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ي د. مظهر محمد صالح*: 
 
مزاد البنك المركزي العراق

 وعمليات السوق المفتوحة: الحقيقة التاريخية
 
 

ا علينا مفاده:   مباشر
ً
 طرح االستاذ الدكتور حاكم الربيعي سؤاال

 
ي 
 
ي مزاد العملة الذي يقوم به هل هناك دوله تبيع الدوالر ف

العالم كله، يعن 
البنك المركزي.  وباللهجة العراقية الجميلة )أكو( دولة بالعالم تعمل مثل 

 العراق؟
 . ي
 أطيب تحيات 

 
 ، م، إن جاز التعبير ي لألستاذ الدكتور حاكم الربيعي بحكم عملي كمخض 

وكانت إجابن 
 
 
ي السلطة النقدية عير حقب وأزمنة مختلفة معارصا

 
 للسياسة النقدية  ف

 
ومواكبا

 : ي
 وعل النحو االت 

 
(1) 

 
ي 
 
قصة واكبت شخصيا تأسيسه عل  FX Auctionلمزاد البنك المركزي العراف

ي نهاية الشهر التاسع من  CPAاألقل منذ قيامه من قبل سلطة االئتالف الموقت 
 
ف

 .2003العام 
 

ة ظلت السوق الموازية مهيمنة عل تحركات س ي تلك الفي 
عر الضف وتؤدي فف 

ي اضطراب األ 
 
 دورها ف

 
دة للتوقعات التضخمية، بكونها آنذاك تعيش سعار كقوة مول

 
 
ي كشبه محتكرة للعملة األ مخل

جنبية والعارض فات الحصار االقتصادي التسعين 
زاء طلب واطئ المرونة السعرية عل النقد إساسي لها بمرونة سعرية عالية األ 
.  وظلت نشاطات تمويلاأل  ي ي يتوالها القطاع  جننر

التجارة الخارجية للعراق، الن 
ة عالمي   ا الخاص تنقصها مصارف محلية رصينة لديها بنوك مراسلة خارجية منتشر
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ي المحاسبة واالمتثال حن  تتمكن 
 
فة الدولية ف وط الصير ي الوقت نفسه شر

 
وتتبع ف

 
 
 ا من ممارسة فتح االعتمادات المستندية، وهي الطريقة األ حق

 
لتمويل  ا كير ضمان

ي كانت سائدة تقليدي  
ادات الن  ي تاري    خ العراق التجاري. تجارة االستير

 
 ا ف

 
اد بدون تحويل لكن لألسف ظلت المصارف األ ي سايرت فلسفة االستير

هلية الن 
ي والذي ينتهي بمستوردات )تقايض عرض العملة األ  جنبية وتغذي توقعاتها خارجر

مم الفصل السابع من ميثاق األ  التضخمية( وهي وليدة حصار التسعينيات وضحية
ذ ظلت تلك الوحدات المضفية أقرب إىل آلية عمل المخازن البسيطة إالمتحدة.  

ي سميت حينه
ي مسك دفاترها الحسابية والن 

 
ة ف  bookا أو الدكاكير  الصغير

keeping banks   .نها مصارف خالية من العالقات الخارجية وليس لها إبالغالب
ن وجدوا فهم ال يتعدون المحيط االقليمي المجاور إد بهم و مراسلير  دوليير  يعت

 للعراق كاألردن أو لبنان أو تركيا أو اإلمارات. 
 

هلية ثقافة تمويل التجارة الخارجية وفق قواعد وال تمتلك تلك المصارف األ
ين الحكوميير  وتوقف  ي ظل هالك المضفير  الكبير

 
نشطة أالتجارة الدولية ف

والسيما  Zombie banksأصبحا أقرب إىل ما يسم بال  تمويلهما الخارجية و 
رفع اسمه من قائمة حظر المضف الحكومي الكبير )مضف الرافدين( الذي لم ي  

 ٢٠٠٤للعام  ١٥١٨األمم المتحدة للمؤسسات العراقية بموجب قرار مجلس األمن 
 ال قبل أشهر قليلة! إ
 

دارة سعر الضف المرن إنظام جنبية لممارسة من هنا جاء تأسيس مزاد العملة األ 
ي باديء األمر 

 
التصدي للتوقعات  ،أولهما  . وظل باتجاهير   ،)أو المعّوم المدار( ف

 nominalالتضخمية يكون فيها سعر الضف المركزي هو المثبت االسمي 
anchor  خر والعمل عل استقرار العالقة بينهما لبلوغ توازن سوق آبعملة بلد

الخارجية للنقود، ذلك بتوفير عرض دوالري كاٍف  الضف واستقرار القيمة
المتصاص مناسيب السيولة المحلية الفائضة بالدينار وتسم بعمليات التعقيم 

sterilisation ي تبتاعه المصارف هو توفير عرض كاٍف من النقد األ  ،خر .  وال جننر
ي تغذي حساباتها المفتوحة لدى مراسليها م

ن نقدا أو عن طريق الحواالت الن 
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ي إطار استخدامها لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص 
 
المصارف االقليمية ف

.  وهكذا كان للمزاد وظيفتير  رئيسيتير  هما تحقيق االستقرار السعري  :االهلي
خر هو تمويل التجارة وال  ،وضبط مناسيب السيولة وخفض التوقعات التضخمية

 الخارجية للقطاع الخاص. 
 
(2) 
 

ي تحيط 
اء العملة األ بيبف  التساؤل حول اإلشكالية الن  جنبية من آليات بيع وشر

، وهل الطلب عل العملة  ي
 
خالل عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي العراف

ي األ 
 
جنبية هو فقط مصدره بالغالب تمويل التجارة الخارجية االهلية؟  أم هو ف

ي األ عرف بصيغة هروب أو تشب رؤوس ي  هلي والذي جانب منه لالستثمار الخارجر
وكيف تتحقق  ؟ وتحت ذريعة تمويل التجارة الخارجية capital flightأموال 

ها وطلباتها التجارية؟  الجواب غير  التشبات الرأسمالية متخفية بير  ظالل فواتير
 
 
ي العراق. معرف إطالق

 
 ف
 
ي حاليا

 ا وغامض عل المستويير  الرسمي والقانوت 
 

ي قمع التحويل فهناك خلط بال
 
مفاهيم بير  مخلفات االقتصاد المركزي السابق ف

، ذلك بسبب التواء توصيف  اىلي الحر الحاىلي ي وبير  التعاطي االقتصادي الليير الخارجر
ي العراق. 

 
 النظام االقتصادي ف

 
 
 
ي العراق إطالق

 
ي ف ا عدا معامالت جرائم فعمليا ال توجد قيود عل التحويل الخارجر

من قانون البنك المركزي  ٢٨ذ جاءت المادة إل االرهاب؟  غسل األموال وتموي
ي النافذ رقم 

 
والمتعلقة باالختصاصات النقدية )عمليات  ٢٠٠٤لسنة  ٥٦العراف

اء أو البيع  ي تقول: الشر
ي واحدة من فقراتها الن 

 
السوق المفتوحة( واضحة ورصيحة ف

وط )النقدي أو الجل( للنقد األ  ، البسيط غير المشر ي اء البسيط ي الأجننر بيع والشر
ي دون قيود.  وجاء القانون بهذا االطالق دون التفريق بير  معامالت للنقد األ  جننر

.  وعل الرغم من ذلك فإن  ي تمويل التجارة الخارجية ومعامالت االستثمار الخارجر
ي حالة احتجاج مضادة 

 
ي غالبيته هو ف

 
ي )المدولر( والرسمي ف المزاج الشعنر

ي للق ب طاع الخاص واستغالله لليات نافذة العملة االجنبية لتشر لالستثمار الخارجر
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ي من دون حوكمة كافية.  ولكن بالرغم من ذلك 
األموال خارج دورة االقتصاد الوطن 

ي أل ي غرض كان بعد ال توجد قاعدة قانونية ملزمة واضحة تحرم التحويل الخارجر
ي وألغيت الرقابة علأ

 
ي منذ  ن تغير قانون البنك المركزي العراف التحويل الخارجر

ت محلها دائرة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.  ٢٠٠٤العام 
 
 وحل

 
من حقه مبادلته بالعملة  ،كحقوق أو ورقة دين،  فحامل الدينار أو الحائز عليه

 األ 
ً
جنبية والتضف بحقوقه مالم يوجد قانون يلزم حدود التضف المذكورة ومقيدة

 . ي  للتحويل الخارجر
 

تحول نظام الضف إىل االنظمة الثابتة بسبب التدخل اليومي من قبل البنك وهكذا 
ي عير العمليات اليومية الدائمة لمزاده واستهدافه لسعر رصف معير  

 
المركزي العراف

 مستقر. 
 

 أبعبارة 
 
( إىل managed floatingل نظام الضف )من معوم مدار خرى، فقد تبد
 قيمة  de facto( بحكم األمر الواقع fixed regime)نظام رصف ثابت 

َ
ولم تبق

 للية اسمها مزاد العملة األ 
 
 جنبية ليتقلب سعر الضف صعود

ً
 من خالل ا أو نزول

ي هي من أكير األ 
 السوق المركزية للضف الن 

 
ا لبلوغ سعر االستقرار ا وطلب  سواق عرض

 
 
ي اسم !  وعندها استبدل البنك المركزي العbandsب مقبولة وب  هوامش تقل

 
راف

اء العملة األ  جنبية( وعل وفق الليات المعمول بها المزاد إىل )اسم نافذة بيع وشر
 ا طبقا لدواعي نظام الضف الثابت حالي  

 
ي معالجة موضوع ظاهرة بيع العملة إ

 
ذن نحن بحاجة إىل النظر إىل قضيتير  ف

للبنك جنبية الرسمية جنبية للمصارف ومن خالل االرصدة االحتياطية األ األ 
ي والمخصصة لعمليات السوق المفتوحة من خالل النافذة المذكورة 

 
المركزي العراف

ي بالسماح أو 
ي ولدت الدينار أو السيولة المحلية نفسها.  األوىل، التفسير القانوت 

والن 
، كيفية العودة إىل  ي

صول أعدم السماح لتدفق االستثمارات إىل خارج البالد.  والثات 
ارجية عن طريق فتح االعتمادات المستندية للمصارف المحلية تمويل التجارة الخ

ي األ 
 
ي ف

ي مع مراسليها.  وهذا ال ينف 
 
بكونه  ،حوال كافة من قيام البنك المركزي العراف
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 بسبب ريعية الحائز السيادي الرئيس للعملة األ 
 
جنبية والمحتكر للعرض حاليا

ي مواجهة الطلب المرغوب لحملة ا ،حاديتهأاالقتصاد و 
 
لدينار أو حائزية للعملة ف

ن السياسة النقدية تقوم عل أجنبية من خالل استقرار سوق الضف طالما األ 
وتسير عل وفق  semi currency boardترتيبات ما يسم بشبه مجلس عملة

ي 
 
جنبية ظلت ومازالت تزيد عل بالعملة األ  coverageنظام تغطية للدينار العراف

١٠٠٪ . 
 
(3) 
 

ح إىل الحكومة بشأن تغيير آليات تمويل التجارة تقدمت شخصي  ا، ختام  
ا بمقي 

ي ختام دراسة الخارجية للقطاع األ
 
كان عنوانها:   ٢٠١٦عدت بهذا الشأن عام أهلي ف
ي العراق(. )متالزمة االحتياطات األ 

 
 جنبية وتمويل التجارة الخارجية ف

 
ي طلب تأجيل المق ولكن بعد مرور أكير من ثالث سنوات تم  

ح الذي جاء بدراسن  ي 
ي 
 
كة ف ي وبصورة مشي 

 
تلك وبكتاب صادر من وزارة المالية والبنك المركزي العراف

 : ي
ح عل ما يأت   نهايات حكومة السيد رئيس الوزراء السابق.  وقد نص المقي 

 
ي تمويل تجارة القطاع الخاص بالعودة إىل 

 
وري التوسع ف بات من الض 

 LCsطريق فتح االعتمادات المستندية  أصول تمويل التجارة الخارجية عن
ك  )مضف تمويل  syndicate bankمن خالل إقامة أو تأسيس بنك مشي 

ي 
 
ك ف ي دوىلي يشي  اتيجر ي سي 

 
يك مضف التجارة الخارجية للقطاع الخاص( بشر

يكون مالكيه هم المصارف الحكومية  strategic partnershipدارة اإل 
ويالته بنافذة البنك المركزي لبيع العملة التجارية واألهلية كافة، وترتبط تم

( 
 
ضافة إىل البنك المركزي( كل من سلطات وزارة إاألجنبية ويراقب تجاريا

التجارة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وإدارة الكمارك بما 
ي يتطابق بها التمويل 

يضمن تدفق السلع إىل العراق بالكمية والنوعية الن 
ي للتج ي للسلع الخارجر

ارة )كتدفقات مالية خارجة( من التدفق الحقيف 
ي 
 
ي ف والخدمات الداخلة، وهو أمر يحقق غاية الطلب عل النقد األجننر



 
 

ي السياسة المالية
 والنقدية أوراق ف 
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 6من  6 صفحة مزاد البنك المركزي العراف 

 

ي دون تشبات رأسمالية خارجة سالبة ال 
تحقيق منافع لالقتصاد الوطن 

ي أي قيمة مضافة. 
ي عل االقتصاد الوطن 

 تضف 
 

رئاسة الوزراء للشؤون المالية )*( باحث وكاتب اقتصادي أكاديمي ومستشار 
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