت هذه االجراءاتونأ .االول الخيار تعذر ان ةتواضعم وبمعدالت بطيء مسار

 العراق تجارة في اهميتها عن النظر بغض األخرى األجنبية العمالت اي من مقابلسعر صرف الدينار  مسار

 .الدوالر مقابل رفهااسعار ص او عن حدة التغيرات في العالمية المال اسواق في او الخارجية

 

 الدينار صرف سعر مسار ادارة آلية 2.3.1

ال يمكن ان يتحققا  السليم لهاوالتقييم  الدينار صرف سعر حيالللبنك المركزي العراقي  السياسة القائمة ان فهم

  تقع. العراق في الدينار صرف سعر مسار إدارة بموجبها يتم التي لآللية االساسية المعالمب بمعزل عن االحاطة

 عليه نصت ما وفق وذلك ،نفسه المركزي البنك عاتق على وتنفيذها الصرف سعر سياسة صياغة مسؤولية

وكما اشير في الفقرة السابقة، فان  2014.11 لسنة العراقي المركزي البنك قانون من( 4) المادة من( أ) الفقر

في تحديد مسار سعر صرف نحصر السعر صرف الدينار العراقي  سياسة البنك المركزي العراقي  اهتمام

 جميعصرف الدينار تجاه  سعر مسارعن التدخل في بنفسها  السياسة هذه تونأ  الدينار تجاه الدوالر فقط،

 العراق تجارة في وا العالمية االسواق في تمن هذه العمالة اي أهمي عن النظر بغض ،األخرى العمالت

تجاه الدوالر سواء كان تنازليا او يتخذه سعر صرف اي منها وبغض النظر عن المسار الذي  ،الخارجية

 اتباع في المركزي البنك استمر الدوالر مقابل الدينار صرف سعر في المنشود االستقرار ولتحقيق. تصاعديا

                                                      
 .٩، مصدر سابق، ص٢٠١٤  لسنة العراقي المركزي البنك قانون  11
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 40من  11صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

 موقعه علىترتكز  والتي هذا الصرف سعر لمسار ادارته في 2004 سنة منذ اعتمدها التي اآللية نفس

المؤسسة  ترغبشراء كل ما ا المجاز له الجهة المحلية الوحيدةكونه  نم بعالنا األجنبي للنقد االحتكاري

من بيعه من  (وزارة المالية )اي الحكومية التي تسيطر على االيرادات المتولدة عن انتاج وتصدير النفط الخام

 سعر تحديد اداري بقرار يتولى المركزي البنك فان اآللية، هذه فقو 12.دوالراتها النفطية لقاء دينار عراقي 

 للدينار رسمية صرف أسعار او فرض تحديد ال يتدخل فيو فقط األمريكي الدوالر مقابل للدينار رسمي صرف

 على للداللة المركزي البنك مزاد أو نافذة صرف سعر مصطلح ويستخدم 13.األخرى األجنبية العمالت تجاه

 الدولة مؤسسات كافة في /المزادالنافذة صرف سعر ويُستخدم. للدينار مقابل الدوالر الرسمي الصرف سعر

 ؛تستدعي الضرورة لذلك اعندم وبالعكس الدينار الى الدوالر منقيم معامالتها المالية  لتحويل العام والقطاع

 معطاة هي كما الدوالر تجاه األجنبية العمالت صرف أسعار قيم تحويل في كأساس المؤسسات هذه تعتمده كما

. اخرى اجنبية بعملة ةالمعني لغاالمب كونت عندما العراقي الدينار تجاه صرف أسعار الى الخارجية االسواق في

 الدينار صرف سعر على تأثيره بممارسة المركزي البنك يقوم االجنبي للنقد االحتكاري موقعه من وانطالقا

 الدوالر كميات خالل من )والذي يطلق عليه رسميا سعر السوق( المحلية السوق في األمريكي الدوالر تجاه

 العرض قوانينمع  يتماشى وبـماه، مزاد عبر 14(/المزادالنافذة سعر أي) الرسمي بالسعر للبيع يطرحها التي

 صرف لسعر كمحصلة المحلية السوق في األخرى األجنبية العمالت تجاه الدينار صرف اسعار وتتحدد. والطلب

هذه  في معطاة هي كما الدوالر تجاه األجنبية العمالت صرف وأسعار المحلية السوق في الدوالر مقابل الدينار

 سواق العالمية.تكون عادة مقاربة لما هي عليه في االالسوق والتي 

                                                      
 ما إيداع لقا/ العراقي المركزي البنك الى النفطية الدوالرات من للدولة العامة الموازنة إيرادات بتحويل الملية وزارة تقوم  12

 المركزي البنك يحدده الاي الدوالر تجاه للدينار الرسمي الصرف سعر وفق المركزي البنك لدى حسابها في العراقي بالدينار يقابلها
 . المزاد نافاة في الدوالر لبي 
د. علي مرزا "متابعة: سوق الصرف في العراق  يتوفر ررح وافي السعار صرف الدينار مقابل الدوالر في الدراسة التالية:  13

 التالي: الرابط، متوفرة على 3-6ص  " صوت الحكمة،2015منا إقرار موازنة 
http://www.iawvw.com/news/iraq/1248-2015 

ركزي. سعر الصرف الرسمي  وسعر الصرف الرسمي الفعلي لنافاةلمزاد البنك الميرير د. علي مرزا الى وجوب التمييز بين   14
راج  د. علي مرزا "متابعة: سوق الصرف في العراق منا إقرار   ويساوي السعر الفعلي: سعر النافاةلالمزاد زائداً رسوم البنك

 التالي: الرابط، متوفرة على 3-6ص  "  صوت الحكمة2015موازنة 
http://www.iawvw.com/news/iraq/1248-2015 
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 40من  12صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

 

 2016-2014 الفترة خاللمقابل الدوالر سعر صرف الدينار  مسار 3.3.1

 خالل الدوالر مقابلالدينار  الصرف سعر استقرار تأمين بهدف العراقي المركزي البنك اتبعها التي االجراءات

سعر : السعرين كال ،وكما كان عليه الحال في السنوات السابقة ،بالضرورة شملت 2016-2014الفترة 

)سيستخدم هذان المصطلحان من اآلن فصاعدا في هذه الورقة  السوق صرف وسعر المزاد/النافذة صرف

للداللة حصرا على سعر الدينار محتسبا بالدوالر االمريكي وفق مزاد البنك المركزي للعملة ووفق السوق 

 ؛2016و 2015 للسنتين المزاد/النافذة صرف سعر تثبيت المركزي البنك تولىفلقد . على التوالي(المحلية 

 تجاه الدينار سعر استقرار حافظ علىت المزاد نافذة عبر األمريكي الدوالر من كميات بضخ االستمرار وآثر

 مستوياتها من القرب شديدة حدود وضمن بسيطة بنسب تذبذبها بمعنى) المحلية السوق في األمريكي الدوالر

 في كبير حد الى االجراءات هذه نجحتو او على األقل تحول دون هبوطه بنسب مرتفعة. (التاريخية/االعتيادية

 سعر استقرار على االجراءات هذه حافظت فلقد.  الدوالر مقابل الدينار سعر صرفب هدفها المتعلق تحقيق

. متواضعة تراجع وبمعدالت بطيء مسار وفق لسوقسعر ا هبوط حصر من وتمكنت المزاد/النافذة صرف

-) بـ يقل 2016و 2015 السنتين في مزاد/نافذة صرف سعر ثبت المركزي البنك ان الى تشير فالبيانات

للفترة لهذا المتغير سنوي ال هبوطالمتوسط  االمر الذي يعني ان 2014 سنة في عليه كان ماع فقط %(0.16

 امنت الدوالر بكميات المزاد نافذة عبرتولى البنك ضخ الدوالر  كما. فقط %(0.08) بلغ 2014-2016

 الفترة خالل حصل الذي بالتدهور قياسا 2016-2014 الفترة خالل سعر صرف السوق في متواضعا هبوطا

 بين ما%( 2.65) بـ ا السعرهذ هبط فلقد. النفطية صادراته عبر البلد الى أجنبي نقد من المتدفق في ذاتها

 قدره سنويتناقص  بمتوسط أي 2016و 2015 السنتين بين ما%( 2.2) وبـ 2015و 2014 السنتين

%( 39.02) بـ الخام النفط لصادرات الدوالرية القيمةانخفضت حين  في؛ 2016-2014 للفترة %(2.42)
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 سنويتناقص  بمتوسط اي 2016و 2015 السنتين بين ما%( 20.5) بـو 2016و 2015 السنتين بين ما

 .15(1رقم الرسم البياني و 2رقم الجدول )راجع . 2016-2014 للفترة%( 29.76قدره )

 
 
 
 
 

 (2الجدول رقم )
 

مسار سعر صرف الدينار مقابل الدوالر وفق المزاد والسوق وقيمة صادرات 
 *2016- 2014العراق من النفط الخام للفترة 

 

 السنة

دوالر 
امريكي/دينار 
 عراقي )المزاد(

نسبة 
التغير 
في 
سعر 
 المزاد

دوالر 
امريكي/دينار 
عراقي 
 )السوق(

نسبة 
التغير في 
سعر 
 السوق

قيمة 
صادرات 
العراق 

من النفط 
الخام 
)بليون 
دينار 

 امريكي(

نسبة التغير 
في قيمة 
صادرات 
العراق من 
 النفط الخام

2014 0.000842   0.000824   83.539   

2015 0.000840 -0.17 0.000802 -2.65 50.938 -39.02 

2016 0.000840 0.00 0.000784 -2.20 40.494 -20.50 

المتوسط 
2014-
2016   

-0.08   -2.42   -29.76 

.   متوفرة على الموقع 2016و 2015*البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية للسنوات 
 اإللكتروني التالي: 

http://www.cbi.iq/documents/Annual_2015, & 2016fpdf   
 
 
 

                                                      
لهذا الجدول باالعتماد  سية التي اعد بموجبها هذا الرسم. واحتسبت االرقام القياسيةاالقي( االرقام 2 -آ يبين الجدول رقم )  15

 ( في متن الدراسة.2على بيانات الجدول رقم )
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 2016-2014 الفترة عدد من العمالت المهمة خاللأسعار  مسار مقابلر صرف الدينار اسعا مسار 4.3.1

 احتواء ركزت على العراقي ر صرف الدينارسعل اتخذتها السلطات االقتصادية العراقية اإلجراءات التي ان

 جميع تجاه الدينار صرف سعر مآل وتركت ،الهبوط نحو الدوالر تجاه الدينار صرف سعر تدفع التي الضغوط

 الى الخارجية، العراق تجارة وفي العالمية االسواق في أهميتها عن النظر وبغض األخرى،األجنبية  العمالت

 في حاد هبوط حدوث تفاد في  النجاح فان ،القول ةومن نافل. الدوالر تجاه التالعم هذه صرف أسعار تغيرات

 العمالت تجاه الدينار سعر صرف على السيطرة في النجاح بالضرورة يعني ال الدوالر تجاه الدينار سعر صرف
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 (1)الرسم البياني رقم 
االرقام القياسية السعار صرف الدينار محتسبة بالدوالر وللقيمة الدوالرية 

  لصادرات العراق من النفط الخام

 الرقم القياسي لسعر الدينار محتسبا بالدوالر وفق السوق

 الرقم القياسي لسعر الدينار محتسبا بالدوالر وفق نافاة المزاد

 الرقم القياسي للقيمة الدوالرية لصادرات العراق من النفط الخام
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 وتلك العالمية المال أسواق في منها الرئيسية  خاص وبوجه ،غير المثبتة اسعار صرفها تجاه الدوالر  األخرى

الدينار صرف ثبات سعر ان  2016-2014الفترة  تضح من مراجعة البياناتويللعراق تجاريا اهمية األكثر

 مقابل صرفال اسعارتزامن مع تراجع  وفق المزاد وهبوطه بنسب متواضعة وفق السوق الدوالر مقابل

 -2014خالل سنوات الفترة   مثل اليورو االوربي والباوند البريطاني المهمة العالمية العمالت منعدد ل الدوالر

وبمعدالت تفوق/تتجاوز وبفارق مثل الصين وتركيا  العراق، استيرادات مناشيء اهم عمالت مقابلو 2016

)راجع الرسم  16المزاد والسوق. :الدينار مقابلمهم في معظمها  معدل الهبوط في سعري صرف الدوالر 

 17 (.3والجدول رقم 2البياني 

 (3الجدول رقم )

نسب تغير اسعار الصرف مقابل الدوالر االمريكي للدينار العراقي ولعدد من  العمالت االخرى المهمة ماليا 
  2016-2014وتجاريا  للعراق خالل الفترة 

 السنة
دوالر 

 امريكي/يورو

دوالر 
امريكي/اباوند 
 االسترليني

دوالر 
امريكي/الين 
 الصيني

دوالر 
امريكي/الليرة 

 التركية

دوالر 
كي/دينار امري

عراقي 
 )المزاد(

دوالر 
امريكي/دينار 
عراقي 
 )السوق(

2014  - - - - - - 

2015 -16.51 -7.23 -2.00 -19.79 -0.17 -2.65 

2016 -0.29 -11.31 -5.41 -9.86 0.00 -2.20 

متوسط الفترة 
2014 - 
2016 

-8.40 -9.27 -3.70 -14.83 -0.08 -2.42 

 
 

                                                      
 الثاني  من الجز/ 2.2.2 اوس  بعض الري/ في القسم ركلسيجري تناول ذاه النقطة مجددا ولكن ب  16
 ( في الملجق االحصائي.4 -( و)آ 3 -( على بينات الجدولين )أ 3( ةالجدول رقم )2اعتمد في اعداد الرسم البياني رقم )  17
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 2016-2014 للفترة الدينار صرف سعرالبنك المركزي العراقي حيال  سياسة تقييم - 2
 مدخل 1.2

حد كبير ليست سوى  هي الى 2016-2014الدينار للفترة  صرف سعرسياسة البنك المركزي العراقي حيال 

وكما يتضح من العرض السابق نهذه السياسة اتخذت في   2009 امتداد/استمرار لما كانت عليه منذ سنة

 المعالم التالية:  2016-2014ا الفعلي خالل الفترة هاقعو

 (المزادسعر الصرف  أي تثبيت)الرسمي للدينار مقابل الدوالر االمريكي  صرفال سعر تثبيت -

 السوق في الدوالر تجاه سعر صرف الدينار تؤمن استقرارضخ كميات من الدوالر عبر مزاد العملة  -

 بنسب متواضعة ان تعذر تحقيق الخيار االول.او هبوطه  (السوق صرف سعر)اي  المحلية

83,49 83,25 
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 (2)الرسم البياني رقم 
االرقام القياسية لسعر صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي وعدد من  العمالت االخرى 

 (2014سنة االساس )  2016-2014المهمة ماليا وتجاريا للعراق خالل الفترة 

 اباوند االسترليني/دوالرامريكي يورو/دوالر امريكي

 الليرة التركية/دوالر امريكي الين الصيني/دوالرامريكي

 (السوق)دينار عراقي /دوالر امريكي (المزاد)دينار عراقي /دوالر امريكي
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األمر الذي يعني ان سعر  ،في تحديد اسعار صرف الدينار تجاه العمالت األجنبية األخرىعدم التدخل  -

صرف الدينار تجاه اي عملة يتحدد في ضوء سعر صرف الدينار تجاه الدوالر وسعر صرف العملة المعنية 

  تجاه الدوالر في السوق المحلية.

 

 مقابل الدينار صرف سعر باتث تمخض عنه النتيجة التالية:هذه السياسة ب االلتزام الفعلي نوكما بينا سابقا فا

 الدينار تجاه صرف اسعار تحركو السوق سعر وفق متواضعة بنسب وهبوطه المزاد نافذة وفق الدوالر

 العالمية السوقفي  تحدد ما وفق االخرى العمالت

 

سياسة  كأي ،التي اعتمدها البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار لهذه السياسةمجدي اي تقييم ان 

الجابة على السؤال التالي: " ابهدف  الكلف والمنافع الرئيسة للسياسة المعنيةمراجعة يتطلب  ،اقتصادية اخرى

المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار تستحق الكلف الناشئة عنها؟ ام  ان السياسةهل 

 يةلفاعواشد الئمة لواقع االقتصاد العراقي م أكثر من األفضل واألنسب التخلي عنها والتفتيش عن بديل كان انه

 "؟والتضحياتممكن من الكلف  قدر بأقلالمحورية التنموية االقتصادية واالجتماعية  االهداف قيحقت في

 

عنها الى  ودفاعهمفي تبنيهم لها  صراحة او ضمنا، ،صرف الدينار رلسعالبنك المركزي سياسة  ومناصر يستند 

وفاعليتها  كقائتهابشدة تميز هذه السياسة على  من الفرضيات الفئة االولىتؤكد . الفرضياتفئتين من 

 ان: بافتراضاالقتصادية 

 تستحق اقتصادية كلفتحمل اي  علىينطوي  الالدينار مقابل الدوالر صرف استقرار سعر  ضمان - أ

 .االهتمام

 تحمل اي كلف اجتماعية تستحق علىينطوي  ال الدينار مقابل الدوالر صرف ضمان استقرار سعر  - ب

 .االهتمام
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 االجنبية العمالت مقابل الدينار صرف سعر الستقرار رديف الدوالرمقابل  الدينار صرف سعر استقرار -ج

 جميع مقابل الدينار صرف سعر ستقرارال يفة االساسيةوظال نفس يحقق انه باألحرى او ؛األخرى

 .المحلية األسعار باستقرار األجنبية والمتمثلة العمالت

 

 ان: بارتفاع عوائد هذه السياسة بافتراض من الفرضيات الثانيةالفئة تفتخر  بينما

  .لألسعار العام المستوى الستقرار شرط رئيسي الدينار صرفسعر  استقرار  -آ

  ؛وفعالة سياسة تنموية جادة ألي شرط ضروريالمستوى العام لألسعار  استقرار -ب     

  

بشكل الحقائق على ارض الواقع تتعارض لتوضيح ما مفاده ان  مكرس بكاملهالقسم اآلتي من هذا الجزء 

 مع هذه الفرضيات وتؤكد على افتقارها الى المصداقية.  صريح

 

 2016-2014صرف الدينار للفترة  ألسعارتقييم سياسة البنك المركزي العراقي  2.2

 2016-2014 للفترة الدينار صرف ألسعار العراقي المركزي البنك سياسة كلف  -1.2.2

ثبات سعر )الدينار صرف  ألسعارالبنك المركزي  طبيقت التي تمخضت عن نتائجال ققتحتشير الوقائع الى ان 

بتحمل ثالث  اقترن السوق(صرف الدينار مقابل الدوالر وفق نافذة المزاد وهبوطه بنسب متواضعة وفق سعر 

 .ااجتماعيالثالثة مقلقة ان لم تكن خطيرة و ،ماليا واقتصاديا باهظتان ممنه اثنانكلف، 

 

 التي واالعباء التضحيات تفاقم من الدينار سعر صرفل البنك المركزي تنفيذ سياسة شروط عززت -أوال

 فلقد. له تيحتأ التي للموارد المسؤول غير استخدامه نظير المستقبلية األجيال على الحالي الجيل يفرضها

 رصانته من معتبرا قدرا العراق خسارة في هذه السياسةالتي نبعت من نتائج ال الوصول الى شروط ساهمت

 العراق مديونية تصاعد الى ايضا ادت كما االجنبية؛ االصول من ممتلكاته في المتجسدةو العالمية المالية

 لالقتصاد المستقبلية الدخلية التدفقات ستواجه التي المالية واالستقطاعات األعباء وبالتالي والداخلية الخارجية
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 النقد ضخ ساهم فلقد.  التنموية طموحاته وفي العام انفاقه في مؤثر تراجع فرض والى وللمواطنين، العراقي

 في الدوالر مقابل الدينار قيمة في التدهور حصر تطلبها التي بالكميات 2016و 2015 السنتين في االجنبي

 توسع والى للعراق، األجنبية االحتياطية األصول في ملحوظ انحسار حدوث الى بسيطة بنسب المحلية السوق

( 66.349) من العراقية 18األجنبية االحتياطية األصول مجموع هبط فلقد. الخارجي العام الدين في مقلق

 هاتين بين ما( 21.425) بـ اي 2016 سنة( 44.924) الى دوالر بليون 2014 سنة في دوالر بليون

 بليون( 21.329) بـ 2016و 2014 السنتين بين ما االجنبي النقد من العراق احتياطي تقلص كما السنتين؛

)راجع  األخيرة السنة في دينار بليون( 41.557) الى االولى السنة في دينار بليون( 62.886) من دوالر،

اال انه يبدو ان الدولة وجدت  ،االجنبي من االحتياطي الواسع وعلى الرغم من السحب 19.(4الجدول رقم 

ادى الى  االمر الذي ، لهذا االحتياطي لتجنب استنزاف اشداالستدانة الخارجية التوسع في  مجبرة علىنفسها 

 سنة دوالر بليون( 64.161) الى 2014 سنة دوالر بليون( 58.111) من الخارجي العام الدين عاارتف

 في العجز ولمعالجة 20.(4)راجع الجدول رقم  السنتين هاتين بين ما دوالر بليون( 6.050) بـ أي 2016

 اضطرت يرادات،اال في الكبير بوطنتيجة تعذر تقليص اإلنفاق العام بنفس مقدار اله للدولة العامة ةنزواالم

 الى 2014 سنة في دينار بليون( 9520.019) من الداخلي العام الدين في التوسع الى الدولة

)راجع  السنتين هاتين بين ما دينار بليون( 37842.232) بـ أي 2016 سنة دينار بليون( 47362.251)

 االستثماري انفاقهامن %( 36.25) بــالدولة ضحت  الموازنة عجز في االتساع ولحصر. (5الجدول رقم 

 سنة( 15894.009) دينار بليون الى 2014 سنة دينار بليون( 24930.767) حيث تولت بتقليصه من

  (6)راجع الجدول رقم  دينار بليون( 9036.758) مقداره وبما اي 2016

 

                                                      
تتكون اجمالي االحتياطيات االجنبية من: ممتلكات الدولة من الاذب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، واحتياطيات الدول  18

 The Worldفظ بها عند ذاه المنظمة، وممتلكات الدولة من النقد االجنبي. راج  االعضا/ في منظمة النقد الدولية والمحت
Bank, The World Bank DataBank, available at 

http://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD 
19 The Economist Intelligence Unit, Iraq: Country Risk Service-Jan 2018, London 2018, 
p.13 
20 Ibid, p. 14      ١٤المصدر السابق، ص               
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 (4رقم ) الجدول

 )بليون دوالر(* 2016-2014للفترة  االحتياطي االجنبي العراقي

 احتياطيات النقد االجنبي اجمالي االحتياطيات السنة

2014 66.349 62.886 

2015 53.47 50.403 

2016 44.924 41.557 

*The Economist Intelligence Unit, Iraq: Country Risk 
Service-Jan 2018, London 2018, p. 13 

 

 (5) رقم الجدول

 2016-2014للفترة  والخارجي الداخلي العراقي  العام الدين

 السنة
 الداخلي العام الدين مجموع

 (*دينار)بليون 

 الخارجي العام الدين مجموع
)بليون  األمد والطويل المتوسط

 (**دوالر

2014 9520.019 58.111 

2015 32142.805 59.95 

2016 47366.651 64.161 

  2016و 2015 للسنتين السنوية االحصائية النررة العراقي، المركزي*البنك 
 :التالي الموق  على متوفرة

http://www.cbi.iq/documents/Annual_2015&2016  fpdf 

**The Economist Intelligence Unit, Iraq: Country Risk 
Service-Jan 2018, London 2018, p.14 
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 (6) رقم الجدول

 *2016-2014العراقية للفترة  الموازنة العامة للدولة

 بليون دينار

 السنة
الفائض أو 
العجز في 
 الموازنة

نفقات الموازنة 
 االستثمارية

المجموع العام 
 للنفقات

المجموع العام 
 لإليرادات

2014 -10573 24030.8 115938 105364 

2015 -10267 1856.47 82813.6 72546.3 

2016 -12658 15894 67067.4 54409.3 

متوفرة   2016و 2015*البنك المركزي العراقي، النررة االحصائية السنوية للسنتين 
 على الموق  التالي:

http://www.cbi.iq/documents/Annual_2015, &, 2016 fpdf 

 

 اقل توسع معولكن  بنفس المستوى من االنفاق العام بالعمل لمضيا باإلمكان كان ومن المهم التأكيد على انه

سعر  تخفيض الى المركزي البنك لجأ لو العام الستثماريا االنفاق في رأصغ انكماشمع  او/و العام الدين في

على  الموازنة العامة للدولة ال يقتصر فإنفاق .وفق نافذة/مزاد البنك المركزي الدوالر تجاه الدينار صرف

مستلزمات سلعية وعلى تحويالت الى العالم الخارجي )لخدمة الدين العام الخارجي واغراض اخرى(  استيراد

الى تغطية تكاليف المستلزمات  فإضافةوالتي تتأثر اسعارهما بشكل مباشر بتغيرات سعر صرف المزاد. 

تحويالت نقدية مدفوعات ويتخذ االنفاق عليها شكل  فقرات ايضا يتضمن االنفاقن هذا فا السلعية المحلية

transfers) (cash payments and  بشكل مباشر او غير مباشر بالعملة المحلية ال تتأثر مبالغها

وخدمة الدين  النقدية واالعانات والمنح المشتغلين تعويضات على سبيل المثال ال الحصر بسعر صرف المزاد،

 العامة للدولة العراقي للسنين األخيرة فان هذه الموازنات. ويستفاد من مطالعة بيانات العام الداخلي

موع العام لنفقات الموازنة العامة جمن نصف الم أكثرعلى اعتياديا تستحوذ نقدية التحويالت وال المدفوعات

الموازنة ال يتأثر بصعود او هبوط سعر صرف الدينار  إنفاقمن نصف  أكثرويشير هذا االمر الى ان العراقية. 



 

 
 

 اوراق في السياسة النقدية

 

 

 

 

 40من  23صفحة    2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار للفترة  حاتم حاتم جورج

فان هذا التخفيض سيقود حتما الى ارتفاع ايرادات  ،او اي عملة اجنبية اخرى. ولهذا السببتجاه الدوالر 

الموازنة العامة للدولة بنسبة اعلى من ارتفاع انفاقه وبالتالي الى انكماش العجز او توسع الفائض او تحول 

 2016ازنة العامة لسنة العجز الى فائض. وفي دراسة سابقة، بي ن معد هذه الورقة، باعتماد بيانات المو

%( عند تخفيض سعر صرف المزاد ب 23.6كحالة دراسية، ان عجز الموازنة العامة ينحسر بـ  )

(9.09.)%21  

 

 في اقتصاد حر قائم على المنافسة والموارد للسلع النسبية فان االسعاراستنادا الى النظرية االقتصادية،  -ثانيا

 بين المواردو السلع لتوزيع خارطة طريق مثلى بذلك ةوفرم المعنية والموارد للسلع النسبية الندرة تعكس

 المورد او للسلعة النسبية الندرة جيد لبشك يعكس ال سعر أي انبالمقابل فو. المختلفة واالستخدامات االنشطة

لمستخدميها من مستهلكين ومنتجين  مضللة واشارات توجيهات بث يتولى مشوها سعرا يعد المعني

فرض سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدوالر  ان. للموارد رديء توزيعمروجا من خالل ذلك ل ومستثمرين،

 ضخعلى القطاعين الحكومي والعام، واللذين يهيمنان مجتمعين على مساحة واسعة من االقتصاد العراقي، و

وبغية   بكميات تفوق/تتجاوز بكثير قدرة الهيكل االنتاجي الوطني على توفيرها من خالل صادراته، الدوالر

 ىافض في السوق المحلية، واطئة بمعدالت بوطهوهاستقراره  للدولة و االقتصادية األنشطةثباته ضمن  ضمان

 الشحة يعكس ال ومضلل مشوه األخرى األجنبية العمالت وتجاه الدوالر تجاه للدينار صرف سعر الىبالضرورة 

السلع  لتوزيع مضللة وتوجيهات رسائل يبث بذلك وهو الوطني، القتصادا منها يعاني التي األجنبي للنقد الفعلية

بشكل غير  المستوردة السلع على الطلب ضخيمتتشجع على و سلع االجنبيةلل النسبية الميزة منتبالغ  الموارد

الوطنية وبوجه خاص  مشاريعال في االستثمار عائدية من وتقلل المحلي اإلنتاج تنافسية من وتضعف مبرر،

 .في انتاج السلع القابلة لالتجار

                                                      
قياس تأرير تغيير سعر صرف الدينار تجاه الدوالر على الفجوة بين المجموع العام إليرادات الموازنة العامة حاتم جورج حاتم، " 21

 التالي: الرابطمتوفرة على  2018أب  18ربكة اإلقتصاديين العراقيين،  ، "رياضية معالجة –العراقية والمجموع العام لنفقاتها 
http://iraqieconomists.net/ar/2018/08/18/ 
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Hatim-G.-Hatim-
Measurment-of-the-effect-of-changes-in-exchange-rate-of-IQD-final.pdf 

http://iraqieconomists.net/ar/2018/08/18/%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/08/18/%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/08/18/%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%b1%d8%ac-%d8%ad%d8%a7%d8%aa%d9%85-%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%b5%d8%b1/
http://iraqieconomists.net/ar/2018/08/18/%25
http://iraqieconomists.net/ar/2018/08/18/%25
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، والنهج التي ادارة سياسته لسعر صرف الدينارتنفيذ/المعتمدة من قبل البنك المركزي في اآللية  ان - الثثا

وات في السنوحتى ) 2016و 2015المعنية في السنتين  سياسةوظفت فيها هذه اآللية في تحقيق مبتغى ال

 ،امناهضان لم يكن  يا،مجافنمط لتوزيع الموارد  تعزيزالتفاوت في توزيع الدخل و تفاقمعلى  ساعدتاالسابقة(، 

 أرباحا يولد نشاطابرز في الساحة االقتصادية العراقية  ،بهاطبقت والطريقة التي  ،للتنمية. فبسبب هذه اآللية

 بيع يتولى المركزي فالبنك. والمخاطرة المجازفة من متواضع بقدرو صرفه تجارية عملية خالل من مرتفعة

 المصارف،/العمالء من محدود لعدد ثابت الدوالر مقابلصرف للدينار  بسعر المزاد نافذة خالل من الدوالر

تتحدد وفق  بأسعار في السوق المحلية الذين بدورهم يتولون بيع الكميات التي يحصلون عليها من هذه العملة

عوامل العرض والطلب. ويقوم البنك المركزي العراقي بتوظيف موقعه االحتكاري للدوالر بالتأثير على مسار 

 سعر صرف الدينار مقابل الدوالر في السوق المحلية من خالل كميات الدوالر التي يضخها عبر نافذة المزاد. 

بين  نسبيا على ضخ كميات من الدوالر عبر مزاده للعملة االجنبية تؤمن فرقا واسعاولقد اعتاد البنك المركزي 

اال ان كميات الدوالر التي تولى البنك المركزي العراقي بتوفيرها عبر  .سعر صرف المزاد وسعر صرف السوق

وبمعظم السنوات  2014بسنة  مقارنةمحدودية قياسا بالطلب  أكثركانت  2016و 2015مزاده في السنتين 

. وانعكس ذلك بارتفاع نسبة سعر شراء الدوالر بالدينار العراقي من نافذة المزاد الى سعر بيعه بالدينار ةالسابق

 2016( سنة 1.0714والى ) 2015( سنة 1.0479الى ) 2014( سنة 1.0219العراقي في السوق من )

شراء الدوالر من نافذة المزاد وسعر  بين سعراتساع الفرق  في وانعكس هذا االمر .(7)راجع الجدول رقم 

 سنة في للدوالر الواحد دينار (26) من )اي اجمالي الربح المتحقق عن اإلتجار بالدوالر( شراءه من السوق

 ويعد . 2016 سنة للدوالر الواحد دينار( 85)الى و 2015 سنة للدوالر الواحد دينار( 57) الى 2014

.  2016 نهاية وحتى العملة مزاد نشوء منذ العملية هذه عن متحقق اجمالي ربح متوسط اعلى األخير المبلغ

 بـ المحلية السوق في وبيعه المزاد نافذة من الدوالر شراء عن المتحققة االجمالية األرباح مجموع قدرتو

 دينار ليونب( 2849.15و) 2015 سنة دينار ليونب (2525.33)و 2014 سنة دينار ليونب( 1616.04)
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 سنةل دوالر مليون( 2022.12)و 2014 لسنة دوالر مليون( 1191.95) يعادل ما أي ،2016 سنة

 .(8)راجع الجدول رقم  سعر صرف المزادوذلك باعتماد  2016 سنة دوالر مليون( 2394.55)و ،2015

 

. 

 

 

 (7الجدول رقم )

السوق ومن معدل اسعار شراء الدوالر األمريكي بالدينار العراقي من 
 *2012-2003مزاد العملة  للسنوات 

 السنة
سعر الشراء من 
 المزاد )نقد(

سعر الشراء من 
 السوق

 
سعر الشراء نسبة 

الى  من السوق 
سعر الشراء من 

 المزاد

**2003 1896 1936 1.021 

2004 1453 1453 1.000 

2005 1469 1472 1.002 

2006 1467 1475 1.005 

2007 1255 1267 1.010 

2008 1193 1203 1.008 

2009 1170 1182 1.010 

2010 1170 1185 1.013 

2011 1170 1196 1.022 

2012 1166 1233 1.057 

2013 1166 1232 1.057 

2014 1188 1214 1.022 

2015 1190 1247 1.048 

2016 1190 1275 1.071 
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، 2007*البنك المركزي العراقي، النشرة االحصائية السنوية للسنوات 
التالي:  اإللكتروني.   متوفرة على الموقع 2013و 2009

http://www.cbi.iq/documents/Annual_2006, 2009 ,
2013 &2016 fad   
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 (8الجدول رقم )
 

االمريكي من المزاد وبيعه االرباح االجمالية الناتجة عن شراء الدوالر 
 في السوق المحلية

 السنة

الفرق بين 
 بيعسعر

الدوالر 
بالدينار 
في العراقي 
 السوق
وسعر  المحلية

شراءه من 
المزاد  )دينار 
للدوالر 
 الواحد(

مبيعات البنك 
 المركزي من

العملة االجنبية 
 في المزاد

اجمالي االرباح المتحققة عن شراء 
 وبيعه في السوقالدوالر من المزاد 

دينار للدوالر 
 الواحد

مليون دوالر 
 امريكي

مليون دينار 
 عراقي

مليون دوالر 
امريكي وفق 
اسعار شراءه 
 من المزاد

2003 40 293.00 11720 6.18 

2004 0 6008.00 0 0.00 

2005 3 10463.00 31389 21.37 

2006 8 11175.00 89400 60.94 

2007 12 15980.00 191760 152.80 

2008 10 25869.00 258690 216.84 

2009 12 33992.00 407904 348.64 

2010 15 36171.00 542565 463.73 

2011 26 39798.00 1034748 884.40 

2012 67 48649.00 3259483 2795.44 

2013 66 55678.00 3674748 3151.58 

2014 26 54463.00 1416038 1191.95 

2015 57 44304.00 2525328 2122.12 

2016 85 33523.71 2849515 2394.55 
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 اليه ضخمة اموال رؤوس جذبمن  النشاط هذا، تمكن مخاطرها ظآلةفي و العائدية في االرتفاع هذا وبسبب
 الى يضاف. االقتصادية للتنميةأعظم نفعا و االنتاجية للعملية أهمية أكثر أخرى أنشطة نحو اههتوج نع عوضا
عملية  عليه تنطوي التي الدوالرات من الكبيرة والكميات للعمالة المدخرة النشاط هذا طبيعة وبسبب ذلك

االتجار االسبوعي بالدوالر المشترى من نافذة المزاد وسرعة دوران رأس المال المستثمر في هذه العملية، 
لرؤوس االموال الموظفة فيه وبمعدالت ارباح في غاية  هائلة أرباح تحقق ادى الى التجاري النشاط هذا فان

، موفرا بذلك قناة اضافية لتوسيع التفاوت العاملة للقوى جدا ضئيل بتوظيفو وبشكل مضمون تقريبا االرتفاع 
في توزيع الدخل وبالتالي لتأجيج السخط االجتماعي وتعميق التنافر بين الفئات الدخلية والطبقات االجتماعية 

 كالعب السياسي النظام المختلفة ملحقة بذلك اضرار فادحة بالتماسك المجتمعي والسلم المدني وبمصداقية
 والمساواة العدالة بشان شعارات من يطلقه وبماوحيادي  عادل

 

 2016-2014سياسة البنك المركزي العراقي ألسعار صرف الدينار للفترة  عوائد -2.2.2

 المستوردة السلع يضمن أسعار الدوالر مقابل الدينار صرف سعر استقرار -آ 

 .المستوردة السلع أسعار استقرار العراقي لالقتصاد يضمن ال الدوالر تجاه الدينار صرف سعر استقرار ان

ل ب عر الدينار مقابل اي عملة اجنبيةابتداء ان استقرار س موجبه الى ال يعني سوى استقرار المعامل الذي تحو 

 صرف سعر استقرار ان ذلك من ويستدل .لسلع المستوردة من البلد األجنبي المعنيالعملة المحلية اسعار 

من الواليات المتحدة االمريكية والدول التي  السلع المستوردةاستقرار أسعار  يضمن فقط الدوالر تجاه الدينار

 بافتراضوطبعا ) الوطنية تجاه الدوالر عمالتهاار ثبتت أسع التي تلك وأيضاتستخدم الدوالر كعملة وطنية 

ان استقرار هذا المعامل ال يحول دون استيراد التغيرات الى  ويشيركما  استقرار االسعار في جميع هذه الدول(.

لدول التي ثبتت اسعار صرف او ا وطنية كعملة العملة الدوالر تعتمد التي الدول يالسعرية التي تحدث ف

 .الدوالرمقابل عمالتها 

 

 ال الدوالر مقابل الدينار صرف سعر استقرار ان بديهي. امراالهم مما ورد في الفقرة السابقة يقع في  ولكن

مة األخرى العمالت تجاه الدينار صرف سعر استقرار ذاته بحد يكفل  وتلك الدوالر تجاه صرفها أسعار المعو 
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 أي تجاه الدينار صرف سعر ان وبتعبير آخر ؛وطنية بقرارات آلخر وقت من الدوالر تجاه أسعارها تتغير التي

مة العمالت من  العملة صرف أسعار بتغير يتغير الدوالر تجاه صرفها أسعار الثابتة غير او صرفها أسعار المعو 

العمالت  هذهصرف ان تغير أسعار  ويؤكد ذلك. الدوالر تجاه تغيرها لنسب موافقة وبنسب الدوالر تجاه المعنية

 هذه صاحبةالمستوردة من الدول  سلعلل المحلية السوق في سعاراالتجاه الدوالر سيفضي قطعا الى تغير 

 بان االمر هذا فيدوياالصلية.  مناشئهافي  المستوردة السلع هذه عاراس ثباتحتى وان افترضنا  العمالت

 في بالتغيرالعراق في لألسعار  العام المستوى تأثر دون يحولال  الدوالر مقابل الدينار صرف سعر استقرار

مة العمالت صرف أسعار  أسعارتغير  كما ويؤكد على ان الدوالر، تجاه صرفها أسعار الثابتة غير او المعو 

السوق المحلية للسلع المستوردة من  فياألسعار النسبية  تغير سيقود الى الدوالر تجاه الدول هذه عمالت

السلع األخرى المعروضة في السوق  جميع أسعارتجاه بعضها البعض وتجاه  صاحبة هذه العمالت الدول

  .المحلية

 

سعر صرف الدينار مقابل الدوالر )ثبات  الدينار العراقي مقابل الدوالر على استقراره صرف ان محافظة سعر

العديد الصرف تجاه الدوالر لعمل اسعار  السوق( وتدهوروفق نافذة المزاد وهبوطه بنسب متواضعة وفق سعر 

ر اسعا، يعني في واقع الحال ان كثيرة في حاالت وبنسب معتبرة للعراق،ماليا وتجاريا  من الدول المهمة

ق االدينار العراقي )في كل من المزاد والسوق( مقابل عمالت العديد من الدول المهمة ماليا وتجاريا للعرصرف 

صرف الدينار  ألسعاران سياسة البنك المركزي العراقي  4.3.1ن الفقرة م ويتضح لحوظا.تحسنا م تقد حقق

العراق مثل الصين  استيراداتعمالت اهم مناشيء  الدينار مقابلقادت الى تحسن ملحوظ في سعر صرف 

)راجع  22على التوالي  2016و 2015%( في السنتين 53.5%( و)48.9) العراق بـوتركيا اللتين زودتا 

 واستنادا الى ذلك يمكن القول دون تردد ان السياسة النقدية العراقية  . (3 الجدول رقمو 2سم البياني رقم رال

                                                      
عن سعر صرف اللاير االيراني مقابل  2016 - 2014ار معد ذاه الورقة على اخفاقه في الحصول على بيانات للفترة يعت 22

الدوالر من مصادر موروقة دوليا. ومن المؤكد ان  لمرل ذاه البيانات أذمية خاصة ضمن ذاا الخطاب بسسب ارتفاع حصة 
وفق ما ورد في مقال "التجارة الخارجية للعراق" الاي  %16  بـ والتي تقدراالستيرادات من ايران في اجمالي استيرادات العراق 

   ٢٠١٨ل٢ل٢٢في لعراق اصوت نرر في الجريدة االلكترونية 
https://www.sotaliraq.com/2018/02/27/لل-الخارجية-التجارة-من-16بـ-نتحكم-ايران 
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الدينار مقابل سلة  صرف عملت فعليا، عن قصد او دون قصد، على تحسين سعر عر صرف الدينارستجاه 

ق، في نفس الوقت الذي اخذت فيه اسعار النفط في التدهور اواسعة من العمالت المهمة تجاريا وماليا للعر

 الدينار صرف السريع وتدفقات النقد االجنبي الى العراق بالتراجع المريع . وفي ضوء هذا التحسن في سعر 

 
 
 

 (9الجدول رقم )
 ( %)نسبة مؤوية  المصادر الرئيسية الستيرادات العراق

   2014 2015 2016 

 26.9 23.5 19.8 الصين

 26.6 25.4 27.8 تركيا

 53.5 48.9 47.6 المجموع

 
  ٍ (*) Source: The Economist Intelligence Unit, 
Country Risk Service - Iraq, January 2018, p. 13 
 
 

 

فليس من  ،تجاريا للعراق وهذا الهبوط الكبير في االنفاق الحكوميو ماليا مقابل عمالت الدول المهمة

)راجع  2016-2014خالل الفترة  المستهلك ألسعارالزيادة في الرقم القياسي تتراجع نسب المستغرب ان 

كما اننا قد ال نجانب الصواب عند االفتراض بان ممارسات تجارية احتكارية قد تكون  23(.3 الرسم البياني رقم

 .2014بعد عام  مسارا تنازليااتخاذ المستوى العام لألسعار  عدممسؤولة عن 

 

                                                      
 ( في الملحق االحصائي.5 –( على بيانات الجدول رقم )آ 3رقم ) يم البيانساعتمد في اعداد الر 23
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ما آلت اليه سياسة البنك المركزي  عدد من التداعيات الضارة بتطور االقتصاد الوطني نتيجةولقد ترتب 

عدد من العمالت المهمة ماليا  تحسن في سعر صرف الدينار مقابل الدينار منسعر صرف  العراقي تجاه

 ان على يدل المهمة العمالت هذه مقابل الدينار صرف سعر ارتفاع ان. فمن ناحية اولى، فوتجاريا للعراق

ومن البديهي . المحلي بالمنتج قياسا السابق من أرخص اضحت العمالت هذه صاحبة الدول من المستوردات

 المحلي للمنتج التنافسية القدرة في االضعاف من مزيد الى آجالعاجال ام  يقود ان هشأن من االرتفاع هذا ان

والمنتجات المنافسة من )المحلي  اإلنتاجعلى حساب ها من االستيراد توسع والى الدولتجاه منتجات هذه 

مقابل  التي هبطت اسعار صرف عمالتها الدول الى االموال تحويل انف ة،ثانيومن ناحية . (الدول األخرى

 انخفاض في اسعارذلك من ب يقترنبسبب ما ، السابق من جاذبية أكثر أصبح (الدينارالدوالر )وبالتالي تجاه 

 والعوامل األسعار ثبات بافتراض)وطبعا  العراقي بالدينار احتسابها عند الدول هذه والمالية في المادية االصول

هبوط  نتثبيت سعر صرف المزاد وتأميفي العراقي سياسة البنك المركزي  ان مما سبق،دل ويست. (االخرى

2,2 

1,4 

0,1 

2014 2015 2016

 
 (3)الرسم البياني رقم 

نسب التغير في الرقم القياسي السعار المستهلك للسنوات 
2014 ،2015 ،2016   

 (2012سنة االساس )

 %نسبة التغير 
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 مهمة إضافية قناة من المحلي االنتاج حرمت لم 2016-2014الفترة  خالل متواضع في سعر صرف السوق

 االموال الوطنية رؤوس من المزيد لتوجيه آخر حافزا تاضاف بل ،فحسب األجنبي المنتج تجاه السعري لإلسناد

هذه السياسة  نتج عنما  كوني ان ستبعدال يو .الدوالر تجاه انخفاضا عمالتهااسعار شهدت التي الدول الى

قد مهمة ماليا وتجاريا للعراق الدول عدد من التحسن في سعر صرف الدينار تجاه عمالت للبنك المركزي من 

والى عجز اوسع في الميزان الجاري وفي ميزان  القيمة الدوالرية للنقد االجنبياعلى على كلي طلب  الى ادت

 .ولتحويل االموال اليها الدول هذه من لالستيراد السعري الطلب تيلمرون اتبع وذلك دفوعاتالم

 

تراجعا  الجاري ميزانه عبر االجنبي النقد من العراق ايرادات فيهشهدت  الذي الوقت في خالصة القول انه 

الدينار تجاه العمالت  الصرف لسعر سياسة البنك المركزي العراقي اعتمد، 2016-2014حادا خالل الفترة 

مفضيه بذلك الى مزيد من  الخارج الى االموال رؤوس تحويل على وتحفز االستيراد على تشجعاألجنبية 

 الطلب تشجع المهم المتغير لهذا سياسة اتباع عن عوضا ؛هاإلضعاف لميزانه التجاري ولميزان مدفوعات

 الحوافز وتضعف الخارج الى موالاال رؤوس تحويل كلف من وتصعد الوطني المنتج على والخارجي المحلي

 .الخارج الى االموال رؤوس لتحويل

 

 السلع المستوردة ألسعارالدينار كمثبت  الصرف سعرب المحلية األسعار عالقة - ب

 .العراقي االقتصاد في السعري االستقرار يضمن ال االجنبية العمالت مقابل الدينار صرف سعر استقرار ان

 السلعي للمعروض االستيرادي المكون خالل من المحلية األسعار على المباشر تأثيرهيمارس  الصرف سعرف

 واألجور كاألرباح أخرى مكونات المحلية السوق في المعروضة السلع ألسعار وكما هو معروف فان. المحلي

 يتكون التي محليا المنتجة الوسيطة والسلع المحلية االولية المواد وأسعار الخاص لحسابهم المشتغلين وعوائد

 الدوالر تجاه الدينار الصرف سعر استقرار ان. بها االتجار صعب او لالتجار قابلة غير سلع من منها جزء

وعلى  .لها المنتجة الدولة موانئ عند المستوردة السلع اسعار استقرار فقط يضمن االخرى األجنبية والعمالت

هذا االساس، فأن استقرار سعر صرف الدينار غير كاف بحد ذاته لضمان استقرار المستوى العام لألسعار أو 
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االصلية. /مناشئها افترض استقرار اسعار المستوردات في اسواقها لوحتى و ،للسيطرة على معدالت ارتفاعه

 .مكونات السعر األخرى المشار اليها آنفا ان تحقيق االستقرار السعري يشترط ايضا القدرة على السيطرة على

 (محليا والمنتجة منها المستوردة)االختناقات والقيود الهيكلية على عرض السلع  غياب ايضا ويتطلبكما 

وزوال اي عامل من شأنه اإلضرار  الناشئة عن تواضع الطاقات االنتاجية المتاحة للبنى االرتكازية القائمة

 النشاط بمستوى كبير حد الى السعرية والمؤثرات المكونات هذه فاعليةدرجة/شدة  رتبطيو. باإلنتاجية

 الخاص لحسابهم المشتغلين وعوائد البطالة؛ بمستوى كبير حد الى مرتهن األجور استقرار ان. االقتصادي

 يتمكن التي االحتكار درجة وعلى الطلب شدة على األرباح ومعدالت انتاجه؛ يتولون ما على الطلب بمستويات

 بين األقل على القصير األمد في العالقة تضعف الطلب وباشتداد. ممارستها او فرضها من المصالح اصحاب

، ويتحول سوق هذه السلع تدريجيا من انتاجها كلف وبين االتجارة صعبال او لالتجار قابلةال غير السلع أسعار

 عند تفرض ما سرعان االرتكازية للبنى المتاحة الطاقات محدودية ان كما .سوق مشتري الى سوق بائع

العملية انتاجية وتعوق انسيابية السلع فارضة بذلك شحة سلعية وضغوطا  تعرقل اختناقات الكلي الطلب تصاعد

يضاف الى . االقتصاد عموم في التضخمية الضغوط منها تبث بؤر بذلك مشكلة، االقتصاد عموم علىتضخمية 

عن العمل  واالنقطاعاتاألساسية وكثرة العطل  االجتماعيةذلك، فان ضعف الوضع األمني ورداءة الخدمات 

 النزول الى مستويات متدنية.تحكم على اإلنتاجية 

 

 االقتصادية والتنمية السعري الستقرارا - ج

من المتفق عليه ان االستقرار السعري ليس هدفا بحد ذاته. فالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل الذين   

الشروط االساسية  أحديتفقون مع البرنامج االقتصادي لمدرسة "توافق واشنطن" يعتبرون االستقرار السعري 

ن استقرار االسعار يعزز من درجة ثقة متخذي لتحقق النمو وضمان استمراره؛ وتنبع هذه القناعة من االعتقاد با

 فمن. اقتصادية وتوجيهات رسائل من السعرية المنظومة تبثه بماالقرارات االقتصادية في االقتصاد الوطني 

 أليوالكلف وبالتالي العوائد المتوقعة  لإليراداتتقديرات موثوقة  إعداد االستقرار هذا يضمن اولى ناحية

 األسعار. ومن ناحية ثانية، فان استقرار االدخار على ويحفز االستثمار على يشجع مما ،مشروع استثماري
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يتوقع  الدخول التي ضوء في المستقبلي استهالكه لمسار موثوقة خطة اعداد من المستهلك يمكن المحلية

 الدخول من يخصص ما نسبة استقرار على يشجعتحقيقها في المستقبل وبالتالي فان هذا االستقرار السعري 

(. وأخيرا فان استقرار واالفراد للعوائل   االستهالكية الميول استقرار)أي  االستهالكية لألغراض الخاصة

الحقيقية للعملة المحلية، االمر الذي يعزز من الثقة بالعملة  الشرائية القوةاألسعار المحلية يضمن استقرار 

 24 .الغرض لهذا األجنبيناء النقد للقيمة ويضعف من الرغبة في اقت ؤتمنمالمحلية كمخزن 

 

 باألمان بالتعريف تتمتع التي المتقدمة االقتصاديات إطار في وقوية عالية مصداقية العامل لهذا يكون قد

 فان العراق ومنها النامية البلدان واقع ضمن ولكن. والسياسي واالجتماعي 25واالقتصادي السعري واالستقرار

 والميل االستثماري الحافز في المؤثرة/ المحددة العوامل من واحد هو الكلي االقتصاديو السعري االستقرار

 األخرى بالعوامل قياسا العامل هذا أهمية وتختلف26. القيمة لخزن المحلية العملة الى اللجوء وفي االستهالكي

 الزمن عبر الواحد البلد في االهمية هذه تتغير كما ،بلد كل وخصوصيات وظروف لواقع تبعا آخر الى بلد من

 من ادنى مرتبة في السعري االستقرار يقع ان األرجح على فانه العراق وفي. فيه تحصل التي للتطورات تبعا

 االداري الحكومي الجهازفي  والفساد والسياسي األمني االستقرار البيئة االستثمارية، وعلى وجه الخصوص

                                                      
24

Bernanke, Ben S. “The Benefits of Price Stability,” Speech delivered at The Center for Economic 
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Dr. W.  “Monetary stability and economic growth or: Why stable prices are good for private 

enterprise in France and the Netherlands,” Speech delivered to the French/Dutch Chamber of 
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24 Mackinley, Terry. “MDG-Based PRSPs Need More Ambitious Economic Policies.” 
Discussion Paper, UNDP, p.15; Stewart, Frances. “Macroeconomic Policies and Poverty 
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صطلحي االستقرار السعري واالستقرار تتعامل أدبيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية م  م  25
االقتصادي كرديفين. اال ان معد ذاا البحث يفضل التفريق بينهما. ان التعريف االنسب لزاستقرار االقتصادي يتمرل وفق رأي معد 

للطاقات االنتاجية ذاا البحث بـ استقرار الترغيل الكامل لقوة العمل. فالبطالة تعني امتهان لكرامة االنسان والحترامه لنفسه وذدر 
 البررية وناير بتوس  مساحة الفقر ولاو بتعميقه وذي بالك تركل اخطر تهديد للتماسك والسلم المجتمعي. 

.World Bank, World Development Report 2015        راج  على سبيل المرال ال الحصر 26  
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 لألغراض دخولهم من االفراد يخصصه ما ونسبة االستثماري الحافز شدة تحديد في ،المالي النظام وعمق

  27.الثروة/القيمة لخزن المحلية العملةب الثقة ودرجة االستهالكية

 

ومن الجدير بالذكر فان هناك الكثير من المختصين البارزين في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية ال يرون    

في استقرار االسعار شرطا ضروريا لتحقق النمو في البلدان النامية، ويؤكدون بان التصاعد السعري/التضخم ال 

 28% ال يخل بالنمو وال يضر بالفقراء.15-5 يتعارض مع النمو، وبان معدل تضخم معتدل يتراوح ما بين

ويبينون بان العديد من الدول النامية تمكنت من تحقيق معدالت نمو مرتفعة في ظل تصاعد سعري/تضخم 

ويحذرون من مغبة المغاالة في االلتزام باالستقرار السعري حتى في حاالت الركود االقتصادي وعلى  29معتدل.

ويذهب البعض الى ابعد من ذلك بالتأكيد  30حساب السياسات والبرامج المعنية بالتصدي للبطالة ومكافحة الفقر.

التغير في االسعار النسبية  عنه يشجع على النمو بسبب ما يكشف المعتدل على  ان التصاعد السعري/التضخم

 عند فالمستثمر يجريها التي والخسارة الربح حسابات الن وذلك 31المصاحب له من فرص استثمارية مجزية.

  النسبية الندرة موثوق بشكل تعكس نسبية أسعار على واخرا أوال تستند ان يجب االستثماري مشروعه دراسة

 .المشروع ومخرجات لمدخالت

 

 

 
                                                      

العوامل المختلفة في تحديد ذوية البيئة االسترمارية في ومن المؤكد ان الوصول الى تصور موروق او رأي حاسم عن اذمية   27
العراق يتطلب اجرا/ مسح يستطل  رأي المسترمر الخاص عن العوامل المحددة  لقراراته وحساباته االسترمارية وعن أذمية ودرجة 

 تأرير كل واحد منها في ذاه القرارات والحسابات.
28 Vandemoortle, Jan “The MDGs And Pro-Poor Policies: Related But Not Synonymous,” 
International Poverty Centre, UNDP, 2004, pp. 13-14. Mackinley, Terry, “The 
Macroeconomics of Poverty Reduction,” Policy Discussion Paper, UNDP, New York 2003, 
p   14.   
 
30 Mackinley, Terry. “MDG-Based PRSPs Need More Ambitious Economic Policies.” Op. 

cit., pp. 14-15. 
31

  Mackinley, Terry, “The Macroeconomics of  Poverty Reduction,” op. cit., p   14.  
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 مالحظات ختامية. 3

. ان السياسة التي إعادة نظر جذريةان سياسة البنك المركزي العراقي لسعر صرف الدينار بحاجة الى  1.3

  ةانهيار سعر النفط الخام في األسواق العالمي عند  2016-2014خالل الفترة  اتبعت لسعر صرف الدينار

 ،التقشف في االنفاق العام لتالفيو ،الموازنةلتقليص العجز في  :ه األداة الهامةحالت دون توظيف هذ

الداخلي  االقتراضولتجنب التوسع في  العام، االستثمارياإلنفاق %( من 36.25)بتر وللحيلولة دون 

 تيسرالعراق من األصول األجنبية؛ ولكنها في ذات الوقت لم  احتياطيولتخفيف حدة الهبوط في  ،والخارجي

 استيطانتحفز على كما انها لم  ،المنتج المحلي حماية ودعمتساعد على ولم  ،االقتصاديةتعزيز التنمية 

وفي  ،التوسع في االستيرادات على شجعت بصيغتها الحالية بل ؛الوطني االقتصادحدود ن رؤوس األموال ضم

الى  تكما قاد ،رؤوس األموال الى الدول التي تحسنت اسعار صرف عمالتها تجاه الدوالر األمريكي تدفق

في نفس  انتاجي متواضع ىتحقق ثروات طائلة عن نشاط ذات محتوالى وت في توزيع الدخل وتعميق التفا

 .وتضخم خالله جيش العاطلين الشبابالوقت الذي اتسعت فيه مساحة الفقر 

 

فقط استقرار او  يضمنان ،البطيءاو هبوطه  ،بان استقرار سعر صرف الدينار تجاه الدوالر االعتقادان  2.3

الدول التي تستخدم الدوالر األمريكي كعملة وطنية او الدول التي  منتواضع ارتفاع اسعار السلع التي تستورد 

ثبتت او استقرا اسعار صرف عمالتها تجاه الدوالر؛ وال تضمن باي شكل من األشكال استقرار اسعار السلع 

تجاه الدوالر قد يساهم ان استقرار سعر صرف الدينار  صعودا او نزوال. وكما اوضحت الدراسة –المحلية 

باستقرار األسعار المحلية ولكنه قطعا ليس بالشرط الوحيد او األشدها اهمية؛ ان لهذه االستقرار شروطا اخرى 

 التنازلقد يتطلب تحقيق استقرار األسعار المحلية التنموي )على سبيل المثال  االندفاعها بعضب لتزاميلجم االقد 

 عن معدالت استثمار مرتفعة(.
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 مما ال شك فيه ان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسستان اقتصاديتان دوليتان يشهد لهما 3.3

العالمية. إال أن  االقتصاديةلساحة لعانه في اطة الدور الذي يضساموج االقتصاديفي المجال  العلمية بمكانتهما

على/الى جميع الدول بغض  االقتصاديةالى تعميم/تقديم نفس الوصفات  هاتين المؤسستين عرفا ايضا بميلهما

والتحديات  الظروففي  واالختالفوالتباين في هياكل اإلنتاج  االقتصاديالتفاوت في درجة التقدم  النظر عن

تصح على المالبس البشرية  ال One Size Fits All. ان مقولة مقاس واحد لجميع األحجام   االقتصادية

للبلدان. أن كون استقرار األسعار شرط ضروري لنمو  االقتصاديةفقط بل ال تنطبق ايضا على السياسات 

؛ بل انه وعلى العكس من ذلك، قد المتخلفة االقتصاداتالمتقدمة ال يجعل منه شرطا اساسيا لتنمية  االقتصاديات

اعية في الكثير مجتالقتصادية وااال التنميةكل حاد مع متطلبات تعجيل يتعارض االلتزام به والتقيد بتنفيذه بش

 من الدول النامية.

 

العراقي على ان البنية اإلنتاجية  االقتصاديالمعنيين والمختصين بالشأن  هناك قناعة عند العديد من 4.3

البطالة ارتفاع معدالت األساسية و االجتماعيةان ضحالة الخدمات  تأخرها وعلىمرعبة في الوطني  لالقتصاد

 واالجتماعي االقتصاديفي صلب البناء لها اخاديد عميقة  وعمق التفاوت في توزيع الدخل آفات حفرت والفقر

ان  االقتصاديةفانه على اي حزمة متكاملة للسياسات  عليهوبناء  العراقي قادت الى تشوهه بشكل فاضح.

لقضاء على البطالة وتخفيف وا واالجتماعية االقتصاديةتعجيل التنمية  التالية: عاضدةتالمتصاغ لخدمة األهداف 

هذا حتى لو تطلب  المسبق بغيرها االلتزامحدة الفقر وتقليل التفاوت في توزيع الدخل والثروة؛ وأال يجري 

المادة  في كما وردتمن نص اهداف البنك المركزي  "في األسعار المحلية االستقرارذف جملة "تحقيق حاألمر 

 2014.32العراقي لسنة  المركزيمن قانون البنك  3

 

اال يفهم من الدعوة الى اعادة النظر بسياسة البنك المركزي لسعر الصرف على انها ترويج  رجىي 5.3

 وتتمتع 5.3للتعويم. ان المطلوب سياسة لسعر صرف الدينار موجهة لخدمة األهداف المسار اليها في الفقرة 

                                                      
 .9قانون البنك المركزي العراقي ص  32
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الخارجة  التدفقاتبقدر من المرونة تسمح لسعر صرف الدينار التكيف مع التغيرات التي تطرأ على الفجوة بين 

والداخلة من النقد األجنبي الى االقتصاد الوطني من جهة ومع التغيرات في اسعار صرف العمالت المهمة ماليا 

يكون ينبوعا للتفاوت في توزيع الدخل ومرتعا تجار بالعملة الن وتجاريا للعراق من جهة اخرى وال تسمح لال

 اإلنتاجي. االستثمارالعازفة عن لرؤوس األموال خصبا 

 

 )*( باحث وكاتب اقتصادي عراقي متخصص في السياسة النقدية 

 حقوق النشر محفوظة لشبكة االقتصاديين العراقيين. يسمح باعادة النشر بشرط االشارة الى المصدر.

  2018أيلول / سبتمبر  6

http://iraqieconomists.net/ar/ 

  

http://iraqieconomists.net/ar/
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 الملحق االحصائي

 (1 -الجدول رقم )آ 

 )مليون دينار عراقي(                2016-2014التصنيف االقتصادي النفاق الموازنة العامة للفترة 

 )وفق بيانات شهر كانون األول من كل سنة( 

 فقرة االنفاق
2014 2015 2016 

متوسط 
الفترة 
2014-
2016 

 % % فئة االنفاق % فئة االنفاق % فئة االنفاق

 42.75 47.46 31833403 46.38 32651615 34.4 28437628 تعويضات المشتغلين

 1.28 1.02 680754 0.83 581345 2 1654602 المستلزمات السلعية

 2.87 1.85 1241905 2.36 1658179 4.41 3648866 المستلزمات الخدمية

 0.58 0.49 327165 0.61 426198 0.65 533342 صيانة الموجودات

 0.31 0.14 95792 0.23 164502 0.56 466646 النفقات الرأسمالية

 9.25 9.71 6514056 6.69 4708134 11.35 9380852 المنح واإلعانات وخدمة الدين

 0.16 0.12 78196 0.2 138898 0.17 139621 االلتزامات والمساهمات

 0.05 0.08 50370 0.08 56056 0 24 البرامج الخاصة

 16.36 15.43 10350617 16.26 11447912 17.38 14363878 الرعاية االجتماعية

 73.62 76.3 51173428 73.63 51832839 70.93 58625459 مجموع النفقات الجارية

 26.38 23.7 15894009 26.37 18564676 29.07 24030767 االنفاق االستثماري

مجموع تعويضات المشتغلين + 
المنح واإلعانات وخدمة الدين + 

٪ من 25الرعاية االجتماعية + 
 االنفاق االستثماري

58190049.75 70.40 53448830 75.92 52671578.25 78.54 74.95 

مجموع نفقات الموازنة  العامة 
النفقات المذكورة في باستبعاد 

 السطر السابق
24466176.25 29.60 16948685 24.08 14395858.75 21.46 25.05 

المجموع العام  لنفقات الموازنة 
 العامة

82656226 100 70397515 100 67067437 100 100 
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 (2 - آالجدول رقم )

االرقام القياسية لقيمة صادرات العراق من النفط الخام 
 ةسعر صرف الدينار مقابل الدوالر وفق المزاد والسوق*

 السنة

الرقم القياسي 
لسعر صرف 
الدينار مقابل 
 الدوالر )المزاد(

الرقم القياسي 
لسعر صرف 
الدينار مقابل 
الدوالر 
 )السوق(

الرقم 
القياسي 
لقيمة 
صدرات 
 النفط الخام

2014 100.00 100.00 100.00 

2015 99.83 97.35 60.98 

2016 99.83 95.22 48.47 

 متن الدراسةالوارد ( 2) باالستناد الى بيانات الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3 - الجدول رقم )أ

اسعار الصرف مقابل الدوالر االمريكي للدينار العراقي ولعدد من  العمالت االخرى المهمة ماليا وتجاريا  للعراق  
 * 2016-2014خالل الفترة 

 السنة
دوالر 

 امريكي/يورو

دوالر 
امريكي/اباوند 
 االسترليني

دوالر 
امريكي/الين 
 الصيني

دوالر 
امريكي/الليرة 

 التركية

دوالر 
ر امريكي/دينا
عراقي 
 )المزاد(

دوالر 
امريكي/دينار 
عراقي 
 )السوق(

2014 1.329165 1.647701 0.162387 0.457246 0.000842 0.000824 

2015 1.109729 1.528504 0.159144 0.366768 0.000840 0.000802 

2016 1.106560 1.355673 0.150533 0.330593 0.000840 0.000784 

*http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-tools/yearly-average-rates 

 على الموقع التالي:متوفرة   2016 2014،2015*البنك المركزي العراقي، "النشرة االحصائية السنوية" للسنوات 
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 (4 - الجدول )آ

اسعار الصرف مقابل الدوالر االمريكي للدينار العراقي ولعدد من  العمالت االخرى المهمة ماليا  
 * 2016-2014وتجاريا  للعراق خالل الفترة 

 السنة
دوالر 

 امريكي/يورو

دوالر 
امريكي/اباوند 
 االسترليني

دوالر 
امريكي/الين 
 الصيني

دوالر 
امريكي/الليرة 

 التركية

دوالر 
امريكي/دينار 
عراقي 
 )المزاد(

دوالر 
امريكي/دينار 
عراقي 
 )السوق(

2014 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2015 83.49 92.77 98.00 80.21 99.83 97.35 

2016 83.25 82.28 92.70 72.30 99.83 95.22 

 ( في احتساب هذه االرقام القياسية4 - *اعتمدت بيانات الجدول رقم )أ
 

 (5 -الجدول رقم )آ 
الرقم القياسي العام ألسعار 

 (*100=2012المستهلك  )

 السنة
الرقم 
 القياسي

نسبة 
 التغير %

2014 145.9 2.2 

2015 148 1.4 

2016 148.1 0.1 

* وزارة التخطيط، الجهاز المركزي  
لزاحصا/، مؤررات الرقم القياسيز 

 متوفر على الرابط التالي:

www.cosit.gov.iq/ar/indes-
indicator 

 

 

http://www.cosit.gov.iq/ar/indes-indicator
http://www.cosit.gov.iq/ar/indes-indicator

