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 تـــوطــــئة

ا تل جطاااااق ال اااا  ي ال هدلي  تُعدّ آليات وأساااااليم وج امو ت الت الة الخ اليالويي وقد تهدتةالا ارسااااةيءااات ونشا

 وه اك تدخالن ل ة الت:لض ان ارج يابيي وح الي الع  ي الاق يي، 

ت الت ارساااةيءااات ل ه ال اليان طل قءلس ح اااابات اله ال جل ااا  بالع  ي الو تيي وال لةا  لد   -1

ال صالف، رسي ا وأنَّ هذا اله ال طنز ت تهاا لصيده بالع الت الو تيي وءاش طاائد الةصدلء وها 

 تا ل ءي ط  ياا قد الدول مات اله ال الةصدلءي اليان الااسع وال ة ال.

ت الت ارسةيءااات الياصي طل قءلس تغ يةالا تل قتت الت ك ال ءكني طدَّه ال الي الكتء/ أو الاحيدخ  -2

ا لالذا ال دخت الةد  ا واضاااا ا ت ة ك الع الت الو تيي، وتُعدّ الدول الءلعيي وتل ضاااا  الا العءاو ج اموا

 الة ال د.

إم ل ة ك الت ك ال ءكني العءاقد ارحةياقيات الو تيي ال او ي طل شااااااءاش الدورل ال ل د تل وزالخ 

 زجي العاتي.ال اليي )ت ةكءخ الدورل( وتنولدها بالدل ال إلجلاق  ط ى ب اا ال اا

إنَّ تثت هذا ال  ط الة ال د لالسةيءااات ل عت الت ك ال ءكني ب ثابي والي الة الت رسةيءااات اله ال 

اليان صااااااااحم ال  اااااااابات قد ال صاااااااالف الة اللي )بالدل ال(. ر بت ولةعد  ملك إلى ت الت 

ا.  اسةيءااات الطءكات ال كاتيي ال  الي ماتياا ألضا

الت ك ال ءكني ال  ؤول طل إاالخ الكة ي ال هدلي )بالدل ال( باساقي ط  يات شءاش الدل ال تل  وقد الاقت جل   لُعدّ 

خالل ت الت ارسااةيءااات بالدورل، وبالةالد التت ت وفيلي الة الت بافيلي ارسااةهءال ال هدي طتء ال ااي ءخ ط ى 

 الكة ي ال هدلي، وتل ثم الةضيم.

و تيي بأجَّالا اإلقال اإلاالي لة الت ارساااااااةيءااات وت هيس آليي الةعهيم قد الاقت لذلك لُ ظء إلى جاقذخ بيع الع  ي ال

 جل  .

إنَّ تثت هذا اللالم الع  د والع  د ل  اقذخ لنلت الكثيء تل ال تس اإلطالتد ط ا لثال بطااااأن جاقذخ بيع الع  ي الو تيي. 

ال صالف لصالح زبائ الا )شءكات ت اللي(  قالد ت ءا إقال إاالي )ق م ل ةاي ط ى ُشعَم( لهام بةغ يي ق تات

تل خالل ال اارت وارطة ااات والتيع ال هدي، وهد بذلك ر تية ف طل أي ب ك تءكني قد الدول الءلعيي والةد 

 ل الس قيالا ت الت الة الخ وضتط الكة ي ال هدلي تال ا اخة لت ال   يات ل  الي اإلااللي ال ك لي بذلك.
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ي قد الت ك ال ءكني العءاقد قد ال ااااااا اات الخيءخ ت الات تال ي قد أسااااااااليم تعال ي وقد شاااااااالدت جاقذخ الع  

التياجات وتءاوعةالا باسااااااااقي الجظ ي ارلكةءوجيي ال دلثي، قضاااااااالا طل تغيءات تال ي قد تع ي ات ال اقذخ والةد 

 اجعك ت ب    الا قد اسةهءال سعء الصءف وقي ي الع  ي العءاقيي.

لة ااااااامرت ال طااااااءوطي، وتاضاااااايح اول جاقذخ بيع الع  ي جهدم هذا الكةيم الذي لةضاااااا ل وتل أوت اإلوابي ط ى ا

تلاصايالا ط يهي وتت ا ي لع ت ال اقذخ، لةتيا تل إاالخ الت ك ال ءكني العءاقد قد الاصاال إلى قالم تطاةءك بعيداا 

لاقيي ت ال ا تع كت طل لغي ارلذاش وال هد ةيء الت اش، رساااااااي ا وأنَّ الت ك ال ءكني اتتع الطااااااا ا وال اال أسااااااا ابا  ا

ال الحظات وقد تهدتةالا ال اااا  ي الةطااااءلعيي وأساااااتذخ ال اتعات وال ةيصااااصاااايل قد هذا ال  ال وطتء لهاشات 

 ت ة ءخ اون اجه ال.

 يغطي هذا الكتيب بفقراته الست ثالثة أبواب رئيسة: 

 مدخل المفاهيم والمبررات والخلفيات العلمية والعملية. -

 المحتملة لتمويل االستيرادات والمفاضلة فيما بينها.مدخل البدائل  -

 مدخل التعليمات والتوجيهات بشأن عملية تمويل االستيرادات. -

وقد الاقت الذي ر تدطد قي  إاالخ الت ك ال ءكني أجَّالا حههت كت تا ت  ح إلي ، قإجَّالا تااصااااااات ط  يي 

 اسةهءال ر ل كل إجكاله.الة الء لةدطيم تا تم إج ازه قد ال  اات الخيءخ تل 
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 ة:جنبياألالعملة  وقواعد بيعمبررات 

 الدوالر -ة جنبياألتحكم عملية بيع العملة  لقوانين والمبادئ التي: ااالول مبررال

 اآلتيي:ي )الدورل( تل خالل جاقذخ الت ك ال ءكني العءاقد ت ك الا الهااجيل وال تاائ و تيط  يي بيع الع  ي الإنَّ 

( ت   ط  يات ال ااااااااو ال لةاحي 28، الذي حدَّاَ قد ال ااخ )2004ل ااااااا ي  56قاجان الت ك ال ءكني لقم  -أ

والة اااليالت الهائ ي، والةد ت الا تا ولا قد اللهءخ ):(: الطااءاش أو التيع الت اايط ةيء ال طااءوق )ال هدي أو 

ا تع هذه ال ااخ. اآلوت( ل  هد الو تد، وتمَّ إلغاش اائءخ تءاقتي الة الت الي  الود قد حي   اج  اتا

وت دل اإلشاااااااالخ ه ا إلى أجَّ  قد قةءخ الث اجي يات تم إلهاف الة الت اليالود لةغ يي ارساااااااةيءااات بعد 

اساااة ناف احةياقد الع  ي الو تيي، التء الذي أا  إلى خ س قاضاااى كتيءخ قد ال ااااو العءاقيي، وفالال 

 وتضيم واتح وصت إلى تءتتةيل ططءلةيل.ساو صءف ساااش، وتطاهات سعءلي 

 (،والةد واقهت ط يالا الدول الطضاش )وت الا العءاو الدولد،ال تاائ الةاوياليي الصاالخ طل ص دوو ال هد  -ب

أو  عدم وضع قيود على عمليات بيعوكان تل بيل ت ك ال تاائ . 2008ط يالا ت  س ال اا: س ي  وَ وصدَّ 

 ة.جنبياألشراء العملة 

وحءلي واطم  اقةصاا ال او وال  اق ي إقالاسةال و الاللي العءاو الذي وضع ارقةصاا العءاقد قد  -ت

وال  م، وها تل الهااجيل ولةءتم ط ى ملك تلعيت قااجيل ال او وت الا العءض  اليان،جطاقات اله ال 

 .ارقةصاالي الصالتي

لـ ـؤس ات ال ـاليي كــاقــي )ال صءقيي وةيء والذي لـ نم ا ،2004ل  ي  93لقم  تاالقاجان تكاق ي ة ت ال -ث

الت ك ال ءكني طل  إبالغو تاليي،ط  يات  إوءاشأو  ال صءقيي( بالة ءي طل هالي النبان ط د قةح ح ا:

 بذلك.ولءاقم الت ك ال ءكني تد  الةنام ت ك ال ؤس ات  بالا،  طةتَ ال عاتالت الةد لُ 

 

 

 ا:أجــَّالي ط ى و تيال ءكني تع ط  يات بيع وشءاش الع  ي التا س ف لةعاتت الت ك إلى  ااسة ااا       

ا لهاجاج  واسة اااا بهيااط  يات تلةاحي ولةاوم ط ى الت ك ال ءكني طدم تهييدها  .أ  أطاله.قد تا ولا إلى  ، وقها

ال اليي  ءاقتي ال صالف وال ؤس ات قد ط  يي بيع وشءاش وت الت الع  ي الو تيي لكان باول الت ك ال ءكني  .ب

ل  ع  ،تاالوت ءلالا طل الع الش وتصاال ال ،تاالل ةأكد تل تد  الةناتالا بهاجان تكاق ي ة ت ال خء الُ 

ت الت أو  تاالال اليي لة ءلء تعاتالت تطتاهي قد ت  اي ط ى وءائم ة ت الأو  اسةيدام اله اات ال صءقيي

 . لها:اإل
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 الحكومة:ات ونفقات إيرادطبيعة  :المبرر الثاني

ات إلءاا قتيعيقإنَّ  ،يو تي  يات بيع وشءاش الع  ي الالةد ت كم طخ آجلاا، ولاذكال الهااجيل والهااطد قضالا طل 

ا وت دااا يي وسد الع ن قد تينان ال دقاطات، وت الت الة الخ اليالوال كاتد جلاووت الت اإل ا تعي ا ، تلءض واقعا

، وتعظم ي )الدورل(و تيي هد بالع  ي التعظم والاات وزالخ ال اليإم إنَّ ، يو تي  يات بيع وشءاش الع  ي اللع

، الت ك ال ءكنيإلى  بتيع الدورل قةهام الازالخ -ك ا ها تالحظ قد ال اازجي العاتي ل دولي  -جلهاتالا بالدل ال العءاقد 

  يان اسةيءااات لغ د اله ال ال، إم ، ل  صال ط ى الدل الاله ال اليانإلى  بيع  إطااخوله الذي لةالى بد

ما يقوم به البنك المركزي فإنَّ  وهكذا، جااطالاأب ية ف  خء ي ال  تات الُ تغ يقضالا طل ،  طةءَ بالدورل ال ُ 
وتغ يي الع ن قد تينان ت الت تاازجي الدولي لةّم  ، وتل خالل ساسأتفرضه احتكارية مصدر الدوالر بشكل 

ا  قتأ، وط دتا لكان ال  م ط ى الدورل ال دقاطات إلى  ءو(ل صت ط ي  الت ك ال ءكني لذهم اللائض )اللت َّ

ط ى تل ال الا الدورلي ل ةيدم الت ك ال ءكني أ، وط دتا لكان ال  م ط ى الدورل يو تياحةياقد الع  ي ال

ا لة ك العالقي وض ل هذه الع، لذلك قارحةياقد لءتلع ول يلض اقد الع  ي لةغ يي الع ن )اللءو(احةي   يي تتعا

  .يو تيساسيي لالحةياقيات ال، وتة هس الافيلي اللة هس ال لاف ط ى سعء الصءف

لع د ات ال الل اخ  والة ظي د،بغض ال ظء طل تكييل  الهاجاجد  اليان،ي ل ه ال و تيته يص تتيعات الع  ي الإنَّ 

وتل جةي ة  زلااخ اللالو بيل ال عء الءس د وسعء ال طةءي  ال او، ي وال  م ط يالا قدو تيبيل طءض الع  ي ال

ت ةالات ةيء تعهالي ط ى ح ا: إلى  تءتلع تكاسم قئي الاس اشوتل ثَمَّ  ال  ةالاات، أسعالوالتلال  خيء،ال

 وال ااقل.ارقةصاا الاق د وال اازجي العاتي 

ا ر ل ة يع الة كم لضا أقالا  م،تهدَّ ك ا  ي،و تيالالت ك ال ءكني ر ل ة يع الةأثيء قد ال  م ط ى الع  ي أنَّ وتث  ا 

 :ولالذا ال تم جهال (،سالاتالاإ)ط ى ضآلي  خء ال الات الُ أو  ي الةد تص   تل وزالخ ال الييو تيب  م الع  ي ال

 لةضحو سي ءت ،تءتلع وت يلض لعااتت خالو  أي: إجــَّالا ي.يو تالالت ك ال ءكني ر لة كم ب  م ارحةياقيات إنَّ 

ا    :تءت َّ

ولؤاي الت ك ال ءكني  والعءض،ي ت ك الا قتيعي اولخ ال االا ال اليي وطااتت ال  م و تيط  يي بيع الع  ي ال أنّ 

ا ط ى سعء الصءف ا ط ى الوتل ثَمَّ  ،اول الةاازن بي ال ا حلافا ، وهذا تا ت الس  الطءائييالعاتي والهاخ  سعالحلافا

 الت اك ال ءكنلي قد اول العالم.

لد الدول الةد ءاش او التيع ل ع  ي الو تيي ، قان اول الت اك ال ءكنلي قد ت هيس اسةهءال سعء الصءف لكان بالط
لكان قيالا تصدل الع  ي الو تيي تةأتد تل إلءااات ال كاتي )الةصدلء( والةد ل ثت العءاو ج اموالا الكثء اطة اااا 

قد ةيا: تصاال أخء  )صاالات واحةكالاا ل ع  ي الو تيي ، لكان اول الت ك ال ءكني بيع الع  ي الو تيي 
قد اليالو(، أي ان الت ك ال ءكني لكان ال صدل الساس لة تيي ال  م اله ال اليان والة الالت تل ال هي يل 

 ط ى الع  ي الو تيي بكاقي اشكال ، وبدون ملك ل الال سعء الصءف وتصا: الجط ي ارقةصاالي ال ية لي بالط ت .
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  :االقتصادية والظروف الخاصة في العراق: األسباب المبرر الثالث

اون ال ظء قد أستا: تل  (،ستم تتيعات الت ك ال ءكني تل الدورل )العءضطل الكالم لدول قد الغالم إنَّ 

 ظااهء ال  تييتص يح الإلى  الت ث والة  يت قد واجم ال  م لؤاي أنَّ لةم  (،ال طةءلات تل الدورل )ال  م

. ال ؤثءخ عااتتل الوةيءها ت ،والة اللي وارسةث اللي ال الييوارخةالرت ال اص ي قد ارقةصاا الك د وال ياسي 

 وت الا: ال ءكني،خالو إلااخ الت ك تةعدّاخ أستا: إلى  لعااقد العءاو قاخ ال  م ط ى شءاش الدورل إنَّ 

وتل تتعات  الك د،ج امو لالقةصاا أو  وطدم وواا لملي ال االا،ت دوالي الهاطدخ اإلجةاويي وأحاالي أو  ضعف .أ

ا  ا،ك ي   ع واليدتات بطكت لكاا لكان ملك ارطة اا ط ى اسةيءاا ال  ا لت اش ات ال ل يي تالاا لءاال عت اإلت َّ

ط ى اله اطات ارقةصاالي ، وسيااخ ال طاق ارسةيءااي العءاو(إلى  )الدول ال صدلخ أُخء اقةصاالات اول 

ا كتيءخ لةصءلف بضائع الدول ال صدلخ ل  واصتح ها ا ال الي ل ط ى  ل طاقالخء  ، لهد اصتح العءاو ساقا

اون وضع ، غى ال  اك ارسةالالكد، وقوةيء ضءولي، واةءو الت د ب ا ها ضءولي كاقي ال طاقات

 تصدات لالذا اإلةءاو .

 والة دلات ،وضعف س  ي الهاجان والت دب تم حالي طدم ارسةهءال ال ياسد  اليالو،تاال إلى ال  ءخه .ب

ا ، الع تالكتيءخ الةد تااو  بيئي  ة م الدول ال  اولخ هم أأكتء ال  ةث ءلل قد العهالات قد  ملك أنَّ لؤلد وت َّ

 تل العءاقييل.

ا  وال  ءكيي،ضعف وق اا الوالنخ الضءلتيي  .ج  الت الءسام والضءائم وبالةالد خ س اخالليلض تة صت َّ

ا تتاشءاا ط ى ال  م لطءاش إلى  الالءو:أو  طاليي تة   ج ا ارسةالالك ال لءق اليالو وكاله ا لطكالن ضغ ا

 الدورل. 

سااش ت الالت ال هي يل قد اليالو او ارسةث الات الو تيي قد الداخت او  اليالو،ت دوالي الة الالت تل  .د

ا ط ى الدورل الذي لتيع  الت ك ال   ءكني.تل تصدلء التضائع واليدتات او ةيءها ت ا ل عت ال او تعة داا ك يا

ا  العءاو،قصال اليدتات الص يي والةع ي يي وال ياحيي قد ااخت  .ه خالو العءاو لة هد  ل لءإلى الدقع الكثيء ت َّ

 واقعالا بالع  ي الو تيي . اليدتاتت ك 

 ضخاصي بعد تا تعءّ  اليالو،إلى  بعد بيع ت ة كاتالم وت ال الا أُخء اول إلى  طداا كتيءخ تل ال ااق يلأه ءخ  .و

 الع كءلي.والع  يات  لها:وءائم اإلإلى  تل ال  اقس كثيء
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تل سياسي إةءاو ال او العءاقيي بال  ع ال  ةالاخ وت لين اإلجةاو  الة كؤ الطدلد قد ت تيس الهااجيل الةد ت د   .ز

 الهااجيل:الاق د وتل ت ك 

 تكاق ي اةءاو ال او.قاجان  -    

 ال  ءكيي.قاجان الةعءقي  -

 ال   د.قاجان ح الي ال  ةج  -

 ال  ةال ك.قاجان ح الي  -

ع ي ات الهااجيل والةت تيس الذي ل  م ط   الضعف الطدلد قد ال  اقذ ال دوالي  إاالخت ال نتل قد الي قضالا طل 

 ال اطيي.وتعاليء ال ي ءخ 

وهكذا قأن تص يح ارخةالرت وتعال ي الظااهء ال طال إليالا ب ا له ت ال  م ط ى الدورل تل والي ولاقّءه تل 

لةيح ل ت ك ال ءكني ارج  ا: تل خالل اله ال اليان )صاالات ةيء ال لط( وتل خالل وذ: ارسةث الات ، 

، اتا طدم بيع الع  ي الو تيي او ته ي الا تل الت ك  ط  يي التيع ب  تي تا تاقءه ال عال ات ال ذكالخ تل ط  ي او تيي

ال ءكني تع بهاش طااتت ال  م وفااهءه باقيي قأن ملك لةعالض تع تالام ووفائف الت ك ال ءكني ولؤاي الى 

 اخلاق  قد ت هيس اهم ت ك الهداف أر وها ت هيس ارسةهءال العام لألسعال. 
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 :السياسة النقدية أهداف: ضرورات تحقيق المبرر الرابع

وت اسةالداف الةضيم ض ل ال  ةالات أوفيلي ال ياسي ال هدلي الساس هد ال ي ءخ والة كم بالكة ي ال هدلي تل إنَّ 

 ، الذي ها الالدف الساس ل  ياسات ال هدلي قد كت الت اك ال ءكنلي.سعالال  ةالدقي لة هيس ارسةهءال العام قد ال

حاوي الت ك ال ءكني لطءاش )س م( الدل ال العءاقد تل ال او ل  لاف ط ى اسةهءال الكة ي ال هدلي  تتءزلذلك 

، وه ا ل الس الت ك اتم وتطةءلاتولبصلي ا تءليان ال ال شالءلا  8تل  أكثءال كاتي تضخ إم إنَّ ل ةداولي. ا

. وتل واجم واتحتضيم جهدي إلى  ال هدلي سيؤاي تءاكم هذه الكة يإم إنَّ ال ءكني اول "الةعهيم" ل كة ي ال هدلي. 

 .الت ك ال ءكني ل  م هذه ال تالغ تل الدل ال ل تاالةالا بالدورل تع ال كاتيقإنَّ  خء،آ

ي و تين ل ة يم ل   م ط ى الع  ي الأالدول الذي ل الس  الت ك ال ءكني قد ت هيس الةاازن لُ  د ط ي  إنَّ 

ا  تطةس تل جلهات ال اازجي وليساسة ابي كات ي، وهذا ال  م  ل صت ط ي  الت ك تل اورلات تل وزالخ ال اليي، ت َّ

 للةءض التعض أنَّ إم  الدورل،ات ال كاتي تل الدورل بال تيعات تل إلءااالخ اش الطائعي تهالجي  تلإم إنَّ 

ا بطكت أساس والاات ال كاتي تة دّ  تل ت   س أنَّ  الدورل،ات تل لءااتهت طل اإلأو  ال تيعات ل م أن تة ابس

تل ألل لأتد ال  م وتل ثَمَّ  ال ل يي،ال كاتي ر ت لس أكثء تل تاالاها  لكان الةلكيء بأنّ وتل ثَمَّ  ال لط،تل بيع 

 ؟الدورلط ى 

ال   يي ليس ، والك يي الةد تعءض تل الع  ي أتد تل الع  ي ال   يي )الدل ال(ال  م ط ى الدورل لإنَّ : وهنا نوضح

حكاتد لُغ ى تل حاارت  إجلاوه اك إنَّ ، بت ل اليي تالاها الدورلي بالدل التصدلها قهط اسةتدال وزالخ ا

ت  ال قإنَّ  وط ى ستيت ال ثال ،وس دات الينل ي والهءوض ال   يي )تل ال صالف ال كاتيي( والهءوض اليالويي

ا خالود تءليان تهءلتا  35 حاالدال صاال ال ذكالخ( لت غ )تل خالل ال  اات الخيءخ تا اقةءضة  ال كاتي 

واليدتات وهد  ق م ط ى ال  عإلى  ، وهذا ال ت غ قد ةالتية  لة اللةغ يي الع ن ال اصت 2017-2015وااخ د 

لم   لجّ  ؛لبط ةيء اقيس لبط تتيعات الت ك ال ءكني بال الا ال ل دقإنَّ  ، وهكذابع  ي الدورل قد الغالم ت ةالاخ

 الهءوض الةد ت   الا ال صالفقضالا طل ، ال( ال ةأتد تل ال صاال ال ذكالخطءض ال هد )بالدل  ال  تانبلأخذ 

 .اله ال اليان وال  الالإلى 

ت ك الطءكات  لنّ  ؛ي ال  ةيءوي ل  لطو تيلطءكات الر لص ت  اجيلاض قد حصي ا الكتيءال لط  أسعالاجيلاض إنَّ 

ا تتاشءاا وحاااا قد ال الا طل سعء التيع ل تءتيت بغض ال ظء تةهاضى حصةالا تل ك يي اإلجةاو ، وهذا لع د اجيلاضا

اورلات لكت  10لذهم حاالد إم )الت ك ال ءكني إلى  اجيلاض الاالا تل الدورلوتل ثَمَّ الدورلي ل  كاتي 

ه اك تا ج تة   أنَّ  ال  تانخذجا بأما إو ،(ت ك الطءكاتإلى  ات ال لطإلءاال ت بءتيت بغض ال ظء طل سعء التيع

ت دلد اسةيءااات ال كاتي والةناتاتالا إلى  ي لذهم تتاشءخ تل وزالخ ال الييلتل ال الا الدورتهءلتاا، % 15-25

 ، م تل الت ك ال ءكني سيكان كتيءاا  ّ  ةح م ارجيلاض قد الدورل ال قإنَّ  والاجالا اليالويي
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ءوض وال اارت وال  دات وتع ارسة ءال بصدول ال اازجي العاتي ل دولي بع ن كتيء ل ال بطكت أساس تل اله

ا قد الاالاات تل الدوقإنَّ  ،الداخ يي وتغ ية   ،بالدلوي جل الا جلاورل ر لهاب   اجيلاض قد اإلملك لع د اجيلاضا

ا )ال  م : إنَّ أي ،ات بالع  ي ال   ييصدالبة ك اإل لهاب   والا اورلي ( ر جلاواإل بالتلالط ى الدورل سيتهى تءتلعا

 ،يو تي، تغ يالا ط دتا ت دث باسةيدام احةياقد الع  ي الذه فاهءخ تنت ي قد الدول ال ل يي، وه جل  بال  ةا 

تعالضالا  لةم  و ،%148   تل الدورلوالااتإلى  ب غت ج تي تتيعات الت ك ال ءكنيإم  ،2009ك ا حدث قد س ي 

 لةد تءتلع قيالا ال االا ال ل يي.قد ال  اات ا

( اولخ الدورل قد ارقةصاا العءاقد وطالقة  بالدل ال وهد اولخ حة يي ر قكاك ت الا ب تم 1لاضح ال ي ط )و

خ حالي ر تية ف طل بهيي ارقةصااات الءلعيي طدا كان العءاو قد ستس الدول ال ل يي قد شدّ  ارقةصاا، وهدللعيي 

 اطة ااه ط ى ال لط.

الكة ي الدل اللي    Sterilizeي قد تعهيمو تي( لاضح الدول الذي تهام ب  جاقذخ بيع الع  ي ال1ال ي ط )قد حيل أنَّ 

 ،لةاسعت الكة ي ال هدلي بت وال ة د لا ر هذا الةعهيم الضءوليثَمَّ وتل ، االعام س ال   جلاواإلال ة اتيي ب تم ت اتد 

زاش حة يي وواا ال اقذخ لةعهيم إ  ل ق اما إ، سعالالصت ت تضي يي وتلاو قدلخ ال ياسي ال هدلي قد ضتط ت ةا  أو

الةد تغ د ق اخ طءض ال االا  تلالسةيءااا ال اقذخوتا تالده تل ق م ك د كتيء باساقي ت الت  ييجلاقإلاالنلااات 

 . اا وق ي  وال ؤكد ط  ي   ال   يي،

تان أص ام لُعدَّ )ارطة ااات وال اارت والتيع ال هدي(  اوات ال اقذخأليي الةعهيم ل  عءوض ال هدي تل خالل أنَّ آ 

ا تثتةا اس ي  وفيلي لئي ي ل  ياسي ال هدلي طتء اسةيدام سعء الصءف باصلالا  سعالكتح الةضيم وضتط ال

Nominal Anchor .بت تطالكالا  ،بذلك قد العءاو ر ت لءا ال ياسي ال هدلي أُخء  خوتء ل  ياسي ال هدلي قد العءاو

ا الدول ال ل يي سياسات    .صءف ط التالا الاق يي تثتةا ل  ياسي ال هدلي أسعالقد اسةيدام ألضا



 

 
9 2019 

  (1المخطط )

 دورة الدوالر في االقتصاد العراقي وعالقته بالدينار
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ال ءكني إلى  ال الييتتيعات الدورل تل إم إنَّ لي  قد تاصيف العالقي بيل ال اازجي العاتي وبيل تيناجيي الت ك ال ءكني إ اتا مهت ( قيؤكد حهيهي 2) اتا ال ي ط

 إوءاشا ط ى ال ءكني كان لناتا ك  ا ، وك  ا ازااات ال تيعات الدورللي  جلاقإلا ساسا أتدقس الدل ال تل ال ءكني ل  اليي تصتح قد حيل أنَّ ، Assets لءقع تل واجم تاوااات 

 ا.جهصاجا أو  ا لهءالات وزالخ ال اليي زلااخطءض ال هد تابعا  لصتحوتل ثَمَّ ، العام جلاوالدل اللي لة الت اإل liabilitiesت  ابات  تاسع قد 

 (2المخطط )

 العالقة بين الموازنة العامة وبين ميزانية البنك المركزي

  

 االصول

 المطلوبات

ميزانية 
البنك 

 المركزي

 يراداتاإل

 النفقات

 الموازنة

 العامة

العراقي من المركزي لتمويل  المالية الدينارتشتري وزارة 
 نفقاتها الداخلية التي تكون بالعملة المحلية 

جنبياااة يراداتهاااا من العملاااة األإالماااالياااة  تبيع وزارة
تمام إالبنك المركزي )بعد إلى  النفطالمتأتية عن بيع 

 (كافة   التزاماتها الخارجية
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 ؟الذي يقوم به البنك المركزي العراقينفسه هل تقوم البنوك المركزية في دول العالم بالدور  :سؤال هو رثاوهنا ي  
 

طالتد تةداول وةيء اقيس قد وصف ط  يي ت الت ارسةيءااات إتص  ح تناا بيع الع  ي ها تص  ح إنَّ      
ساخ أُ  -الةد لهام بالا الت ك ال ءكني العءاقد )جاقذخ بيع الع  ي( صال وبهيي ط اصء ال  مل   ع واليدتات والُ 

لةاقيء  )والي احةكال الدورل( قد شءاش العائدات ال ل يي الدورللي تل وزالخ ال اليي –ب  يع ارقةصااات الءلعيي 
وال وجلهات تطغي يي واسةث اللي( تهابت ت الت ارسةيءااات بالع  ي أُ )لواتم و ا ل  لهات ال   ييالدل ال سدااا 

ر لاود بدلت وتل ثَمَّ  ،Cash وونش ق يت جهدي Wire Remittancesوال اارت  LC ي طتء ارطة اااتو تيال
الةد تكان إلءاااتالا تل الع  ي الو تيي تةأتيي تل و يع الدول و كذلك بتق  م،  ليي ليس قد العءاولالذه اآل

هذا الدول )بيع الع  ي الو تيي( ط ى تد  تا صاالات ال كاتي، ك ا ها ال ال قد الدول ال ل يي، ولعة د ح م 
 لاقءه ال او تل الع  ي الو تيي )صاالات اله ال اليان والة الالت تل اليالو وةيءها(.

 :عدم مالئمة الخيارات األخرى لبيع الدوالر: المبرر الخامس

 ث اشأ ال اليي قد ت  س ال اا:قءحالا قد ال   ي تمَّ  الييالات الةد ل كل ال ظء قيالا هد الييالات الةدإنَّ 
 اجاه:قد أ ي هد ال تيّ و ،21/6/2015اسةضاقةالا ل ا قد 

 

 ول: تقييد عمليات البيع عن طريق:الخيار األ 

 الحواالت.أو  البيع أنواعحسب بتحديد سقوف البيع  -أ : اآللية

الحواالت أو  البيع أنواعكل نوع من بحسب  تحديد البيع بموجب وثائق ومستندات
 وألغراض محددة

 
 اتيجابياإل

 

 ال ي ءخ ط ى الك يات ال تاطي تل الدورل

ا  قصال العءض طل ت تيي ال  م - السلبيات لءقع سعء الصءف ل دورل قد ال او ت َّ
 وزلااخ الةضيم. سعالالتلال الوتل ثَمَّ ال اازلي 

 لبا  قاحطي تل قتت الاس اش وال ضالبيل.أت هيس  -

الة الت وتنولء الاثائس وال  ة دات بالةااقؤ تع تافلد ط  يات إلى  ال  اش -
 تل خالل طصابات الةنولء.أو  ال ؤس ات ال ع يي

، ور سيّ ا أنَّ ال  ة دي الةاثيسصعابي الءقابي وال ي ءخ ط ى تا ت ة نت  ط  يات 
شءكي  1922شءكي ت الت وحاالد  30و اتصءقا  70طدا ال صالف أكثء تل 
 وساقي )تكاتم صيءقي(.

اسة ناف والد الت ك ال ءكني قد تدقيس ت ك الع  يات وتد  اسةيلائالا ل طءوق  -
، ال  الكوالاثائس وال  ة دات، تع طدم ت او: تؤس ات الدولي مات العالقي )

..إلخ(، وتثال ط ى ملك تا قءض  الت ك تل قااتيء وتصاللح .الضءلتي، الة الخ
اآلن قيد الةدقيس وال ياقتات حةــَّى تا تنال  2012و ءكيي وةيءها قد س ي 

 .س اات 5ت ذ أكثء تل 
 



 

 

12 2019 

 :الخيار الثاني: التقييد الجزئي 

تحويل من المصارف مستندات لعمليات البيع والأو  عدم طلب وثائق -أ : اآللية
من مشروعية  التحقُّقأي:  ،مبدأ "اعرف زبونك" تطبيقمع والشركات 

 التي تستخدمها المصارف والشركات في عمليات التحويل والبيع. موالاأل

حسب مستوى بغراض واألبحسب  تقييد الكميات المباعة بحدود معينة -ب
 الواردات الدوالرية.

 ال ي ءخ ال  تيي ط ى الك يات ال تاطي. - اتيجابياإل

ق ام الت ك ال ءكني وال صالف باثائس وت ة دات تصءل ات إطدم  -
 والضءائم..  وةيءها.ال  الك، 

ط ى التيع الت يط ةيء  ارج  ام تع قاجان الت ك ال ءكني الذي جصَّ  -
ي وكذلك ارج  ام تع ال تاائ و تيال طءوق )ال هدي واآلوت( ل ع  ي ال

عت الدول ط ي  )وت الا العءاو( الةاوياليي لص دوو ال هد الدولد الذي وقّ 
ا  ي، لكلّ و تيوالةد ت الا طدم تهييد بيع الع  ي ال هذا ارج  ام ل هس قهط واجتا

تل حءلي التيع )طدم وضع شءوق تءباقي باثائس وت ة دات( ور ل هس 
ا ر ت صّ  أةءاضحيث  ال ءلي الكات ي تل الةع ي ات ط ى  الة الت )حاليا
ةيء  خء الة الالت الُ أو  تاالاجةهال لموس الأو  ال  ا  ل ة الت

 ال  صان ط يالا(.
ار لة هس  إقالو سهف الة التأو  تدأ حءليتوكذلك قإنَّ  التيع تا اام ، ألضا

 .ُتعيَّلب اوم هذا الييال ت دااا ب هف 
 

ط ى ل هف ال تيعات الك يي، وتا أالتلال سعء الصءف ك  ا كان ه اك تهييد  - السلبيات
 وال ضالبي. سعاللةتع  تل س تيات التلال ال

الدولد الةد جصت ط ى طدم الةهييد  ر ل تد ال تاائ الةاوياليي لص دوو ال هد -
 ور ل ة يم لهاجان الت ك ال ءكني.

ن كاجت إالاو ق تات ةيء تدلوي بةع ي ات ال اقذخ وبل  ح هذا ال دخت  -
 .الاو طتء الة الت الالقداإلإلى  شءطيي،

ل هد ملك ط ى الت ك ال ءكني ت ؤوليات ال ةابعي والةدقيس ل ةأكد تل سالتي  -
 للاو قدلخ الت ك ال ءكني لستا: ل ال شءحالا. الع  يات، وها والد
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 محددة. غراضالخيار الثالث: إطالق حرية الشراء أل 

 عدم تحديد سقوف لعمليات البيع. -أ : اآللية

ال يسمح بتغطية العمليات غير الواردة في تحديدات البنك المركزي )مثل:  -ب
 التحويالت الرأسمالية وغيرها(.

ول  ع ال صال ط ى ألبا   الصءف سعالارسةهءال ال  تد لل اطد ط ى  - اتيجابياإل
  كتيءخ ب تم قءو ال عءلل.

ال تاائ الةاوياليي لص دوو ال هد الدولد وقاجان الت ك إلى  حد تاإلى  ل ة يم -
 طدم ت دلد ال هافتل حيث ال ءكني 

 ي.و تيط ى رحةياقد الع  ي الأاسةيدام إلى  لؤاي - السلبيات

 أجاالتهييد تل حيث تاويالات ص دوو ال هد الدولد إلى  ر ل ة يم -
 الة الالت. 

الة الت تل حيث  –الاالاخ قد الييال ال ابس  خء ال  تيات الُ قضالا طل  -
 وت ألي الءقابي وال ي ءخ.

 

 طالق الكلي كما  ونوعا .الخيار الرابع: اإل 

 عدم تقييد الكميات واالستجابة الكاملة للطلب. -أ : اآللية

 التحويالت أنواععدم تقييد  -ب

إلزام المصارف والشركات بتطبيق مبدأ " اعرف زبونك " للتحقق من  -ج
 . موالمشروعية مصدر األ

 . سعالاسةهءال سعء الصءف وارسةهءال العام قد ال - اتيجابياإل

وتل ثَمَّ ت ع ال ضالبات وت ع حصال قءوقات كتيءخ طل ال عء الءس د  -
 قتهي ال  ةلعيل وال ضالبيل. إلغاش

طدم اسة ناف والاا الت ك ال ءكني قد تةابعي وتدقيس الكم الالائت تل  -
بإلنام  تاالتل تطءوطيي ال الة ه سال عاتالت والاثائس، واركةلاش ب

 تل ملك.  الة ه سوتءاقتي ال صالف والطءكات بارلةنام ب

 هد الدولد وقاجان الت ك ارسة ابي الكات ي ل  تاائ الةاوياليي لص دوو ال -
اقةصاا ال او وقاجان  أساسال ءكني وال ظام ارقةصااي الهائم ط ى 

 العءض وال  م. 
ا  ثال جل يي أكثءآكان ل  تي الذي قد و تياجيلاض احةياقد الع  ي ال - السلبيات هد ت َّ

 تاضاطيي، قارحةياقد ال اواا قاال ط ى ارسة ابي ل   م. أو  ط  يي

اركة از أو  اليالوتاال إلى ط ى ال نلد تل ط  يات اجةهال القد لط ع  -
ا، ي ط ى الءةم تل كاجالا ط  يات شءطيي لصعم ت عالا ط  ي  و تيبالع  ي ال

ا تع ت ال النلاطي والص اطي وال ياحي ر بت سةضعف وت ةالد تدلل ي  
طدم إم إنَّ  ،قد ل صت العكسأو  .ت  . دّ تء ر بُ أوارسةث ال قد العءاو وها 

ا.الداخت إلى  ع ط ى تدقس الدورلط ّ الةهييد سيي س حالي اق ئ ان ولُ   ألضا
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 الخيار الخامس: خروج البنك المركزي من عمليات البيع. 

 إعادةقدام البنك المركزي على شراء الدوالر من وزارة المالية وإعدم أي:  : اآللية
 تية: بيعه وتقوم وزارة المالية ببيعه مباشرة من خالل أحد الخيارات اآل

 
منافذ البيع إلى  تأسيس شركة تابعة للوزارة تتولى عمليات البيع -أ

 تقوم بالبيع المباشر. أو  )المصارف، مكاتب الصيرفة..(،

البيع من خالل المصارف التابعة لها )الرافدين، الرشيد، العراقي  -ب
 التجاري..(. 

 
ا  ويمكن للبنك المركزي الشراء يفيض عن حاجة السوق، ويقوم بعملية ممَّ

 الضخ للسوق عندما يحدث اختالل في السعر )زيادة سعر الصرف للدوالر(
 الشراء من السوق )عند انخفاض سعر صرف الدوالر(.أو 

قد  ا ر سيّ واجصءاف الت ك ال ءكني لةأالي تالات  الكتيءخ والااسعي،  - اتيجابياإل
 ت لين ال طاق ارقةصااي.

 ي.و تيتتدلد ارج تاطات الياقئي طل تلالام ارحةياقد تل الع  ي ال -

 ت هيس تاالا أقضت ل ينل ي العاتي بارسةلااخ تل ط ارت التيع وةيءها. -

 تل الاس اش وال ضالبيل. كثيءاول  إلغاش -
وزالخ ال اليي والي ةيء  باصفلة لظ ص دوو ال هد الدولد ط ى ملك،  - السلبيات

 تيةصي بالذا التء.

ي والت ك الليدلالد تءلكيتءتيتات وتااقهات تل اليناجي الإلى  ل ةاو -
الءقابي وال ي ءخ ط ى حءكي  طأنت  يل بإلى  الذي ل ةاو تءلكدال

ا ل هااجيل الدوليي وال  ا قد ت ال ال ظء ط ى ر سيّ و ،يتءلكيالدورل وقها
، والةد ت ءي ال ي ءخ لها:وارشيان، وت الت اإلالدول والطءكات 

لقابي وسي ءخ بي   وبيل الت ك ال ءكني العءاقد،  أجظ يط يالا ض ل 
الت ك الليدلالد ها الذي ل الن الت ك ال ءكني لنَّ  ؛تء ضءوليأوهذا 

 بالدورل.

تكاجيات الالزتي قد وزالخ ال اليي، ل ةاو هذا الييال ب اش الهدلات واإل -
 الضعف قد تطكيالت وزالخ ال اليي. ال  تانبآخذلل 

قد تؤاي فءوف الازالخ وضعف ختءتالا واجيلاض تاالاها الدورللي  -
ضاقيي تل إاض ءال الت ك ال ءكني لضخ ك يات إلى  قد هذا ال  ال

 اجيلاض احةياقيات .وتل ثَمَّ ال او إلى  الدورل

بطكت كاتت، وقد  سعاللضعف سي ءخ ال ياسي ال هدلي ط ى ت ظاتي ال -
تل الكة ي ال هدلي إلخضاطالا لءةتات ال   ي الة ليذلي  إاالخا بلضء كثيءا 

ج امو أّي ر لاود قإجَّ  طل ملك  ي. قضالا و تيالتيع والطءاش ل ع  ي الحيث 
ال صالف  االخللعد تطاب  لالذا الييال لج  ليضع الع  يات إل

 ال كاتيي.
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  :رفع قيمة الدوالر(الدينار )خفض قيمة الخيار السادس. 

بــَّما رفع سعر الصرف للدوالر إنَّ  - اتيجابياإل خفض الطلب على الدوالر إلى  يؤدير 
ا  علىألموازنة العامة مبالغ إلى ايضيف  أ خرىومن ناحية  تتقاضاه ممَّ

   الديناركبر من أبكمية وزارة المالية حاليا  باستبدال الدوالر 
اجيلاض ال  م اللءاي إلى  قهطيؤاي سلقع سعء الصءف ل دورل إنَّ  - السلبيات

ال تالغ إم إنَّ ال  م الك د ط ي .  قدا ن ل دث تأثيءا أاون تل ط ى الدورل 
والةد سيةم ضيالا قد  بالدل ال،اإلضاقيي الةد سةةهاضاها وزالخ ال اليي 

  عء ل اتل الدورل وقها   جل ال او سةطةءي قد جالالي ال  اف ال هدال 
ا  ال طةءلات ال كاتيي ا تلونشا الةضيم ال اوم وقد لهة ع ال دلد.  ت َّ

 الا. إجلاقلة  م زلااخ 

طدم وواا تءوجي قد ال  م ط ى ارسةيءااات ب تم ةيا: إلى جظءاا  -
 سعالالتلال طام قد الإلى سيؤاي  ملكقإنَّ جةاويي الاق يي الهاطدخ اإل

 والتلال ت ةالات الةضيم.

تء أهذا الييال لةط يع الصاالات الاق يي وها إلى  ال  اشلةّم  طااخ تا -
 كاج  ب داا ت ةالااا.ل ؛ر ل  تس ط ى العءاو

ط ى ارسةث الات ال   يي ا س تيا إضعاف الثهي بالع  ي ال   يي وتأثيء ملك  -
 ي.و تيوال

 جلاواإللنَّ الءقع لع د تيليض الدخال ب  تي النلااخ قد ال عء، إنَّ  -
النلااخ تع د ضءلتي ةيء تع  ي ط ى إنَّ العائ د لعة د ال  ةالاات، 

الضءائم ال تاشءخ وةيء قد ال ظء  إطااخ( تمَّ ن إالدخال، وهذا لة  م )
خذ ب تدأ تيليض قي ي الع  ي ال   يي وت تيس الضءائم اللنَّ  ؛ال تاشءخ
ا  ا   لألضا  الهاخ الطءائيي ل  ااق يل.بس ضءلاا بالغا

كثء واقعيي هد ال –لا اسةيدتت بطكت ص يح  –ال ياسي الضءلتيي إنَّ 
ا قد  اون اإلضءال بال تهات تل تازلع الدخت  إطااخوطدالي، وت عم اولاا تال ا

 ال ةاس ي والضعيلي.
 

 

 

 

 

 



 

 

16 2019 

الييال الءابع ها الييال ال ةلس تع الهاجان والهااطد أنَّ وقد اتلهت ووالي جظء ال   ي ال اليي تع ووالي جظءجا قد 

وال  السات الدوليي وال    م تع قتيعي ارقةصاا العءاقد وتاالاه واولخ تالية  العاتي وها الييال الذي ل هس 

 وقد وال  ةلعيل،ول غد اول الاس اش وال ضالبيل  سعالال ياسي ال هدلي قد ال لاف ط ى ال  ةا  العام لأل أهداف

 ليكان : ،23/6/2015قد  52 /1م / ال ءقم م.طنزجا هذا ارتلاو بكةاب ا 

ا تع قااطد اج  اتا  تاالتل تصاال ال الة ه سقي  لةّم  اا لقابي  اول الت ك ال ءكني قد ط  يات بيع الدورل اولا 

، قام الت ك ال ءكني ط ى ملك، وت ذ ملك ال يل ، وب اشا لها:وت الت اإل تاالوتة  تات قاجان تكاق ي ة ت ال

 وكان ت الا: ،بة الء الهااطد الةطءلعيي والة ظي يي والءقابيي لة هيس اوله الءقابد ال ذكال

ا رسةيدام ط  يات التيع لغ ت الا -أ   .لها:ت الت اإلأو  تااللءقابي الاقائيي بالدلوي الولى ت عا

ا ل هااجيلات الالزتي بطأن ال يالليل وءاشالءقابي الءاطيي باتيام اإل -ب ، ال اقذخ وتع ي ات الت ك ال ءكني قتها

تل  بالا،شءاش الدورل لةّم  الةد تاالواهء ط  يي الءقابي قد هذا الصدا ط ى شلاقيي وشءطيي ال صّم لو

وجةائج خ يءخ وتصم قد ال الالي قد صالح ال  ةلعيل  اثالا آقد ملك لنَّ  ؛اون وضع قياا ط ى ط  يات التيع

قضالا طل تياللي ملك رلةنام العءاو بة ءلء  (،وال ضالبيل وتضء ال ااق يل )بالتلال سعء التضائع

ا لهتال  بال تاائ الةاوياليي لص دوو ال هد الدولد(  .ط  يات التيع تل الهياا )قتها

ط ي ا أ ،تعةءلالا الكثيء تل الظااهء ال عيهي والة دلات الكتيءخالةد والتيئي والظءوف العااتت  ط ى الءةم تل
الةد ت د تل فااهء الة اوزات وال ياللات ال ةع هي  الاقائيي والءاطييات وءاشالي رتيام اإلوله يي والال

 ات:وءاشاإلهم ت ك أاجاه قد أوجدلو  ي،و تيالبع  يات بيع وشءاش الع  ي 
 

 : المركزيفي البنك  موالعن غسل األ بالغتفعيل دور مكتب اإل .أ

و يع إلى  بدل ا اسةعدااجا لالسة ابيأو ،ال كةم لول تءخ ارسةهالل ال الد واإلاالي وال كاجد حَ    تُ 
ملك بةهدلء تل ظد وقد ح  ،تالاتّ ال ة  تات ال االي والتطءلي والل يي الةد ل ةاوالا ال كةم لةهالي وتعنلن 

  (.تاالال ات تكاق ي ة تإوءاش)ال يةصي بت ظ ي الع ت ال الد 
 

 :رهاباإلوتمويل  موالتفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األ .ب

وتالءلم  تاالطداا تطءول قاجان تكاق ي ة ت الإاسة اطت ال   ي وب الاا تكثلي واسةث ائيي تل 
ال ة  تات وارتلاقيات الدوليي وبة  يس تتاشء تع ت ظ ي الع ت  أحدثطدااه ط ى وقس إتمَّ  الذي ،تاالال

ا إالهاجان  ءاقوسيا ال اا:،الةصالت ط ى ال طءول قد ت  س وتمَّ  الدولد،ال الد والت ك  قالاا ت ظي يا
ا ط ى الوي طاليي ل اا  اإلوءاتيي.والي ال طاقات ال اليي وقاجاجيا

 

 :والمعلوماتبناء قدرات عراقية ودعمها بالخبرة  .ج

تكثيف ال الاا تع ال  ظ ات الدوليي ال ع يي تل أوت ب اش قدلات طءاقيي واط الا باليتءخ وال ع اتات تل 
ا  الي يءخ،أوت الةعاقد تع ت ك ال ءائم  وه اك اسة ابي اوليي وت ءي ط  يات الةدللم والةأهيت حاليا

ال الات ال ع يي و يع شءاك إو ال ع ييل،بطكت تكثف ل افلد الت ك ال ءكني وتافلد ال صالف 
 ال اجدخ(.الهضائيي وال الات  الءقابيي، الت يي،ال كاق ي )ب
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 :(I,II,IIIالعمل على تطبيق مقررات لجنة بازل ) .د

وت ليذ  ،تاالالال ياقء وتكاق ي ة ت  االخلنم الت ك ال ءكني ال صالف كاقي باسة داث وحدات إلأ إم
شءاف تءاوعي تالام وقااطد اإل طل قضالا  ال ال،ت يال  250إلى  ال صالف أتااللقع لموس  قءال

 ال صءقد.وتة  تات ارجضتاق لة  يل الااش قد ساو ارئة ان والع ت 
 

 :KBMGو ويونغارنست  تيشرك(  Auditor 4Big)ضمن  عالمية شركات تدقيق معالتعاقد  .ه

وت دلد جهاق  الصيءقي،ات بيع الدورل ل  صالف وشءكات الة الت وشءكات إوءاشتدقيس لغءض 
 الع  يات.الضعف وُستت ضتط ت ك 

 

 :الجوار بشأن الحواالتالتعاون والتنسيق مع دول  .و

 ال ع اتات.عاون والة  يس وتتاال تاقيع تذكءخ تلاهم تع الت ك ال ءكني اللاجد بطأن الةتمَّ 
 

 :تقديم كشف تفصيلي بالمبالغ المحولة .ز

 ال ع اتات ال   ابيال صالف وشءكات الة الت بةهدلم كطف تلصي د بال تالغ ال  الي لةض ل  إلنام
وهيئي  العاتي ل ضءائموالاليئي  ال اليي،ولهام الت ك ال ءكني بةنولد تكةم ال لةش العام قد وزالخ  ،كاقيا 

 وال ةابعي.الة اسم الضءلتد  ةءاضال  الك ب  خ تل ت ك الكطاقات ل
 

ى القضاء على ظاهرة ما  .ح  :الطيّارة()بالصكوك ي سمَّ

ى اسة ال الت ك ال ءكني الهضاش ط ى فاهءخ تا   أجظ ي)بالصكاك ال يّالخ( تل خالل ت الء لُ  َّ
لنام ال صالف بإلهاف الع ت بة ءلء الصكاك بعد تءول إوت الا  ،خء ات الُ وءاشال دقاطات الةه يي واإل

لم ل صت  ل ءي اآلن ت ءلء أي صك تا ور ،قء الءصيداتأكيد ال ظام ط ى تا( ألام قد حالي طدم  3)
الاان ولع ت الت ك ال ءكني بالة  يس تع  ،خ الةد ل ةغءقالا دّ بغض ال ظء طل ال ،قء الءصيداالةأليد بةا

ل ة ءي طل ألي ط  يات سابهي قد ت  اي ط ى ط  يات احةيال باسةيدام ال ال العام لالجةلال  الءقابي ال اليي
الت ك ال ءكني ل ةه ع تتالغ ال اارت بالدل ال العءاقد أنَّ تع العءض  ،اليان قد ط  يات تصءقيي

 ال صالف ال لةاحي لدل  تتاشءخ وقتت ت ليذ ال االي. ألصدختل 
 

 اإلنتاجية في االقتصاد:لتوسيع القاعدة مبادرات البنك المركزي  إطالق .ط

الةه يت تل ال  م وتل ثَمَّ ف تل ح م ارسةيءااات تل أوت تاسيع وت الع الهاطدخ اإلجةاويي ال   يي ب ا ليلّ 
وكاجت قد  ال   د،تل تعنلن وت لين اإلجةاو  جلاوسياسات اإلـ سف ـ لألبعد أن ط نت  الدورل،ط ى 

تل أوت ملك قام الت ك ال ءكني  ارسةيءااات،ال نلد تل وتل ثَمَّ  ،ارسةالالكد جلاوةالتيةالا تغارخ قد اإل
تءليان ال ال  (6)بإقءاض ال صالف ال ةيصصي وال صالف الياصي ب ت غ قدله  تالليييبي اخ 

 .لة الت ال طاللع الص اطيي والنلاطيي والعهاللي وال طاللع الصغيءخ
 المدفوعات أنظمةتطوير  .ي

ا إال دقاطات وتهاصي الصكاك  أجظ يل قّال الت ك ال ءكني ول اّ  واطة ااه بدلالا طل ةءقي  ،لكةءوجيا
الت يي الة ةيي  إقالووكذلك  وال  اقظات،ال صالف ال كاتيي والياصي قد بغداا    يعال هاصي اليدولي ل

وتاحيد ال ااصلات الت يي ل صكاك ال   ابي ط ى و يع  الاق د،م الدقع بالة نئي وال ه ّ  جظ يل
 الةنولء.تل ط  يات  ل صكاك وال دّ ال صالف لغءض تاقيء ح الي أكتء 
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 تقييم امتثال المصارف بالتعاون مع شركة تدقيق عالمية .ك

الةهييم قء هذا اولا (،CAMELS ظام )ل اتهييم ال صالف وقها لغءض  طال ييتدقيس شءكي الةعاقد تع تمَّ 
اتيام وتل ثَمَّ  ،ل ت ك ال ءكني ول  ةعات يل تع هذه ال صالف الاقاف ط ى أوضال ت ك ال صالف

 تهءلء تصيءها. أو  ات ال  استي لةص يح أوضاطالاوءاشاإل
 
 

 ومعاونه موالتحديد أهمية مدير مكافحة غسل األ .ل

وتعاوج ،  تاالال صالف وشءكات الة الت بالاصف ال دلد ل ال ي تدلء تكاق ي ة ت ال إبالغتمَّ 
 تصءقيي.أو  تؤس ي تاليي هاتيل الافيلةيل تل الافائف ال ال ي ليّ اصف ب
 

 فرض العقوبات والغرامات المالية الرادعة .م

ا لةهاللء هيئات  الءاطيي،ات وءاشقال اإلإوقد  لااصت الت ك قءض العهابات والغءاتات ال اليي قتها
طدا تل ت ث د تطكيالت الت ك  الةلةيش ال يداجد وال كةتد تل خالل ل  ي قءض العهابات الةد تضمّ 

تطييصالا ل   اات ال اضيي قي ا لةع س بالةصاللح تمَّ  ال ياللات الةد أنّ إلى  وجطيء ه ا ال ءكني،
ال ءاوعي وتطييص  ط  ياتإلى  واسة اااا  تك يل ا،اُط يت لالا اله يي والولالي ط د  ال  ءكيي قد

% تــل 15أكثء تل إلى  الت ك ال ءكني طهابات تاليي كتيءخ ا تصت إاالخت  س  ال ياللات قءض
بـت طهابات  ،ات الـــءااطيوءاشاتيــام اإل الــ ءكني قدلأس ــال بعض ال ـصالف. ور لــةءاا التــ ـك 
ا تل الهضالا كثيء ه اك وتأللخ الت ك تثيالا.  لالا قدصالتي وبطكت ت ة ء وةءاتات بهدل لم لعءف  ألضا

ا كطلا خ تدّ تام الهضاش ت ذ أ  بالعهابات الءاطيي الةد اتيذها الت ك ال ءكني. اقال ي، وجءقس قيا
 

ال صءقيي وال اليي وطل تااكتي  جظ ي ي قد التااكتي الة الات ال اص لم ل ة ع العءاو خالل طهاا تل النتل تل

الةه يي  جظ يوطل اسةيدام ال ،ليات ال اوآال ياقء وضتط  إاالخال عاليء الدوليي لة هيس ارسةهءال ال الد و

 واليدتات.الع  يات وال عاتالت  إاالخال ة الخ قد 
 

 العراقي:معوقات رقابة البنك المركزي  -1

ا  إاالختالد  وت ارلتهاش ب  ةا  ألي كتيءخ ل ءقابي اللعالي وجةيذ خ اات تال ي ووااخ تل ط االت ك ال ءكني حاليا
الهدلات  النتل لت اشتء ل ةغءو طااخ تدخ تل هذا ال لكلّ  ،كلاشخ وقاط يي الءقابي ط ى ال صالف وال ؤس ات ال اليي

ا قد ب ائأال   يي وتاقيء  الا. ولااو  الت ك ال ءكني صعابات و ي قد ت الء الع ت اوات قعالي ل ءقابي ج ضد قدتا
 أبءزها:تل تالوثي ستا: أال صءقد والءقابي ط ى ال صالف وال ي ءخ وملك ل   ي 

 للمصارف وبقية المؤسسات المالية دارية والتقنيةضعف البنية التنظيمية واإل .أ

ا الستا:،  ت دواخ لة كاقات جط ت كلئ ط ىوهد  رلتلال تياقء ت ح ارئة ان والة اليالت بارلتتاق وألضا
العااتت ال ياسيي والت يي قد  أثءقضالا طل تع طدم اكةءاث ال هةءضيل وال ةعات يل تعالا بالاقاش بالةناتاتالم، 

ال ياقء، وت الا  إاالخالءقابيي الداخ يي و جظ يتي ف ت ك ال صالف قد الوإنَّ بيئي الط ال بصلي طاتي. 
تال ات صعتي وت دلات  ال ءكنيالت ك كاهت ، ل هد كت ملك ط ى لها:وت الت اإل تاالة ت التياقء 
ا  حداث تغيءات واهءلي قد ت الء ت ك ال ااجمإا قد ا كتيءا وقد ق ع الت ك ال ءكني شاقا  ،كتيءخ )ت ظي يا

ا(. ا وتأهي يا  ولقابيا
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 في عمليات االستيراد أفضل عزوف المستوردين عن اتباع االعتمادات المستندية وسيلة   .ب

اطةاا الة ال ت ذ إم  تل ح،الا لم ال ااقن الةد ت  الا الت ك ال ءكني ل دقع بالذا ارت اه قإجّ تل ءةم ط ى الو
ة تالم تل صغال الة ال الذلل ل دون قد الة الت ال تاشء ستيالا ور سيّ ا أنَّ أس ا: الة عي ات ط ى هذا الُ 

 الضءلتيي.ةيءها قد فت ةيا: اول ال   ات أو  ات ضءلتييوءاشور ليضعالم إل والداا،سالالا ر لك لالم 
 

 المصرفيشيوع التعامل بالنقد بدال  من استخدام الجهاز  .ج

تام ت هيس أ اكتيءا  اطائها تا زالت فاهءخ الةعاتت بال هد قإنَّ  ارسةيءاالي.الة اللي  ول ةد ملك حةى ل  عاتالت
ا . كاقي الي ط ى ال  هاتلقابي قعّ  ا م ال  اّ  ّ  لةإم  تل تعاتالت الة الت ت ءي طتء الالاتف،وأنَّ كثيءا ل تت غا

ا ااخت  خء، وتةلاقم هذه ال  تيات تع تنالد ه ءخ م ال ت غ جهداا ل الم الة الت قد الت د اآل  َّ ولُ  العءاو،جهدلا
 اليالو.إلى  المأتاالال ااق يل و

 

 المكملة لدوره الرقابيأو  بعمل البنك المركزيجهزة ذات العالقة القصور والضعف في األ .د

وال   ات ال  ءكيي والضءلتيي ووالاز تكاق ي  ارسةيءاا،وازات إو الطءكات، ا قد ت  يت ر سيّ و
 وةيءها. ارقةصاالي،ال ءل ي 

 

 الوطنية فر البياناتاعدم تو .ه

ةالا وال ةع هي بال ااجم ارقةصاالي والة اللي والضءلتيي وةيءها تل التياجات الاق يي الةد ت اطد طدم اقّ أو 
 الت ك ال ءكني قد الدلاسي والة  يت والءقابي. 

 

 جهزة المرتبطة ضعف القدرات والخبرات في األ .و

ب كاق ي ةطكيالت ال ع يي الو يع والنخ ال ع يي بالءقابي والة ءي والة هيس قد ضعف الهدلات واليتءات قد ال
والنخ الدولي ختءخ وقاطدخ أر ت ة ك  تاالبعض ال ءائم الةد ت دلو ض ل ة ت الور سيّ ا أنَّ . تاالة ت ال

حكام الة ءلات ال اليي ل ةعاتت تعالا، ور تاود لدلالا خ ليي قد ال لاهيم وال  السات والأو  لالسةيتالات ال اليي
كالذي   تاالال ااجم ال ةعه ي ب ءائم ة ت الُكّت ت ك الهضالا، تع طدم وواا قاجان ل ةاطم  الةد تيصّ 

ج نها أات الةطءلعيي والة ظي يي والءقابيي الةد وءاشت اإلوقد أاّ  ،2015خالل ط ي  ت  س ال اا:  وَ صدَّ 
 تل الوو  لها:وت الت اإل تاالالت ك ال ءكني قد ال  اات الخيءخ تل ارلتهاش ب  ظاتي تكاق ي ة ت ال

ا  ،كاقيا  خءاو العءاو تل ال   هي الءتاالي قد الةص يف الدولد ولااصت الت ك ال ءكني ت  يس إإلى  أا ت َّ
 تاالات والءقابي تل خالل تأسيس ت  س تكاق ي ة ت الوءاشال الاا وط ى ال  ةا  الاق د لةلعيت اإل

 .وال الات مات العالقيالازالات و يع الذي لضم  لها:وت الت اإل
 

 العدد الكبير من مكاتب الصيرفة .ز

 الةك يف(،تالي ا  )قتت لخصي 1922تااقهات لةأسيس تكاتم صيءقي وب دوا أن ت ح  ت ك ال ءكني لستس 
ا كتيءاا ط ى الت ك ال ءكني قد اإلطّك  وهذا العدا الكتيء لُ  ت ك ور سيّ ا أنَّ شءاف وال ي ءخ والءقابي، ت طتئا

االلي وت استيي ولقابيي ل كل الءكان إ أجظ يلكةءوجيي ور إ أجظ يلدل ا  تولي  ،قءااأدال تل قتت تُ  ال كاتم
 ؛)الدورل(ي و تيوهد تعة د بطكت ك د ط ى الت ك ال ءكني قد ال صال ط ى الع  ي ال بالا.الاثاو أو  ليالاإ

، اآجلا إليالا  أشءجاالةد ، ل يصائص ال عءوقيي و تي الم قد طءض الع  ي الاله ال اليان قد العءاو ر لُ  لنَّ 
ا   اجدتاو.هيك ي ت ك الطءكات تل خالل ط  يات  إطااخول ءي حاليا
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 واألمنيةاالضطرابات السياسية  .ح

ب ا قد ملك ارسةث ال واراخال الذي لة   خالو  ،وضال ارقةصااليالةد ت عكس بطكت تتاشء ط ى ت  ت ال
 ال اليي.حاالي ال االا أُ تع اجعدام الهاطدخ ارجةاويي و الت د،

 

 مظاهرها:ضعف كفاءة السياسة المالية والتي من   .ط
 ي ور ل اطد قد خ س قاطدخ و تياسة ناف احةياقد الع  ي الإلى  ارسةالالكد والءلعد الذي لؤاي جلاواإل

 حهيهيي.جةاويي إ

  الضءلتد.ضعف كلاشخ وتطءلعات ال الاز 

    ل دولي.طداا وت ليذ وتءاقتي ال اازجي العاتي إال اليي وجظام  االخجظام اإلف تي 

  ات.لءاااإلطدم وواا تءوجي قد تيليض ال لهات تع صعابي زلااخ 

  ا  ،تاازجات طاتي بع ن كتيء إصدالاسة ءال ال ياسي ال هدلي،  أهدافتة  تات ووا لة اسم طك ي  ت َّ
ا ط ى الع  ي ال  أكتء تل الاالا ت الا.ي و تيولي س ق تا

د حة يي اول الت ك ال ءكني قد ه اك طالقي تتاشءخ بيل ال اازجي العاتي وبيل تيناجيي الت ك ال ءكني تؤكّ إنَّ 
ا تعكس ت ك العالقي وت السي ط  يي التيع،  ك ا تء  ،الثء والعالقي الك يي بيل جلهات ال اازجي وبيع الدولألضا

 تاضي  .
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 :اخلالصة
 هما:عملية بيع الدوالر من قبل البنك المركزي تحقق غرضين  أوال  / إنَّ 

تال تصدله الدورل ال ُ إم إنَّ و اليالويي.ت الت جلهات ال كاتي )بالدل ال( وتغ يي ارسةيءااات والة الالت  -أ
قإنَّ  ،أساسال كاتد بطكت  جلاوتصدله اإلوال  م ط ى الدورل  ،وزالخ ال اليي )تصدلء ال لط اليام(

التلال سعء إلى  تهييد ط  يي التيع تؤايوإنَّ  ال  م،أو  الت ك ال ءكني ر ل ة يع الة كم قد العءض
ال ضالبات وت هيس هااتش لبح طاليي قضالا طل  سعاللألالتلال ال  ةا  العام وتل ثَمَّ صءف الدورل 

 وداا.
وقاجان العءض  ال هد،تهييد التيع لة اقى وقاجان الت ك ال ءكني وال تاائ الةاوياليي لص دوو قضالا طل أنَّ 

 وال  م.
 والل اا،ع ط ى ت السات الة الت والةنولء كاله ا لط ّ أو  اةءضا أو  اك    التيع:تهييد قإنَّ  ،أُخء تل جاحيي  -ب

خ قد طدّ  ق اا ح هاتأو  تع ضعفور سيّ ا  وال ي ءخ،ة ناف والاا الت ك ال ءكني قد الءقابي سوا
 الدلاسي.ليالا إشالت أالةد  خء العااتت الُ قضالا طل  العالقي،ال ؤس ات ال كاتيي مات 

ملك  ، وتل ةيءتام الت ك ال ءكني سا  ت تيي ال  م ط ي أال خيال قل دورل،  أُخء قد ةيا: تصاال و
الييالات ال ذكالخ، تل ةيء الييال أنَّ إلى  اإلشالخ ه ا ي صت اجاليال قد قي ي الدل ال العءاقد. وجاا  س

خيال أنَّ ولتدو  ،ال تاائ الةاوياليي لص دوو ال هد الدولدأو  ط دتا تةهاقع تع قاجان الت ك ال ءكنيالءابع 
ا تع الهاجان وال تاائ وقااطد وقااجقء: والها الييال ال اةءضا أو  اطدم الةهييد: ك     ،ال اويل كثء اج  اتا

 تع ي ات وتاويالات الت ك ال ءكني لنام ال صالف بة تيسإو تاالتل تصاال ال الة ه ستع الةءكين ط ى 
ات قاجان تكاق ي ة ت إوءاشتلعيت قضالا طل  ،لها:وت الت اإل تاالقد تا لةع س ب كاق ي ة ت ال

 .بالتءوالنخ وال ؤس ات ال ع يي بض    تلعيت اول الو ،لها:وت الت اإل تاالال

 ثاني ا / كيف يمكن تخفيض أو إيقاف مبيعات الدوالر من قبل البنك المركزي العراقي؟

 أن ت يلض تتيعات الت ك ال ءكني تل الدورل قد ال ارت اآلتيي: ل كل         

تيليض ط ن ال اازجي العاتي ل دولي، حيث إنَّ الع ن الذي لةم تغ ية  ب اارت أو س دات ت  يي لع د ضخ  -
ال كاتي لدل ال ةيء تغ ى بالدورل، والذي تة ال ج تي كتيءخ ت   )الدل ال( بطكت ةيء تتاشء إلى ق م 

 ط ى الدورل؟

ا ل دورل قد ال او. -  زلااخ صاالات اله ال اليان تل ال  ع واليدتات الةد تاقء طءضا

 ل خالو العءاو إلى الداخت.زلااخ الة الالت تل خالو العءاو لغءض ارسةث ال، أو زلااخ ت الالت ال هي ي -

 تاقيء فءوف ارسةهءال قد الت د ل  ي الي اون ه ءخ التاال ب ثاا طل تالم آتل لالا. -

تاقيء اليدتات الص يي والةع ي يي واليدتات الخء  الةد ت د تل فاهءخ ال صال ط ى ت ك اليدتات  -
 خالو العءاو واقعالا بالع  ي الو تيي.

ارسةيءاا وارةءاو ال  عد، التء الذي له ت ال  م ط ى الدورل تل والي ولاسع ال ي ءخ ط ى ط  يات  -
 الهاطدخ اإلجةاويي الاق يي تل والي أخء  وبالةالد ال نلد تل ته يت ال  م ط ى الدورل.
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 آلتية:ويمكن القول بأنَّه يمكن للبنك المركزي أن يتوقف عن عملية الدوالر في حالة تحقق المعادلة ا
 

 ات القطاع الخاص العراقي + تحويالت غير المقيمين إلى الداخل + االستثمارات األجنبيةصادر

= 

استيرادات القطاع الخاص + تحويالت المقيمين إلى الخارج + تحويالت المقيمين الشخصية إلى 
 الخارج + نفقات السفر والعالج والدراسة وغيرها + الرواتب التقاعدية المحولة إلى الخارج.
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 :والتعليمات التي تنظمها نشاء نافذة بيع العملةإمنذ  مبيعات الدوالر

ال صالف قد اليالو لغءض تأتيل حاوي  ألصدخي تهام بة تيي ق تات تعنلن و تيجاقذخ بيع الع  ي ال أنَّ إلى  اإلشالخ جاا   
 لت يال اور( 399)إلى  آجلي الذكء ب ت غ وصت إو ارا  خء الُ  ةءاضوال ،ال او تل ارسةيءااات اليالويي ل عءاو

ا خالل  إم  ،(2018ةالي جالالي ال  ي ال اليي ال  ةاليي قد )إلى ( 2003ي قد طام )و تيت ذ إجطاش تناا الع  ي ال ال دّختهءلتا
وال تالغ الالزتي ل  او بيت هللا ال ءام  ،خء قاتت ال اقذخ بةأتيل ال نش الكتء تل ال تالغ الياصي بالة الخ واليدتات الُ 

تل ال تيعات الك يي  %80هذا ال نش  تَ وق تات الازالات مات الة الت الذاتد وشكَّ  ،وبعض ارسةيءااات الياصي بالدواش
ا ( ت يال اور99)تل خ ال طال إليالا أطاله تا لهء:  دّ التيع ال هدي قهد ب غ إو ارا ل  تا ليصّ  أتا قد ،قاال ال دخ ل تهءلتا

 .طالهأت يال اورل ل   اات  498,669و الد ال تيعات الةد ب غت إتل  %20 تَ وبذلك شكَّ  ،
ة لسنة جنبية كما وردت في تعليمات بيع العملة األجنبيفي نافذة بيع وشراء العملة األ االشتراكلية طلب آونستعرض  

2017 : 
ال صالف الءاةتي بذلك لد  تءاس يالا قد اليالو لة الت الع  يات  ألصدخلهام الت ك ال ءكني العءاقد بةعنلن  .1

 ي.و تيا بالع  ي الال صءقيي ال   ا  بالا قاجاجا 

اائءخ الع  يات ال اليي إلى  التيع ال هديأو  ال صءف قد اليالو ألصدخم ق م شءاش الدورل لغءض تعنلن لُهدَّ  .2

 لنلد ط ى أرَّ  ،ي تل ح اب  ال الي ال لةا  لد  هذا الت كو تيالدلل/ ق م جاقذخ بيع وشءاش الع  ي ال إاالخو

 تهدال تتالغ تعاتالت النبائل.  ىتت غ الةعنلن ط

ا ل ا ضي ل ةدقيس ل ةأكّ وساف تكان هذه ال  ابات تعءّ   إلوال ال تالغلةّم  وبيالق  َوَلاَ،د تل بيع ال صءف وقها

 اآلتيي:ولكان ال  م ُتعنزاا بال ءقهات  ،هذا الت كإلى 

ل هذا الت ك ال  م تل ح ابات ال صءف ال لةاحي لدل  بالدل ال بيع وشءاش الدورل الةد تياّ  اسة الخ -أ

 وبإتكان ال صالف ال صال ط يالا تل خالل اائءخ ال  استي قد هذا الت ك. ،العءاقد

ي الةد تءةم بطءاش الدورل جهداا تل خالل و تيع  ي البيع وشءاش القد ط كطف بأس اش شءكات الةاسّ   -ب

 ال صءف.

ي تل خالل و تيتل أس اش النبائل قتت اشةءاكالم قد جاقذخ بيع وشءاش الع  ي ال الة ه سلةاوم قيام ال صالف ب .3

وقاائم ال ظء الدوليي وقاائم ال دلويل قد  ،(OFACي )و تيخ تل قتت تكةم تءاقتي الصال الالهاائم الُ عدّ 

 ،ت ال ؤس ي ال اليي الةتعات الهاجاجيي كاقيوتة  ّ  ،ال  ظاللل لد  الت ك ال ءكني العءاقدأو  ،الهائ ي ال اااش

 39لقم  لها:وت الت اإل تاالهاجان تكاق ي ة ت الل اقءض ةءاتات وقها قضالا طل ، لال ت غ ال  اّ  إطااخو

حد أس اش ال طةءكيل قد جاقذخ أ فالء بعد الةدقيس الالحس تل قتت الت ك ال ءكني العءاقد أنَّ  امإ ،2015ل  ي 

 .قد الهاائم ال طال إليالا تدلوي طل قءلس تؤس اتكم و تيبيع وشءاش الع  ي ال
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التي  ،ات الواردة في التعليمات أعالهجراءعلى أن تلتزم المصارف وشركات التحويل المالي بالضوابط واإل
 على: تنصُّ 

ي قد هذا الت ك و تيالدلل/ ق م جاقذخ بيع وشءاش الع  ي ال إاالخارلةنام بةنولد اائءخ الع  يات ال اليي و .1

تل كت شالء ط ى أن لغ د الكطف أوو  اسةيدام  ا( لاتا 15وأن لكان تهدل   خالل تدخ ) ،بالكطف الطالءي

 ال ع د.ال تالغ الُ عنزخ خالل الطالء 

ط ى أن تغ د ال  ةليدلل ال الائييل وأوو  اسةيدام  ،خ أقصاها شالء بعد الة ليذكطاقات ت  ي يي خالل تدّ تهدلم  .2

 ال ع د.زخ خالل الطالء ال تالغ الُ عنّ 

ت الا وتاثيهالا  الة ه سالنبائل وت تيس تتدأ )اطءف زباجك( و أتاالارلةنام ب ة  تات اإلقصا  طل تصاال  .3

تل خالل  ،2015ل  ي  39لقم  لها:وت الت اإل تاالاجان تكاق ي ة ت ال ا ت صان ط ي  قد قل اوقها 

والغالي تل طالقي الع ت وقتيعةالا وال ةابعي  ،وجطاقات  ،وأوضاط  الهاجاجيي ،الةعءف ط ى هالي الع يت

 الع يت.ال  ة ءخ قد كت تا لةع س بعالقي الع ت تع 

 الع يت.تل ص ي التياجات وال ع اتات الةد حصت ط يالا تل  الة ه سات إوءاش باتيامارلةنام  .4

ل قي  حءكي ال  ا: وأوو  اسةيدام ل ةلظ ال صءف بكطف ح ابات  ال لةاحي لد  ال صالف ال ءاس ي لتيّ  .5

 الت ك.ال تالغ ال  الي تل قتت هذا 

 لةض ل: اقد حالي ارطة ااات ال  ة دلي ل  ك ال صءف َت لا  .6

 الط ل.تهدلم اليدتي وت ة دات أو  التضاطيتا لؤلد شءاش     -أ

ح ا: ال  ةليد الخيء إلى  تا لؤلد ت الت ال ت غ تل ح ا: ال صءف ال لةا  لد  ال صءف ال ءاست -ب

 )ال هيهد(.

ي و تيبيع وشءاش الع  ي القد تيضع ال صي ال هدلي الستاطيي )الُ هدلخ( ل  صالف وشءكات الةاسط  .7

ا.ال   ا  بة ال الا  ةءاضي ولألو تيد حاوي ال ااق يل ل ع  ي الوب ا ل تّ  ،ال ءكنيلةهدلءات الت ك   قاجاجا

ل أوو  الصءف الستاطد تل التيع ال هدي تع ارحةلاف ب  خ تل ت ةلظ ال الات التائعي بكطف تلص د لتيّ  .8

 الس اش.والةأكد تل طدم وواا تطاب  قد  ،وت دلد الغءض تل الصءف ،أوليات النبائل

ي و تيبيع وشءاش الع  ي القد ي لطءكات الةاسط و تيال صالف تَ  يم ال صي ال هدلي تل الع  ي الط ى  .9

 .ت ة سّ لخ لكت تااقل أورا بأول لية  ى بيع ال صي ال هءّ 

 ، عاليء الةهييم ال عة دخ تل قتت هذا الت كل اتعنلن الءصيد وقها  ةءاضا ح م ت تيي ق تات الطءاش للة دّ  .10

 اولي.تهيي الا بطكت  إطااخلةّم  والةد
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ل  ابات ال  ةليدلل ال الائييل تل خالل وس اش تالييل ت ازلل  لصدخل از ت الت تتالغ تعنلن ال  .11

 تع ارلةنام باإلقصا  طل ملك وتعنزاا ب ا لثتت ملك. ،م الة الالت قد العءاو وخالو     تبالة الت و

ط ى ال صالف وشءكات الة الت ال الد ارلةنام ب ةائج الةص يف الةد اطة دها الت ك ال ءكني لة دلد   .12

 ي.و تيالال صالف وشءكات الة الت ال الد ل  طالكي قد جاقذخ بيع وشءاش الع  ي  اتةثالالوي 

ز بال  ة دات قد حالي وواا ق م إضاقد جهدي تل قتت ال ااق يل ل ءي تدقيه  تل قتت ال صءف ولُعن  .13

 .لةغ ية وتُ  م تااقهي الت ك ال ءكني 

 أعاله:ة الواردة ضمن التعليمات جنبيأحكام بيع العملة األإلى  اإلشارة ونودُّ 

 ألفال ال لكت اورل ) 1190لكان سعء بيع الدورل لةعنلن لصيد ال صالف لد  ال ءاس يل قد اليالو  .1

( ال ال )ططءخ 10) كاقيا  لة اوز هاتش بيع الدورل ل اس اش ط ى أرَّ  (،ل دورل الااحد اوتئي وت عان ال الا 

  اورل.اجاجيء( لكت 

زبائ   ال  ةالالل وتطءوطيةالا  أتاالتل سالتي تصاال  الة ه سم ال صءف إقءالاا لةعالد ب هةضاه بلُهدّ   .2

وبيالق  لة  ت ال صءف  2015ل  ي  39لقم  لها:وت الت اإل تاالوارلةنام بهاجان تكاق ي ة ت ال

 .ملكالةتعات الهاجاجيي ال ةءتتي ط ى ُكّت 

 ت ةاقيي ل طءوق الاالاخ قد هذه الةع ي ات.ي ةيء و تيشءاش ل ع  ي الأو  عط  يي بي يد ألّ  ةتعَ تُ  .3

في تعليمات بيع العملة  ة الواردةجنبيعامالت المسموح بتمويلها قانونا  بالعملة األمالإلى  اإلشارة وكذلك نودُّ 
 :2017ة لسنة جنبياأل

 اسةيءااات ال  ع واليدتات. .1

ال دقاطات ال  ة هي مات الص ي بالة اليالت ال صءقيي وارئة اجيي الةد التتط بالا النبان تع  .2

ولة  م ملك أن ل ةلظ ال صءف  ،ط ي (اللاائد ال  ة هي أو  ارلةنام )أصتال صالف خالو العءاو 

 د:أتلل النبان لةض ل تا بإقءال تاثس ت

ع بيل النبان وال صءف الذي ت    الة اليالت ال صءقيي ارئة اجيي خالو طهد الهءض ال اقَّ  -أ

 لو   الهءض. حَ    تع الةلاصيت وال تم الذي تُ  ،العءاو

العءاو طل قءلس ال الاز ال صءقد إلى  الة اليالت ال صءقيي وارئة اجيي أصتتهدلم تا لثتت اخال  -ب

 قد العءاو والالدف تل ال صال ط يالا واسةيداتالا ل غءض مات .
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ا تل اول الت ك ال ءكني العءاقد قد وذ: ارسةث ال ال .3  ح بة الت اآلتد:  َ لُ  و تداج القا

ال دقاطات ال  ة هي ط ى ارسةث الات اليالويي قد العءاو وبعد تهدلم ال  ة دات الثتاتيي لة الي  -أ

 ال  ة هي.الضءائم تع ال كاتي العءاقيي وباقد ال الات مات العالقي بال دقاطات 

 الا.ت الت تتالغ السالم ال   اكي لألواجم قد حالي بيعالا وكذلك ت الت تتالغ العاائد ال ات ي ط   -ب

قد حالي بيعالا وكذلك  و تدالأو  ت الت تتالغ السالم ال   اكي ل ااقل طءاقد تهيم قد اليالو -جـ 

 ت الت تتالغ العاائد ال ات ي ط الا.

بعد تهدلم تا لؤلد  يالة الالت لةأتيل جلهات ال عيطي العائ يي ل عءاقييل ال هي يل قد اليالو إقاتي اائ ي .4

 (،اورل فرآ )خ  ي( اورل شالءلاا 5.000حةى ) تاالوتصدل ت ك ال ،وبيان ص ي الهءابي ،ملك

 ةءاضوط ى الت ك ال ءكني العءاقد تااوالي ال  تات اإلضاقيي ل  ااق يل العءاقييل ط د ووااها ل

 شءطيي.

دخ قي ةالا ب اوم الة الالت طل ال عاتالت الصاليي لتيع العهالات ال    ي قد العءاو وال ؤلّ  .5

الاليئات الهضائيي ل عءاقييل ال هي يل قد اليالو إقاتي أو  ال دلءلي العاتي ل ة  يت العهالي اسةطالاا تل

ل  الث أو  ب اوم تأليد تل ال الات ال يةصي، ط ى أن لكان ت  ك العهال لصاحم ال عات ي ،اائ ي

تت حصال  ت  ك العهال قد ت هس ل  ااقل قإنَّ  :أي ،قتت حصال  ط ى اإلقاتي الدائ ي خالو العءاو

ةيء ال هي يل تل الواجم قد العءاو الذلل لط  الم قاجان ارسةث ال ل س لالم  نّ إو ،الدائ يط ى اإلقاتي 

 .تل تدخءاتالم الياصيتمَّ  ، تا اام شءامها قدبيع وت الت تتالغ العهالات

 لألواجم.لها والات لس يي طءاقيي الةعالضات الةد تهءّ  .6

العءاو لغيء العءاقييل وال ااطي قد ال صالف ال  ازخ قد العءاو، هي قد ت الت الدخال ال ة هّ  .7

 )الااائع تاالوتصدل هذه ال ،ول ةلظ ال صءف ب  ف لةض ل كطف ح ا: قالم الة الت

 العائد ال   ا: ط يالا. أساسأو  لوتعدّ  ،وال دخءات( الةد أواطالا قد ال صءف

ال كاتيي والعاتي طل احةياواتالا الةد ر تاود لالا هذا الت ك تل ال ؤس ات إلى  ال  تات الةد تءا .8

الءس يي  تل ال صاالالةد ر ت ة يع ت تيةالا أو  ،تيصيص ض ل ال اازجي العاتي ارت االي ل دولي

 .خء الُ 

 ملك.ال عال ي ال تيي خالو العءاو الُ عنزخ ب ا لثتت  ةءاضالة الالت والتيع ال هدي ل .9

م ل   تي الدالسيل ط ى ال لهي الياصي )بعد أن تهدّ  قي ا ليصّ ت الت جلهات ولواتم التعثات الدلاسيي  .10
م هدَّ إم لُ  لخ(إ وط اان الدالس... ال   ابي ال صءفق تات مولالم لة الت ت ة هاتالم ط ى الع اولل 

زالخ الةع يم العالد بةأليد و اتهءوجا  ،ال صالف ال  ازخ وقءوطالا قد بغداا وال  اقظاتإلى  ال  م
ا لةض ل الةأليد و ل ،ا قة ت ت لا  الاوأجّ  ،وبك لي الدلاسي ل  الم خالو العءاو ،والت ث الع  د ألضا

ول ةلظ ال صءف ب  ف لةض ل تلاصيت ال تالغ ال صءوقي  ال كل،تصءوف الدالس الطالءي وك لي 
 وأس اش الدالسيل ال صءوقي لالم. ال هءل( )بال عء
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ال عة دخ قد الاليئي الاق يي  اآللييل لواتتالم وقس  اَّ لم تُ  لال ةهاطدلل الءاةتيل ت ّ ت الت لواتم  .11

طل قءلس وكي   أو  وملك بةهدلم ق م ت ءلءي تل ال ةهاطد قد اليالو طل قءلس سلالات ا ل ةهاطد،

د ال صءف ال ع إلى  ،لة الت ت ة هات  ط ى الع اولل ال   ابي )ال صءف وط اان ال ةهاطد...الخ(

 وقءوط  قد بغداا وال  اقظات تهءوجي بةأليد اائءخ الةهاطد.

ا  ( اورل3.000لكان التيع ال هدي ل  ااق يل ال  اقءلل وال اقدلل بااقع ) .12 )ثالثي آرف اورل( شالءلا

 إليالا.ت ههت حاوي ال ااق يل  إماملك   ىول ةنم الت ك ال ءكني بةغ يي تا لنلد ط

ا تل خالل تاقع  اإللكةءوجد طل تتيعات  تل جاقذخ بيع لهام الت ك ال ءكني العءاقد ب .13 اإلقصا  لاتيا

ال ع اتات، وجءقس لكم ج م إلى  ا ل تدأ الطلاقيي قد الاصالي بطكت تلصي د تأكيدا و تيالع  ي ال

 الدورل:تتيعات 

المبيعات النقدية  مليون دوالر

 في الداخل 
)ماليين 

 الدوالرات(

المصارف في  أرصدةتعزيز 

 الخارج
 )ماليين الدوالرات(

المستلم من وزارة المالية 

مقابل )بمليارات الدنانير(
 الذي باعته الدوالر

 المدة

  642,181 396,518 76,059 2018إلى  2003

 

ا  ولظالء ملك بأن وزالخ ال اليي اسة  ت تءل يان ال ال تهابت الدورل الذي باطة  الى الت ك  642قدله أكثء تل  تت غا

، وبدون هذه الع  يي لة  م قتع هذه ت  تل ال او تل خالل بيع الدورلال ءكني، وان هذا ال ت غ )بالدل ال( تم س 

 اجاتد( الذي )ال الك يي وت  ي الا الى وزالخ ال اليي وهذا لع د تاسع العءض ال هدي بطكت تلءق ولكان ب ثابي

طل طدم وواا تصدل آخء لة تيي ال  م ط ى الدورل ت ا لع د اجاليال سعء لضء: الاضع ارقةصااي ل ت د، قضالا 

 صءف الدل ال.
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إلى  الت ك ال ءكني العءاقد لهام بتيع الدورل ال هدي أنَّ إلى  جطيء اال تاطي ااخ يا  تاالت  ال ال قي ا ليص  

)شءكات الصيءقي( لغءض ت تيي حاوي ال او الداخ يي لةاتيل ت ةالا ال صالف وال ؤس ات ال اليي ال  ضالي 

 اوقها  ،ال ياحي والعالو والدلاسي وةيءها تل التال الياصي بال ااقل العءاقد ةءاضتة  تات ال  اقءلل ل

ي الةد تةم ط  يات التيع تل خاللالا ل  ااقل  ضاابط والحكام ال  نتي ل  ؤس ات ال اليي ال صءقيي وةيء ال صءقيل

 ة م الت دان.أوهذا ال اضال تع ال ب  قد  ،تتاشءخا 

(، لغءض 1,922ا تال بالة اوي لكت تكةم صيءقي )طداها حالي  ا هد حصي أستاطيي تُ ال تالغ الةد تتال ااخ ي   نّ إ 

$ لكت 3,000)سياحي، طالو، الاسي( بهي ي  خالو العءاوإلى  بيع الدورل ل  ااق يل العءاقييل الذلل ل اقءون

 ت يان اورل.  99,432ها  2018جالالي إلى  2003ا ت ذ بيع  جهدا تمَّ  ت  ال تاوإنَّ ت اقء، 

تل  %50 ب  تي الستاطيياجيلضت حصي ال صءف إم  ى الت ك ال ءكني خ ي لةه يت ال تيعات ال هدلي،وتت ّ  -

اجيلضت حصي تكةم الصيءقي  ، قد حيل2019اورل قد شالء كاجان الثاجد  ألف 150إلى  ألف اورل 300

، بالدف ت لين اسةيدام 2018اورل قد شالء كاجان الول  ألف 70إلى  اورل ألف 130تل  %46الستاطد 

( والة الت طتء وكالش الطءكات العال يي ل ة الت Visa cards – Master Cardsالت اقات اإللكةءوجيي )

(Western Union – MoneyGram ل ا لذلك تل )قد ته يت الة ء: وزلااخ الءقابي.  أثء 

الة ال اليالود لغءض  الت اقات اإللكةءوجيي ل ااكتي إصدالخ الخيءخ  دّ الت ك ال ءكني العءاقد خالل ال اطم -

ال طةءلات قد ال د تل ال تيعات أو  ال لء ةءاضوسة الم هذه الت اقات سااش ل ،و تدالته يت اسةيدام ال هد 

 باسةيدام الت اقات تهابت تدجد قد ال  م ال هدي.قع د الداخ يي ال هدلي، ر بت ه الك تنالد 

، وط د تهاقع 2018ا طام ت يان ت اقء س ال   4 ـاليالو بإلى  ل اإلحصاشات طدا ال ااق يل الذلل ل اقءونهدَّ تُ  -

 د اة م ل هدلي ل اقذخ بيع الع  ي تال تيعات اقإنَّ  ، جل   هدي ل دورل ل غءضهذه الطداا تع تتيعات جاقذخ التيع ال

، تع العءض ان ارحةياوات ال هدلي ر ت  صء اليالوإلى  ارحةياوات ال ةاقعي ل   ال طدا ال  اقءلل

 بال  اقءلل، بت اجالا تط ت العالو، وجلهات الاسيي، وأخء .

تتيعات  اليالو تهابتإلى  اورل احةياوات ال  اقءلل ت يال 12لكت ت اقء =  X 3000$ت يان ت اقء  4 -

ال تيعات اللع يي تهت طل الةهدلءات ل اوي أنَّ ولاضح الطكت التياجد الهاام  ،2018ت يال خالل  8.8جهدلي بهي ي 

 ،وجلهات الاسيي ،لعالوتط ت اإجــَّالا بت  ،ارحةياوات ال هدلي ر ت  صء بال  اقءللإنَّ تع العءض  ،ال  اقءلل

 .أُخء و

، ات الت ك قد خلض ال تيعاتإوءاشب تم  2019ت يال اورل خالل  7.5لةاقع أن تهت ال تيعات ال هدلي حةى  -

 حيث ل ءي ت لين اسةيدام الت اقات ارلكةءوجيي بدرا تل ارسةيدام ال هدي قد اليالو.
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الت ك ال ءكني العءاقد ر لهام  طيء الى إن، جاليالو ب اوم قااتيءإلى  ليال  اَّ  تاالأتا قي ا ليص ت  ال ال

ال صالف ال  ازخ طل قءلس تعنلن إلى  لهام بتيع الدورلولك َّ   ،تتاشءخ يلالة الالطءكات إلى  بتيع الدورل

ق تالم ب اوم ب اشا ط ى  الطءكات الة الليتل زبائ الا إلى  ألصدتالا قد اليالو والةد تهام بدولها بتيع الدورل

لصدتالا قد اليالو أتهام ال صالف بةهدلم ق تات تعنلن إم  ال صءفإلى  مهدَّ تُ  ،)حاارت، اطة ااات( قاائم ت اللي

الدلل قد  إاالخي قد اائءخ الع  يات ال اليي وو تيق م جاقذخ بيع وشءاش الع  ي الإلى  ط ى ح م ق تات زبائ الا ب اشا 

 ،لها:وت الت اإل تاالقاجان ة ت الإلى  ال صءف تل اتةثال ت ك ال  تات تأكدن أالت ك ال ءكني العءاقد بعد 

ااش الداخ د ا ط ى الءاقتا تءاقم ارتةثال قد ال صالف ليكان ت خاالإجطاش إإلى  ط د الت ك ال ءكني العءاقدإم 

 .ل  صءف

يَ  إاالخ بإجطاشكذلك قام الت ك ال ءكني   ،ووحدات ال ياقء تاالةتاه بغ ت الطل حارت ارش بالغت باحدخ اإلُسّ  

ب  م  وبعد الةأكد تل اسةيلاش ال  م ،ال صءف االيي الةد لءتكن ط يساسال الط دختل تُعد  االات الثالث وهذه اإل

إلدال الدل ال العءاقد تل قتت ال صءف قد ح ا: تمَّ  الةع ي ات والضاابط ووواا الهيد ال  استد الذي ب اوت 

ال ااقهي بطكت إلكةءوجد ط ى ق م  )قيد ال  استي اآلجيي( تةمّ  RTGSالت ك ال ءكني ب ا لعاال ق ت  ض ل قيد  

د ق م جاقذخ بيع الع  ي ال ةتعي ق جظ يألل اال صءف لض ان سءطي الااش وسءلي ال ع اتات الياصي بال صالف وقها 

إلى  يو تيال تاالوبعد ملك تةم ط  يي س م الدل ال العءاقد تل لصيد ال صءف وتةم ط  يي ت الت ال ،يو تيال

الذي لهام بدوله  ،ا()ساللت: جظام ت الت طال د تطلء وتءاقم اولي   ح ا: ال صءف لد  تءاس ي  قد اليالو

وت الت  تاالا لهاجان ة ت الووقها  ،ل صءفت تيي تة  تات زبائ   تل الة ال الذلل لدلالم ح ابات تصءقيي لد  اقد 

الةد أواطالا الة ال لدل  ولهام الة ال بةهدلم  تاالالةأكد تل تصاال اللةّم إم  ،2015( ل  ي 39لقم ) لها:اإل

اليالو واسةيداتالا إلى  الةد ق م ت ال الا تاالال صءف الةد تؤلد ووالي اسةيدام الإلى  الولاو الثتاتيي

 .خء اليدتات الُ أو  تيل تة  تات الة الخ اليالوييأال   ا  بالا لغءض ت ةءاضلأل
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بةهدلم أوو  اسةيدام ألصدتالا اليالويي الةد قام الت ك ال ءكني بةعنلنها  ا( لاتا 30خ )تدّ وتهام ال صالف بعد 

وبعد ملك لهام الت ك ال ءكني  ، ظام إلكةءوجد خان بذلكا لليةم ت ابهةالا تع ال تالغ الةد قد بيعت ل  صءف وقها 

لسال قءو تةيصصي ب ةابعي ط  يات بيع الع  ي قد ال صءف لغءض الةأكد تل التياجات ال اليي الياصي إب

 قهد تاالا ت  ال الأتَّ  ،العءاوإلى  الةد تؤلد اخال التضائع خء بالطءكات ال  الي ل ع  ي والولاو الثتاتيي الُ 

ال صالف قد  ألصدخلي لغءض تعنلن ال  اّ  تاالالياصي ب   ال ال، (2لهءخ )اإلشالخ إلي  ض ل ال تت َّ 

 قد العءاو: ارسةيءااات تهالجي ب تيعات ال اقذخ ال  اليح م  تدالتياجد اآلوجاضح قد  ،اليالو
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    عتمادات(ا ( ومبيعات البنك المركزي من الدوالر )حواالت +CIFجدول يوضح االستيرادات )
 (2018-2007للمدة )

 (مليار دوالر)
حجم االستيرادات  السنة 

(CIF  ) 
حجم التغطية لالستيرادات          

مبيعات البنك المركزي من من 
 عتمادات(ا الدوالر)حواالت+

التغطية من مصادر 
 *ُأخرى 

1 2 (2-1) 

2007 22.4 12.982 9.418 

2008 35.6 20.3 15.3 

2009 43.6 29.421 14.179 

2010 45.2 33.977 11.223 

2011 51.3 38.339 12.961 

2012 66.4 44.984 21.416 

2013 65.8 41.004 24.796 

2014 61.3 37.165 24.135 

2015 47.5 38.315 9.185 

2016 34.2 28.834 5.366 

2017 37.9 32.848 5.052 

2018 45.7 38.345 7.355 

المجموع للفترة من 
ولغاية  2007

2018 

556.9 396.514 160.386 

 

* ال  الي تل وزالخ ال اليي تتاشءخ لةغ يي اسةيءااات ال كاتي، وتل تصاال ال او الدورللي الخء  تل 

 خالو ال اقذخ.

ارحصاشات الءس يي تةلاو ط ى ال تالغ ال  الي طتء ال اقذخ ب  م  قيم ارسةيءاااتأنَّ ال دول هذا ظ تل   َ لُ 

 .الةازلع ال غءاقد لالسةيءااات( 1لقم  ت  سال ءقس )ل ال دول ولتيّ ارسةيءااات.  ةءاضل
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كما يبين الكشف اآلتي االستيرادات حسب التصنيف الدولي والموحد للتجارة ) S.I.T.C.( ومرفقه أنواع المكائن والمعدات المشار إليه في التصنيف

2018-2007  ) S.I.T.C ( الواردات حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة

2018* 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

2.500 2.100 1.800 2.600 3.300 3.600 3.600 2.800 2.400 2.300 1.900 1.200 المواد الغذائية والحيوانات الحية 0

0.600 0.500 0.400 0.600 0.800 0.900 0.900 0.600 0.600 0.500 0.500 0.300 المشروبات والتبغ 1

0.800 0.700 0.600 0.800 1.100 1.200 1.200 0.900 0.800 0.800 0.600 0.400 المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود 2

4.500 3.700 3.400 4.700 6.000 6.400 6.500 5.000 4.400 4.300 3.500 2.200 الوقود المعدنية وزيوت التشحيم المتعلقة بها  3

2.900 2.400 2.200 3.000 3.900 4.200 4.200 3.300 2.900 2.800 2.300 1.400 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

3.100 2.500 2.300 3.200 4.100 4.400 4.400 3.400 3.000 2.900 2.400 1.500 المواد الكيمياوية 5

5.200 4.300 3.900 5.400 7.000 7.500 7.600 5.900 5.200 5.000 4.100 2.600 سلع مصنوعة ومصنفة حسب المادة 6

17.600 14.600 13.200 18.300 23.600 25.300 25.600 19.800 17.400 16.800 13.700 8.600 مكائن ومعدات نقل 7

7.200 6.000 5.400 7.500 9.700 10.400 10.500 8.100 7.200 6.900 5.600 3.500 مصنوعات متنوعة 8

1.300 1.100 1.000 1.400 1.800 1.900 1.900 1.500 1.300 1.300 1.000 0.700 السلع والمعامالت غير المصنفة حسب النوع 9

45.700 37.900 34.200 47.500 61.300 65.800 66.400 51.300 45.200 43.600 35.600 22.400 المجموع العام

(مليار دوالر)
اسم ورقم الشعبة

 

 

 

 

 

 

 ال صدل: الت ك ال ءكني العءاقد / اائءخ ارحصاش وارب اث/  ق م  تينان ال دقاطات  والة الخ اليالويي

 تالحظي : قي ت ارسةيءااات ط ى اساس )سيف (  

 التياجات أوليي* 

 لاضح الكطف ال ءقس ت  يت هذا الت د** 
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ة والتي تجعل من عملية بيع الدوالر جنبيونستعرض في أدناه البرامج المستخدمة في نافذة العملة األ
 البشري:إلكترونية بالكامل وال تخضع لتدخل العنصر 

الستاطيي ط ى ال صالف وشءكات ها بءجاتج ب غي أولاكت ل ةيدم لةازلع ال صص ال هدلي  النقد:أ( نظام توزيع 

ا ي وتدقيس كت تصءف وشءكي صءاقي ط ى أُ و تيالصءاقي ال طالكي قد جاقذخ بيع الع  ي ال  ،سس تاضاطي ت تها

اوليي لض ان طدم وصال أو  اسةتعااها تل والات ت  ييأو  والةأكد تل طدم حءتاجالا ،اتةثارا ل ةع ي ات والضاابط

 الدولد.أو  ال   د لها:مات ص ي باإلأو  تاهيوالات تطإلى  يو تيالع  ي ال

 ل ال الي الةدتيّ  الذي لُ  ،ها بءجاتج ب غي أولاكت ل ةيدم لة  يت ت   الت الولاو ال هدلي النقد:ب( نظام تسلسالت 

لض ان الهدلخ ط ى تالحهي  ،ال صالف وشءكات الصءاقي الةد قاتت بطءاش الدورلب  م  بيعالا هذه الولاوتمَّ 

م هذه الة   الت تل الت ك ال ءكني وتةتع ط  يي     ةي ل عءقي ال الي الةد قاتت بو تيك يات تضتط تل الع  ي ال يأل

 التيع.

ال صالف قد اليالو  ألصدختل خالل  تازلع ج م تعنلن لةمّ  ها بءجاتج ب غي أولاكت االمتثال:ج( برنامج معايير 

ارتةثال لةع ي ات الت ك ال ءكني  أساسالةص يف ط ى  ولةم   ،تص يف ال صالف وشءكات الة الت أساسط ى 

وال ة  تات  ،2015( ل  ي 39ال ءقم ) لها:وت الت اإل تاالي وقاجان تكاق ي ة ت الو تيوتع ي ات بيع الع  ي ال

 ال طتاهي.لض ان الةنام ال صالف بالهااجيل والةع ي ات لةهالي اله ال ال صءقد وت صي   ضد الع  يات  خء الُ 

حظء تمَّ  والةد ،ها بءجاتج ب غي أولاكت ل ةيدم إلالاو القءاا والطءكات ال طةت  قيالا السوداء:د( برنامج القوائم 

ي ل ةأكد تل طدم و تيارسةعالم تل خالل  طل الطءكات الةد تطالك قد جاقذخ الع  ي اللةّم  الةعاتت تعالا وكذلك

  ي.و تيالإشءاكالم قد جاقذخ بيع الع  ي أو  طدم الةعاتت تعالمإالاوالا قد هذه الهاائم ل ةأكد تل 

تل خالل  لةّم  ها بءجاتج ب غي أولاكت ليكان قاطدخ بياجات هـ( برنامج الحواالت الخارجية واالعتمادات المستندية:

ولط ت و يع ال ع اتات الةد تيص هذه ال اارت  ،إالاو التياجات الاالاخ تل ال صالف وشءكات الة الت ال الد

 قي .ولةم تل خالل  ارسةعالم طل الطءكات الة اللي ال طالكي  ،وال  ةليد ت الا قد اليالو

تل خالل  ارسةعالم طل لةّم  (Web Application)ها بءجاتج طال د ب غي  (:FinScan) التحقُّقو( برنامج 

تهام جاقذخ الع  ي إم  ،خء والهاائم ال اااش الُ  (OFAC)القءاا والطءكات ل ةأكد تل طدم إالاوالا قد قائ ي 

تل أس اش ال ؤس ات ال اليي بطكت أستاطد وقص د ل ةأكد تل طدم إالاوالا قد الهاائم ال اااش  الة ه سي بو تيال

(World Check.) 
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تيءوات جظام تازلع  أساسولع ت ط ى  ،ها جظام ب غي أولاكت ة:جنبياألز( برنامج إعالن نتائج بيع العملة 

ي وهد و تيتل خالل  اإلطالن ال الائد طل جةائج بيع الع  ي ال لةم  و ،ال عاليء وجظام تازلع ال هد أساسالدورل ط ى 

 التيع.ال ءح ي الخيءخ قد ط  يي 

ارت وال تيعات لكت تصءف الت ك ال ءكني لت غ بطكت اولي اائءخ الضءائم بهيم ال اأنَّ إلى  شالختل اإل دّ ور بُ 

تكاجيي قيام اائءخ الضءائم بال  ابهات ال ه يي إهذه ال ع اتات تع  أساسول ءي الة اسم الضءلتد ط ى  ،وشءكات 

 اما لةتت بذلك بال  تي ل  صالف.

البنةةةةةةةز المر ةةةةةةةز  علةةةةةةة   فةةةةةةة   إدارةليمةةةةةةةات يصةةةةةةةدر ا مجلةةةةةةة  عمليةةةةةةةة بيةةةةةةةا الةةةةةةةد الر تن م ةةةةةةةا تعإنَّ 

اعتبةةةةةةارات ةان نيةةةةةةة  تن يميةةةةةةة  رةابيةةةةةةة  سةةةةةة ةيةت  ةةةةةةةد مةةةةةةرت تلةةةةةةز التعليمةةةةةةات بت ةةةةةة رات مسةةةةةةتمرة 

تفةةةةرزت الت بيقةةةةات مةةةةن علةةةةار  نتةةةةاوق علةةةة  مسةةةةت يات عةةةةدةت  ةةةةةد اسةةةةتقرت علةةةة  تحديةةةةد  فةةةةي مةةةة   مةةةةا

بعةةةةةةد   ال سةةةةةةي ما اسةةةةةةتهدامات ات  مةةةةةة ا د ر البنةةةةةةز المر ةةةةةةز  فةةةةةةي ممارسةةةةةةة الرةابةةةةةةة علةةةةةة  مصةةةةةةادر اأ

(ت ر ةةةةةةةةا  تم يةةةةةةةة  اإ مةةةةةةةة ا )ةةةةةةةةةان ن م افحةةةةةةةة  سةةةةةةةة  اأ 2015لسةةةةةةةةنة  39صةةةةةةةد ر ةةةةةةةةةان ن رةةةةةةةةة  

  يعزز ذلز الحقاو  اآلتية: 

 ت صيات صند ق النقد الد لي.  اإةليمية  د   الج ار الممارسات الد لية  

 المهتصةةةةةةةة  من ةةةةةةةا بعةةةةةةةئ ال لةةةةةةةاو  التةةةةةةةي تصةةةةةةةدر ا الج ةةةةةةةات إلةةةةةةة   عةةةةةةةد  إم انيةةةةةةةة الر ةةةةةةة ن

 تية: التصريحة الجمر ية لألسبا  اآل

 تهلةةةةةةةيئ البمةةةةةةةاوا ب سةةةةةةةما  المهلصةةةةةةةين الجمةةةةةةةر يين  لةةةةةةةي  ب سةةةةةةةما  المسةةةةةةةت ردين -

ا   ال يتيح عملية الم ابقة.ممَّ

 ده   بماوا من منافذ  ير شرعية )عدد ا أ بر من المنافذ الشرعية(.     -

 ال ميات. د ن مبالغ  اال تفا  بذ رمن تصاريح جمر ية  إصدار -

 تصاريح بمبالغ تقدر ا المنافذ  لي  القيمة الحقيقية. إصدار -

 الجمر ي.تغيير صنف البماوا المست ردة لتجن  الرس   -

 .تباين المنافذ في  يفية تحرير التصاريح الجمر ية  محت يات ا -

 ي   التالع   التز ير في المنافذ.شي ع   ا ر التحا -

  جةةةةةةةةةازات إالق اعةةةةةةةةاتت  تن ةةةةةةةةةي  بحسةةةةةةةةة   لالسةةةةةةةةةتيراداتمرجةةةةةةةةا أ   عةةةةةةةةد   جةةةةةةةةة د من ةةةةةةةةةا

  ير ا.أ   السعريةأ   الم ابقة ال مية أ رائاالستيرادات بش   ال يهد  

  البيةةةةةة التجةةةةةار العةةةةةراةيين  ةةةةة  مةةةةةن صةةةةةغار التجةةةةةار  عةةةةةادة مةةةةةا يشةةةةةتر  ن فةةةةةي تقاسةةةةة   ميةةةةةات 

 بماوا  اردة مل  ب اهر الرز  الس ر  الحن ة   ير ا.
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  ت مةةةةةةةن االعتمةةةةةةةادات المسةةةةةةةتنديةت للسةةةةةةةب  اآلنةةةةةةةف الةةةةةةةذ ر بةةةةةةةدالا اسةةةةةةةتهدا  أسةةةةةةةل   الحةةةةةةة االت

تم يل ةةةةةةا بسةةةةةةب  أ   فةةةةةةتح اعتمةةةةةةادات إجةةةةةةرا  لةةةةةة  المصةةةةةةارف المراسةةةةةةلة أرفةةةةةةئ فمةةةةةةالا عةةةةةةن 

 حتةةةةةةة  للبلةةةةةةةد نفسةةةةةةة   تعةةةةةةد   جةةةةةةة د تصةةةةةةةنيف اوتمةةةةةةةاني د لةةةةةةةي للم سسةةةةةةات الماليةةةةةةةة العراةيةةةةةةةة

 .ا(أهيرا  )حص 

المركاااااازي فااااااي الساااااانوات األخياااااارة فااااااي ات التااااااي اتخااااااذها البنااااااك جااااااراءجملااااااة السياسااااااات واإلإنَّ 

تثنائية وماااااااان مؤشاااااااارات هااااااااذه هااااااااذا الموضااااااااوع حققاااااااات نجاحااااااااات كبياااااااارة فااااااااي ظااااااااروف اساااااااا
 : النجاحات

 ةةةةةةالق الفجةةةةةة ة فةةةةةةي سةةةةةةعر الصةةةةةةرف  القمةةةةةةا  علةةةةةة  سةةةةةة ق الممةةةةةةاربات  تحقيةةةةةة  إ .1

السةةةةةةةعر   أصةةةةةةةبح %99.7بة انهفمةةةةةةةت تلةةةةةةةز ال ةةةةةةة ام  بنسةةةةةةةإذ  الفاحشةةةةةةةةتاأربةةةةةةةا  

ةةةةةةةة  حتةةةةةةة  مةةةةةةةن السةةةةةةةعر أا لسةةةةةةةعر السةةةةةةة ق  فةةةةةةةي بعةةةةةةةئ اأحيةةةةةةةان الرسةةةةةةةمي م ابقاةةةةةةة

فةةةةةةةي  ةةةةةةةةت تعةةةةةةةاني بعةةةةةةةئ د   الجةةةةةةة ار مةةةةةةةن مشةةةةةةة لة انهفةةةةةةةائ ةيمةةةةةةةة  الرسةةةةةةةميت

 عمالت ا. 

بعةةةةةد ارتفةةةةةاع  %8ارتفةةةةةاع القةةةةة ة الشةةةةةراوية لر اتةةةةة   دهةةةةة  المةةةةة ا ن العراةةةةةةي بنسةةةةةبة  .2

  العراةي.القيمة الشراوية للدينار 

 65.7إلةةةةةةةةة   مليةةةةةةةةةار د الر 40ن )مةةةةةةةةة %65ة بنسةةةةةةةةةبة جنبيةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةادة االحتيا يةةةةةةةةةات اأ .3

  .2018  2015ة بين مدمليار د الر( هال  ال

 تةةةةةةةة فير اأ ةةةةةةةةر  ر ةةةةةةةةا  تم يةةةةةةةة  اإ مةةةةةةةة ا ت بيةةةةةةةة  ة اعةةةةةةةةد م افحةةةةةةةةة  سةةةةةةةة  اأ .4

العةةةةةراق مةةةةةن هةةةةةرا  إت التةةةةةي  ةةةةةان مةةةةةن نتاوج ةةةةةا  افةةةةةةا  ابيةةةةةةالتشةةةةةريعية  التن يميةةةةةة  الرة

 .االتصنيف الرماد  د لي  
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 : مبيعات الدوالر الى المصارفات الرقابية على جراءاإل

ال صالف قد اليالو بعد تهدلم كت تصءف لكطف لتيل تلاصيت ال تالغ  ألصدخلهام الت ك ال ءكني بةعنلن  -

ا وال  ةالا(، وط ى ال صءف ارحةلاف بال  ة دات الةد تؤكد الع  يي  ال ءاا ت ال الا )تلاصيت ال ال 

 ،ال  ان الةلةيطيي الةد تةم بطكت اوليإلى  غءض تهدل الا ءكيي( ل الةصاللح ال  -لة اللي )اللااتيءا

 ط ى ال صالف.  اأحياجا اسةث ائد و

 ءكيي ب تم طدم اقي الةصاللح  تلاصيت كت حاالي تع الةصاللح ال ر ل كل ت ابهيأجــَّ  ط ى الءةم تل  -

تلاصيت التضاطي أو  قتأتعظ الا بهي ي  – ءكد وليس ال  ةالا  )بعضالا تءا باسم ال ي ص ال ، ءكيي ال

ت ال   طل قءلس ال اقذخ لغءض ارسةيءاا تمَّ  و الد تاإلهام الت ك ال ءكني ب ءاقتي لذلك تية ف(، 

و الد تتيعات أنَّ إ. وتؤكد التياجات اإلحصائيي الاجل  العءاو خالل ال دخإلى  و الد ارسةيءااإوتهالجة  تع 

ب  م  ااخت العءاوإلى  قت تل قي ي ارسةيءااأهد  ،ارسةيءاا )تعنلن لصيد( ةءاضجاقذخ بيع الع  ي ل

ا  ،ال ابسالءسم التياجد  الة الت طل قءلس ال اقذخ لذهم ل غءض ال هيهد ت   وها اسةيءاا أنَّ لؤكد ت َّ

 العءاو:إلى  التضائع

الكطاقات الة  ي يي ل ءكي  ات، لةابع الت ك ال ءكني وطتء ل ان ال ءاوعي تدقيسوءاش طل هذه اإلقضالا  -

ال صالف ال ءاس ي قد تية ف اول ثُمَّ الليدلالد، إلى  ال ءس ي تل الت ك (ال اللةات)ا تل الة الالت بدشا 

اج ءاف قد أّي ل، و اَّ م وت ابس تع ال ت غ ال ُ     ال  ةليد ال الائد، وتدقس وثائس الةإلى  العالم حةى وصالالا

 ات ك ا سةاض الا اللهءخ الالحهي.العهابإلى  والطءكي الة الليال  ابهي ليضع ال صءف 

 المصارف:  ىالردعية علات جراءاإل

 ات الردعية على المصارف من خالل رقابة البنك المركزي العراقي: جراءونستعرض أدناه اإل

لغءض الةأكد تل الكطاقات الةد تهام ال صالف بةهدل الا ل  م تعنلن ألصدتالا تل خالل جاقذخ بيع الع  ي، لهام 

بأنَّ ال  ة دات الة اللي الةد تيص الة الالت والةأكد  يبنلالات تلةيطيي ل  صالف وتءاوعالت ك ال ءكني 

ت تيس ةءاتات لااطي ط ى لةّم  ، وبيالق (KYCاطءف زباجك )ال صءف قد قام بالع الي الااوتي لة تيس تتدأ 

ت يال ال ال ل ياللةالا ضاابط وتع ي ات  560قءض ةءاتات ط ى ال صالف بهي ي تمَّ  ال صالف ال ياللي. هذا وقد

إلى  تياللي 679تل  أكثءإحالي  توت َّ  ،خء الت ك ال ءكني العءاقد قي ا ليص جاقذخ بيع الع  ي وال ياللات الُ 

 اضح ط ى ال  ا الو ،الهاجان  ا لهةضدل اتا ل نم وقها  وءاشإل 2018 – 2017هضائيي ال يةصي خالل ال الات ال

 :اآلتدقد الءسم 
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كما ويوضح الشكل الالحق التسلسل الخاص بالكشوفات التحليلية التي تقدمها المصارف بعد مشاركتها في نافذة 
 بيع العملة:
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خضع لرقابة البنك التحليلية المقدمة من قبل المصارف المشاركة في نافذة بيع العملة والتي تتسلسل الكشوفات 
 المركزي العراقي

 

 شركة الستيراد البسة
 

 شركة الستيراد مواد غذائية
 

 شركة الستيراد مواد البناء

 

  سي  مالي –شر ة تجارة عامة 

 في العراق  المصرف

 البنز المر ز  العراةي

البنك المراسل في تركيا /  البنك المراسل في دبي
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نهاية إلى  في السوق المحلية منذ انشاء النافذة رسم بياني يوضح الفرق بين سعر بيع العملة الرسمي والسعر
 :2018عام 

 أن جتيل بءسم بياجد تاضي د اللءو بيل سعء بيع الع  ي الءس د وال عء قد ال او ال   يي ت ذ إجطاش ال اقذخ جاا  

 .أاجاه ليَّ ت ُ ط ى ال  ا الو 2018جالالي طام إلى 

ال ال خالل ال  اات ال اضيي ب تم الوضال ارقةصاالي  1.275تل التلال سعء الصءف لغالي ط ى الءةم 

بالا العءاو اسة اطت ال ياسي ال هدلي ل ت ك ال ءكني بالع ت ط ى تضييس الل اخ بيل ال عء الءس د َتءَّ والت يي الةد 

ال عدل العال د إلى  د( وصارا قاو ال عء الءس  %7.1ال ال أي تا لعاال  85=1190-1275وسعء ال او )

 12=%1-+/1190ال تاائ الةاوياليي لص دوو ال هد الدولد )ب  م  (%1 -ال عة د لةغييء سعء الصءف )+/

 ال ال 

سعء الصءف ال الد قد ال او قإنَّ ةالي تاللي  إلى  2018  ذ بدالي طام ق ،ات هيه  قع ي  تمَّ  وهذا تا ،قصىأب د 

 (.1.200-1.195)ءاو  بيل لال اازي 

الذي كان ، جالاش الةه تات ال ااخ قد سعء الصءفإهم تا ج  ت ال ياسي ال هدلي قي  خالل ال  ةيل الخيءتيل ها إنَّ أ

 ل عء صءف ط  ة  الاق يي. اثابةا  اى جظاتا العءاو لةت ّ أنَّ  ا ور سيّ  ارسةهءال،د طدم ل تم تطاكت كثيءخ ولالّ  
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 اخلالصـــة 

هد ت هيس ارسةهءال قد سعء الصءف  ل  ياسي ال هدلي الةد لهااها الت ك ال ءكني العءاقد هدافهم الإنَّ أ -1

وك ا  ،ال  اق ي قد ال او أساس ىال   يي والع ت ط ى  ال لاف ط ى جظام تالد ت ةهء لهام ط  سعالوال

 ت ك و  ي تل اجان لسم لالهقإنَّ  هداف( تل قاجاج  ال اقذ ولغءض ت هيس هذه ال3حكام ال ااخ )أولا قد 

وتل بي الا صياةي ال ياسي ال هدلي وت ليذها ب ا قد ملك سياسي الصءف  ،ط ي  الهيام بالاال الام الةد لةاوم 

العءاقد وارتلاقيات الدوليي وتع ي ات الت ك ال ءكني العءاقد   الةد ل ك الا قاجان الت ك ال ءكني و تدال

ا ل إاالخالةد لضعالا ت  س  ا ل ا ولا وت هيها  .  قد ضاش الظءوف وال ةغيءاتهداقالت ك وقها

لخ تل خالل شءاش الت ك صدَّ سال ت جاقذخ بيع الع  ي بطكت كتيء قد ت  يم ج ا طءض ال هد والع  ي ال ُ أ -2

ى إل اون ال اويتل لة كي الا تل اقع جلهات ال اازجي بالدل ال  ؛ي تل وزالخ ال الييو تيال ءكني ل ع  ي ال

 ،زلااخ ت اسيم ال يالي ولقع ج تي الةضيمإلى  وتؤاي ،ضاقيي تنلد تل ح م الكة ي ال هدليإط  ي  إصدال

ا ل   السات الدولييإوكان لاضع ط  يي بيع الدورل قد   ن أ ،قالها الهاجاجد والة ظي د والءقابد ووقها

وال لاف  ،ق اخ ال عء إلغاشو ،قد ال ي ءخ ط ى سعء الصءف اا بالزا ج ازا إل هس الت ك ال ءكني العءاقد 

 وأط ى تل ال ؤشء الدولد لهياس كلالي ارحةياقيات. ،ي ب  ةا  تءلح وداا و تيط ى ارحةياقيات ال

الا قد الصت ت ك ال ياسي لجَّ  ؛ط  ي ت  ييإلى  يو تيالت ك ال ءكني ت نم بة الت ) تصءلف( الع  ي الإنَّ  -3

ي ) الدورل( لد  الت ك ال ءكني لكان تل خالل  قيام وزالخ ال اليي ب هالضي و تيتصدل الع  ي  الو ،ال اليي

 جاو ي بالصت طل  صاالات العءاو ال ل يي( لهاش حصالالا ط ى تا تءةمات  بالدورل )إلءااتا لدلالا تل 

ولكل طتء أباا: الصءف قد ال اازجي  ،ل تل الت ك ال ءكني ليدخت الةداولصدَّ تل الدل ال العءاقد ال ُ  قي 

، الذي وء   ى اسةهءال قي ي الدل ال العءاقدكاجت تال ي الت ك ال ءكني هد  ال لاف طول ــَّا  ،العاتي ل دولي

 ،ليالا قد أطالهإال طال  اآللييم   بو ،  بصالخ لئي ي طتء جلهات ال اازجي العاتيقيه والةصءف إصدال

دها قد كيليي اسةيدام وقيّ  ،تاوالات ال ياسي ال هدلي ل ت ك ال ءكني العءاقداَ حدَّ  تء قدتثت هذا القإنَّ 

ال وتعاتالت بغيي تااوالي جلهات ال  الال وال  م ال   د اللعّ  ،اأو تي   ااحةياقي  باصل  الدورل ال ةا  

قاخ شءائيي إلى  حهي ل قد تءح ي رحكاتد ت اّ   إجلاوتل  ساست بالهَّ والةد اشةُ  ،تي ط يالاال او ال ةءتّ 

 .الا كدل ال العءاقد قد الةعاتالت الياتييإجلاق، ليةم تداولالا ولبيد ال  الا
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ي، و تيل ةعاتت ال تاشء تع ضغاق ال او واحةياواتالا ل ع  ي ال  تاوَّ  و تدوبالذا قهد اض ى ارحةياقد ال -4

تثت هذا وإنَّ . و تدة اش اائم تل ال هد الولكل قد إقال ال لاف ط ى الدل ال العءاقد وقات  الطءائيي طتء 

 ا سيّ  ور ،الت ك ال ءكني أهدافيي قد ت ليذ ساسط ال  الالحهي والتل اللُعد  الةاو  قد ال ياسي ال هدلي 

ا )أي تءح ي  بعد تا اجةالت تءح ي الةعاتت  ال تاشء تع ال ياسي ال اليي قد ال ءح ي  الولى ال ذكالخ آجلا

ي  والتدش و تياوات ال اازجي العاتي ل دل ال العءاقد بتعض  تاوااات ال كاتي تل الع  ي الاسةتدال احةي

لةتدأ ال ءح ي الثاجيي ال ة ث ي هذه ال ءخ ب عال ي ق م ال او  ،بصءف الدل ال طتء قهءات ال اازجي العاتي(

طل ال صءوقات ال الائيي  ل  كاتي بطكت لئيس تل خالل جاقذخ  ــ ه اك ا جاّ ــ وال اوم  ،يو تيط ى الع  ي ال

ط يالا قاجاج ( قد  )الةد جصَّ  وظيفة عمليات السوق المفتوحةبيع الع  ي الةد ل الس الت ك ال ءكني قيالا 

 .تتاالي الدورل بالدل ال

 و تدليس لة الت الة الخ اليالويي ل ه ال اليان واحةياوات  تل ال هد ال ييالع  هذه قإنَّ وقد ال هيهي  -5

اسةهءال سعء الصءف وال ي ءخ ط ى ت اسيم تل أوت سياسي جهدلي ل ةدخت باصلالا ق  م، بت ل السالا 

قوة طلب  د ال لهات العاتيم تالّ إدها ال اازجي العاتي، ال يالي ال   يي واحةااش قاخ ال لهات ال كاتيي الةد تالّ 

وتعافم  ،هشاشة التنويع االقتصادي المحليتام أط ى ال  ع واليدتات اليالويي  امحلية متنوعة جد  

أسس التضخم الناجم عن ضغوط  ت ثّ العام قد ال اازجي العاتي الذي لُ  جلاواللءاي ال  ة د تل قاخ اإل جلاواإل

م ر إضيس قي  قاخ العءض ال   د تل ال  ع واليدتات، ت، قد وقت  مَّ لم لُ  . تاالكلي نفاقاإلأو  الطلب

ا  تل تكالل ال اتج ال   د اإلو الد، %5تطكت ت اه ي اله ال النلاطد والص اطد سا   وعت تناا ت َّ

 الدلل الداخ د.أو  د تل الءلع ال ل دال كاتد ال الَّ  جلاوي وسي ي رتةصان قاخ اإلو تيالع  ي ال

 ،العاتي ل دولي طتء سياسةالا ال اليي قد أخلهت قد ت هيس قاطدخ قالي ل   ا ارقةصاايما كاجت ال اازجي إ -6
  لةهاقع تع  هذا الةاوّ قإنَّ  ،ب تم ضعف الهاطدخ اإلجةاويي الاق يي ؛ال الي جلاووتالت كثيءاا ج ا اإل

تاليد طءض أو  جلاوالا قد ت هيس ارسةهءال طل قءلس الةصدي لإلأهداقيي ل  ياسي ال هدلي وساسال تاائ ال
ا تع قاّ  ،تعاض ل هص  العءض ال   د  تل خالل ت الت ت الخ ارسةيءاا خ ال  م ووعت العءض ت    ا

خلاقات سياسي إتام جااقص خ يءخ قد ت الع العءض ال   د وأي و تيتهييد بيع الع  ي القإنَّ  وبيالف ملك
بعاا وت ءلف أو ،تة ثت بضء: ط اصء ارسةهءال قي تاليد كالثي قد ارقةصاا إلى  الة  يي  ر لؤاي إرَّ 
فلسفة تتدلت  لدَ ل  أُ وإما تا  ،تءليان ال ال طءاقد( 100الا قد تاازجات كتء  )تت غ أهداقال ياسي ال هدلي طل 
قي تغد  ابةداشا الع ت ط ى تتدلت ق  لي ال ياسي  ،يو تياواتالا ك اقذخ الع  ي الأقد ت ليذ بعض  السياسة النقدية

ته يت ارطة اا ط ى وتل ثَمَّ  ،وتاسيع العءض وقاطدخ اإلجةاو ال   يي ،دخ ل ة  ييال اليي ووع الا سياسي تالّ 
بت ت عت ال االا  ال ةأتيي تل بيع ال لط  ،ط ى  ال ياسي ال هدلي  قهط ات ضغ ا طّك  ارسةيءااات الةد ر تُ 

اون ب اش تل ط ى تالا واحد  الخ ل عءاو، وإبهاش العءاو تعة دا صدّ  ب اش اقةصااات  الدول  ال ُ  تصم قد
 .تنالد وتيءخ الت اليوتل ثَمَّ  ،قاطدخ إجةاويي قد اله اطات ال هيهيي



 

 

46 2019 

تٌء تهع أاليالو، إلى  ي بة ال الاو تياسة ناف ل ع  ي الأجــَّ  ي ط ى و تيجاقذخ بيع الع  ي الإلى  ال ظءإنَّ  -7

وض  ا أستا: ال  م ط ى الدورل ال اشئي طل الت يي ارقةصاالي وال اليي إم  ؛خالو الت ك ال ءكنيتعال ة  

 اسةهءال وطدم اليهيل وضعف س  ي الهاجان وبيئي لظءوف ال ءتت ي ب الي الالاللي، ووالة اللي وارسةث ا

ي اليدتات الص يي والةع ي يي، وك الا طااتت وتءاّ  ،ط ال الةد تعاجد تل فااهء التيءوقءاقيي والل ااال

ا سااش ل قد العءاو،  ساسالذي بات ال طاق ال، ارسةيءاا ةءاضت عت ال  م ط ى الدورل تءتلعا

 ةءاضحةى شءاش الدورل لأو  العالوأو  ال لء ل دلاسيأو  ارسةث ال قد اليالوأو  الال ءخ ةءاضول

 اركة از ااخت العءاو.

وتاقيء طااتت ارسةهءال  ،ن تدقع بات اه تص يح ارخةالرت وت  يل الظءوفر بُدَّ أهذه ال هائس و

 ،وال هدلي ،وت هيس الة اسس بيل ال ياسات ال اليي ،وارسةث الي ،والت د ،واروة اطد ،ارقةصااي

 وارسةث اللي. ،والة اللي

س تء ر ل هّ قإجَّ  أأستا: ال  م ط ى الدورل إلى  ال ظءاون تل ط  يي التيع )العءض( إلى  ال ظءأتــَّا 

 جةائج خ يءخ ك ا وض  ا قد هذا العءض.إلى  تهييد التيع لؤايإنَّ تص يح ت ك ارخةالرت، بت 

 ،لها:وت الت اإل تاالي تل زاولي تياقء ة ت الو تيتاضال  بيع الع  ي الإلى  كان ال ظء ماأتــَّا إ -8

ه ا ت الات كتيءخ تي، وقد حهّ ولالي تةهدّ  أو ااسةث ائي   اتء قد ال  اات ال اضيي اهة اتا ا الط ي ا لالذأقإج ا قد 

ح هات ال  ظاتي  الةد تءتتط ب الات و يع وتازل ا جع ت رسةك ال  ،قد هذا ال  ال ،ط ى ال  ةالات كاقيا 

  دّخت خالل النَ ج   الةد أُ  اتوءاشوقد اسةعءض ا اإل ،حكاتيي وتال يي وأت يي، ولقابيي وةيءها ،اخعدّ  تة

وكان لة ك   ،يطات صالخوالعءاو ب ي،خاص صالخقد تاللخ الت ك ال ءكني  ب خولول تءّ  ،ال اضيي

 كثيءك ا ل ءي  إحالي ال ،خءاو  تل ال   هي الءتااليإو ،ثء بالغ قد ت  يل  تص يف العءاوأات وءاشاإل

ا لهاجان تكاق ي ة ت الدالذي  ل تء  ال ،الهضاشإلى  ،قد هذا ارقال ،تل الهضالا  تاالث لول تءخ قتها

 .2015ل  ي  39لقم  لها:وت الت اإل

ال ااق يل ها ات اه ر ل   م تع كان الدل ال إلى  اليالوي تاالته يل تدقس الأو  تهييد الة الت اليالودإنَّ  -9

ملك لةعالض وحءلي أنَّ  طل قضالا ل ة الت ب ا لعاال  تل الع  ي الصعتي ااخت العءاو،  العءاقد قابالا 

حكام جصان ال ااخ الثات ي أت تيس  يخاص صالخوب ،الة الت اليالود والةنام العءاو بارتلاقيات الدوليي

ولقع الهياا  ،الةد ت نم الدول الطضاش باطة اا حءلي الة الت اليالود ،تل اتلاقيي ص دوو ال هد الدولد

 تاالس بال ياللات الهاجاجيي ال او ي طل ط  يات ة ت التا لةع ّ  باسةث اش ،ال ااق يل أتاالتام حءكي أ

 .لها:ت الت اإلو
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 ،نول د اآل 2003ارسةيءاا ت ذ طام  ، ور سيّ ام الة الخ اليالويي ّظ  تع ي ات تُ أو  أجظ يألَّي قد فت ةيا:  -10

لة ظيم  ط  يي  الة الت ن ل ةالد ولضع ضاابط أا تّ إتام خياللل ر ثالث لال ا، أصتح الت ك ال ءكني أ

الييال الثاجد إلى  ورسة الي الذها: ،لة الخ اليالويياف بطكت جالائد طل ت الت الةاقّ أو  ،اليالود

وقف ارسةيءاا إلى  ملك لؤايلنَّ  ؛يي طل قءلس ال اقذخال ةض ل وقف ط  يات ت الت  الة الخ اليالو

هذا تا اقع الت ك و ،م آثال تدتءخ ط ى ارقةصااي العءاقدتءت   وتل ثَمَّ  ،اله ال اليان  سطل قءل بالكاتت

ا بذلك لا ن  لكان تك ّ أاون تل ، جاقذخ بيع وشءاش الع  يإلى  دخالن لهام باضع ضاابط ل أإلى  ال ءكني

 لها:وت الت اإل تاالقي ا لةع س ب ة  تات ت تيس قاجان تكاق ي ة ت ال حكام قاجاج  ال اقذ، إرَّ أب اوم 

 .ط ى ال صالف وال ؤس ات ال اليي الياضعي لءقابة  2015  ي ل 39لقم 

 تاالل ةابعي  اسةيدام ال خء ن ل ا: طل الازالات وال الات الُ أالت ك ال ءكني العءاقد ر ل كل إنَّ  -11

، ووزالخ ال اليي  الخكازالخ الةملك تل واوم ت ك ال الات إنَّ ، بت العءاو إلى  اخال ال  ع والتضائعو

اول الت ك ال ءكني ها تغ يي ارسةيءااات إنَّ  ،وزالخ الةي يط ،العاتي ل   الك، وزالخ الداخ ييالاليئي و

ابةداشا تل ت ح إوازخ ارسةيءاا الةد   ،ت ظيمإلى  اآلنإلى  ل ع  يي ارسةيءاالي  الةد ر تيضع ا ا وليس ت ظّ 

بدخال التضاطي وق صالا طتء ال  اقذ ال دوالي  واجةالاشا  ،تي ا حةى اآلن تل مكء  ال ت غ وحةى الك يي

ا، قضالا طل وواا الووتي يصالا   .تل ال  اقذ ال دوالي ةيء الطءطييكثيء  ءكيا

حكام ال ي ءخ ط ى ال  اقذ إوضع الضاابط ارسةيءاالي ل ة الخ اليالويي تل قتت الازالات ال ع يي وإنَّ 

وليلض جنف صءف الدورل لتضائع  ي،طات صالخد بارقةصاا العءاققد  إل ابدال دوالي لؤثء بطكت 

لالئي وةيء ضءوللي، وحي الا ل كل ل ت ك ال ءكني ارطة اا ط ى الاثائس الءس يي الةد تهام بإطدااها 

 رسةيءااات اله ال اليان را وت ظي الا الازالات العءاقيي ال يةصي، ولصتح اول الت ك ال ءكني ت اّ 

 .2004ل  ي  56االي، ولة ابس ملك تع قاجان لقم ا ل ع  يي ارسةيء ا وليس ت ظّ 

قاحةياقيات الت ك ال ءكني لالا وفيلي  ،احةياقيات ال كاتي تلتل ت يين احةياقيات الت ك ال ءكني ر بُدَّ  -12

ولءتلع ارحةياقد ول يلض  ،الا تل ال اوئشءاأو  يو تيال  اقظي ط ى سعء الصءف تل خالل بيع الع  ي ال

ا لذلك، وقد كت الحاال قالا ر طالقي ل  بينل ي ال كاتي،  فهو ال يأخذ منها حين ينخفض وال يعطيها تتعا
الذي  ،يو تياتالا ط ى جلهاتالا بالع  ي الإلءاااحةياقيات ال كاتي قالا اللائض ال اتج طل زلااخ أتــَّا  ،ذا زادإ

 ،لي س ص االس سيااليأو  لءقد الينل ي العاتي قد س اات الع ن،أو  ارسةث ال ةءاضت ةلظ ب  ال كاتي ل

إم إنَّ  ،تء ضءولي قد الةعاقد تع قتيعي ت ك ارحةياقياتأهذا الة يين  ،لخإ ...ص االس الويال الهااتيو

ي ال هدلي( الةصءف باحةياقيات الت ك ال ءكني )تل خالل ط  يات ال ياسإلى  ول ظء ،لي ط بي ال ا كثيءال

 .تصءف باحةياقيات ال كاتيأجــَّ  ط ى 
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