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المنافسة كفيلة بردم الفجوة بين السعر  *:  أ.د.عبدالحسين العنبكي
 الرسمي والسعر الموازي للدوالر 

الفوائض ( د  العرض والطلب على اي سيييييييييلع     -ال يخفى على المختصيييييييييتص د  اال تصييييييييي        اال ت      
ك نت ي عكس حتم  د  سيييييعر   د  ال يييييون ا وحتر ا  اللوالس يخايييييس ل فس  واعل ال يييييلع  د و اال ر ير فس  

ي يييييت فر  ييييي     بتر  ل   طحتوى احتك سي كسيييييعرا يت  ط  الطلب وب او يتراعس العرض ا وحتر ا   سا ال يييييلع   
  ييييييييييبب احتواس سييييييييييعرا الرسييييييييييم  على   ط   ع  كبتر يجع  اللوالس س    د   الكثتر طص الج    واالدرا  

ا  يتص العمال    Purchasing Power parityلقوى الشرائ    ا ك دؤ  طبلأ العران طق سن    لخ سج أي علم  حقق  
  لتبع   و و ط  انعكس د   عزيز سيع   اال تص   العرا   و حول   الى    س  ص  ا  االطر السي يجع  االستترا  

يخلق أسضي    ا لسلك  جل  سا االحتك س السي  و  الف الم  د ي      طتالزط  يصيعب الخروج ط    يبق س اسيب ي  
 :اال  للما سب   والك ب ال ريس والتحك    ألسوان والتفر  دت   والتحك    ألسع س و    نو  عرض 
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طص حتير كوني  الج ي  الوحتيلت الت   متليك حق   قتيل العملي   حك  وظ فتي  طتيت   و ي نون   احتكي س ا اسي  و و   
الى العمل  المحل    اللي  س( و   الوظ ف  االسيييييييييي سيييييييييي     Monetization of foreign currency االع ب  

ال  عم  عص  إيرا ا  ال فط  دت  ط لك  سا ال لع  المحتكرت  للب وك المركزي  د  ك  الع ل  ول  ت يلع  عراق  ا  
والب ك المركزي  و المخول   لتصييييييييرف دت    حك  وظ فت  ويمك   التصييييييييرف ودق   اوزاست الم ل    للوالس (    

 ست  سيو      : لثالث 
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 البنك المركزي محتكر حيادي: :1سيناريو -

و ع   الح   ي  ا  ال يم سس ضيييييلط  على اللوالس وال يحل  ل  سيييييعر ا يت ا نى او اعلى طص ال يييييعر الح  ق   
أي ا  الب ك المركزي  اوانم  يب س اللوالس   ييييييعر ال ييييييون و سا ط  يحصيييييي  د  ح ل  سييييييعر الصييييييرف الع ئ  ( 

 (اللوالس  و ي س سلعت   و لك ل سا الحق  الت قتل ودق  لقواعل ال ون والم  د   والر   ت الت  يم سس   اي ط   يم سس
د    و     عم  ف   اغلب الب وك المركزي      ل يعر ال ي ئل د  ال يون والسي  حل ا  وى العرض والطلب و سا ط  

ألن  سييعر  حل ا للعمل  المحل    اللي  س(     ل  طص أي   ط   ع سييعر فييرف اللوالس سيي كو  سييعر ح  ق   
 و  د   يييسا الحييي لييي  ال مييي م المعتميييل  و نمييي م  عوي  العملييي  االع ب ييي ويك وى ال ييييييييييييييون  العرض والطليييب(  

Foreign currency floating system    أي ا    ال عر الرسم  للب س = ال عر والعمل         اللوالس ا
 ني نتر اكثر طقي يي  نفس الكم ي  الت  كي     سبح ح  ق  ( أي  دي   الب يك المركزي سيييييييييييييي ج   الح  ق  ( وع يل ي  

  ألن طك سيييييييييب للب ك المركزي   يحققو سا    ج ا ال يييييييييعر الح  ق   سيييييييييتر فس سيييييييييعر اللوالس التعوي  و    ب  يب ع 
ي ييييييييييييييتحوم على ك  اكبر طص العملي  د  التيلاول و يلست اكبر د  التحك   عرض ال قيل وطكي سييييييييييييييب اكبر  ي لتبع ي   

لي ي س طقي يي  طل ي سا  ا ي   ي ليلوالس  للموازني  العي طي  لليلولي  المقوطي   ي ليلي ي س والت   ترع  الى  رلتوني   اكثر  ي لي
طم سسيييي   صييييح ح ادايييي  طص ن عم  عص ي س ال فط ا االطر السي يم ح الحكوط   لست اكبر د  االنف ن ويمك     

د   وع   االنف ن   لشييييك  السي يحم  الشييييرائح االعتم ة   ال شيييي  الت  سييييتفقل عزس طص  لس    الشييييرائ   عراس  
يودرا   (  ط   ع  ا وب لتبع   د   التعوي  يلل  اي  س سيعر فيرف اللي  ساس ف ع سيعر فيرف اللوالس او  راع

والسي ي يي وي طقلاس    ط  اللع ( السي ك نت  حمى    العمل  المحل    ب  سييعر الصييرف لل ييلس الم ييتوس ت 
  يييييييييي وي كسلك    ط  اللع ( السي ك   يتمتس      تودر حم ي  ط م  للم تج المحل التعوي  و سا يع   ان  سيييييييييي

اللي  س  ب  التعوي ا و سا يع   ا  الفجوت الت  ك نت  ب  التعوي  يتص سيييعر الصيييرف الح  ق  السي  حل ا  وى  
ك نت  مث   ع  في د  لالسيتترا ا  سيوف السي يحل ا الب ك المركزي ال يون وسيعر الصيرف الرسيم  الملعوم 

 ي  د  ح ل حصول .يت  التخل  ط      لتعو 
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ا  يتحك    لب س وب ييييييعر الصييييييرف    إطك ن لك   طثال      عر طحتكرالب ك المركزي طحتكرا عشييييييع  كتي لو ك    
يفون ال عر الح  ق      عر ع ل   ي س اللوالسا     إطك ن أي   اويعتمل س  س  سعر الصرف الث يت    السي ير ئ  

وسيييي كو  سييييعر الصييييرف   للحصييييول على الربح االحتك سي ال ييييعر الرسييييم  لللوالس اكبر طص ال ييييعر الح  ق  (  
د يوف  كو  ال يلس   ي  س(    5000 والس =    1كت  يب س   ا لللي  س طتايم      ط   ع  عك ي ( أي   ل ي لب  

انخف ض االسييتترا  سييبب  د  علم القلست على ا   ل   وسيي كو  الم ييتوس ت غ ل   علا وال يمكص االسييتترا  اال ن  سا  
مليك  تيل على الت م ي  اال اني  سييييييييييييييوف ي م  نمط  ك ولوع  طوسوث ويعزز التك ولوع ي  والمعي سف الف  ي  ف كو  

غ ل  د    ألن وسييييييييييي كو    ريب اللوالس غتر طجلي لخ سج البلل  االعتم   على السا  د  كثتر طص المج ال ا 
ل األ رىا ي  ا  ملك سييي شيييجس الت ريب العك ييي  أي ان  يا خرر طص الخ سج لللا   وسيييوف العران ق  سييي    للو 

ك   آيب س الب ك المركزي  والسا   لتل  طق ي   ن نتر كثترت ا وسييي كو     لك طعلال   ايييخ  ع ل     عكس د   
حول اللول  الى   ول الطبق   طحلو ت الل   وب أل   الموظفتص موي الل ول المحل ت  قوانتص في سط  وسيتت

طي س ت للموظفتص و  تف  الرببي  د  التعتتص د  الحكوطي  و ز ا  الرببي  للعمي  د  القطي ع الخي ل كو  القطي ع  
وسييييوف   خلط   الت  ي تج   او الت  يت عر ي  االو ال ييييلس   الخ ل ي ييييتط س التك   طس التاييييخ  يردس أسييييع س

وظ فت     اللي  س( ل العمل  العراق    قوسيييوف  ف   كو  المع يتر االعتم ة   ل س ل   أولوي  د  ال ييي  سييي  ال قلي ا
 تآك  سيريع  كم   فقل وظ ف  كون   ط   س لل  م  لصي لح اللوالس ا وسيوف  ز ا  اللولرت   ألن  كم يتو ع لل  م   

  التوط  ا اال ا  الحكوط  سيييييييتكو  للي    لسا  ع ل    حتر يحت  اللوالس ط ييييييي ح  أوسيييييييس د   لط   التع طال
 موي   طص       ز ا  الكتل  ال قلي  ويمك سييييييييييوف و سييييييييييواس للتحويال  االعتم ة   او للمشيييييييييي سيس  للتموي    للي  س  

 .التحت   واالنش سا  التقلتلي ب ى الكبترت د  اليس مش س ال
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 ًا رحومًا:البنك المركزي محتكر  :3سيناريو -

دتب س اللوالسا  الت  يحتكر ي ع    حك  الق نو    عر فرف سسم   ع لط  يل ل  الب ك المركزي د  الرحم    
ا يت يق  كثترا عص ال عر الح  ق  السي  حل ا  وى ال ونا أي ان  يل ل  د   ع  العمل  المحل   ف خلق  

لرسم ا  ؤ ي الى المزيل والمزيل     ط   ع  كبتر( يم ر د  دجوت كبتر يتص سعر اللي  س الح  ق  وسعرا ا
الشرائح الفقترت او    رع ي طص الريع   د  اال تص   وس   ت أنم ط است الك   طشو   ا وع  ت ط  يكو  طتحجج  ي

ع    ط تفع  طص  سا    إلسا تاو ع لط  يكو  طمتثال  يتعبتر ا ن يل ل  د  المت عرت  مملوط   الطبق   الفقترت  
ويم سس س  س  ما  اار اعتم ع   عبوي على  د  العقليص األ تريص  ح ف  للي   د  العران   و  كم   ال ت  سيو  

كسلك  وب دتراض ا  اال تص   طللق أي ل س ل  عال     لع ل  الخ سع  وب دتراض  ا  ح  ر المع يتر اال تص  ي   
الارائب واالع ن    الص د    ستبع    القوط   ال   ج  اإلعم ل   و  القوط   ال   ج  االستثم س  و    اا   وكسلك 
يتص الل   الكل  واالنف ن  ف د    ستبع   طخصص   االنلا س طص طرد  المع  ل ا  س كو  اط م  رط التواز   

   :اال   الكل   و 

                                               C+I=Y 

C+S=Y…… S=I 

 : االدخارS،  االستثمار الكلي: I: االستهالك الكلي ، C: الدخل الكلي،  Yحتر ا : 

وبم  ا  االسيييت الك كبتر علا نت ج  لوعو    Sواال   س  C يوزع يتص االسيييت الك  Yوحتر ا  الل   الكل   
اللوالس الر    السي يجع  االسييييييتترا ا  س  صيييييي  د   ال مط االسييييييت الك فيييييي س طشييييييو   وطتزا  الملدوع   

ح يي ر الصيي  سا    سييتث  س الصيي  سا  ال فط    اب  ال ييم س(     لتبع   فيي س طشييو   لتع ظ  االسييتترا ا  على
الت  ال  حت ج الى دع ل    ا تصييييييييييي  ي  ط م  كون   طحصيييييييييييوست د   ط ع االسيييييييييييتخراج  و  التمل  الى  ط ع  
الصيييييييييي  ع  ال فط   التحويل   اال  حلو  ضيييييييييي ق  االطر السي يجع  العران يخ يييييييييير الكثتر طص ال    المايييييييييي د   
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ا  االسييييت الك فيييي س على ح يييي ر  راعس اال   سا وبلض ال مر عص ع  ا  المجتمس الت   وكلم  از  الممك  ا 
 فاييييييييييييي  االكت  ز على اال   س د    راعس القلست اال   سي   خفض طص  لست المصييييييييييييي سف على  عبئ  ا   سا  

عوائق فييييييل س المل ريص لتموي  االسييييييتثم س ولسلك يعون االسييييييتثم س  ع ئق  مويل   سا المرت   إلضيييييي د  الى ال
 ال  كل   الكثترتا وك  ملك يبق  البلل ط ت لك  غتر ط تج  وط توس ا غتر طصلسا.

سحوم د   سا ال ييييت  سيو الق ئ  د  العران   طحتكران   م ر   ل لبس علب ر الرحم  لفييييح ح ا  الب ك المركزي  
دقيل ا فى  حيت علبي  ي  ح  قي  اني   ي م يترحتي   وال االحتكي س طص  اي نويتص  اال اني  نقي  االحتكي س الى طحتكريص  

سيييبب  د   لق يؤس احتك سي  كبترت  عت       ييي  سيييت  ال قلي   سا الت  فييي س    نت  الى   ن  طحتكريص ا نويتص  
 لولت على طلى زط   طوي  وف س  ل    صم   واضح  د  عم س القراسا  اال تص  ي   علت   ط ف    كبترت  

و   طص يتل   وضس التص  ف   للمص سف وب لتبع    حليل الحص  الت  يحص  علت   سوا     وحتى ال   س  
  ط  ط   ن دست ي س اللوالس طص اللوالس الر    لتحقتق أسب ح ط ئل  حجبت الج  ز المصرد  لعقليص طص طم سس

  نت  ول   د  الفقرت الالحق . اد   موي  الت م  
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و ييييييرك   الحوال  و   د  الل لب طملوك   و   عم س المصيييييي سف الحكوط   والمصيييييي سف األ ل   والصييييييترد    
لج    طت فست  أحزار وادرا ( والت   حصي  على اللوالس طص ن دست ي س العمل ا   ل يعر الرسيم  الملعوما وودق   
لمبلأ ا  أي سيييييلع  طلعوط   صيييييبح يؤست احتك سي ا دقل فييييي س المت فسو  األ وى    اال لس على احتالل طوا س 

يعت  ييو  على    ط  اللع  ل ييعر اللي  س( ويحصييلو  على   سي  الملعوط ا و ؤالسطتقلط  د  الحصيي  اللوال
على  طل ي سا  اليلوالسا  طص األسبي ح طص ط ج   ني ديست ي س اليلوالس(  طص  الل التجي ست  ي ل قيل    اع و  والس س    و 

مؤسييييييييي ييييييييي    ود  إ است ال  ياال تصييييييييي   طلاس عقليص طص الزطص دصييييييييي س ل   التل الطولى الت   تحك  د  القراس 
ويحصييلو  لمصيي سد   وفييترد     و ييرك     على ادايي  اال تصيي  ي  وحتى د   عت       ت  لك المؤسيي يي  ا 
يجتلو  التب ك    ؤالس الم تفعتص  وعلى طر ال ييي وا  ك نوا التصييي  ف   الت   جع  حصيييت   طص اللوالسا  اكبرا  
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س ويصييييييييييييييوسو  طص  الل الق وا  الشييييييييييييييعيب د  حي ل    التالعيب ي ي ط  اليلع  ل  مي  اليلي ي   على دقر وبؤس
يبراع  الراي  اا  الشييييييييييعب سييييييييييوف يمو  عوع  د  ح ل  رك اللي  س  و   ع  ا وعبؤ اإلعالط   الت  يملكو    

الع م وععلوا الق فيييييي  واللان  يعلق الفقر ونق  الخلط   وك  طشيييييي ك  اللن   على  سييييييعر اللوالس( ل س حب   
س   ا نع ا اللوالس الر    السي  طر اال تصيي   العرا    ي سا الشييعب ولكص السييتمراس حصييول   على  والس

  يعتمل د  ك   ييي س على ال يييلس الم يييتوس ت وال ي تج  يييتئ  و سا اسيييوس انواع التبع    وا ق ا د  اسيييف    ع الريع  
ا كم  ا   للخ سج الت    ل  اسييييتقالل البلل اال تصيييي  ي وال يوعل اسييييتقالل سيييي  سيييي   و  االسييييتقالل اال تصيييي  ي

س الر    د  العران طق سن   ك   ول الجواس والع ل  يجع   سا اللوالس ي رر ألن  كتي سيييييييييييييلع  اليل ا   اللوال
  رر طص المك   السي  كو  ف   س  صيييييييييي     ج ا المك   السي  كو  ف   اغلىا د للوالس ال  ع  عص ي س ال فط  

ا د لسي ي رر  و  روج ا يمث  حرك  ساس الم ل د    ألن فيييول  الق ييي  األكبر ط   ي رر والق ييي  اال ر يا  ر رذ
كلم  أسا  ا  يبقى د  البلل ويحقص د   وست الل   على  ييييييييييييك  اسييييييييييييتثم سا  افييييييييييييطلم    ألن طتزا  الملدوع   
طص الموانس والتعقتييلا  اإل اسييي  و عقتييلا  الحصييييييييييييييول على األسض للمشييييييييييييييروع و عقتييلا     حواعز كونكريت يي 

والحصييييييييول على الط    التح سييييييييب الاييييييييريب  و عقتلا  اسييييييييتترا  طل ال   و عقتلا  الشييييييييحص وال ق  والخز  
طجموع    و عقتلا  الت فتس وسييل ييل  االيتزازا  الت      ل عل   طص الكثتر طص طوظف  اللول  الف سييليص او طص 

د    ليك اليلوالسا  ال ي عمي  عص الف ييييييييييييييي   وال يييييييييييييير ي   د  العقو  الحكوط ي    يا  ر رذ   اليسيالجزس  الم فلتتصا اطي   
والمشيي سيس الو م   او االسييتتالس على أساضيي  اللول  او أساضيي  ال  س وب ع   والت  يخشييو  علت   طص سييؤال   

يمكص ط ع  طص   ا واليتايييييييي عا سييييييييعرا ح ل  روع س      والسطص ايص لك  سا؟( ود  كلت  الح لتتص    لك  
ك  األطراف  ملك ا  د  إعراسا          شييييييييل  ط م  و طرن يول  يييييييي    ط م  ط سسييييييييت اللول  طص   ال رر والت ريب 

  و تحقق ل   ا  للوالس ل س االعرت   تالم  و  م سسييييي   ما    سييييي جلو  أنف ييييي   يالمكلف    لر     والم س والتشيييييليل 
ا دعلى الحكوط  ا   عتمل حلول ح       علوى ا تصييي  ي    ئل  كو  الم يييوغ   طوعو ت وحجج الم س  احاييي 



 
 

 في السياسة النقدية أوراق
 

 

 

 
   12من   7صفحة  المنافسة كفيلة بردم الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدوالر  أ.د. عبد الحسين العنبكي

د  التييتاتر د  العرض والطلييبا ول س الطرن القمع يي  وال طرن اسييييييييييييييتجييلاس الوط  يي  او اال  يي طيي    يي لخ يي نيي   
  .الحلول  تف  المشكل يمكص ا   جلي نفع  ام ال عال   لتلك والت  ال الوط    للتج س والما سبتص 

يب يي ط   سيي كتشييا    دتن   ا عث  ل  احل اال وت الم  لسييتص   طص يتص االف المؤ ييرا   اخ دقطواحل  اخ لو ا سن  طؤ يير د
احل الم  دس   دتعبت  ا  ملكا  د   رك    (عق سا  6241   دقط ا يترى العرا تو    2022المع  ل  المقلوب ا دف  ع م  

رار الت   اللوالسا لم ما العران ط يييييييييييت لك    بق ا ال  العران يريل ا  يبقى اسيييييييييييتر المع  ل  المقلوب  ا   ؟الت  ي  ذ
رار   ليسليكد  العران    (س    والعقي س غي ل   اليلوالس   و   طعي  لي  ي م  يال   م ي  وبال ي ي سا   اليلوالس لترك ي     ي  ذ

عص  اعت     ال نريل ا  نب   ونتقلما ي  نريل ا  نشيبس د  يوط   ونلمض ألن    ا  جل نف ي  غ ل  والعق س س    ل
ال  ط  لسيييي  العران  لعوا يلال  العم  والب  س وعل ييييوا  لا المك  ب ل م سسييييوا اعم ل إ اسي  او  و الم ييييتقب ا  

ا حموا انف يي      وألن    ال  يب وا عق سا  د نخفض عرضيي   واس فس سييعر    ول  ييت طص ط  ط    ا تصيي  ي  وط ل    
 فايييييييوا اللوالس د رر   حث  عص طك   يكو  ف   غ ل  ا يت م  االطر  ي والم ل ا دقل  اال تصييييييي    صييييييي س القراس  

ام انشيل  ط  لسيو     لعم  والب  س وانلمس طختصيو     لم ل وال قل واال تصي    صي س القراس   طعكوس د   رك  
 للي    لام وللي   ي  س.  م ط  لألساا  ا ط طقتص طختلفتص  اال تص  يا دك   اللوالس للي   غ ل  والعق س س    

 ؟:في االزمة الحالية لماذا فقد البنك المركزي أدوات ضبط سعر الدوالرثانيا: 

كلمي  زا  كي   حتير فيييييييييييييي س  طختلفي   مي طي ا الت   الحي ل ي  لليلوالس االزطي كي   اإليقي ع سو ت  ي  حتى حصييييييييييييييليت         
الطلب على اللوالس   لشييييييييييييك  السي ي ييييييييييييمح   س ف ع سييييييييييييعرا الموازي   م الب ك المركزي يزي  ت طب ع    التوط    
 عرض اللوالس( إل ييييييب ع ك ط  الطلب الى الحل السي يح دع ف   على ال ييييييعر الموازي لصييييييرف اللوالس يتراوح  

ا  الب ك المركزي ال يع ن    سا االزط   و  يتص حليص ا نى واعلى  ريبتص  طص ال ييييييعر الرسييييييم ا المختلا د  
ولكص المصييييييييييي سف كم  ك   يحصييييييييييي  د  االزط   الم ل   ا يب ع  د  ن دست ي س اللوالس السي  نق  د  اللوالس 

والمتصييييييلست   ئم  المحتكريص    طع  بت   طص  ب  الفلسال  األطريك    ما  الحموت( المصيييييي ف  يتصيييييي    ع ل   
لبتص المحتكريص لللوالس( ول س نق  الطلب ي   ل يكو  الطلب الكل  على  دصييييي س  المشيييييكل  د   نق  الط 
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ا ولكص الطيي لبتص المحتكريص أفييييييييييييييحيي ر الربح االحتكيي سي د  المتيي عرت  يي لييلوالس   يي لمعييلل العيي م    الييلوالس از ا  
 ييييت   ال نريل الخوض دت   ولكص الت م  المعل   ان   يم سسييييو  غ  ألسييييب ر طم وعتص طص   ول ن دست ي س العمل  

ال ي ييييمح    طقتل أطوال و موي  ع    طع قب  طص  ب  الوالي   المتحلت االطريك  ا دحصيييي  د ئض عرض اال ان   
ا ود ئض طلب طقتل  طخت ق   لعقوب   ( ال ي ييييييييييييمح ل  ا  يتحول الى طلب الطلب على اللوالس   إ ييييييييييييب عل  

دوالر =   1أي )  في األسببابيا األول   % في السببوق الموازية  4بنسبببة  ا د س فس سيييييييعر فيييييييرف اللوالس دع ل

 ارتبط  حيث  ،  %  11 دينار ( أي ارتفا بنسببببة   1650دوالر =1)ووصبببع بعد  يبببلرين ال دينار (   1530

بين البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي األمريكي لتسبببيير  باالتفاق  بإنيبببال المنصبببة االلكترونية  االمر  

أد  ال  انرفبا  اجمبالي بيا البدوالر ع التبدقي  والتحري والتي  من رالطلببا  التحويبع الربارجي الحقيقيبة 

في البنك المركزي العراقي ألغرا  تعزيز االرصدة في الرارج )حواال ، اعتمادا  ( ال  اقع من النصف  

% من  40اكثر من  نسببببة  ذ عل   وللمصبببارف المعاقبة والتي كان  تسبببتحالدوالر  بيا  تقييد  ليس فقط نتيجة  

وانما نتيجة امتناع بع  المصببببارف التي تجري الحواال   ولة من العراق ال  العالم الرارجي  األمواع المح

، واعتقد ان السبببا الرسيسببي ورال رف  صببيرفا  الحوالة عن االمتثاع لاببوابط ومعايير المنصببةكذلك  و

يعني ان اغلا   هؤالل عل  أسبببلوا عمع غير مقيد بقيود الحكومة وروتينلا القاتع، وهذااالمتثاع يعود لتعود  

 Informalانيبطتلم حت  وان كان  ميبروعة فلي غير رسبمية أي تندرج ابمن االقتصباد غير الرسبمي )

Economy( او االقتصبببباد الرفي)Hidden Economy )    ذلك ان األنظمة والتعليما  والتعقيدا  والفسبببباد

الحكومة بياناتلم ومعلوماتلم التي  ، فابال عن الروف من ان المنصبة تجعللم رسبميين وتكون لد  واالبتزاز

ترابببعلم للابببريبة ، وهم في اليالا ليسبببوا متلربين من الابببراسا بذاتلا ولكن متلربين من الفسببباد في 

القانوني اجد  من العمع القانوني واكثر  الرسبببمي وغير  العمع غير   الابببراسا، هع الميبببلد المقلوا جعع

قبا  وهبذا ليس فقط في التجبارة او التحويال  النقبديبة بع  ربحيبة وسبببببلولبة ودون تبعبا  وال عقوببا  وال مالح

في اغلا األنيبطة االقتصبادية لفسبف االمر الذي عزز من ابعف سبيادة القانون ، بع في حاال  عدة تسبو   

  االعماع غير القانونية بصورة اسلع لتكون بمثابة مكافسة للمرالفين للقوانين.

الن مصببببارف ملمببببة  ع هببببذز االزمببببة  فببببي ظبببب لمبببباذا انرفابببب  مبيعببببا  البنببببك المركببببزي

رابببع  لقيبببود اليبببرال ولبببم تتوسبببا يبببريحة اليبببرال ألنلبببا اصبببال لبببم تكبببن تبببتم وفببب  يبببروط 

أي ان الببببدوالر منافسببببة وانمببببا هنالببببك احتكببببار مببببدفوع الببببثمن وال يمكببببن التنببببازع عنبببب  ألرببببرين 

سبببببيبق  يرتفبببببا متببببباثرا بمنبببببا بعببببب   الطبببببالبين المحتكبببببرين حتببببب  يحصبببببع توافببببب  ببببببين 

ين علببب  تصبببدر محتكبببرين جبببدد محبببع الممنبببوعين مبببن دربببوع مبببنجم البببدوالر وهببببذا المحتكبببر

 الطلا في فلم كلمة قد نرتلف ، كون  ييب  التواف  السياسي  التواف  يارذ وق  حتما
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 الفرق بين استيرادات القطاع الخاص ومبيعات الدوالر في المزاد )مليار دوالر( 

 السنة  

مبيعات الدوالر لدى  
البنك المركزي في  

 المزاد 
 1 

استيراد القطاع  
 الخاص 

 2 

 الفرق 

  
  

2-1=3 

2010 36.1 23.4 12.7 

2011 39.8 19.9 19.9 

2012 48.65 9.1 39.55 

2013 53.2 16.3 36.9 

2014 51.7 11.8 39.9 

2015 44.3 11.8 32.5 

2016 32 18.3 13.7 

2017 42 17 25 

2018 47.1 38.3 8.8 

2019 51.1 45.4 5.7 

2020 44.1 40.7 3.4 

2021 37.1 30.5 6.6 

2022 46.8 37.7 9.1 

 253.75 320.2 573.95 المجموع 
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حقيقبببي ، فلبببو عنبببدي حقيقبببي ألنببب  طلبببا حتببب  وان لبببم يكبببن ليبببر  االسبببتيراد فلبببو ليبببر  ال

رج ألنببب  رربببيل فبببي البببدارع ، امبببا االربببوة االسبببتثمار فبببي الربببارج او المتببباجرة بببب  فبببي الربببا

البببببذين يعتقبببببدون ان البببببدوالر هبببببو فقبببببط لالسبببببتيراد فلبببببو حتمبببببا غيبببببر حقيقبببببي ألنببببب  اكثبببببر 

-2010يببببببين مبيعبببببا  البببببدوالر مبببببن قببببببع البنبببببك المركبببببزي للفتبببببرة ) اعبببببالزوالجبببببدوع بكثير

( ومقببببدار اسببببتيرادا  القطبببباع الرببببال التببببي يببببدعي البنببببك المركببببزي انبببب  يبيببببا فببببي 2022

مليبببار  254سبببنة بلبببد بحبببدود  12فيظلبببر لنبببا مقبببدار الفبببرق ربببالع افبببذة لتمويبببع اسبببتيراداتلم الن

فيمببببا لببببو كببببان سببببعر صببببرف الببببدوالر حقيقببببي  القببببار دوالر، وعليببببك ان تتصببببور عزيببببزي 

)عببباسم( وغيبببر مبببدعوم لكبببان قمعببب  االسبببتيرادا  ربمبببا الببب  النصبببف فبببي اقبببع تقبببدير لتحبببع 

محللببببا منتجببببا  محليببببة ، ولكببببان حقببببن الفببببرق بببببين مبيعببببا  البنببببك المركببببزي واسببببتيرادا  

مببببن  مليببببار دوالر( كاسببببتثمارا  فببببي دورة الببببدرع العراقيببببة بببببدال254القطبببباع الرببببال البببببالد )

طالمبببا بقبببي هبببامس دعبببم فبببي سبببعر البببدينار  هروبلبببا او تلريبلبببا باحثبببة عبببن فرصبببة افابببع، و

سبببيبق  البببدوالر يولبببد ببببؤر احتكبببار وببببؤر رببببب احتكببباري وببببؤر نفبببوذ وببببؤر صبببراع بالتبعيبببة 

 وسيكون من العسير عل  أيعرقلة الي تنمية حقيقية بالارورة ، تذبذا ووبؤر 

لسببببيطرة علبببب  السببببوق الن السببببوق يفببببر  لمليببببار رجببببع امببببن حكومببببة حتبببب  لببببو سببببرر  

قوانينبببب  وبمببببا ان الببببدينار الزاع منفببببوت والببببدوالر مقببببزم سببببتبق  هنبببباك فجببببوة ربببببب عمالقببببة 

تملبببق بقبببو  احتكاريبببة واسبببواق سبببودال او بياببببال وفببب  توازنبببا  ارابببال الالعببببين االقويببببال 

ي اي اجببببرال حكببببومي للسببببيطرة علبببب  السببببوق بطريقببببة بوليسببببية سببببيؤد  بببببع انفببببي السببببوق ، 

 .ال  ارتفاعا  ارر  في سعر الصرف

 ما السبيل الستقرار سعر صرف الدوالر:ا:  ثالث

 لمستقبل االقتصاد العراقي: األسوأالسيناريو  .1

يحتبببباج البببب  طببببالبين مراببببي ٪ ، وهببببذا ١٠٠ اي طلببببا علبببب  الببببدوالرال كامببببعتلبيببببة  وهببببو

عببببنلم  وال يريببببون مببببن االمتثبببباع للمنصببببة وعلبببب  البنببببك المركببببزي الماببببي سببببريعا البببب  

طببببالبين مراببببي عببببنلم  إلحببببالعاعتمبببباد المنافسببببة العادلببببة بببببين المصببببارف والصببببيرفا  

الملتزمببببة باالمتثبببباع  والتوسببببا فببببي مببببنب ررببببل للمصببببارف والصببببيرفا   محببببع المعبببباقبين

ودون انتظبببببار تسببببببويا  مبببببن رببببببارج البنببببببك  وإليبببببال اجببببببازا  الرافابببببين لالمتثبببببباع 

المركببببزي قببببد تعتمببببد النفببببوذ السياسببببي، وفببببي حبببباع اسببببتمرار ايببببباع كببببع الطلببببا علبببب  

اال ان ذلبببك قبببد  ،البببدوالر سبببيعود سبببعر صبببرف  المبببوازي الببب  قبببرا سبببعر صبببرف  الرسبببمي
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مبيعبببا  صبببع تهاسبببع للنقبببد االجنببببي وقبببد    تسبببرا البببيكلبببف البلبببد اذا مبببا اسبببتمر طبببويال 

يعنبببببي ان ، االمبببببر البببببذي مليبببببون دوالر فبببببي اليبببببوم ٥٠٠-٣٠٠البنبببببك المركبببببزي الببببب  

الن فبببببرق  االصبببببوع المحليبببببة تحببببباوع ان تسبببببيع وتحبببببوع الببببب  دوالر وتربببببرج للربببببارج،

الببببربب بالمتبببباجرة بالببببدوالر الببببرريل محليببببا واليببببالي فببببي الرببببارج كبيببببر جببببدا وال يقببببارن 

العراقبببي فبببي  االقتصببباد  سبببقطب اربببر يمكبببن ان يحققببب  اي نيببباط اقتصبببادي اربببر، فيبببباي ربببب

 .مستقبال فخ االفراغ من االصوع الدوالرية
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الن ارتفاعبببب  كالحتميببببة التاريريببببة لمبببباركس مببببا الببببزمن لسببببعر الببببدوالر  حتمببببيتراجببببا 

كلمببببا ارتفببببا  ألنبببب ، لمبببباذا   اقتصببببادية  باسببببباا متعلبببب  بعقبببببا  إداريببببة وفنيببببة ولببببيس 

الببببدوالر ارتفعبببب  اسببببعار االسببببتيرادا  وتصبببببب غيببببر منافسببببة ويببببنرف  الطلببببا عليلببببا 

ويببببنرف  ربببببب المسببببتوردين البببب  الحببببد الببببذي يكببببون فيبببب  الرجببببوع البببب  المنصببببة 

فببببوق مبببببالد الاببببراسا والتكيببببف معلببببا وارببببذ الببببدوالر بالسببببعر الرسببببمي يحقبببب  عاسببببد ي

نتيجببببة االبتببببزاز  لافسبببباد الاببببراسا الماببببطرين لببببدفعيفببببوق كلببببف  المتلببببربين منلببببا و

فبببي حببباع االمتثببباع للمنصبببة ، هنبببا فقبببط تكبببون االثبببار اإليجابيبببة للبببذا اإلصبببال  ) البيبببا 

فيكبببون ونكبببون قبببد عبرنبببا فتبببرة النقاهبببة للبببذا األثبببر الجبببانبي وفببب  المنصبببة( قبببد أثمبببر 

قببببد أتبببب  بنتبببباس  فببببي هببببذز الفتببببرة معايببببي الببببذي تحملبببب  النبببباس االثببببر االجتمبببباعي وال

التبببي كنبببا نوصبببي بلبببا منبببذ اكثبببر اصبببالحية وهبببي التحبببوع نحبببو االعتمبببادا  المسبببتندية 

الحبببببواال  الحقيقيبببببة واابببببطرار كبببببذلك سبببببتكون ومبببببن عقبببببد ونصبببببف دون جبببببدو  ، 

المصبببببارف لتحسبببببين وابببببعلا وايجببببباد مصبببببارف مراسبببببلة وعنبببببدها سبببببيتراجا سبببببعر 

حتببب  لبببو لبببم تتربببذ الحكومبببة أي اجبببرال سبببو  دعبببم  ن يبلبببد البببذروة حتمببباالبببدوالر بعبببد ا

ان إجببببرالا  البنببببك المركببببزي المتعلقببببة ببيببببا الببببدوالر بالسببببعر ، اليببببراسب المتاببببررة

الرسببببمي للمسببببافرين والدارسببببين والمتعببببالجين فببببي الرببببارج وغيرهببببا هببببي إجببببرالا  

وتوسببببا  هادفببببة لتوسببببعة منافببببذ العببببر  وهببببي فببببي ذا  الوقبببب  تقلببببع مببببن االحتكببببار

قاعبببدة العدالبببة فبببي توزيبببا النقبببد األجنببببي لصبببالب الجملبببور، اال ان جبببزل ملبببم مبببن هبببذز 

البببببدوالرا  سبببببوف تبببببباع بلبببببامس رببببببب ألصبببببحاا الحبببببواال  الرافابببببين لالمتثببببباع 

للمنصببببة والعمببببع وفبببب  قواعببببدها، االمببببر الببببذي ييببببذي قببببدرتلم علبببب  االسببببتمرار فببببي 

 .اعالعمع غير الرسمي ويحق  مآربلم في تارير االمتث
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تعببببويم الببببدينار وتركبببب  يبلببببد سببببعرز الحقيقببببي فيسببببتقر عنببببد مسببببتو  مرتفببببا ويصبببببب وهببببو 

فتجنبببي الموازنبببة العامبببة للدولبببة هبببذا الفبببرق ببببين السبببعرين الحقيقبببي ( هبببامس البببدعم = صبببفر )

ان البببدارلين لمبببنجم حيبببث والمبببدعوم ببببدال مبببن تركببب  للحيتبببان يبببوزع علبببيلم بيبببكع انتقببباسي ، 

عببببرس وال تيببببرنكم  زمببببا بعببببد فببببي عببببرس رببببالع فتببببرة صببببعودز كببببانوا والزالببببوا الببببدوالر 

 ألن فبببي وسببباسع االعبببالم، قبببرالالفاو تبببباكيلم علببب  الببب  سبببعرز الرسبببمي  إلرجاعببب صبببرراتلم 

الببببدوالر  دينببببار ربببببب قبببببع االزمببببة واليببببوم يحقبببب  للببببم ٢٠الببببدوالر الواحببببد كببببان يحقبببب  للببببم 

مبببا السبببوق وبببباع بسبببعر تكيبببف البنبببك المركبببزي افترابببنا ان لبببو ف دينبببار رببببب، ٢٢٠الواحبببد 

لببم يفعللببا فكبببان جنببي ثمببار ذلبببك  وألنببب السببوق لكببان هببو مبببن جنبب  ثمببار صبببعود سببعر الببدوالر 

حبببرم البنبببك المركبببزي نفسببب  مبببن البببربب ليعطيببب  فلبببو لبببم ي البببدوالر،للمحتكبببرين البببدارلين لمبببنجم 

تتببببا  للدولببببة قببببدرة تمويليببببة كبيببببرة جببببدا تمكنلببببا مببببن حمايببببة اليببببراسب فسببببوف   للحيتببببان

والببببذي يحمببببع معبببب  فببببي ذا  الوقبببب  موجببببا   للتعببببويم رة مببببن التاببببرم المصبببباحا المتاببببر

انتعببباس وإعبببادة حقبببن النقبببد األجنببببي فبببي دورة البببدرع بعبببد ان يصببببب هروبببب  او تلريبببب  غيبببر 

اإلنتبببباج المحلببببي وتقمببببا االسببببتيرادا  بيببببكع كبيببببر ، علمببببا ان االسببببتثمار وذي جببببدو  فيتعببببزز 

يتكيفببببون سببببريعا وسيتاببببرر أصببببحاا الببببدرع أصببببحاا االعمبببباع الراصببببة والحببببرفيين سببببوف 

)المبببوظفين( وهبببذا سبببيقلع الابببيط علببب  الدولبببة مبببن جلبببة رغببببا  غيبببر مرنبببة المحبببدد بقبببوانين 

، كمببببا يمكبببن للحكومببببة زيببببادة رواتبببا المببببوظفين بنسبببببة معقولبببة، الملببببم فببببي ين الجامحببببةالتعيببب

وق االمبببر ان البنبببك المركبببزي سبببيترل  عبببن تثبيببب  سبببعر صبببرف غيبببر حقيقبببي وسبببيتول  السببب

ثير بببب  هبببذز الملمبببة وبعبببد اسبببتقرار سبببعر السبببوق عنبببد حبببد معبببين يمكبببن للبنبببك المركبببزي التبببا

، وتعببببود األمببببور البببب  المنافسببببة التببببي محصببببور بببببين حببببدينمسببببتقبال لجعببببع تذبذببببب  محببببدود و

تحمببببع فببببي طياتلببببا كببببع الببببدعم للمنببببت  المحلببببي بعببببد ان كببببان هببببامس الببببدعم لسببببعر صببببرف 

ردة، ونببببترلل فببببي ذا  الوقبببب  مببببن كببببع ايببببكاع الببببدينار يمثببببع دعببببم صببببافي للسببببلا المسببببتو

 .التلريا للنقد األجنبي الن سعرز سيكون متكافق في الدارع والرارج 
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