 رئيس التحرير:
 -األستاذ عمي محسن إسماعيل

محافظ البنك المركزي العراقي.

 هيئة التحرير:
 -د .منذر عبد القادر الشيخمي

نائب المحافظ

 -أ.د .محمود دمحم داغر

مدير عام دائرة العمميات المالية وادارة الدين

 -السيدة جنان البيروتي

مدير عام دائرة االحصاء واألبحاث

 المتابعة الفنية:
 -السيدة قسمة صالح عمي

م.مدير عام دائرة العمميات المالية وادارة الدين

 -السيد نبيل إسماعيل أحمد

م .مالحظ

 -اﻟﺴﯿد أﺤﻤد إ�ﺎد طﺎرق

م .ﻤﻼﺤظ
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األراء الواردة في األوراق المنشورة ال يشترط أن ت َعِبر عن الرأي الرسمي لمبنك المركزي العراقي.

إفتتاحية العدد:

رئيس التحرير

في ظل ظروف سياسية واقتصادية يعيشيا العراق والمنطقة غاية في التعقيد ،يدير البنك المركزي
العراقي سياسة نقدية توفر مصداً لألزمة ومحف اًز عمى تجاوزىا في الوقت نفسو.
لذلك لم تتوقف إج ارءات البنك المركزي في ضمان إستم اررية النشاط االقتصادي بل حاول النيوض
والتجديد مستعيناً بخبراتو وامكاناتو المتوفرة والجديدة.

إبتداء من مجمس إدارتو إلى إدارتو التنفيذية
وقد إنعكس جيد العاممين في البنك المركزي العراقي
ً
المختمفة في تحقيق العديد من الخطوات ،أىميا:
 اإلعالن عن استراتيجية البنك ( )6161-6102والتي تعد مرجعاً لمتابعة االجراءات والتطوراتالمستقبمية.

 -ممارسة دور بارز بالتنسيق مع اإلدارات االقتصادية الكمية في العراق في ايجاد مصادر تمويل

الموزانة العامة وعبر أدوات مختمفة (حواالت الخزانة ،حواالت البنك المركزي العراقي ،سندات ،نوافذ

استثمارية).

 -إنطالق المشروع التنموي لمبنك المركزي العراقي المتضمن تخصيص ستة ترليون دينار عراقي ،لتمويل

المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ،وجميعيا ت َنفذ عبر الجياز المصرفي العراقي.
 إنجاز مشروع المتاجرة االلكترونية لألوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية وعبر نظامي  CSDو.RTGS

 تحقيق تطورات ميمة في الييكل اإلداري لمبنك المركزي العراقي وبما يالئم التطور الحاصل عالمياً فيإجراءات وأدوات ومستيدفات السياسة النقدية.

 إعادة تصميم وتطوير الموقع االلكتروني واالحصائي لمبنك المركزي الع ارقي وبما يساىم في توفيرقاعدة نقدية تتالئم مع التوجيات المعاصرة.

ِ
تكتف بذلك ،بل من المؤمل تحقيق
ولكن سعي البنك المركزي العراقي وادارتو التنفيذية لم

العديد من التغييرات القريبة ،وأىميا:

 تطوير فني ميم في إدارة نافذة بيع العممة عبر التحول إلى أسموب التوزيع القائم عمى المعاييرالتقييمية (االمتثال ،األداء ،الجودة ،التصنيف ،البنوك المراسمة ،االعتماد المستندي....ألخ) وكل ذلك

يتم إجراءه الكترونياً دون تدخل ،وتجدد المعايير فصمياً.
 مع بداية عام  6102يبدأ البنك المركزي العراقي بتطبيق معايير بازل  (NSFR، LCR) 3وبمراحلضغط تصل أقصاىا عام  6102وتمثل جزء من اإلنتقال إلى اتباع إجراءات السياسة النقدية الحصيفة
.Prudential

 تطوير أنظمة المدفوعات واستكمال البنى التحتية والبرامجيات لممقسم الوطني الذي سينقل التعامالتالمصرفية إلى مرحمة متقدمة.

 البدء بعمل المكاتب المختمفة (المتقدم ،الوسط ،الخمفي) إلدارة واستثمار االحتياطي األجنبي لمعراقعبر أعمال .Dealing Room

 إدخال أدوات إدارة السيولة االسالمية ومنيا شيادات االيداع االسالمية  ICDوبتعاطي الكتروني عبرأنظمة البنك المركزي العراقي مع المصارف االسالمية العراقية التي توسعت في رأس ماليا ضمن

الييكل المصرفي العراقي.

واليوم تمثل ىذه األوراق التي تقدم بيا العاممون في البنك المركزي العراقي ل ّبنة لبناء مستقبمي
سميم واعد لمسياسة النقدية.

The unconventional monetary policy to stimulate
Economic growth in Iraq
Ali Muhsin Ismail- The governor of Central Bank of Iraq -2016

Aftermath spark of the financial global crisis, economies witnessed new and
creative measures to deal with bad consequences, and correct the economic
deviations.
The measures emerged from creation economic policies, especially monetary
policy.
So in recent years, central banks in several important countries adopted
unconventional monetary policy measures (UMPM) (IMF, 2013), ranging from
large scale purchases of public and private debt securities to direct lending to banks,
this measures designed for many purposes including: repair the monetary
transmission, by ensuring depth and liquidity in financial markets, and provide
monetary accommodation at the Zero lower bound of policy interest rate.
One distinguishing feature of UMPM, which has also been referred to as
quantitative easing (QE), is that central bank actively use its balance sheet to impact
market prices and conditions beyond the use of a short-term or ‘’policy’’ interest
rate or monetary aggregate (conventional monetary policy).
The crucial different between the economic crisis consequences in developing
countries and in development countries was:
The problem in 1st, happen on demand side of the economy, but it strike. The
supply side of the economic in the 2nd
So for these different central banks in the development countries (as in Iraq)
must adopt measures convenience for its crisis consequences.
Iraqi economy suffered a lot from the slowdown of global economic growth
(after 2014), and before, from financial crisis (After 2009), and both events
accumulated to emerge economic problem describe as:
Slowdown growth, liquidity shortage, pessimistic expectations, significant
decline in government expenditure (60% at 2015 compare with 2014).
Central bank of Iraq (CBI), respond for this circumstances by arrange and
declare new initiative at (March 2015), it contain two measures:
1- Lending the private banks (48 banks) with one trillion ID (around 833 million
and 333 thousand$) to activate these banks for lend: youth, graduates,
unemployed with micro loans or what we call SME.
Maximum limit for this loans (50 million ID around 42 thousand $) with easy
guarantee and long payback period.
The borrowers must use on this fields: (industry, agriculture, retail
commerce) moreover these loans must cover all Iraqi regions.
2- lending the Iraqi Specialist banks (Agriculture bank, Industrial bank, Real estate
bank, Housing fund) within (5 trillion ID around 4 billion and 2 hundred
million$) .

Targeted large loans (medium and large projects) on the real sector of Iraqi
economy.
Upper limit of this loans (20 billion ID around 16 million and 666 thousand$)
with small cost and long payback period.
At Jan, 2016 all mechanism and regulations and rules of supervision settled
from CBI, since this time began the implementation of CBI initiative.
The CBI new measures targeted:
1- Provide the market with new liquidity, to facilitate the transactions and pass the
shortage.
2- Support the unemployed person to obtain job and expanding labor market.
3- Stimulate the supply side by create addition value add in Iraqi real sector.
4- Enhance the small banks to fund project and diversify their portfolios.
5- Motivate the private sector by large finance, to permit for extra extending in
whole Iraqi economy, and upgrade participation of private sector with more
share of GDP.

- This article was published in the journal of the annual meeting of the Islamic Development
Bank, 2016 – Jakarta – Indonesia.
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الموضوع
االحتٌاطٌات الدولٌة ونافذة بٌع العملة األجنبٌة فً البنن
المركزي العرالً
التحدٌات التً تواجهها السٌاسة النمدٌة ،وصعوبات االتساق
مع السٌاسة المالٌة.
تحلٌل اثر تغٌر مكونات المٌزانٌة العمومٌة للبنن المركزي
العرالً فً عرض النمود للمدة ()2014-2003

أسماء الباحثين
االستاذ علً محسن إسماعٌل
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أثر استخدام طرٌمة الفائدة الفعالة على الموائم المالٌة  /إطفاء
السندات باستخدام طرٌمتٌن مختلفة
سعر صرف الدٌنار العرالً ما بٌن تارجح أسعار النفط
حسٌــن عطــوان مهوس
العالمٌة والضغط على االحتٌاطٌات الدولٌة.
هوازن لٌس حمٌد

انعكاس اثر االنفاق الحكومً على السٌاسة النمدٌة فً العراق .زٌنب أحمد دمحم
أثر اسعار الفائدة على حجم االئتمان المصرفً فً العراق
للمدة من ()2014-2002
مدى تطبٌك المعاٌٌر الدولٌة وأثرها فً دور التدلٌك الداخلً
للبنن المركزي العرالً (دراسة تحلٌلٌة آلراء عٌنة من
العاملٌن فً لسم التدلٌك الداخلً للبنن المركزي العرالً)

الصفحة
من إلى

نزار رافع دمحم

111 149

نـــزار حمٌــد شـرلـً
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أ.د .محمود دمحم داغر
كرامة مهدي عباس
اسـتــخدام كــــل من نسبة تغطٌة الســٌــــــولة LCR
وفاء نزار عبد هللا
ونسبــــــــــة صـافـً التموٌــل المستمـر  NSFRكاجــراء
أركان بدران صبر
رلابـً ولائــً لسٌــولة المصــــارف العاملة فً العراق
عدي سعدي إبراهٌم
دمحم محسن علً

155 101

االحتياطيات الدولية ونافذة بيع العممة األجنبية في البنك المركزي العراقي
األستاذ عمي محسن إسماعيل  /محافع البنك المركزي العراقي

تتناكؿ الدراسة االجابة كالتكضيح عمى التسآؤالت اآلتية :


ما ىية االحتياطيات الدكلية كاسباب تككينيا كاىداؼ استخداميا ! كما ىي المعايير التي تقيس



ما ىي القكاعد التي تحكـ عمميات بيع (الدكالر) مف خبلؿ نافذة البنؾ المركزؼ العراقي .

كفاية تمؾ االحتياطيات ؟ كايف تقف احتياطياتنا مف ذلؾ.



ما ىي حدكد كمحددات رقابة البنؾ المركزؼ عمى عمميات بيع الدكالر .



ما ىي الخيارات الممكنة لتحديد دكر البنؾ المركزؼ في عممية بيع العممة االجنبية ؟ كما ىي



ما ىي االستنتاجات التي تصل الييا الدراسة ؟

الخيارات في تحديد كمية البيع  :كماً كغرضاً ؟ كما ىي السمبيات ك االيجابيات ازاء كل خيار .

األستاذ عمي محسن إسماعيل  /محافع البنك المركزي العراقي
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القواعد التي تحكم بيع العممة األجنبية :
.1

اف عممية بيع العممة االجنبية (الدكالر) مف خبلؿ نافذة البنؾ المركزؼ العراقي تحكميا القكانيف

كالمبادغ اآلتية :
قانكف البنؾ المركزؼ رقـ  56لسنة  ، 2004الذؼ حدد في المادة ( )28منو عمميات السكؽ
أ-
المفتكحة كالتسييبلت القائمة  ،كالتي منيا ما كرد في الفقرة (ب)  :الشراء اك البيع البسيط غير
المشركط (النقدؼ اك اآلجل) لمنقد االجنبي .
المبادغ التكجييية الصادرة عف صندكؽ النقد الدكلي  ،كالتي كافقت عمييا الدكؿ األعضاء
ب-
( كمنيا العراؽ)  ،ككاف مف بيف تمؾ المبادغ عدـ كضع قيكد عمى عمميات بيع اك شراء العممة
االجنبية .
ج -دستكر جميكرية العراؽ الذؼ كضع االقتصاد العراقي في اطار اقتصاد السكؽ كالمنافسة كحرية
كدعـ نشاطات القطاع الخاص  ،كيترتب عمى ذلؾ تفعيل قكانيف السكؽ كمنيا العرض كالطمب .
د -قانكف مكافحة غسل االمكاؿ رقـ  93لسنة  ، 2004كالذؼ يػمزـ الػمػؤسسات المػالية كػػافػػة
(المصرفية كغير المصرفية) بالتحرؼ عف ىكية الزبكف عند فتح حساب اك اجراء عمميات مالية ،
كاببلغ البنؾ المركزؼ عف المعامبلت التي يشتبو بيا  ،كيراقب البنؾ المركزؼ مدػ التزاـ تمؾ
المؤسسات بذلؾ .
إستناداً الى ما سمف يتعامل البنؾ المركزؼ مع عمميات بيع كشراء العممة االجنبية عمى
انيا :
أ -عمميات مفتكحة كيتكجب عمى البنؾ المركزؼ عدـ تقييدىا بقيكد .
ب -مراقبة المصارؼ كالمؤسسات المالية االخرػ لمتأكد مف مدػ التزاميا بقانكف مكافحة غسل
االمكاؿ كتحرييا عف العمبلء كمصادر االمكاؿ لمنع استخداـ القنكات المصرفية اك المالية لتمرير
معامبلت مشبكىة قد تنطكؼ عمى جرائـ غسل االمكاؿ اك تمكيل االرىاب.
 .2إضافة الى القكانيف كالقكاعد التي مر ذكرىا _ التي تحكـ عمميات بيع كشراء العممة االجنبية ،
فأف طبيعة ايرادات كتمكيل االنفاؽ الحككمي  ،كتمكيل التجارة الخارجية كسد العجز في ميزاف
المدفكعات  ،تفرض كاقعاً معيناً كمحدداً لعمميات بيع كشراء العممة االجنبية  ،حيث اف معظـ
كاردات ك ازرة المالية ىي بالعممة االجنبية (الدكالر)  ،كمعظـ نفقاتيا بالدينار العراقي _ كما ىك
مبلحع في المكازنة العامة لمدكلة _ فتقكـ الك ازرة ببيع الدكالر الى البنؾ المركزؼ  ،الذؼ يتكلى
بدكره اعادة بيعو الى القطاع الخاص  ،لمحصكؿ عمى الدينار حيث يغطي القطاع الخاص
استيراداتو بالدكالر المشترػ  ،إضافة الى تغطية الطمبات االخرػ بمختمف انكاعيا  ،كىكذا فإف ما
يقكـ بو البنؾ المركزؼ تفرضو احتكارية مصدر الدكالر بشكل اساسي  ،كمف خبللو يتـ تمكيل
مكازنة الدكلة كتغطية العجز في ميزاف المدفكعات  ،كعندما يككف الطمب عمى الدكالر اقل مما
يحصل عميو البنؾ المركزؼ يذىب الفائض (الفرؽ) الى احتياطي العممة االجنبية  ،كعندما يككف
الطمب عمى الدكالر اعمى مف المكرد الدكالرؼ يستخدـ البنؾ المركزؼ احتياطي العممة لتغطية
العجز (الفرؽ)  ،لذلؾ فاالحتياطي يرتفع كينخفض تبعاً لتمؾ العبلقة كضمف ىذه العممية يتحقق
2

الحفاظ عمى سعر الصرؼ  ،كتتحقق الكظيفة االساسية لبلحتياطيات االجنبية  .كليس لدػ البنؾ
المركزؼ مف ادكات لخفض الطمب عمى العممة االجنبية سكػ رفع سعر الصرؼ الرسمي لمدكالر
تجاه الدينار  ،كالذؼ يمثل خيا اًر صعباً الف الزيادة تنعكس في االسعار كتزداد معاناة الفئات
كاطئة الدخل  ،فضبلً عف تأثيره عمى الجكانب االخرػ .
كما اف تقميص مبيعات العممة االجنبية لمقطاع الخاص  ،كبغض النظر عف تكييفو
القانكني كالتنظيمي  ،يعني اتساع الفجكة بيف عرض العممة االجنبية كالطمب عمييا في السكؽ ،
كمف نتيجتو زيادة الفارؽ بيف السعر الرسمي كسعر المشترؼ االخير  ،كارتفاع اسعار المستكردات
 ،كبالتالي ترتفع مكاسب فئة الكسطاء الى مستكيات غير معقكلة عمى حساب االقتصاد الكطني
كالمكازنة العامة كالمكاطف .
كمثمما اف البنؾ المركزؼ ال يستطيع التأثير في الطمب عمى العممة االجنبية  ،كما تقدـ ،
فيك ايضاً ال يستطيع التحكـ بحجـ العممة االجنبية التي تصمو مف ك ازرة المالية اك الجيات
االخرػ (عمى ضآلة اسياميا)  ،كليذا السبب نقكؿ اف البنؾ المركزؼ ال يتحكـ بحجـ
اال حتياطيات االجنبية  .اؼ ترتفع كتنخفض لعكامل خارج سيطرتو  ،كبالتالي يتكضح مما مر بأف
عممية بيع العممة االجنبية تحكميا طبيعة دكرة المكارد المالية كعكامل الطمب كالعرض  ،كيؤدؼ
البنؾ المركزؼ دكر التكازف بينيما حفاظاً عمى سعر الصرؼ كبالتالي حفاظاً عمى االسعار العامة
كالقكة الشرائية .
 .3اف الكبلـ يدكر في الغالب حكؿ سبب مبيعات البنؾ المركزؼ مف الدكالر (العرض)  ،كاليتـ الحديث
عف سبب المشتريات مف الدكالر (الطمب)  ،في حيف أف البحث كالتحميل في جانب الطمب يؤدؼ
إلى تصحيح الفجكات كاالختبلالت الحاصمة في االقتصاد الكمي كالسياسة المالية  ،كغيرىا مف
الظكاىر المؤثرة  ،اف قكة الطمب عمى شراء الدكالر يعكد إلى عدة أسباب خارج إرادة البنؾ
المركزؼ  ،كمنيا :
 ضعف أك محدكدية القاعدة اإلنتاجية كأحادية المكارد  ،كعدـ كجكد رؤية أك نمكذج لبلقتصاد الكمي ،
كمف تبعات ذلؾ االعتماد عمى استيراد السمع كالخدمات بشكل يكاد يككف كمي .
 ىركب رؤكس األمكاؿ إلى الخارج  ،استثما اًر أك ادخا اًر بسبب حالة عدـ االستقرار السياسي كاألمني ،
كالتحديات الكبيرة التي تكاجو بيئة العمل .
 ضعف كفساد األجيزة الضريبية كالجمركية  ،مما يخمق دخكالً عالية تتجو نحك االستيبلؾ المفرط أك
اليركب إلى الخارج ككبلىما يشكبلف ضغطاً مباش اًر عمى الطمب لشراء الدكالر.
 محدكدية التحكيبلت مف الخارج  ،األخفاؽ في جذب االستثمارات إلى داخل العراؽ.
 ضعف الجياز المصرفي كعجزه عف تعبئة المكارد ألغراض تنشيط القطاعات االقتصادية  ،كارتفاع
نسبة السيكلة لديو إلحجامو عف تقديـ القركض بسبب األكضاع كاقتصار نشاطاتو كخدماتو عمى
عمميات ىامشية كاستثمارات محدكدة .
 قصكر الخدمات الصحية كالتعميمية كالسياحية في داخل العراؽ  ،مما يدفع الكثير لمسفر خارج العراؽ
لتمقي تمؾ الخدمات .
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 ىجرة اعداد كبيرة مف المكاطنيف إلى دكؿ أخرػ بعد بيع ممتمكاتيـ كتحكيميا إلى الخارج  ،خاصة بعد
ما تعرضت العديد مف المناطق إلى جرائـ اإلرىاب كالعمميات العسكرية .
 التمكؤ الشديد في تطبيق القكانيف التي تحد مف سياسة إغراؽ السكؽ العراقية بالسمع المستكردة كتحفيز
اإلنتاج الكطني كمف تمؾ القكانيف :
 قانكف التعرفة الجمركية . قانكف حماية المنتج المحمي . -قانكف حماية المستيمؾ .

.4

.5

.6

إضافة إلى الخمل المزمف في إدارة المنافذ الحدكدية الذؼ ينجـ عنو الضعف الشديد في
تطبيق القكانيف كالتعميمات كمعايير السيطرة النكعية .
اف تحميل مبيعات البنؾ المركزؼ مف الدكالر كتحكيميا إلى الخارج عمى أنو يتعمق حص اًر
باالستيرادات كاف ارتفاع مبمغ المبيعات عف االستيرادات المقدرة يكضع تحت طاكلة الشبيات ،
تحميل ييمل األغراض األخرػ لمتحكيل  ،فيناؾ نسبة ميمة مف التحكيبلت تمثل ىجرة األمكاؿ
إلى الخارج إضافة إلى أغراض متنكعة شخصية أخرػ كحتى حيازة العممة األجنبية داخل العراؽ.
مف األخطاء الشائعة مقارنة إيرادات الحككمة مف الدكالر بالمبيعات مف الدكالر  ،حيث يفترض
البعض بأف المبيعات يجب أف تتطابق أك تقل عف اإليرادات مف الدكالر  ،مف منطمق أف كاردات
الحككمة تتحدد بشكل أساس مف بيع النفط  ،كبالتالي يككف التفكير بأف الحككمة ال تنفق أكثر مف
مكاردىا النفطية  ،كبالتالي مف أيف يأتي الطمب عمى الدكالر .
كىنا نكضح  :بأف الطمب عمى الدكالر يأتي مف العممة المحمية (الدينار)  ،كالكمية التي
تعرض مف العممة المحمية ليس مصدرىا فقط استبداؿ ك ازرة المالية مكردىا الدكالرؼ بالدينار  ،بل
أف ىناؾ انفاؽ حككمي ُيغطى مف حكاالت كسندات الخزينة كالقركض المحمية (مف المصارؼ
الحككمية) كالقركض الخارجية  ،كعمى سبيل المثاؿ فأف مجمكع ما اقترضتو الحككمة (مف
المصادر المذككرة) يبمغ حكالي 15ترليكف دينار لتغطية العجز الحاصل ىذه السنة  ،كىذا المبمغ
في غ البيتو يتحكؿ إلى طمب عمى السمع كالخدمات كىي في الغالب مستكردة  ،كىكذا فأف ربط
مبيعات البنؾ المركزؼ بالمكرد النفطي ربط غير دقيق ألنو لـ يأخذ بنظر االعتبار عرض النقد
(بالدينار) المتأتي مف المصادر المذككرة  ،إضافة إلى القركض التي تمنحيا المصارؼ إلى
القطاع الخاص كالجميكر  ،كنشير ىنا إلى أف مشركع قانكف المكازنة لسنة  ، 2016تضمف
تمكيل المكازنة بقركض كسندات كأخرػ بمبمغ يزيد عمى  20ترليكف دينار تقريباً لسد العجز
المتكقع .
اف انخفاض أسعار النفط الكبير ال يصحبو انخفاض في حصة الشركات األجنبية المستخرجة
لمنفط  ،ألف تمؾ الشركات تتقاضى حصتيا مف كمية اإلنتاج بغض النظر عف سعر البيع لمبرميل
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كىذا يعني انخفاضاً مباش اًر كحاداً في المكرد الدكالرؼ لمحككمة كبالتالي انخفاض الكارد مف الدكالر
إلى البنؾ المركزؼ ( حيث يذىب حكالي  10دكالرات لكل برميل بغض النظر عف سعر البيع مف
إيرادا ت النفط إلى تمؾ الشركات ) كاذا اخذنا بنظر االعتبار أف ىناؾ ما نسبتو حكالي  %25مف
المكرد الدكالرؼ يذىب مباشرة مف ك ازرة المالية إلى تسديد استيرادات الحككمة كالتزاماتيا كديكنيا
الخارجية فأف حجـ االنخفاض في الدكالر المستمـ مف البنؾ المركزؼ سيككف كبي اًر  ،كمع
ا الستمرار بصدكر المكازنة العامة لمدكلة بعجز كبير يمكؿ بشكل أساس مف القركض كالحكاالت
كالسندات الداخمية  ،فأف ذلؾ يعني انخفاضاً في الكاردات مف الدكالر ال يقابمو انخفاض في
االنفاؽ بنفس الدرجة كتغطيتو بتمؾ اإلصدارات بالعممة المحمية أؼ أف الطمب عمى الدكالر سيبقى
مرتفعاً (بإرتفاع االنفاؽ) ال يقابمو كارد دكالرؼ بنفس المستكػ  ،كىذه ظاىرة مزمنة في الدكؿ
النفطية  ،تغطييا عندما تحدث باستخداـ احتياطي العممة األجنبية  ،كما حدث في سنة ، 2009
حيث بمغت نسبة مبيعات البنؾ المركزؼ مف الدكالر إلى كاردات البنؾ مف الدكالر  ،بمغت نسبة
 %148كيتـ تعكيضيا في السنكات التي ترتفع فييا المكارد النفطية .
االحتياطيات الدولية :
رغـ كل المظاىر كالتحديات التي تحيط بالكاقع االقتصادؼ كالمالي كالنقدؼ  ،فأف العراؽ
مازاؿ يحتفع باحتياطي جيد كفقاً لممعايير الدكلية .
لقد حددت المبادغ التكجييية إلدارة االحتياطيات الدكلية الصادرة عف صندكؽ النقد
الدكلي في سنة  2001مجمكعة مف المؤشرات االقتصادية العامة يمكف االسترشاد بيا لمداللة
عمى مدػ مبلئمة أك امثميو حجـ االحتياطيات األجنبية التي تحتفع بيا الدكلة كىي :
- 1نسبة تغطية االحتياطيات لبلستيرادات كافية لتغطية استيراد  6أشير .
- 2نسبة تغطية االحتياطي (العممة األجنبية) لممعركض النقدؼ (بالعممة الكطنية)  :تككف بحدكد
.1:1
 - 3نسبة تغطية االحتياطيات لمديف الخارجي  :مساكياً لكاحد (الديكف التي تستحق في غضكف
سنة) .
كطبقاً لممعايير المذككرة يعتبر العراؽ مف الدكؿ عالية االحتياطي  ،بل أف بعض
الدراسات كمنيا دراسات صندكؽ النقد العربي تعد العراؽ مف الدكؿ العربية التي تبالغ في حجـ
االحتياطي (إضافة إلى السعكدية كالجزائر كلبناف)  ،حيث مف غير ىذه الدكؿ يحتل العراؽ
المرتبة األكلى بيف الدكؿ العربية في تغطية االحتياطي لبلستيرادات مقاسة بعدد الشيكر التي
يغطييا (قبل انخفاض اسعار النفط) .
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ككما مكضح:
البمـــــــــد

عدد شيور االستيرادات التي تغطييا االحتياطيات ( شير)

العراؽ
قطر
الككيت
األردف
ُعماف
المغرب
البحريف
تكنس
االمارات
مصر

16,1
15,7
14,9
7,6
6,3
5,2
4,5
3,9
3,4
3,4

كما أف نسبة تغطية االحتياطي لممعركض النقدؼ حكالي  %170كتُعد مف النسب العالية
(حيث في العادة تتراكح بيف  ) %100- %70كنسبة تغطية االحتياطي لمديف الخارجي القصير
األجل  ،فيي نسبة عالية جداً .
اف البنؾ المركزؼ كفي إطار الرقابة عمى عمميات بيع الدكالر كالتحكيبلت الخارجية ،
ينطمق مف فيـ مكضكعي لماىية كطبيعة كأىداؼ احتياطي العممة األجنبية كالتي مر ذكرىا ،
كاستناداً إلى ذلؾ الفيـ (المتفق عميو دكلياً كالمتطابق مع المبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي)
 ،يككف دكر البنؾ المركزؼ ىك الرقابة الكقائية بالدرجة األكلى منعاً الستخداـ عمميات البيع لغسل
األمكاؿ أك تمكيل اإلرىاب  ،كالرقابة الردعية باتخاذ اإلجراءات البلزمة بشأف المخالفيف طبقاً
لمقكانيف النافذة كتعميمات البنؾ المركزؼ  ،كأف جكىر عممية الرقابة في ىذا الصدد ينصب عمى
شفافية كشرعية األمكاؿ التي يتـ شراء الدكالر بيا  ،دكف كضع قيكد عمى عمميات البيع الف في
ذلؾ أثار كنتائج خطيرة كتصب في النياية في صالح المنتفعيف كالمضاربيف كتضرر المكاطنيف
(بارتفاع سعر البضائع)  ،فضبلً عف مخالفة ذلؾ اللتزاـ العراؽ بتحرير عمميات البيع مف القيكد
(طبقاً لقبكلو بالمبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي) .
رقابة البنك المركزي  :الوقائية والردعية




إف الرقابة المصرفية الفعالة تستند الى شركط كظركؼ يؤثر كجكدىا بشكل مباشر عمى
فعالية الرقابة المصرفية  ،كتشير دراسات كتجارب الدكؿ كالمنظمات المعنية بذلؾ الى اف مدػ
فعالية الرقابة تتكقف عمى الشركط اآلتية-:
سياسات اقتصادية كمية سميمة كمستدامة .
اطار كخطة كطنية تستيدؼ االستقرار المالي (بإشتراؾ كافة االطراؼ المعنية) .
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بنية قانكنية كتنظيمية  ،كمما تشممو  :قكانيف االعماؿ  ،قكاعد محاسبية متقدمة  ،مينيكف

مستقمكف في مجاالت المحاسبة كالتدقيق كالمحاماة  ،انظمة فعالة كآمنة لمقاصة كتسكيات
المدفكعات  ،مكاتب فعالة لبلستعبلـ االئتماني  ،بيانات كاحصاءات اقتصادية كمالية كاجتماعية
 ،سمطة قضائية مستقمة كفعالة .
الترابط كالتكامل بيف مؤسسات الدكلة في اطار تبادؿ المعمكمات  ،كالتنسيق المشترؾ في االمكر

ذات الطبيعة المتعددة االطراؼ .
رغـ العكامل كالظركؼ التي مر ذكرىا  ،اعطينا االىمية كاالكلكية التخاذ االجراءات
الكقائية كالردعية التي تحد مف ظكاىر التجاكزات كالمخالفات المتعمقة بعمميات بيع كشراء العممة
االجنبية  ،كندرج ادناه اىـ تمؾ االجراءات :
تفعيل دكر مكتب اإلببلغ عف غسل األمكاؿ في البنؾ المركزؼ  ،كتـ منح المكتب ألكؿ مرة
أ-
االستقبلؿ المالي كاإلدارؼ كالمكاني كابدينا استعدادنا لبلستجابة إلى كافة المتطمبات المادية
كالبشرية كالفنية التي يحتاجيا المكتب لتقكية كتعزيز دكره  ،كقد حضي ذلؾ بتقدير مف منظمة
العمل المالي (المختصة بإجراءات مكافحة غسل األمكاؿ) .
ب -تفعيل دكر المجنة الكطنية لمكافحة غسل األمكاؿ كتمكيل اإلرىاب  ،كاستطاعت المجنة كبجيكد
مكثفة كاستثنائية مف اعداد مشركع قانكف مكافحة غسل األمكاؿ كتيريب األمكاؿ كالذؼ تـ اعداده
عمى كفق احدث المتطمبات كاالتفاقيات الدكلية كبتنسيق مباشر مع منظمة العمل المالي كالبنؾ
الدكلي  ،كتـ التصكيت عمى المشركع في مجمس النكاب  ،كسيكفر القانكف اطا اًر تنظيمياً كقانكنياً
عمى درجة عالية لمكاجية النشاطات المالية اإلجرامية .
تكثيف الجيكد مع المنظمات الدكلية المعنية مف أجل بناء قدرات عراقية كدعميا بالخبرة
ج-
كالمعمكمات مف أجل التعاطي مع تمؾ الجرائـ الخطيرة  ،كىناؾ استجابة دكلية كتجرؼ عمميات
التدريب كالتأىيل حالياً بشكل مكثف لمكظفي البنؾ المركزؼ كمكظفي المصارؼ المعنييف  ،كما
يجرؼ السعي إلدخاؿ كافة الجيات المعنية في المكافحة (األمنية  ،الرقابية  ،القضائية كالجيات
الساندة ) .
د -العمل عمى تطبيق مقررات لجنة بازؿ ( ، )I,II,IIIحيث الزـ البنؾ المركزؼ المصارؼ كافة
باستحداث كحدات إلدارة المخاطر كمكافحة غسل األمكاؿ  ،ك تنفيذ قرار رفع رؤكس أمكاؿ
المصارؼ إلى  250مميار دينار  ،إضافة إلى مراجعة مياـ كقكاعد األشراؼ كمتطمبات االنضباط
لتحسيف األداء في سكؽ االئتماف كالعمل المصرفي .
ق  -التعاقد مع شركة ارنست كيكنغ  ،لتدقيق إجراءات بيع الدكالر لممصارؼ كشركات التحكيل
كسبل ضبط تمؾ العمميات .
كشركات الصيرفة  ،كتحديد نقاط الضعف ُ
ك -التعاكف كالتنسيق مع دكؿ الجكار بشأف الحكاالت ،كتـ مؤخ اًر تكقيع مذكرة تفاىـ مع البنؾ المركزؼ
األردني بشأف التعاكف كالتنسيق كتبادؿ المعمكمات .
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ز -الزاـ المصارؼ كشركات التحكيل بتقديـ كشف تفصيمي بالمبالغ المحكلة يتضمف كافة المعمكمات
المطمكبة  ،كيقكـ البنؾ المركزؼ بتزكيد مكتب المفتش العاـ في ك ازرة المالية  ،كالييئة العامة
لمضرائب كىيئة الجمارؾ بنسخ مف تمؾ الكشكفات ألغراض التحاسب الضريبي كالمتابعة.
الطيارة ) مف خبلؿ تطكير
ح -استطاع البنؾ المركزؼ القضاء عمى ظاىرة ما يسمى (بالصككؾ ّ
أنظمة المدفكعات التقنية كاإلجراءات األخرػ  ،كمنيا الزاـ المصارؼ بإيقاؼ العمل بتمرير
الصككؾ بعد مركر ( ) 3أياـ في حالة عدـ تأكيد النظاـ عمى تكفر الرصيد  ،كاليجرؼ اآلف
تمرير أؼ صؾ مالـ يحصل التأييد بتكفر الرصيد بغض النظر عف الفترة التي يستغرقيا  ،كتجدر
اإلشارة إلى اف البنؾ المركزؼ استطاع قبل أشير إيقاؼ عمميات احتياؿ بيذا الشأف كاف مجمكع
صكككيا أكثر مف  400مميار دينار  ،كقد ابمغنا ديكاف الرقابة المالية عف بعض الحاالت
السابقة التي تنطكؼ عمى شبيات ،كيعمل البنؾ المركزؼ بالتنسيق مع الديكاف لمتحرؼ عف أية
عمميات سابقة قد تنطكؼ عمى عمميات احتياؿ باستخداـ الماؿ العاـ لبلنتفاع الخاص في عمميات
مصرفية  ،مع العرض اف البنؾ المركزؼ يستقطع مبالغ الحكاالت بالدينار العراقي مف ارصدة
المصارؼ المفتكحة لديو مباشرة كقبل تنفيذ الحكالة كبالتالي فأف تمؾ الصككؾ اذا كاف المقصكد
منيا ( صككؾ بدكف رصيد ) فأنيا معامبلت تخص المصارؼ الخاصة كالمصارؼ الحككمية .
ط  -مف أجل تكسيع كتنكيع القاعدة اإلنتاجية المحمية بما يخفف مف حجـ االستيرادات كبالتالي التقميل
مف الطمب عمى الدكالر  ،بعد أف عجزت كمع االسف سياسات االنفاؽ مف تعزيز كتحفيز اإلنتاج
المحمي  ،ككانت في غالبيتيا مغاالة في االنفاؽ االستيبلكي كبالتالي المزيد مف االستيرادات ،
مف أجل ذلؾ قاـ البنؾ المركزؼ بخطكة تأريخية بإقراض المصارؼ المتخصصة كالمصارؼ
الخاصة بمبمغ قدره (  ) 6ترليكف دينار لتمكيل المشاريع الصناعية كالزراعية كالعقارية كالمشاريع
الصغيرة  ،كاذا تـ إدارة تمؾ القركض بشكل مناسب فأنيا ستككف قاعدة ميمة لتحفيز النشاطات
االقتصادية داخل البمد كخمق قاعدة إنتاجية كبيرة .
طكر البنؾ المركزؼ كيطكر أنظمة المدفكعات كمقاصة الصككؾ الكتركنياً كاعتماده بديبلً عف
ؾّ -
غرفة المقاصة اليدكية لكافة المصارؼ الحككمية كالخاصة في بغداد كالمحافظات  ،ككذلؾ اطبلؽ
البنية التحتية ألنظمة الدفع بالتجزئة كالمقسـ الكطني  ،كتكحيد المكاصفات األمنية لمصككؾ
المسحكبة عمى جميع المصارؼ لغرض تكفير حماية أكبر لمصككؾ كالحد مف عمميات التزكير .
ؿ -تـ التعاقد مع شركة عالمية (أرنست كيكنغ) لغرض تقييـ المصارؼ كفق نظاـ (، )CAMELS
كستقدـ الشركة نتائج التقييـ لكافة المصارؼ في كقت قريب  ،كيكفر ىذا التقييـ لمبنؾ المركزؼ
كلممتعامميف مع ىذه المصارؼ الكقكؼ عمى أكضاع تمؾ المصارؼ كبالتالي اتخاذ اإلجراءات
المناسبة لتصحيح أكضاعيا أك تقرير مصيرىا.
ـ -تـ إببلغ المصارؼ كشركات التحكيل بالكصف الجديد لمينة مدير مكافحة غسل األمكاؿ كمعاكنو،
باعتبار أف ىاتيف الكظيفتيف مف الكظائف الميمة ألؼ مؤسسة مالية أك مصرفية.
ف -كفي أطار اإلجراءات الردعية  ،يكاصل البنؾ فرض العقكبات كالغرامات المالية طبقاً لتقارير ىيئات
التفتيش الميداني كالمكتبي مف خبلؿ لجنة فرض العقكبات التي تضـ عدد مف ممثمي تشكيبلت
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البنؾ المركزؼ  ،كنشير ىنا إلى أف المخالفات التي تـ تشخيصيا لمسنكات الماضية فيما يتعمق
بالتصاريح الجمركية قد اُعطيت ليا األىمية كاألكلكية عند تكميفنا  ،كاستناداً إلى عمميات
المراجعة كتشخيص المخالفات فرض مجمس إدارة البنؾ المركزؼ عقكبات مالية كبيرةً تصل إلى
أكثر مف  %15م ػف رأسم ػاؿ بعض المػصارؼ .كال يػػتردد الب ػنػؾ ال ػمركزؼ في اتخ ػاذ االجػراءات
الػ ػرادعة بػل عقكبات صارمة كبشكل مستمر كغرامات بقدر لـ يعرؼ ليا في تأريخ البنؾ مثيبلً.
كما اف ىناؾ العديد مف القضايا اماـ القضاء منذ فترة طكيمة .
لقد تخمف العراؽ عقكداً مف الزمف في مكاكبة التطكرات الحاصمة في االنظمة المصرفية كالمالية كعف
مكاكبة المعايير الدكلية لتحقيق االستقرار المالي كادارة المخاطر كضبط اليات السكؽ كعف
استخداـ االنظمة التقنية المتطكرة في ادارة العمميات كالمعامبلت كالخدمات .
معوقات رقابة البنك المركزي العراقي :
تكلي ادارة البنؾ المركزؼ حالياً أكلكية كبيرة لمرقابة الفعالة كنتخذ خطكات ميمة كجادة
مف اجل االرتقاء بمستكػ كفاءة كفاعمية الرقابة عمى المصارؼ كالمؤسسات المالية لكف ىذا االمر
يستغرؽ عادة مدة مف الزمف لبناء القدرات المحمية كتكفير ادكات فعالة لمرقابة نمضي قدماً في
بنائيا .كيكاجو البنؾ المركزؼ صعكبات جمة في تطكير العمل المصرفي كالرقابة عمى المصارؼ
كالسيطرة كذلؾ لجممة اسباب مف أبرزىا :
أ -ضعف البنية التنظيمية كاالدارية كالتقنية لممصارؼ كبقية المؤسسات المالية ،كىي تنكفئ عمى
انشطة محدكدة لتمؾ األسباب ،كايضا الرتفاع مخاطر منح االئتماف كالتسييبلت باالرتباط مع
عدـ اكتراث المقترضيف كالمتعامميف معيا بالكفاء بالتزاماتيـ ،إضافة عمى اثر العكامل السياسية
كاألمنية في بيئة األعماؿ بصفة عامة .كاف تخمف تمؾ المصارؼ في االنظمة الرقابية الداخمية
كادارة المخاطر ،كمنيا مخاطر غسل االمكاؿ كتمكيل االرىاب ،يمقي كل ذلؾ عمى البنؾ المركزؼ
 ،ميمات صعبة كتحديات كبيرة .
ب -عزكؼ المستكرديف عف اتباع االعتمادات المستندية ككسيمة افضل في عمميات االستيراد ،كرغـ
الحكافز التي منحيا البنؾ المركزؼ لمدفع بيذا االتجاه فإنيا لـ تفمح  ،حيث اعتاد التجار منذ
التسعينات عمى ىذا االسمكب خاص ًة اف اغمبيـ مف صغار التجار الذيف يجدكف في التحكيل
المباشر سبيبلً سيبلً ال يكمفيـ جيداً  ،كال يخضعيـ إلجراءات ضريبية اك غيرىا في ظل غياب
دكر السمطات الضريبية .
ج -كنتيجة لما تقدـ نبلحع شيكع التعامل بالنقد بدالً مف استخداـ الجياز المصرفي  ،كيمتد ذلؾ حتى
لممعامبلت التجارية االستيرادية  ،كعمى سبيل المثاؿ فأف التجارة مع ايراف تقدر بػ  8مميار دكالر
سنكياً  ،تتـ عبر معامبلت نقدية .اف ظاىرة التعامل بالنقد عائق كبير اماـ تحقيق رقابة فعالة
عمى كافة الحمقات .كما اف العديد مف معامبلت التحكيل تجرؼ عبر الياتف ،حيث يستمـ المحكؿ
مبمغاً نقدياً داخل العراؽ  ،كيسّمـ المبمغ نقداً لطالب التحكيل في البمد االخر ،كتتفاقـ ىذه السمبيات
مع تزايد ىجرة المكاطنيف كامكاليـ الى الخارج .
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د -القصكر كالضعف في االجيزة ذات العبلقة بعمل البنؾ المركزؼ اك المكممة لدكره الرقابي ال سيما
في تسجيل الشركات  ،كاجازات االستيراد  ،كالسمطات الجمركية كالضريبية كجياز مكافحة
الجريمة االقتصادية  ،كغيرىا .
ق -عدـ تكفر البيانات اك عدـ دقتيا كالمتعمقة بالجكانب االقتصادية كالتجارية كالضريبية كغيرىا مف
البيانات الكطنية التي تساعد البنؾ المركزؼ في الدراسة كالتحميل كالرقابة.
ك -ضعف القدرات كالخبرات في االجيزة المعنية بالرقابة كالتحرؼ كالتحقيق في كافة التشكيبلت المعنية
سكاء داخل البنؾ المركزؼ اك في القطاع المصرفي اك المؤسسات المالية غير المصرفية  ،اك
االجيزة المعنية االخرػ في اجيزة الرقابة اك القضاء اك مؤسسات مكافحة الجريمة كالجرائـ
االقتصادية .خاص ًة اف بعض الجرائـ التي تندرج ضمف غسل االمكاؿ ال تمتمؾ اجيزة الدكلة خبرة
كقاعدة لبلستخبارات المالية اك التحريات المالية لمتعامل معيا ،كال تكجد لدييا خمفية في المفاىيـ
كالممارسات كاالحكاـ التي تخص تمؾ القضايا ،مع عدـ كجكد قانكف يستكعب كافة الجكانب
المتعقمة بجرائـ غسل االمكاؿ كالذؼ صادؽ عميو مجمس النكاب مؤخ اًر .
ز -سبق كاف منح البنؾ المركزؼ مكافقات لتأسيس مكاتب صيرفة كبحدكد  2000رخصة ( قبل تكلينا
التكميف )  ،كىذا العدد الكبير يشكل عبئاً كبي اًر عمى البنؾ المركزؼ في االشراؼ كالسيطرة
كالرقابة ،خاصة اف تمؾ المكاتب تدار مف قبل افراد كليس لدينا انظمة الكتركنية كال انظمة ادارية
كمحاسبية كرقابية يمكف الرككف الييا اك الكثكؽ بيا  .كىي تعتمد بشكل كمي عمى البنؾ المركزؼ
في الحصكؿ عمى العممة االجنبية ( الدكالر ) ألف القطاع الخاص في العراؽ ال يسيـ في عرض
العممة األجنبية لمخصائص المعركفة كالتي اشرنا إلييا آنفا .
ح -االضطرابات السياسية كاالمنية التي تنعكس بشكل مباشر عمى مجمل االكضاع االقتصادية بما
في ذلؾ االستثمار كاالدخار الذؼ يتجو خارج البمد  ،مع انعداـ القاعدة االنتاجية كاحادية المكارد
المالية .
ط -ضعف كفاءة السياسة المالية كالتي مف مظاىرىا :
االنفاؽ االستيبلكي كالريعي الذؼ يؤدؼ الى استنزاؼ احتياطي العممة االجنبية كال يساعد في

خمق قاعدة انتاجية حقيقية .
ضعف كفاءة كتشريعات الجياز الضريبي .

تخمف نظاـ االدارة المالية كنظاـ اعداد كتنفيذ كمراقبة المكازنة العامة لمدكلة .

عدـ كجكد مركنة في تخفيض النفقات مع صعكبة زيادة االيرادات .

الخيارات او المقترحات بشأن بيع الدوالر

الخيار االول  :تقييد عمميات البيع عن طريق :

أ-

تحديد سقكؼ البيع حسب انكاع البيع اك الحكاالت .

ب -تحديد البيع بمكجب كثائق كمستندات حسب كل نكع مف انكاع البيع اك الحكاالت ك الغراض
محددة .
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االيجابيات  :السيطرة عمى الكميات المباعة مف الدكالر .

اٌسٍث١اخ :


قصكر العرض عف تمبية الطمب مما يرفع سعر الصرؼ لمدكالر في السكؽ المكازية كبالتالي



تحقيق ارباح فاحشة مف قبل الكسطاء كالمضاربيف .

ارتفاع االسعار كزيادة التضخـ .


المجكء الى عمميات التحايل كتزكير الكثائق كالمستندات بالتكاطئ مع مكظفي المؤسسات المعنية



صعكبة الرقابة كالسيطرة عمى ما تستمزمو عمميات التكثيق المستندؼ خاصة كاف عدد المصارؼ



استنزاؼ جيد البنؾ المركزؼ في تدقيق تمؾ العمميات كمدػ استيفائيا لمشركط كالكثائق

اك مف خبلؿ عصابات التزكير .

اكثر مف  50مصرؼ ك 30شركة تحكيل كحكالي  2000شركة كساطة (مكاتب صيرفة) .

كالمستندات  ،مع عدـ تجاكب مؤسسات الدكلة ذات العبلقة (الكمارؾ  ،الضريبة  ،التجارة

...إلخ)  ،كمثاؿ عمى ذلؾ ما فرضو البنؾ مف فكاتير كتصاريح جمركية كغيرىا في سنة 2012
ما تزاؿ لحد اآلف قيد التدقيق كالمخاطبات منذ اكثر مف  3سنكات .

الخيار الثاني  :التقييد الجزئي :
كيتمثل في :
أ.

عدـ طمب كثائق اك مستندات لعميات البيع كالتحكيل مف المصارؼ كالشركات مع

تطبيق

مبدأ " اعرؼ زبكنؾ " اؼ التحقق مف مشركعية االمكاؿ التي تستخدميا المصارؼ كالشركات في

عمميات التحكيل كالبيع .
ب.

تقييد الكميات المباعة بحدكد معينة حسب االغراض كحسب مستكػ الكاردات الدكالرية .



السيطرة النسبية عمى الكميات المباعة .

اإليجابيات :


عدـ اقحاـ البنؾ المركزؼ كالمصارؼ بكثائق كمستندات تصريحات الجمارؾ  ،كالضرائب..



االنسجاـ مع قانكف البنؾ المركزؼ الذؼ نص عمى البيع البسيط غير المشركط

كغيرىا .

(النقدؼ كاآلجل) لمعممة االجنبية ككذلؾ االنسجاـ مع المبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي
الذؼ كقعت الدكؿ عميو (كمنيا الع ار ؽ) كالتي منيا عدـ تقييد بيع العممة االجنبية  ،لكف ىذا

االنسجاـ يحقق فقط جانباً مف حرية البيع (عدـ كضع شركط مربكطة بكثائق كمستندات) كال

يحقق الحرية الكاممة مف حيث اغراض التحكيل (حالياً ال تنص التعميمات عمى السماح لمتحكيل
اك انتقاؿ رؤكس االمكاؿ اك التحكيبلت االخرػ غير المنصكص عمييا) .
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كما انو ال يتحقق مبدأ حرية اك اطبلؽ سقف التحكيل  ،طالما اف البيع بمكجب ىذا الخيار محدداً

بسقف معيف .
السمبيات :


ارتفاع سعر الصرؼ كمما كاف ىناؾ تقييد اعمى لسقف المبيعات الكمية  ،كما يتبعو مف سمبيات

ارتفاع االسعار كالمضاربة .


ال يمبي المبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي التي نصت عمى عدـ التقييد كال يستجيب لقانكف



ال يمنع ذلؾ مف عمميات التحايل كالتزكير مف اجل جعل العمميات غير المسمكح بيا عمميات

البنؾ المركزؼ .

مشركعة بكضع غطاء مشركع ليا  ،اؼ استخداـ عناكيف مشركعة لمتحكيل لتغطية اغراض غير
مسمكح بيا في التعميمات .


يمقي ذلؾ عمى البنؾ المركزؼ مسؤكليات المتابعة كالتدقيق لمتأكد مف سبلمة العمميات  ،كىك جيد
يفكؽ قدرة البنؾ المركزؼ السباب يطكؿ شرحيا .

الخيار الثالث  :اطالق حرية الشراء الغراض محددة .
يعني ىذا الخيار :

أ.

ب.

عدـ تحديد سقكؼ لعمميات البيع .

اليسمح بتغطية العمميات غير الكاردة في تحديدات البنؾ المركزؼ (مثل  :التحكيبلت الرأسمالية

كغيرىا ) .

االيجابيات :



يساعد عمى االستقرار النسبي السعار الصرؼ .

يستجيب الى حد ما الى المبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي كقانكف البنؾ المركزؼ مف حيث
عدـ تحديد السقكؼ .

السمبيات :




يؤدؼ الى استخداـ اعمى الحتياطي العممة االجنبية .

اليستجيب الى تكجييات صندكؽ النقد الدكلي مف حيث تقييد انكاع التحكيبلت .

اضافة الى السمبيات االخرػ الكاردة في الخيار السابق – مف حيث التحايل كالتزكير كمسألة
الرقابة كالسيطرة .

الخيار الرابع  :االطالق الكمي كماً ونوعاً .
أ-

يعني ىذا الخيار :

عدـ تقييد الكميات كاالستجابة الكاممة لمطمب .

ب -عدـ تقييد انكاع التحكيبلت .
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ج -الزاـ المصارؼ كالشركات بتطبيق مبدأ " اعرؼ زبكنؾ " لمتحقق مف مشركعية مصدر االمكاؿ .
االيجابيات :



استقرار سعر الصرؼ كاالستقرار العاـ في االسعار .

منع المضاربات كمنع حصكؿ فركقات كبيرة عف السعر الرسمي كبالتالي الغاء طبقة المنتفعيف

كالمضاربيف .


عدـ استنزاؼ جيكد البنؾ المركزؼ في متابعة كتدقيق الكـ اليائل مف المعامبلت كالكثائق ،
كاالكتفاء بالتحقق مف مشركعية االمكاؿ بالزاـ كمراقبة المصارؼ كالشركات بااللتزاـ بالتحقق مف

ذلؾ .


االستجابة الكاممة لممبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي كقانكف البنؾ المركزؼ كالنظاـ
االقتصادؼ القائـ عمى اساس اقتصاد السكؽ كقانكف العرض كالطمب .

السمبيات :


انخفاض احتياطي العممة االجنبية الذؼ قد يككف لو اثا اًر نفسية اكثر مما ىي عممية اك مكضكعية



قد يشجع عمى المزيد مف عمميات انتقاؿ االمكاؿ الى الخارج اك االكتناز بالعممة االجنبية.

 ،فاالحتياطي المكجكد قادر عمى االستجابة لمطمب .

الخيار الخامس  :خروج البنك المركزي من عمميات البيع .

اؼ عدـ اقداـ البنؾ المركزؼ عمى شراء الدكالر مف ك ازرة المالية كاعادة بيعو كتقكـ ك ازرة المالية ببيعو

أ-

مباشرة مف خبلؿ احد الخيارات االتية :

تأسيس شركة تابعة لمك ازرة تتكلى عمميات البيع الى منافذ البيع (المصارؼ  ،مكاتب الصيرفة ،)..

اك تقكـ بالبيع المباشر .

ب -البيع مف خبلؿ المصارؼ التابعة ليا (الرافديف  ،الرشيد  ،العراقي التجارؼ . ) ..

كيمكف لمبنؾ المركزؼ الشراء مما يفيض عف حاجة السكؽ  ،كيقكـ بعممية الضخ لمسكؽ عندما يحدث
اختبلؿ في السعر (زيادة سعر الصرؼ لمدكالر) اك الشراء مف السكؽ (عند انخفاض سعر صرؼ

الدكالر) .
االيجابيات :


انصراؼ البنؾ المركزؼ لتأدية ميامو الكبيرة كالكاسعة  ،ال سيما في تحفيز النشاط االقتصادؼ .



تبديد االنطباعات الخاطئة عف مفيكـ االحتياطي مف العممة االجنبية .




تحقيق مكارد افضل لمخزينة العامة باالستفادة مف عمكالت البيع كغيرىا .

الغاء دكر العديد مف الكسطاء كالمضاربيف .
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السمبيات :


يتحفع صندكؽ النقد الدكلي عمى ذلؾ  ،بإعتبار اف ك ازرة المالية جية غير مختصة بيذا األمر .



ربما يحتاج الى ترتيبات كمكافقات مف الخزانة االمريكية كالبنؾ الفيدرالي االمريكي الذؼ يحتاج

الى تطميف بخصكص الرقابة كالسيطرة عمى حركة الدكالر كفقاً لمقكانيف الدكلية كاالمريكية ال سيما
في مجاؿ الحظر عمى الدكؿ كالشركات كاالشخاص  ،كتمكيل االرىاب  ،كالتي تجرؼ السيطرة
عمييا ضمف انظمة رقابة كسيطرة بينو كبيف البنؾ المركزؼ العراقي  ،كىذا امر ضركرؼ الف

البنؾ الفيدرالي ىك الذؼ يجيز البنؾ المركزؼ بالدكالر .


يحتاج ىذا الخيار بناء القدرات كاالمكانيات البلزمة في ك ازرة المالية  ،آخذيف بنظر االعتبار



قد تؤدؼ ظركؼ الك ازرة كضعف خبرتيا كانخفاض مكاردىا الدكالرية في ىذا المجاؿ الى اضطرار

الضعف في تشكيبلت ك ازرة المالية .

البنؾ المركزؼ لضخ كميات اضافية مف الدكالر الى السكؽ كبالتالي انخفاض احتياطياتو .

الخيار السادس  :رفع سعر الصرف لمدوالر .

االيجابيات  :اف رفع سعر الصرؼ لمدكالر ربما يؤدؼ الى خفض الطمب عمى الدكالر كمف ناحية اخرػ
يضيف لممكازنة العامة مبالغ اعمى مما تتقاضاه ك ازرة المالية حالياً باستبداؿ الدكالر

بالدينار.
السمبيات :


نظ اًر لعدـ كجكد مركنة في الطمب عمى االستيرادات بسبب غياب القاعدة االنتاجية الكطنية



عادة ما يتـ المجكء الى ىذا الخيار لتشجيع الصادرات الكطنية كىك امر ال ينطبق عمى العراؽ



إضعاؼ الثقة بالعممة المحمية كتأثير ذلؾ عمى االستثمارات المحمية كاالجنبية .

سيؤدؼ ذلؾ الى ارتفاع عاـ في االسعار كارتفاع مستكيات التضخـ .

ككنو بمد مستكرد .


اف الرفع يعني تخفيض الدخكؿ بنسبة الزيادة في السعر  ،الف االنفاؽ العائمي يعتمد عمى

المستكردات  ،اف الزيادة تعني ضريبة غير معمنة عمى الدخكؿ  ،كىذا يتطمب (اف تـ) إعادة
النظر بالضرائب المباشرة كغير المباشرة الف االخذ بمبدأ تخفيض قيمة العممة المحمية كتطبيق
الضرائب ايضاً يكقع ضر اًر بالغاً عمى القكة الشرائية لممكاطنيف .

اف السياسة الضريبية – لك استخدمت بشكل صحيح – ىي االكثر كاقعية كعدالة  ،كتمعب دك اًر
ميماً في اعادة تكزيع الدخل دكف اإلضرار بالطبقات المتكسطة كالضعيفة .
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االستنتاجات :
.1
-

اف عممية بيع الدكالر مف قبل البنؾ المركزؼ تحقق غرضيف ىما :

تمكيل نفقات الحككمة (بالدينار) كتغطية االستيرادات كالتحكيبلت الخارجية .

كحيث اف الدكالر المباع مصدره ك ازرة المالية (تصدير النفط الخاـ) كالطمب عمى الدكالر مصدره االنفاؽ

الحككمي بشكل اساس  ،فإف البنؾ المركزؼ ال يستطيع التحكـ في العرض اك الطمب  ،كاف تقييد
عممية البيع تؤدؼ الى ارتفاع سعر صرؼ الدكالر كبالتالي ارتفاع المستكػ العاـ لبلسعار إضافة

الى المضاربات كتحقيق ىكامش ربح عالية جداً.
كما اف تقييد البيع يتنافى كقانكف البنؾ المركزؼ كالمبادغ التكجييية لصندكؽ النقد  ،كقانكف العرض
-

كالطمب .

مف ناحية اخرػ  ،اف تقييد البيع  :كماً اك غرضاً اك كبلىما يشجع عمى ممارسات التحايل
كالتزكير كالفساد  ،كاستنزاؼ جيكد البنؾ المركزؼ في الرقابة كالسيطرة  ،خاصة مع ضعف اك

فساد حمقات عديدة في المؤسسات الحككمية ذات العبلقة  ،إضافة الى العكامل االخرػ التي

اشارت الييا الدراسة .
.2

اف الخيارات المتاحة ال تخمك مف سمبيات  ،خاصة عندما تتقاطع مع قانكف البنؾ المركزؼ اك

المبادغ التكجييية لصندكؽ النقد الدكلي  ،كيبدك اف خيار عدـ التقييد  :كماً اك غرضاً ىك الخيار
االقرب كاالكثر انسجاماً مع القانكف كالمبادغ كقكاعد كقكانيف السكؽ  ،مع التركيز عمى التحقق

مف مصادر االمكاؿ كالزاـ المصارؼ بتطبيق تعميمات كتكجييات البنؾ المركزؼ في ما يتعمق

بمكافحة غسل االمكاؿ كتمكيل االرىاب  ،اضافة الى تفعيل اجراءات قانكف مكافحة غسل االمكاؿ

.3

كتمكيل االرىاب  ،بضمنو تفعيل دكر االجيزة كالمؤسسات المعنية باألمر .

لعل االمر الحاسـ في تقرير االجراءات كالتعميمات كالضكابط ىك حسـ الرأؼ بشأف تحكيبلت
ّ
رؤكس االمكاؿ الى الخارج  ،كالتي لـ يدرجيا البنؾ المركزؼ حالياً في االغراض المسمكح بيا
الغراض التحكيل الخارجي  ،حيث اف ىجرة االمكاؿ الى الخارج ظاىرة كاسعة أممتيا الظركؼ

التي يمر بيا البمد  ،كمع عدـ كجكد تكييف قانكني محسكـ بشأنيا تمجأ المصارؼ كالشركات الى

شراء الدكالر باغطية مسمكح بيا كاالستيراد مثبلً  ،مما يكقعيا في محاذير كمخالفات كيحمل
البنؾ المركزؼ ايضاً جيداً غير طبيعي في عمميات التدقيق كالمراجعة خاصة في ظل قطاع
مصرفي كمالي يعاني مف تخمف كمشاكل عديدة ككجكد اعداد كبيرة مف مكاتب الصيرفة المجازة

كغير المجازة .

.4

إف الحفاظ عمى المستكػ المطمكب مف إحتياطيات البنؾ المركزؼ يعتمد عمى العكامل اآلتية -:

أ-

كمية الدكالر الكارد مف تصدير النفط الخاـ .
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ب-

كمية الدكالر اك العمبلت األجنبية الكاردة الى العراؽ مف استثمارات قادمة مف الخارج اك مف

ج-

قدرة االنتاج المحمي في اإلستجابة لمطمب المحمي (سمع كخدمات)  ،كبالتالي مدػ االعتماد عمى

د-

مدػ االستقرار العاـ  ،حيث تؤدؼ حالة االضطرابات كعدـ االستقرار الى ىجرة رؤكس االمكاؿ

ق-

مدػ كفاءة كفاعمية األجيزة الضريبية كالجمركية في جباية الضرائب كالرسكـ كالتي

السياحة اك مف تحكيبلت المقيميف في الخارج الى الداخل  ،كغيرىا .

االستيرادات لتغطية الطمب كالذؼ يحدد مدػ الحاجة لمطمب عمى الدكالر .
الى الخارج كبالتالي زيادة الطمب عمى العممة األجنبية .

تحد مف ظاىرة االستيراد المفرط الذؼ يستنزؼ العممة االجنبية  ،ككذلؾ تساعد عممية

فرض الرسكـ الجمركية عمى تحفيز االنتاج المحمي كيقمل االستيرادات .
ك-

إف اإلنفاؽ الحككمي (مف خبلؿ تخصيصات المكازنة العامة لمدكلة) ىك األساس المحرؾ

لمطمب الكمي  ،كالذؼ يتحكؿ في غالبيتو الى الطمب عمى السمع كالخدمات كىي في الغالب

مستكردة  ،لذلؾ فإف إدارة اإلنفاؽ كتكجييو أمر ضركرؼ لخفض الطمب عمى المستكردات ،
ز-

إف عدـ كفاية المكارد المحمية (اإليرادات المحمية) لتغطية النفقات كالمجكء الى تمكيل
العجز الناجـ عف ذلؾ بأدكات الديف العاـ يؤدؼ الى زيادة عرض النقد كبالتالي تقل

نسبة تغطية االحتياطيات األجنبية الى العممة المحمية (الدينار)  ،كىذه النسبة ىي التي

تحدد مدػ كفاية تمؾ االحتياطيات .

كىكذا  ،فإف الحفاظ عمى اإلحتياطيات يتطمب العمل عمى تصحيح االختبلالت

كالظركؼ المشار الييا  ،كىي كما ىك كاضح – خارج سيطرة البنؾ المركزؼ الذؼ يحاكؿ كمف
خبلؿ كل أدكاتو إمتصاص ما يستطيع مف اآلثار السمبية التي تكلدىا العكامل المذككرة .
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التحديات التي تواجييا السياسة النقدية  ،وصعوبات االتساق مع السياسة المالية
أ.د.محمود دمحم داغر

-1تقديم

 1-1تق ػ ػ ّػيـ فاعمي ػ ػػة السياس ػ ػػة النقدي ػ ػػة كادارتي ػ ػػا المتمثم ػ ػػة بالبن ػ ػػؾ المرك ػ ػػزؼ م ػ ػػف خ ػ ػػبلؿ االقتػ ػ ػراب اك االبتع ػ ػػاد
مف حزمة أىدافيا :

 االستقرار ألسعرؼ← كيكاد اف يككف اليدؼ الرئيس لمسياسة النقدية  ،كالذؼ تنفرد بادارتػو نسػبيا ،كيعػد مقياسػاً
ألدائيا (.(ECB,2009,ch.3,ch.5

 تحفيز النمك االقتصػادؼ  ،تكسػع االسػتخداـ  ،دعػـ السػكؽ الماليػة  ،تػكازف ميػزاف المػدفكعات ← كىػي أىػداؼ

تمارس ػػيا السياس ػػة النقدي ػػة م ػػع السياس ػػات االقتص ػػادية األخ ػػرػ (السياس ػػة المالي ػػة ،السياس ػػة التجاري ػػة ،سياس ػػة

االستخداـ) مػف اجػل تحقيقيػا  ،كتعكػس مػدػ انتقػاؿ تػأثير السياسػة النقديػة الػى القطػاع الحقيقػي فػي االقتصػاد

الكمي.

كلكف أداء البنؾ المركزؼ يرتبط بمدػ استقبلليتو) (S.classens,IMF,2010, 1-14التي يعبر عنيا :
 مدػ التحكـ في الكتمة النقدية .
 مدػ استقبلؿ ميزانيتو عف المكازنة العامة .

كما يمكف النظر الستقبللية المصرؼ ككنيا (Mbowen’s,T.,2000,4(Daghir,2012, 8)( :

 استقبللية كظيفية  ،كتتعمق بقدرة المركزؼ تقرير ما يتعمق باألسعار.
 استقبللية شخصية  ،كتتعمق بقدرتو في اختيار أعضاء كرئيس مجمس اإلدارة.

 استقبللية أدكات  ،كتتعمق بقدرتو استخداـ األدكات النقدية  ،كعمى رأسيا عرض النقكد كمعػدؿ الفائػدة لمسياسػة
في التأثير عمى األسعار كمنع التمكيل المباشر لعجز المكازنة العامة أك تقييدىا .
2-1

تحاكؿ الكرقة عبر محطاتيا تقييـ بعض جكانب السياسػة النقديػة فػي العػراؽ خػبلؿ السػنكات االخيػرة
كعبػػر المتغي ػرات الرئيسػػة المرتبطػػة باالقتصػػاد الكمػػي كالعاكسػػة لفاعميػػة السياسػػة النقديػػة ،كمحاكلػػة

التحقق مف فاعمية االستقبلؿ لمبنؾ المركزؼ.

أ.د.محمود دمحم داغر/مدير عام دائرة العمميات المالية وادارة الدين/البنك المركزي العراقي
dr_m_daghir@yahoo.com
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لذلؾ في ظل فرضية بحث مركزة تتمحكر حكؿ " عانت السياسة النقدية في العراق خالل 2003-1990

من تبعية لمسياسة المالية وىيمنتيا  ،بينما تمتع المركزي باالستقاللية  2014-2004المقترنة بعدم الفاعمية

" ،فاف االقتراب مف اىداؼ البحث ستتـ مف خبلؿ تناكؿ المتغيرات النقدية ،كأثار انتقاؿ السياسة كبتحميل مقارف
يساعد في القبكؿ أك الرفض لمفرضية.

 -2التثبت من الييمنة 2004-1990

اف محاكمة التحميل االقتصادؼ لمسياسة النقدية خبلؿ ىذه الحقبة تتـ مف خبلؿ سمكؾ متغيراتيا الرئيسة.

 1-2عرض النقد

تكسػػع عػػرض النقػػد عبػػر ممارسػػة سياسػػة النقػػد الػػرخيص  Cheap Moneyمػػف خػػبلؿ ربػػط تكسػػع الكتمػػة

النقدية بعجز المكازنة المطرد.

إذ أصبحت مديكنية الخزانة ( عبر حكاالتيا ) مصدر لئلصدار أك ما يطمق عميو تنقيد الديف العاـ ( Debt

 ،)Monetizationككلى خمق النقد (مطمكبات  )Liabilitiesأنعكاساً لحيازة (االصكؿ  )Assetsمف الحكاالت

.Treasury Bills

كيساعد الجدكؿ ( )1-2في متابعة تكسع الكتمة النقدية لمسنكات ( .)2004-1991كحتى مع تكقيع كسرياف

مػػذكرة التفػػاىـ  1996كتحقػػق إي ػرادات أجنبيػػة فػػإف معػػدؿ نمػػك عػػرض النقػػد اسػػتمر بػػالنمك الكاسػػع كلكػػف بػػكتيرة

اقل.كبشكل مكاز كانت معدالت نمك عجز المكازنو عالية جػداً ككػاف األقتػراض المباشػر مػف المركػزؼ سػبيبلً لػردـ

العجز مما يسرع مف كتيرة نمك الكتمة النقدية.

ككػػأف المركػػزؼ كسياسػػتو النقديػػة كميزانيتػػو العمكميػػة تابعػػة لمسياسػػة الماليػػة كمتطمبػػات المكازنػػة العامػػة بغػػض

النظر عف االثار الناتجة عف ذلؾ  :التضخـ  ،تقمب سعر الصرؼ.

رافق ذلؾ كعمق مف تداعياتو السالبة،خمل بنية الناتج كتدني اداء الناتج المحمي االجمالي غير النفطي كجَمو

نػػاتج خػػدمات (كػػكف النػػاتج النفطػػي معطػػل بسػػبب الحصػػار) ككنػػو مػػدخبلً لتػػكفير جػػزء مػػف العػػرض الكمػػي مقابػػل
مكجات الطمب الكمي المحفزه بالمعركض النقدؼ المنفمت .
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جدول ()1-2

معدالت نمو :عرض النقد ،عجز الموازنة العامة NOGDP،GDP ،
100=1988
انظُح

ػزض انُمذ

ػجش انًٕاسَح

GDP

يهNOGDP/ٌٕٛ

يؼذل انتضخى

ػػ
60.6
77.9
96.8
176.8
195.1
36.2
8
30.2
9.7
16.4
24.9
39.5
91.5

ػػ
133.2
109.7
115.4
189.8
391.3
)(57.3
-46.4
104.8
)(21.8
16.2
113.2
76
19.5

ػػ
56.4
32.6
30.3
3.8
2.1
11
21.2
34.8
17.6
1.4
2.3
6.9
33.1

13353.8
7771.9
136843
15005.3
187281.8
14654.7
16289
13686.3
14578.4
16460.6
16481.1
17659.4
18245.9
13037.3

ػػ
186.5
83.8
204.6
492.1
351.4
)(15.4
23.1
14.8
12.6
4.9
16.4
19.3
32.6

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1020
2002
2003
يتٕطظ1991-
103.8286
34877.79
21.97857
87.96923
64.28571
3200
(*) االسلاَ ِا ت ٓ١لٛس ٓ١تؼٕ ٟساٌثح
اٌّصذس :اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشالَ ،ٟشزاخ إحصائٛح يختهفح نظُٕاخ يتؼذدج .تغذاد اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌالحصاء ٚاالتحاث.

 2-2الضغوط التضخمية

يبلح ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػف الج ػ ػ ػػدكؿ ( )1-2مس ػ ػ ػػتكػ التض ػ ػ ػػخـ الج ػ ػ ػػامح ( )Hyperinflationال ػ ػ ػػذؼ ش ػ ػ ػػيدتو الس ػ ػ ػػنكات

 ، 1995-1991كحت ػ ػ ػػى بع ػ ػ ػػد الت ػ ػ ػػدني النس ػ ػ ػػبي لمس ػ ػ ػػتكػ التض ػ ػ ػػخـ بع ػ ػ ػػد ع ػ ػ ػػاـ  1996اال اف مع ػ ػ ػػدؿ التض ػ ػ ػػخـ

احتفع برقميف عشرييف ( )Two digitعاكساً استمرار الضغكط التضخمية .
إف سػ ػ ػػيادة الييمنػ ػ ػػة الماليػ ػ ػػة لمخ ازنػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة العراقيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى المركػ ػ ػػزؼ كسياسػ ػ ػػتو النقديػ ػ ػػة  ،كعػ ػ ػػدىا رافعػ ػ ػػة

مالية  Leverageلسد عجز المكازنة  ،انعكس بيذا النمط مف التقمب السعرؼ كاالختبلؿ التضخمي.

كبالتػ ػػالي انكفػ ػػاء نشػ ػػاط المركػ ػػزؼ بتمكيػ ػػل الػ ػػديف العػ ػػاـ كألكثػ ػػر مػ ػػف عقػ ػػد كػ ػػاف لػ ػػو تػ ػػداعيات فػ ػػي االسػ ػػتقرار

االقتصادؼ الكمي ،طالما ضرب أساسو كىك االستقرار ألسعرؼ (صالح ،2000 ،ص.)63
يساعد الشكل ( )1-2في متابعة اثار التبعية المالية في متغير التضخـ.

أم ػػا معػ ػػدالت الفائ ػػدة فكانػ ػػت تسػ ػػعر اداريػ ػاً مػ ػػف قبػ ػػل الس ػػمطة النقديػ ػػة  ،م ػػع ىػ ػػامش كبيػ ػػر كغي ػػر معقػػػكؿ م ػػا

ب ػ ػػيف الفائ ػ ػػدة الدائن ػ ػػة كالمدين ػ ػػة كبم ػ ػػا يمغ ػ ػػي دكر الكس ػ ػػاطة المالي ػ ػػة لمجي ػ ػػاز المصػ ػ ػرفي  ،ب ػ ػػل إف ارتف ػ ػػاع مع ػ ػػدؿ
التض ػ ػػخـ كجمكح ػ ػػو اكدػ ب ػ ػػدكر الفائ ػ ػػدة بع ػ ػػد اف جع ػ ػػل قيمتي ػ ػػا الحقيقي ػ ػػة س ػ ػػالبو كى ػ ػػك م ػ ػػا الغ ػ ػػى اؼ دكر لمفائ ػ ػػدة

خبلؿ ىذه السنكات .
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شكل ()A-1-2

التضخم والناتج وعرض النقود لمسنوات لممدة2003-1990
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شكل ()B-1-2

عجز الموازنة والتضخم في االقتصاد العراقي لممدة 2003-1990
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 3-2سعر الصرف :
يسػػتكرد الع ػراؽ جػػل احتياجاتػػو مػػف الخػػارج كتكػػاد السػػمع كالخػػدمات المسػػتكردة تيػػيمف عمػػى معظػػـ المعػػركض

السمعي كالخدمي ،مف جية اخرػ تعد الصادرات النفطية مصد اًر لمعممة االجنبيػة  ،لػذلؾ فػأف العقكبػات االقتصػادية

خبلؿ ىذه السنكات ادت الى :

 ارتفػػاع ال ػرقـ القياسػػي لبلسػػعار كمػػا تعكسػػو مع ػدالت التضػػخـ (جػػدكؿ  )1-2بسػػبب اف معظػػـ مككنػػات ال ػرقـالقياسي مف السمع القابمة لمتجارة (.)Tradable

 -تدىكر في سعر صرؼ الدينار العراقي .

ل ػػذلؾ فػ ػػإف االص ػ ػرار عمػ ػػى العمػ ػػل بنظػ ػػاـ الصػ ػػرؼ الثابػ ػػت مػ ػػف قبػ ػػل الحككمػ ػػة،مع تعػ ػػدد مسػ ػػتكيات الصػ ػػرؼ

الرسػ ػػمية الػ ػػذؼ يمكػ ػػف تكصػ ػػيفو بنظػ ػػاـ تعػ ػػدد الصػ ػػرؼ الثابػ ػػت (Regime

Multiple

 ،)Fixedثػ ػػـ قبػ ػػكؿ

االس ػ ػػتيراد ب ػ ػػدكف تحكي ػ ػػل ( )1993ترت ػ ػػب عمي ػ ػػو مض ػ ػػاربات س ػ ػػكقية عم ػ ػػى القط ػ ػػع االجنبي ػ ػػة (اكػ ػ ػراـ عب ػ ػػد العزي ػ ػػز،
 )477-478 ،2002عن ػ ػ ػػدىا ب ػ ػ ػػرزت بكض ػ ػ ػػكح س ػ ػ ػػكؽ ص ػ ػ ػػرؼ مكازي ػ ػ ػػة تق ػ ػ ػػكد النش ػ ػ ػػاط الكم ػ ػ ػػي ،كتح ػ ػ ػػكؿ نظ ػ ػ ػػاـ

الص ػ ػػرؼ الم ػ ػػرف عمميػ ػ ػاً  ،كبش ػ ػػكل يمك ػ ػػف كص ػ ػػفو ب ػ ػػالتعكيـ الص ػ ػػافي Floating

( Purelyص ػ ػػالح،2001 ،

 ،)36كيعػ ػػد ذلػ ػػؾ مػ ػػف اخطػ ػػر االخػ ػػتبلالت التػ ػػي كاجيػ ػػت االقتصػ ػػاد الع ارقػ ػػي فض ػ ػبلً عػ ػػف عجػ ػػز السياسػ ػػة النقديػ ػػة
عف تبني اؼ نظاـ صرؼ قادر عمى تخفيض تقمبات الدينار.

وبتركيز فإن ىيمنة المالية العامة عمى السياسة النقدية انعكست بشكل عميق في االسعار ومعدالت تبادليا

باسعار الشركاء التجاريين ،وعجز نظام الصرف عن ممارسة دوره كمثبت  Anchorالقتصاد مفتوح عممياً

محاصر شرعياً .

 -3التحقق من جدوى االستقاللية بعد : 2004
 1-3سياسة نقدية تنزع لالستقالل

برزت مبلمح رؤيا جديدة لمسياسة النقدية منسجمة مع النزعة لمتحكؿ نحك اقتصاد السكؽ كمف خبلؿ القػانكف

 56لسنة  ، 2004كالذؼ منح المركزؼ بمكجبو االستقبللية بنشاطو كادكاتو كادارتو .

حيػػث جػػاء فػػي الفق ػرة ( )2مػػف المػػادة ( )2مػػف القػػانكف  :تمتػػع المركػػزؼ باالسػػتقبلؿ الكامػػل عػػف الحككمػػة فػػي

كض ػػع خطط ػػو كتس ػػيير عمميات ػػو المصػ ػرفية  ،كاف ال يتمق ػػى اؼ تعميم ػػات م ػػف أؼ ش ػػخص اك جي ػػة بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ
الحككمة.

فض ػ ػبلً عػ ػػف ذلػ ػػؾ اصػ ػػبح المركػ ػػزؼ كبمكجػ ػػب المػ ػػادة ( )26بمنػ ػػأػ عػ ػػف ضػ ػػغكط السػ ػػمطة الماليػ ػػة كتمكيػ ػػل

خزانتيػ ػػا العامػ ػػة مباش ػ ػرة إك غيػ ػػر مباش ػ ػرة ،كحصػ ػػر ذلػ ػػؾ فقػ ػػط مػ ػػف خػ ػػبلؿ ش ػ ػراءه االكراؽ الماليػ ػػة الحككميػ ػػة عػ ػػف

طريػ ػ ػػق سػ ػ ػػكؽ االكراؽ الماليػ ػ ػػة  .كبمكجػ ػ ػػب ذلػ ػ ػػؾ لػ ػ ػػـ يعػ ػ ػػد المركػ ػ ػػزؼ مصػ ػ ػػد اًر لتمكيػ ػ ػػل العجػ ػ ػػز االتحػ ػ ػػادؼ عنػ ػ ػػد
حدكثو كما في الحقبة السابقة .

حتػػى المصػػارؼ الحككميػػة الخاضػػعة لرقابتػػو كتسػػييبلتو فيػػتـ التعامػػل معيػػا مػػف خػػبلؿ قن ػكات كاداكت السػػكؽ

الثانكية (البنؾ المركزؼ العراقي .)53-51 ، 2004،
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كح ػػددت عبلق ػػة البن ػػؾ المرك ػػزؼ بالحككم ػػة (الم ػػادتيف  )24،25باط ػػار التش ػػاكر كالتنس ػػيق كتب ػػادؿ المعمكم ػػات

كحضكر االجتماعات الحككمية ذات العبلقة بنشاطو .

كمػػا يمثػػل المركػػزؼ الحككمػػة بفعػػل كظائفػػو فػػي المؤسسػػات الماليػػة كالنقديػػة الدكليػػة كلكػػف دكف تحمػػل الت ازمػػات

مالية نيابة عنيا (صالح  .)2012،22 ،كعبر القانكف الجديد عف اتجاه السياسة النقدية نحػك اقتصػاد السػكؽ بفعػل
الم ػكاد ( )28،29،30مػػف البػػاب السػػادس  ،حيػػث أشػػارت إلػػى األدكات النقديػػة غيػػر المباش ػرة ككنيػػا مػػدخبلً لمتػػأثير
كالتحكـ بالمتغيرات النقدية (البنؾ المركزؼ العراقي .)www.cbi ،

ج ػػاء ق ػػانكف المص ػػارؼ الجدي ػػد ( 94س ػػنة  )2004ليعم ػػق نم ػػكذج االس ػػتقبللية كيرس ػػي أس ػػس جدي ػػدة لعبلق ػػة

المركزؼ مع المصارؼ ،كاشارتو الكاضػحة الػى حريػة المصػارؼ فػي كضػع معػدالت الفائػدة المختمفػة كفػق سياسػتيا

النقديػػة كبالتنسػػيق مػػع السياسػػة النقديػػة لممركػػزؼ ،كتفعيػػل ذلػػؾ عبػػر ادكات نقديػػة بعيػػداً عػػف الػػتحكـ االدارؼ (البنػػؾ
المركزؼ العراقي.)55-53 ،2004 ،
 2-3عرض النقد:

عمى الرغـ مف محاكلة السمطة النقدية في ظل تشريعيا الجديػد المجػكء الػى تفعيػل معػدؿ الفائػدة لجػذب الكدائػع

المختمفة كخاصة االدخارية بشكل منح المصػارؼ حريػة اقػرار معػدالت الفائػدة الدائنػة كالمدينػة  ،كاعتمػاد المػزاد فػي
السيطرة عمى الكتمة النقدية  ،اال اف الذؼ تحقق ىػك تخفػيض نسػبة العممػة فػي التػداكؿ لتػنخفض مػف  %70.5عػاـ

 2004الػى  %65عػػاـ  2008لتصػػل الػػى  %45عػػاـ  2011لتعػاكد االرتفػػاع مػرة اخػػرػ الػػى  %50عػػاـ .2014
كما تحقق تدني نسبي في معدؿ نمكعرض النقكد ليبمغ  %20.2عاـ  2011ليحقق عاـ  2014نمك سالب بنسػبة-

( %1.5جدكؿ .)1-3

كلك ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػزاؿ مع ػ ػ ػػدؿ نم ػ ػ ػػك ع ػ ػ ػػرض النق ػ ػ ػػكد مرتفعػ ػ ػ ػاً مقارن ػ ػ ػػة بمع ػ ػ ػػدالت نم ػ ػ ػػك النش ػ ػ ػػاط الكم ػ ػ ػػي (معام ػ ػ ػػل

االستقرار النقدؼ شكل .)1-3

أف ىػػذا الخمػػل مػػرده طبيعػػة االقتصػػاد الريعػػي كقيػػادة القطػػاع النفطػػي لمعظػػـ االي ػرادات العامػػة ( ،)%95اؼ

التأثير الكبير لمطمب عمى النقكد مف قبل الحككمة بفعل العائد النفطي لتمكيل المكازنة العامة .

حيث تتضخـ الكتمة النقدية باستمرار زيادة الطمب الحككمي عمى العممة المحمية لتغطية نفقاتيا المتنامية .كاذا

مػػا تابعنػػا تغيػرات عػػرض النقػػكد خػػبلؿ( )2014-2004مػػع الحركػػة المنػػاظرة كالمحفػزة ليػػا لبلنفػػاؽ العػػاـ  ،لتكصػػمنا

الػى ان استقاللية البنك المركزي تقنيناً واجية معضمة في التحرر من القيد الحكومي ليس بصـورة تمويـل العجـز
بل بصورة تمويل االنفاق العام المتنامي بشكل كبير جدكؿ (.)1-3
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جدول( )1-3

تطور عرض النقد واإلنفاق العام ومعدل التضخم ونسبة العممة في العراق ( 2014-2004مميون دينار)
السنة

اإلنفاق العام

عرض النقد

نسبة العممة %

معدل التضخم

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

32117491
26375175
38806679
39031232
59403375
65658000
83823000
96662767
105139576
119127556
83556226

10148626
11399125
15460060
21721167
28189934
37700030
51743489
62473929
63735871
73830964
72692448

70.5
79.9
70.9
65.5
65.6
58.4
47.0
45
48
47
50

27
30
31
19
13

7.1
2.9
6.5
5.6
2.4
1.6

المصدر :البنؾ المركزؼ العراقي .)2014-2004( .النشرات السنوية ،بغداد :المديرية العامة لبلحصاء كاالبحاث .

 Monetaryبفع ػ ػػل مكج ػ ػػات تنقي ػ ػػد ال ػ ػػدكالرات النفطي ػ ػػة ال ػ ػػى

كم ػ ػػف ث ػ ػػـ تكس ػ ػػع االس ػ ػػاس النق ػ ػػدؼ Base

دنانير عراقية لصالح المكازنة العامة كدائعاً كعممة خبلؿ السنكات . 2014-2004
كيعكػ ػ ػس الش ػ ػػكل ( )1-3ى ػ ػػذه الحقيق ػ ػػة عب ػ ػػر تػ ػ ػزامف االتج ػ ػػاه التص ػ ػػاعدؼ لمنحن ػ ػػى ع ػ ػػرض النق ػ ػػكد كاالنف ػ ػػاؽ
العاـ خبلؿ ىذه السنكات.

شكل( )1-3

اتجاىات اإلنفاق العام وعرض النقد في العراق 2014-2004
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 3-3معدل الفائدة
أف التحرر المالي لبلسكاؽ يتطمب منح حرية كاسعة لممصارؼ ازاء تحديد معدالت الفائدة تجاه كحدات العجز

 Debt Unitsككحدات الفائض  Surplus unitsمع أىمية قيػادة المركػزؼ لمنظكمػة الفائػدة تأشػيرياً .كىػك مػا دفػع
المركػػزؼ لتحريػػر الفائػػدة المص ػرفية بق ػرار منػػو عػػاـ  ، 2004كأعتمػػاد سػػعر فائػػدة السياسػػة  Policy rateكمعػػدؿ
تأشيرؼ قصير االمد لمتأثير في مستكيات السيكلة كعبر التحكيبلت البينية لممنظكمة المصرفية.

إف اعتم ػػاد س ػػعر السياس ػػة ى ػػدفاً تش ػػغيمياً ج ػػاء لتحفي ػػز المص ػػارؼ تج ػػاه مجمكع ػػة التس ػػييبلت القائم ػػة اق ارضػ ػاً

كايداعاً،فضبلً عف عدىا اداة لمكاجية التقمبات قصيرة االجل (صالح :2006،ص. )12

كيكضػػح الجػػدكؿ ( )2-3حركػػة معػػدؿ السياسػػة كمعػػدؿ الفائػػدة المص ػرفية الدائنػػة قصػػيرة االمػػد  ،حيػػث ت ػرتبط

تقمبات المعدليف خبلؿ السنكات  2014-2004بشكل كاضح  ،كىك ما يدعمو ايضاً الشكل البياني (.)2-3
كالكؿ مره منذ ثمانينات القرف السابق كبفعل السيطرة عمى معدالت التضخـ نسبياً خاصة لبلعػكاـ  2008كمػا

بعدىا كما سنكضح الحقاً تحققت معدالت فائدة حقيقية مكجبة تحفز عمى االيداع في الجياز المصرفي.
جدول ()2-3
اتجاىات سعر السياسة والفائدة الدائنة قصيرة االجل في العراق 2014-2004
طؼز انصزف
1453
1472
1467
1255
1193
1170
1170
1170
1166
1166
1188-1186

فائذج دائُح لصٛزج االجم %
طؼز انظٛاطح %
انظُٕاخ
12.7
6.0
2004
13.9
7.0
2005
15.10
16.0
2006
18.78
20.0
2007
19.22
16.75
2008
16.16
8.83
2009
14.35
6.25
2010
14.13
6.00
2011
13.87
6.00
2012
13.57
6.00
2013
12.60
6.00
2014
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(شكل )2-3

عالقة سعر السياسة والفائدة قصيرة االمد 2014-2004
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تكجيػت معظػـ البمػداف المتقدمػػة كالناميػة الػى اسػتخداـ معػػدالت الفائػدة قصػيرة االمػد جػػداً كػأداة رئيسػة لمسياسػػة
النقديػػة بػػدالً مػػف المجمػػبلت النقديػػة (عػػرض النقػػكد) ( )17-44,1999,Kingكبالتػػالي اعتمػػاد فائػػدة البنػػؾ المركػػزؼ

قصػػيرة االمػػد جػػداً مثبت ػاً أسػػمياً  . Nominal Anchorكىػػك مػػا حػػاكؿ المركػػزؼ الع ارقػػي اسػػتيدافو اال اف تخمػػف
الجياز المصرفي  ،كضعف كساطتو المالية كىيمنػة القطػاع العػاـ عمػى مػا يقػارب ثمثػي GDPتاركػ ًة الثمػث لمقطػاع
الخاص كبأنشطة خدمية في الغالب جعل مػف دكر الفائػدة منخفضػاً  .لػذلؾ فػأف الطبيعػة الريعيػة لبلقتصػاد الع ارقػي
كاسػػتحكاذ القطػػاع النفطػػي عمػػى  %70مػػف  GDPفض ػبلً عػػف كػػكف ايراداتػػو تسػػاىـ بػػأكثر مػػف  %94مػػف اي ػرادات

المكازنػة العامػػة دفعػػت ىػي االخػػرػ الــى تضــاؤل دور الفائــدة المصــرفية والوســاطة المصــرفية فــي تســيير النشــاط

الكمـــي (صػػالح ،)59 ،2010 ،لػػذا فػػأف سػػعر الصػػرؼ ىػػك المتغيػػر المرشػػح لمعػػب دكر المثبػػت األسػػمي لمسياسػػة
النقدية في العراؽ.

 4-3استيداف التضخم:
إف التعام ػػل م ػػع التض ػػخـ ى ػػدفاً رئيسػ ػاً لمسياس ػػة النقدي ػػة ينطم ػػق م ػػف مف ػػردات نظري ػػة كعممي ػػة مرتبط ػػة بج ػػكىر

االسػػتقرار االقتصػػادؼ (Epstein & Yeldan,2009,4-( )234-218,2008,Jone( )1-5,2011,Issing
 ،)28كخاصة في اقتصاد ريعػي يعتمػد عائػدات ثركتػو النفطيػة محػك اًر فػي تمكيػل نشػاطو الكمػي .لػذلؾ فػأف اسػتقرار

التضخـ يعني :

 -استقرار المثبت األسمي لمسياسة النقدية ( سعر الفائدة اك سعر الصرؼ) .

 التعام ػػل م ػػع متغيػ ػرات االس ػػتيبلؾ كاالس ػػتثمار كالطم ػػب الخ ػػارجي بقيمتي ػػا الحقيقي ػػة دكف تقمب ػػات Fluctuationتجعل مسارىا الزمني خط اًر ( )Riskyكغير مستق اًر .

حاكلػػت السياسػػة النقديػػة فػػي ظػػل قانكنيػػا الجديػػد االىتمػػاـ باالسػػتقرار السػػعرؼ كثي ػ اًر سػػاعدىا فػػي ذلػػؾ تنػػامي

االحتياطات مف النقد االجنبي  ،كاالدارة المستقمة عف تدخبلت السمطة التنفيذية .
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لذلك يالحع انتياء ظاىرة النقد الرخيص والتبعية لمسياسة المالية بشكل مباشر وزوال قيود التجـارة وحركـة

االموال.

كعند متابعة معدؿ التضخـ (جدكؿ  )1-3يبلحع تحرؾ االسعار لبلعمى لمسنكات ( )2007-2004كبشكل

م تكاز مع زيادة الكتمة النقدية كتحفيز االنفاؽ العاـ كضعف العرض المحمي في السمع القابمة لممتاجرة
( )Tradableكتنامي محدكدية السمع غير القابمة لممتاجرة (( )Non tradableمثل خدمات االدارة الحديثة ،
كااليكاء كالسكف كاالراضي كالبنية التحتية كغيرىا ) بشكل كبير لمكاجية الطمب الكمي المتنامي المحفز باالنفاؽ

العاـ (جكرج ،2012،ص.)100-90

اخذت اثار السياسة النقدية تتعمق ايجابياً بعد عاـ  2008حيث شيد التضخـ انخفاضاً كاضحاً الى ()%7.1

عاـ  2009ثـ  %2.9ك %6.5لعامي  2011، 2010عمى التكالي كيستمر بعدىا باالنخفاض الى %2.4عاـ
 2013ثـ  %1.6عاـ ( 2014الشكل .)3-3
(شكل )3-3

التضخم في العراق لممدة 2014-2004
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ككانت لمزادات العممة اليكمية  Daily Auctionالتي يقيميا البنؾ المركزؼ جزءا مف عمميات السكؽ المفتكح

( )OMOدك اًر في السيطرة عمى المعركض النقدؼ كثبات االسعار.

لذلؾ فانو عمى الرغـ مف استمرار تنامي معدالت الكتمة النقدية  %30-%20خبلؿ السنكات بعد  2008كىك

معدؿ مرتفع ( كلكنو اقل مف السابق ) اال اف السياسة النقدية نجحت نسبياً بالحد مف تصاعد االسعار كىك ما

انعكس عمى تحسف سعر الصرؼ لمدينار .

ازاء ىذا التحسن مازال االقتصاد العراقي يعاني من تاثير تضخم سحب الطمب ( )Demand Pullالمعزز

باالنفاق العام بشكل خاص ،فضالً عن تأثيرات اختالل بنية النشاط الكمي بتفرد القطاع النفطي ،واستمرار معدل
26

تعزيز في ظاىرة الركود التضخمي
ا
البطالة عالياً ،وبالتالي فأن مثل ىذه االختالالت يحتمل كثي ار توقع

. Stagflation

بمعنى آدق إن السياسة النقدية نجحت في لجم  Depressتوسع الكتمة النقدية نسبياً  ،وأنعكس في
انخفاض االسعار ،دون ان تستطيع نقل آثر السياسة ( )The Monetary Transmission Effectفي
االقتصاد الحقيقي .وبقي القطاع العام وانفاقو مييمناً من خالل نشاطو الريعي مع مستوى عرض محمي
ينحصر في ناتج القطاع الخدمي (صالح،2006،ص.)20

 5-3سعر الصرف

أثبتت المسكحات كالدراسات الصادرة عف صندكؽ النقد الدكلي بػأف ىنالػؾ تباينػاً مػا بػيف كاقػع نظػاـ الصػرؼ

 De Facto Regimeكمػػا بػػيف النظػػاـ المعمػػف شػػرعياً  De Jureكعبػػر كثػػائق ككتابػػات المسػػؤكليف الرسػػمييف

لممصارؼ المركزية.

لػذلؾ اصػبح مػف الصػعكبة تشػخيص طبيعػة التعػكيـ المزمػع  Identified floatingكمػف ثػـ اصػبح القبػكؿ

قائـ بايراد نظاـ لمربط يدعى بالربط الناعـ ( )Soft Pegلتمييزه عف الربط المحكـ  Hardالمفضػي الػى الصػرؼ
الثابت .

كلكف تبقى ثمة صعكبة كتشكيش في اطبلؽ التسمية كاقعياً ،المحددة لنظاـ الصرؼ خاصة في االقتصادات

التػػي تتبن ػػى سػػعر الص ػػرؼ كمثب ػػت  Anchorلسياسػػتيا النقدي ػػة  ،كال يشػػاركيا بش ػػكل كاض ػػح فػػي التثبي ػػت نظ ػػاـ
اس ػػتيداؼ التض ػػخـ عب ػػر مع ػػدؿ فائ ػػدة السياس ػػة اك حت ػػى المجم ػػبلت النقدي ػػة بس ػػبب التخم ػػف النس ػػبي المصػ ػرفي

كالضحالة المالية  Financial Shallownessكغياب العمق المالي  Financial Depthككما ىك حاصل في
العراؽ.

لػػذلؾ كػػاف نظػػاـ الصػػرؼ الػكاقعي فػػي العػراؽ( De Factoككنػػو االسػػاس فػػي تقػػكيـ السياسػػة النقديػػة) نظامػاً

لمص ػػرؼ المحف ػػز لبلس ػػتقرار :

Crawl-like

or

Arrangements

)(peg-like

Stabilized

.(IMF,2013,4-45(arrangements

بتركيز شديد فأن مستويات التدخل عبر السوق المفتوحة ومنيا مثال في العراق نافذة العممة ،ىي

التي تعكس حقيقة نظام الصرف بواقعيتو وليس باعالنو عبر الوثائق الرسمية  De Jureوىو حال نظام

سعر الصرف لمدينار العراقي بعد .2004

ركزت السياسة النقدية الجديدة عمى استقرار سعر الصرؼ بشكل كبير كىك امػر ينسػجـ مػع ريعيػة االقتصػاد
العراقي كطبيعة التدفق لمعمبلت االجنبية المكلد لمنشاط الكمي.

كآلجل نجاح سعر الصرؼ كمثبت اسمي كصماـ تحديد مستكيات الكتمة النقدية كنقل اآلثػر لمقطػاع الحقيقػي

لجأت السمطة النقدية الى اسمكب نافذة العممة االجنبية اليكمية ،مف اجل السيطرة عمى مناسيب العرض مف جيػة

كالحفاظ عمى استقرار العممة الكطنية عند مستكػ 1170دينار /دكالر تقريباً.
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كتمكنػػت السػػمطة النقديػػة عبػػر مزادتيػػا تكحيػػد معػػدالت الصػػرؼ مػػف خ ػبلؿ اشػػباع حاجػػة السػػكؽ مػػف العممػػة

االجنبية ،لتمكيل استيراداتو كمف ثـ محاكلة ضبط التكازف ما بيف العممة الكطنية كالعممة االجنبية (الدكالر).

ارتفع معدؿ صرؼ الدينار خبلؿ السنكات  2011-2004بمعدؿ  ، %19كبدء الفرؽ يتبلشى تدريجياً بيف سعر
المزاد كسعر السكؽ لمعممة (جدكؿ ( )3-3شكل .)4-3
جدول ()3-3

اتجاىات تغير سعر الصرف بعد عام ( 2004دينار/دوالر)
السنة

سعر صرؼ المزاد

سعر الصرؼ المكازؼ

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1452
1469
1467
1255
1193
1170
1170
1170
1166
1166

1453
1472
1475
1267
1203
1182
1182
1196
1233
1232
1214

1188-1186
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مسار سعري الصرف الرسمي والموازي لممدة 2014-2004
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انعكس تحسف كاستقرار العممة العراقية عمى مستكػ المعيشة نسبياً مف خبلؿ تحسف كاستقرار مستكػ

االسعار ،كساىـ ذلؾ بانخفاض التضخـ الى  %3بعد عاـ  2008قبل اف يعاكد التزايد النسبي بعد ،2010
السيما كاف معظـ سمة الرقـ القياسي السعار المستيمؾ مف سمع كخدمات قابمة لممتاجرة (.)%80

إف السبب األىـ كراء تحسف الصرؼ ىك تزايد احتياطيات المركزؼ االجنبية التي كصمت اكثر مف 60

مميار نياية  2011لتصل اعمى مستكػ ليا عاـ  2013اكثر مف  74مميار دكالر لتنخفض بعدىا الى ما
يقارب  67مميار دكالر عاـ  2014اثر انخفاض اسعار النفط .ولكن في الوقت نفسو فان استقرار الصرف

ىو من النوع الحرج  Criticalبسبب كون االيرادات النفطية ىي المصدر وىي معرضة لتقمبات السوق

النفطية ،فضالً عن ان تنامي موجات االنفاق العام الدينارية التي تنعكس طمبا قويا عمى الدوالر وتسبب
تقمبات صرف مفاجئة،وىي كثي اًر ما تحدث في السوق العراقية  .لذلك يبقى االستقرار الذي سعت إليو

السياسة النقدية عبر استقرار الصرف وبوابتيا المزادات اليومية رىينة تنوع ايرادات النقد االجنبي،وىذا ال
يحدث اال بتنوع البنية االنتاجية في العراق .

بخالفو يبقى المركزي وبشكل يومي معقماً لفائض السيولة الناجمة عن االنفاق العام مستيدفاً الحد من

الموجات التضخمية ولكن مستنزفاً الحتياطياتو االجنبية.

 -4السياسة النقدية بعد :2014

البد مف االعتراؼ بأف ىنالؾ تحكؿ في السياسة النقدية بعد عاـ  2014يعكس التحكؿ السياسػي كاالقتصػادؼ

العػػاـ بفعػػل االحػػداث السياسػػة كاالقتصػػادية التػػي حػػدثت فػػي الربػػع االخيػػر تقريبػػا مػػف عػػاـ  .2014كلػػذلؾ يمكػػف
تشػػخيص اىػػـ التحػػديات التػػي كاجيػػت السياسػػة النقديػػة خػػبلؿ ىػػذه المػػدة التػػي ما ازلػػت تفاعبلتيػػا مسػػتمرة بعػػد اف
نستعرض بعض المؤشرات:

 1-4ىنالػ ػؾ ارتب ػػاط كثي ػػق ب ػػيف المكازن ػػة العام ػػة لمدكل ػػة بش ػػقييا ( االيػ ػرادات كالنفق ػػات ) كميزاني ػػة المرك ػػزؼ ،لتمث ػػل
ايػرادات المكازنػة ( المتأتيػة بصػكرة رئيسػة مػف بيػع الػنفط ) االسػاس النقػدؼ  The monetary baseفػي ميزانيػة
المركػػزؼ كيصػػبح االنفػػاؽ العػػاـ ىػػك المحػػدد لمتكسػػع فػػي العػػرض النقػػدؼ  ،كيتحػػدد دكر المركػػزؼ فػػي تحييػػد االثػػار
السمبية لبلنفاؽ العاـ (جكرج  ،د.ت ،)1 :كتعقيـ  Sterilizedالمعركض النقدؼ عف طريق النافذة .
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كيمكف اف ُنمثل العبلقة بيف المكازنة العامة كميزانية المركزؼ بالشكل : 1-4
ُ
الشكل 1-4

العالقة بين الموازنة العامة وميزانية البنك المركزي

االٚزاداخ

انُفماخ

تث١غ ٚصاسج اٌّاٌ١ح
ا٠شاداتٙا ِٓ اٌؼٍّح
االرٕث١ح اٌّتأت١ح ػٓ ت١غ
إٌفػ اٌ ٝاٌثٕه اٌّشوضٞ
( تؼذ اتّاَ وافح
اٌتضاِاتٙا اٌخاسر١ح
ٚاستمطاع ٔسثح %5
ٌتؼ٠ٛعاخ اٌحشب)
٠حصً اٌّشوض ٞػٍِ ٝا
٠ؼادي االٔفاق اٌؼاَ فٟ
اٌّٛاصٔح ػٍّح ارٕث١ح

انًٕاسَح انؼايح

يٛشاَٛح انثُك
انًزكش٘

االصٕل

تشتشٚ ٞصاسج اٌّاٌ١ح
اٌذٕ٠اس اٌؼشالِٓ ٟ
اٌّشوضٌ ٞتّٔ ً٠ٛفماتٙا
اٌذاخٍ١ح اٌت ٟتى ْٛتاٌؼٍّح
اٌّحٍ١ح
اٌؼشض إٌمذٕ٘ ٞا ٠ؼتّذ
ػٍ ٝحزُ االٔفاق اٌؼاَ فٟ
انًصذر  ِٓ :ػًّ اٌثاحج
اٌّٛاصٔح

انًطهٕتاخ
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يكضػػح الشػػكل  1-4تػػأثير بنػػكد المكازنػػة العامػػة عمػػى بنػػكد ميزانيػػة البنػػؾ المركػػزؼ كبػػالعكس  ،فمػػف خػػبلؿ

مبيعػػات الػػنفط تتحصػػل الدكلػػة عمػػى ايراداتيػػا مػػف العممػػة االجنبيػػة لتقػػكـ بتنفيػػذ التزاماتيػػا الخارجيػػة ( التعكيضػػات

كالديكف الخارجية كعمميات التسميح كالصفقات االمنية كالتجارية االخرػ ) كتبيع الباقي الػى المركػزؼ مقابػل الػدينار

لتمكيل نفقاتيا الداخمية .

 2-4عرض النقود وااليرادات الحكومية
Money supply and Government revenues
تدخل االيرادات الحككمية مف العممة االجنبية المتأتية عف بيػع الػنفط فػي حسػاب لػك ازرة الماليػة ُيػدار مػف قبػل

المركػػزؼ فػػي الخػػارج بعػػد اسػػتقطاع نسػػبة  %5لتعكيضػػات الحػػرب( .عمػػي )99 :2012 ،ليػػتـ تقسػػيميا بعػػد ذلػػؾ

قسػػميف كمػػا كرد سػػابقا  ،القسػػـ االكؿ ُيسػػتخدـ لتغطيػػة اسػػتيرادات الحككمػػة بصػػكرة مباش ػرة كغيرىػػا مػػف المتطمبػػات
الحككمية  ،كالقسـ الثاني ُيباع الى المركزؼ ُليستخدـ فػي تمكيػل اسػتيرادات القطػاع الخػاص عػف طريػق النافػذة كمػا
يتبقى يتـ اضافتو الى االحتياطي الدكلي لدػ المركزؼ .

يكضػػح الجػػدكؿ  1-4مشػػتريات المركػػزؼ مػػف ك ازرة الماليػػة ك النافػػذة  ،كمبيعػػات المركػػزؼ فػػي النافػػذة (النقديػػة

منيا كالحكاالت)  ،كالفرؽ بيف مجمكع المبيعات كالمشتريات يمثل االضافة اك السحب مف االحتياطيات الدكلية .
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الجدول 1-4

يوضح مشتريات ومبيعات المركزي من العممة االجنبية لممدة 2015-2003

انظُح

يشتزٚاخ
انًزكش٘
نهؼًهح
االجُثٛح
يٍ ٔسارج
انًانٛح
900
10,352
14,854
16,800
26,700
45,500
23,000
41,000
51,000
57,000
62,000
47,515

يشتزٚاخ
انًزكش٘
نهؼًهح
االجُثٛح
يٍ انُافذج
1
50
76
112
1,413
350
13
4
3
4
ـــ
ـــ

Total

يثٛؼاخ
انًزكش٘
انـCash

يثٛؼاخ انًزكش٘
انـTransfer

Total

293
6,108
10,462
20,605
15,980
25,869
4,569.310
2,192.798
1,457.575
3,655.091
12,338.385
14,562.990
500.143
4394.965

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
29,421.081
36,067.234
39,800.539
44,809.995
41,499.782
37,165.470
3504.613
26948.67104

293
6,108
10,462
20,605
15,980
25,869
33,992.394
38,260.032
41,258.114
48,465.086
53,838.167
51,728.460
4,004.756
31343.63604

مميون دوالر

انفزق

االحتٛاطاخ

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
032,45
ـــ
32,450
58000
-2898.39
*2015
انًصادر:
 اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال ، ٟانُشزاخ انظُٕٚح( ،)2014-2003تغذاد :اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌالحصاء ٚاالتحاث. اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال ، ٟتٛاَاخ انُافذج نهًذج ( ، )2015 –2003تغذاد  :اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌالحصاء ٚاالتحاث. ػاااَ  2015تؼااذ  2/19تااُ ا٠مااال ػّااً إٌافاازج ٌّااذج بااٙش ٓ٠تمش٠ثااا ٌتؼااٛد تؼااذ٘ا ٌٍؼّااً فااٚ 4/6 ٟتااُ اٌث١ااغ فٙ١ااا تاسااٍٛت ٓ١االٚي االػتّاااداخاٌّستٕذ٠حٚاالخش ٔمذا Cash
 ِشتش٠اخ اٌّشوض + ٞاالحٕ١اغ ٟاٌذٌ ٌٟٚؼاَ ِٛٙ ( ِٓ 2015ط  ،حس ٓ١ػطٛاْ  ، 2016 ،تغط١ح ػزاض ِٛاصٔاح ِ 2016آ خاالي تخفا١طسؼش صشل اٌذٕ٠اس اٌؼشال :ٟاٌتذاػ١اخ ٚا٢حاس  ،اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال ، ٟتغذاد ) http://iraqieconomists.net :
 اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال ، ٟانُشزاخ انظُٕٚح  ، 2012 – 2003تغذاد :اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌالحصاء ٚاالتحاث. االحت١اغ ٟاٌذ١ِ ( ِٓ 2014 ٌٟٚشصا  ،ػٍِٛ ، 2015 ، ٟاصٔح ٚ 2015تحذ٠ذ٘ا ٌسمف ِث١ؼاخ اٌذٚالس فِ ٟضاد اٌؼٍّح :اٌتثؼاخ اٌّحتٍّحٌٍتطث١ك )http://iraqieconomists.net:
901
10,402
14,930
16,912
28,113
45,850
23,013
41,004
51,003
57,004
62,000
47,515

608
4294
4468
-3693
12133
19981
-10979.394
2743.968
9744.886
8538.914
8161.833
-4213.46

21.1
9395.7
13519.7
18012.2
30163.3
48809.6
43884.9
49939.2
59707.3
66505.2
74301.6
67000

ُيبلحع مف الجدكؿ  1-4ارتفاع مشتريات المركزؼ مف الدكالر مف ك ازرة المالية منػذ بدايػة عمػل النافػذة حيػث
كانت  900مميكف دكالر عاـ  2003حتى كصمت العمى مستكػ ليا عاـ  2013كبكاقع  62مميػار دكالر لتػنخفض
فػػي  2014الػػى مػػا يقػػارب  47مميػػار دكالر بسػػبب انخفػػاض االيػرادات النفطيػػة الناجمػػة عػػف انخفػػاض اسػػعار الػػنفط

لتصػػل بعػػدىا الػػى 32.45مميػػار دكالرعػػاـ  (2015كيمكػػف مبلحظػػة نسػػبة بسػػيطة ال تُػػذكر لمشػػتريات المركػػزؼ مػػف
خػػبلؿ النافػػذة لتصػػل اعمػػى مسػػتكػ ليػػا عػػاـ  2007كبمػػا يقػػارب المميػػار دكالر)  ،اال اف ىػػذه المشػػتريات كفػػي ظػػل
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التعطل الممحكظ لمقطاع التصديرؼ غير النفطي كتخمف القطاع المالي .انما تمثل عمميات المضاربة الحاصػمة فػي

سػػكؽ الصػػرؼ كنتيجػػة لمتحسػػف التػػدريجي ال ػذؼ حصػػل فػػي سػػعر صػػرؼ الػػدينار خػػبلؿ المػػدة  2008-2004كاف
كانت محدكدة  ،لكنيا محاكلة لبلستفادة مف فركؽ البيع كالشراء.

ُيبلحع ايضا مف الجػدكؿ  1-4انػو بعػد عػاـ  2008قػاـ المركػزؼ بأسػتعماؿ الحػكاالت كأحػد اسػاليب البيػع فػي
النافػػذة كبرسػػكـ اقػػل مػػف البيػػع النقػػدؼ لتحفيػػز التعامػػل المص ػرفي كتشػػجيع المصػػارؼ ضػػمف اطػػار دكره فػػي عمميػػة
اصبلح كتطكير القطاع المصرفي حيث انخفض البيع النقدؼ نسبة الجمالي المبيعات في النافػذة بصػكرة كبيػرة بعػد

عاـ  2008ككما مكضح في الشكل . 2-4

اال انو ينبغي االشارة الى اف التعامل بالنقد ما زاؿ يحتل نسبة ُمعينة كيعكس تكجو عػاـ يمتػد حتػى لممعػامبلت
التجاريػػة االسػػتيرادية  ،إذ يمثػػل احػػد العكائػػق امػػاـ عمميػػة الرقابػػة الفعالػػة عمػػى عمميػػات التحكيػػل .فعمػػى سػػبيل المثػػاؿ

تقدر التجارة مع ايراف بػ  8مميػار دكالر سػنكيا تػتـ عبػر التعػامبلت النقديػة دكف المػركر بػالطرؽ المصػرفية  ،اضػافة

لقياـ العديد مف عمميات التحكيل عبر الياتف  ،حيث تقكـ شركات التحكيػل باسػتبلـ مبمػغ معػيف داخػل البمػد  ،كيػتـ
تسميـ المبمغ نقدا لصاحب التحكيل في البمد االخر كعف طريق التأكيد الياتفي ( .العالق )10 : 2015 ،

الشكل 2-4

الية بيع المركزي لمعممة االجنبية خالل المدة 2015-2003
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عػػاـ  2015ينقسػػـ الػػى قسػػميف االكؿ مػػف  ، 2015/2/19– 1/1الثػػاني مػػف  ( 2015/11/18-4/6بسػػبب تكقػػف عمػػل النافػػذة

خبلؿ المدة . ) 2015/4/5-2/19

م ػ ػػف جي ػ ػػة اخ ػ ػػرػ ف ػ ػػإف مبيع ػ ػػات المرك ػ ػػزؼ لمعمم ػ ػػة االجنبي ػ ػػة ف ػ ػػي الناف ػ ػػذة كان ػ ػػت اق ػ ػػل م ػ ػػف مش ػ ػػترياتو مم ػ ػػا

جع ػ ػػل الف ػ ػػارؽ االيج ػ ػػابي ُيض ػ ػػاؼ لرص ػ ػػيد االحتي ػ ػػاطي المت ػ ػػكفر لدي ػ ػػو ليص ػ ػػل اعم ػ ػػى مس ػ ػػتكػ نياي ػ ػػة ع ػ ػػاـ 2013
33

كبمػ ػ ػ ػػا يقػ ػ ػ ػػارب اكثػ ػ ػ ػػر مػ ػ ػ ػػف  74مميػ ػ ػ ػػار دكالر( عػ ػ ػ ػػدا احتياطيػ ػ ػ ػػات الماليػ ػ ػ ػػة)  ،عػ ػ ػ ػػدا االع ػ ػ ػ ػكاـ ، 2009 ، 2006

 ، 2015 ، 2014حيػػ ػ ػػث تػػ ػ ػػـ السػػ ػ ػػحب مػػ ػ ػػف االحتيػػ ػ ػػاطي  -اثػػ ػ ػػر انخف ػ ػ ػػاض اس ػ ػ ػػعار ال ػ ػ ػػنفط  -لمحفػ ػ ػ ػػاظ عمػػ ػ ػػى
استقرار قيمة العممة  .ككما يكضحو الشكل .3-4

الشكل 3-4

الفرق بين مشتريات ومبيعات المركزي واالحتياطيات الدولية لممدة 2015-2003
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 3-4كفاية االحتياطات االجنبية

The Adequacy of Foreign Exchange Reserve
اف تحمي ػػل ج ػػدكػ عم ػػل الناف ػػذة ال يكتم ػػل بتحمي ػػل االيػ ػرادات العام ػػة لمدكل ػػة فق ػػط دكف التع ػػرض لم ػػدػ كفاي ػػة

االحتياطػػات الدكليػػة لممرحمػػة القادمػػة  ،كاذ يمثػػل االحتيػػاطي االجنبػػي الجػػزء االىػػـ مػػف االسػػاس النقػػدؼ لممركػػزؼ،
يمكف حساب كفايتو حسب المعايير الدكلية  .كبما يكضح لنا مدة االماف التي يمكف اف يعيشػيا االقتصػاد جػراء اؼ
صدمة اقتصادية يمكػف اف يتعػرض ليػا  ،كىنػا كبشػكل خػاص انخفػاض اسػعار الػنفط التػي تمثػل القاعػدة التػي يقػكـ

عمييا االقتصاد الكمي في البمد  .ككما يأتي :

 -1نسبة االحتياطيات الى اشير تغطية االستيرادات :
كفق ىذا المؤشر سيتـ مقارنة اشير كفاية االحتياطيات الدكلية لبلستيرادات الفعمية كفػق عػاـ 2015

(بػػإفتراض ثبػػات نسػػبة االسػػتيرادات كعػػدـ كجػػكد اي ػرادات دكالريػػة) ،بمبيعػػات المركػػزؼ فػػي النافػػذة بغػػرض
تمكيل االستيرادات بصكرة رئيسة اضافة لنسبة قميمة جدا لغرض السفر كالعبلج كالدراسة .
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أ .نسبة االحتياطيات الى االستيرادات (: )R/IM
 -كفاية االحتياطيات =

متكسط االحتياطيات الدكلية
المعدؿ الفصمي لقيمة االستيرادات

=
=  19≈19,423.43206شير
 -كفاية االحتياطيات =

متكسط االحتياطيات الدكلية بدكف حساب ك ازرة المالية
المعدؿ الفصمي لقيمة االستيرادات

=
=  18≈17,973.13112شير
 اؼ قدرة االحتياطيات مع حساب ك ازرة المالية عمى تمكيل نفس المعػدؿ السػتيرادات عػاـ  2015كلمػدة19
شير تقريبا في حيف لك تـ استبعاد حساب ك ازرة المالية تنخفض المدة الى  18شير تقريبا  ،مما يعني اف
االحتياطي ػػات الدكلي ػػة حالي ػػا تس ػػاكؼ  3اض ػػعاؼ القاع ػػدة االساس ػػية الت ػػي تبم ػػغ 6أشػ ػير( .البن ػػؾ المرك ػػزؼ
العراقي)2016،
ب .نسبة االحتياطيات الدولية لمبيعات المركزي في النافذة ( ) R/Au.S.
 -كفاية االحتياطيات =

متكسط االحتياطيات الدكلية
معدؿ المبيعات الشيرية مف العممة االجنبية

=
=  17≈17.09729197شير
 -كفاية االحتياطيات =

متكسط االحتياطيات الدكلية بدكف حساب ك ازرة المالية
معدؿ المبيعات الشيرية مف العممة االجنبية

=
=  16≈15.82067832شير


اؼ قػػدرة االحتياطيػػات مػػع حسػػاب ك ازرة الماليػػة عمػػى تمكيػػل نفػػس معػػدؿ المبيعػػات الشػػيرية مػػف العممػػة
االجنبية لعاـ  2015كلمدة  17شير تقريبا في حيف لك تـ استبعاد حساب ك ازرة المالية تػنخفض المػدة
الى  16شير تقريبا .

35

يتبــــين ان ىنــــاك فــــارق  2شــــير تقريبــــاً  ،بــــين كفايــــة االحتياطيــــات الدوليــــة لتغطيــــة االســــتيرادات و
كفايتيــــا لتغطيــــة مبيعــــات المركــــزي مــــن العممــــة االجنبيــــة فــــي النافــــذة  ،وىــــذا يوضــــح اســــتعمال النافــــذة
الغــــراض اخــــرى فضــــال عــــن دورىــــا الــــرئيس فــــي تمويــــل االســــتيرادات  .حيــــث ان غايــــات النافــــذة محــــددة
بتمويـــل االســـتيرادات والســـفر والعـــالج والدراســـة  ،ولكـــن لـــم تتطـــرق التعميمـــات الـــى تحويـــل رأس المـــال الـــى

الخـــــارج النـــــاجم عـــــن بيـــــع االصـــــول الخاصـــــة كالممتمكـــــات والعقـــــارات او االصـــــول الرأســـــمالية الخاصـــــة
كالشـــــركات والمؤسســـــات(وىي بتوقـــــع الباحـــــث والمحممـــــين كبيـــــرة بســـــبب عـــــدم االســـــتقرار االمنـــــي والمـــــد
طويـــل)  ،وىـــو مـــا يـــدعو اصـــحاب االصـــول لمجـــوء الـــى التحايـــل فـــي المســـتندات الرســـمية او الشـــراء مـــن

الســـوق ممـــا يســـبب ضـــغوطا عمـــى الطمـــب عمـــى الـــدوالر مؤديـــاً الـــى انخفـــاض فـــي قيمـــة الـــدينار  ،داعيـــاً
المركزي لزيادة بيع الدوالر في النافذة لتعويض النقص والحفاظ عمى استقرار االسعار .
 -2نسبة االحتياطيات إلى عرض النقود بالمعنى الواسع (: )R/M2
كفاية االحتياطيات =

االحتياطيات لػ
لػ

=
= %79.5≈0.7956364245
 اف ىذه النسبة ىي اكبر بكثير مف الحجـ االمثل المقرر ليذا المؤشر كىي .%20-5
 -3نسبة االحتياطيات إلى الديون الخارجية قصيرة األجل:

يمكػ ػػف حصػ ػػر ال ػ ػػديكف الخارجيػ ػػة لمعػ ػ ػراؽ لغايػ ػػة  2014/12/31ب ػ ػػالقركض المبينػ ػػة ف ػ ػػي الجػ ػػدكؿ

:2-4

الجدول 2-4

تقسيمات الديون الخارجية لمعراق لعام 2014

انذٍٚ

لزٔض اػادج
انجذٔنح

االرصذج

10136.5

انذ ٍٚانغٛز يؼانج
تضًُٓا دٔل يجهض
انتؼأٌ انخهٛجٙ
40902

انمزٔض
انجذٚذج
3519.1

انذٍٚ
انتجار٘
نهذائٍُٛ
2789.6

المصدر  :البنؾ المركزؼ العراقي  ،التقرير االقتصادؼ السنكؼ لمبنؾ المركزؼ العراقي . 2014

كفاية االحتياطيات =

االحتياطيات لػ
رصيد الديكف

=
= 1≈1.0185
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مميون دوالر
انذٍٚ
انتجار٘ انًجًٕع
انجذٚذ
57347.2
0

 كبمػ ػ ػػا اف الحجػ ػ ػػـ االمثػ ػ ػػل لبلحتياطيػ ػ ػػات كفػ ػ ػػق ىػ ػ ػػذا المقيػ ػ ػػاس تسػ ػ ػػاكؼ قيمػ ػ ػػة كافػ ػ ػػة االلت ازمػ ػ ػػات مػ ػ ػػف
ال ػ ػػديكف الخارجي ػ ػػة كألثن ػ ػػي عش ػ ػػر ش ػ ػػي اًر  ،كى ػ ػػك م ػ ػػا تغطي ػ ػػو االحتياطي ػ ػػات المت ػ ػػكفرة ل ػ ػػدػ المرك ػ ػػزؼ
لمجم ػ ػػكع ال ػ ػػديكف الخارجي ػ ػػة المترتب ػ ػػة عم ػ ػػى العػ ػ ػراؽ خ ػ ػػبلؿ م ػ ػػدة س ػ ػػنة (  12ش ػ ػػي اًر )  .كالت ػ ػػي ال ػ ػػى
نيايػ ػ ػػة  2014كػ ػ ػػاف الع ػ ػ ػراؽ ُممتػ ػ ػػزـ بتسػ ػ ػػديد مسػ ػ ػػتحقاتيا كفػ ػ ػػق ت ػ ػ ػكاريخ االسػ ػ ػػتحقاؽ( .ك ازرة الماليػ ػ ػػة،
.)2015
فػ ػػي ظػ ػػل المؤش ػ ػرات السػ ػػابقة ُيعػ ػػد الع ػ ػراؽ مػ ػػف البمػ ػػداف عاليػ ػػة االحتيػ ػػاطي " بـــــل ان بعـــــض الدراســـــات ومنيـــــا
دراســــات صــــندوق النقــــد العربــــي تعــــد العــــراق مــــن الــــدول العربيــــة التــــي تبــــالو فــــي حجــــم االحتيــــاطي اضــــافة الــــى الســــعودية

والجزائــــر ولبنــــان "(العػ ػػبلؽ  ،)5 :2015،كيعػ ػػكد ذلػ ػػؾ الػ ػػى اف الع ػ ػراؽ يمجػ ػػأ الػ ػػى السػ ػػيكلة العاليػ ػػة مقارنػ ػػة بالػ ػػدكؿ
التي تستثمر احتياطياتيا في صناديق سيادية كادكات ذات عائد عالي .

-5التحديات واالستجابة في اطار السياسة النقدية بعد : 2014

 1-5التحـــدي المتجــــدد :اكض ػػحنا اف ىيمن ػػة المالي ػػة العام ػػة انتي ػػت بش ػػكميا الق ػػانكني ،فض ػػبل ع ػػف انتي ػػاء ت ػػدفق
المطمكبػػات الديناريػػة باتجػػاه الخ ازنػػة العامػػة بتغطيػػة اصػػكؿ ائتمانيػػة عامػػة(حكاالت الخ ازنػػة العامػػة غالبػػا) ،كىػػذا مػػا

تحقق بيف  2014-2004ككانت تغطية الدفق الدينارؼ لمخزانة تتحقق باصكؿ اجنبية ال ائتمانية.

كلكػػف بعػػد عػػاـ  2014كبسػػبب االحػػداث السياسػػية ،كالسػػكؽ النفطيػػة ،كانكشػػاؼ خطػػر السياسػػات االقتصػػادية

العامػػة السػػابقة ،تجػػددت الييمنػػة الماليػػة لػػيس بصػػيغتيا القانكنيػػة بػػل بفعػػل االرتبػػاط بػػيف ميزانيػػة البنػػؾ المركػػزؼ

(القاعدة النقدية) كالمكازنة العامة (فقرة . )1-4

لذلؾ تدنى دفق االصكؿ االجنبيػة فػي جانػب مكجػكدات المركػزؼ مػع اسػتم اررية المطمكبػات الديناريػة لمخ ازنػة،

لذلؾ اصبحت ميزانية المركػزؼ مقيػدة بجانػب االصػل االجنبػي كػكف مصػدره حكػكمي ،كفػي جانػب المطمكبػات كػكف
مصبو حككمي ،كمف ثـ عاد الدكر المؤثر كالضاغط لممالية العامة التي تكسعت نفقاتيا عبر  -2004كلغاية االف

بشكل ال محدكد بصكرة عسرت العكدة الى االنفاؽ الممكف كالمتسق مع قدرات االقتصاد العراقي كبكل الظركؼ.

االستجابة  :تبني مبادرة تناىز  6ترليكف دينار عراقي( 5مميار دكالر) مف قبل السمطة النقديػة لتمكيػل القطػاع

الحقيقي عبر انشطتو الصناعية كالزراعية كالخدمية  ،كمف خبلؿ القطاع الخاص.

كتمثل المبادرة سياسة نقدية غير تقميدية  Unconventionalلمكاجية ازمة اقتصادية لكنيا استيدفت جانب

العرض في كقت تركزت السياسات النقدية غير التقميدية بعد االزمة المالية العالمية في جانب الطمب.

 2-5تحــدي الــدين :بعػػد اف انتيػػت نسػػبيا ممارسػػة حػكاالت الخ ازنػػة دكرىػػا فػػي اصػػكؿ المركػػزؼ عػػادت لتشػػغل حيػ از
معنكيا فييػا بعػد عػاـ  2014كبتسػارع شػديد سػببتو االحػداث انفػة الػذكر ،مػع التركيػز عمػى ادارة االنفػاؽ العػاـ غيػر
المنضبطة ليس بسبب  2014كما بعده بل بسبب تراكـ السياسات االنفاقية العامة المسايرة لبلثر السالب لبلقتصاد

الريعي Procycleمنذ .2004
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لػػذلؾ اصػػبح جانػػب المكجػػكدات لميزانيػػة البنػػؾ يتضػػمف اصػكال ائتمانيػػة عامػػة مػػف عمميػػات السػػكؽ الثانكيػػة اك

ادارة االكراؽ الماليػػة الحككميػػة لصػػالح الخ ازنػػة العامػػة ،كمػػف المؤكػػد اف ذلػػؾ يػػنعكس بتػػاثير فػػي السياسػػة النقديػػة
كيقيدىا.

االستجابة  :محاكلة تنكيع اشكاؿ الديف كامكانية اعمى في التنسيق مع ك ازرة المالية .لذلؾ تـ التكجػو الػى عػدـ

التكقف عند حكاالت الخزانة المخصكمة باتجاه حكاالت النظاـ التداكلي بيف المؤسسات الماليػة ،فضػبل عػف اختيػار

اداة الس ػػندات المخص ػػكمة كذات القس ػػائـ كبالعمم ػػة الكطني ػػة كاالجنبي ػػة ،فض ػػبل ع ػػف مح ػػاكالت تحفي ػػز س ػػكؽ االكراؽ

الحككمية عبر التنسيق مع سكؽ االكراؽ المالية في العراؽ.

 :3-5تحــــــدي االحتياطيــــــات االجنبيــــــة  :عمػ ػ ػػى الػ ػ ػػرغـ مػ ػ ػػف كفايػ ػ ػػة االحتياطيػ ػ ػػات االجنبيػ ػ ػػة ضػ ػ ػػمف المعػ ػ ػػايير

الدكلي ػ ػػة (فقػ ػ ػرة  ،)3-4اال اف ع ػ ػػدـ االنض ػ ػػباط ف ػ ػػي المالي ػ ػػة العام ػ ػػة كانعكاس ػ ػػو ف ػ ػػي عج ػ ػػز س ػ ػػنكؼ عمي ػ ػػق بميػ ػ ػزاف
المدفكعات(الحككم ػ ػ ػػة تعتم ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػى المش ػ ػ ػػتريات م ػ ػ ػػف غي ػ ػ ػػر المقيم ػ ػ ػػيف ،كى ػ ػ ػػي تمتم ػ ػ ػػؾ اك تس ػ ػ ػػتديف م ػ ػ ػػف الخ ػ ػ ػػارج
لمعمم ػ ػػة االجنبية،كاص ػ ػػحاب ال ػ ػػدخكؿ الديناري ػ ػػة يس ػ ػػتيمككف م ػ ػػا ي ػ ػػكفره غي ػ ػػر المقيم ػ ػػيف لي ػ ػػـ بتحكيػ ػ ػل دن ػ ػػانيرىـ ال ػ ػػى
دكالرات)  ،عنػػ ػ ػػدىا فػػ ػ ػػاف حالػػ ػ ػػة البلاسػ ػ ػ ػػتقرار النسػػ ػ ػػبي تػػ ػ ػػدفع الػػ ػ ػػى تخفػ ػ ػ ػػيض االحتياطي ػ ػ ػػات االجنبيػ ػ ػ ػػة ،بصػ ػ ػ ػػكرة
تنعكس عمى السياسة النقدية لتحاكؿ االخيرة تقييد المبيعات مف النقد االجنبي.

كنعكد مرة اخرػ لتاكيد احتكار الدكلة لمعممة االجنبية كبالتالي التبعية لمبيعاتيا الدكالريػة ،ثػـ لطمػب المقيمػيف

لمعممة االجنبية عبر ماتمنحيـ الحككمة مف دنانير ،كىذا المنح تراكمت اخطائو حتى بات خطايا.

االستجابة  :اتساقا مع االستجابة لمتحػدؼ االكؿ كعبػر التنسػيق مػع السياسػة الكمركيػة اسػتيدؼ تقمػيص عجػز

ميزاف المدفكعات .كما تجرؼ مراجعات مستمرة اللية تكزيػع العممػة االجنبيػة لتمكيػل المشػتريات مػف غيػر المقيمػيف،
كضغط حجـ المبيعات الى المستكػ القادر عمى ابقاء السعر السكقي تابعا لقيادة سعر البنؾ.

 4-5تحــــدي ســــعر الصــــرف  :عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف اس ػػتقرار س ػػعر الص ػػرؼ كى ػػك المس ػػاعد عم ػػى اس ػػتقرار التض ػػخـ

عنػ ػػد مسػ ػػتكيات تجعػ ػػل الطمػ ػػب الكمػ ػػي مسػ ػػتق ار دكف صػ ػػدمات اك سػ ػػيادة التكقعػ ػػات كمػ ػػا كػ ػػاف سػ ػػابقا ،فضػ ػػبل عػ ػػف

ك ػ ػ ػػكف اص ػ ػ ػػحاب الركات ػ ػ ػػب كاالج ػ ػ ػػكر المح ػ ػ ػػدكدة ى ػ ػ ػػـ اكب ػ ػ ػػر المس ػ ػ ػػتفيديف م ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػػذا االس ػ ػ ػػتقرار النس ػ ػ ػػبي .اال اف
اض ػ ػػطراب المالي ػ ػػة العام ػ ػػة كمحاكل ػ ػػة القف ػ ػػز عم ػ ػػى التغيػ ػ ػرات التمكيمي ػ ػػة العام ػ ػػة االس ػ ػػاس كاجب ػ ػػة التحق ػ ػػق ،باتج ػ ػػاه
تغيير سعر الصرؼ يكلد تحديا لمسياسة النقدية.

اذ دكف ضػ ػ ػ ػ ػػغط النفقػ ػ ػ ػ ػػات كزيػ ػ ػ ػ ػػادة االي ػ ػ ػ ػ ػرادات المعطمػ ػ ػ ػ ػػة لسػ ػ ػ ػ ػػنكات دكف اكت ػ ػ ػ ػ ػراث ،كاج ػ ػ ػ ػ ػراءات السياسػ ػ ػ ػ ػػة

الجمركيػ ػػة ،كتحفيػ ػػز القطػ ػػاع الخػ ػػاص :يضػ ػػر تغييػ ػػر سػ ػػعر الصػ ػػرؼ باتجػ ػػاه تػ ػػدني القػ ػػكة الش ػ ػرائية لمػ ػػدينار الجػ ػػزء

االكس ػ ػ ػػع م ػ ػ ػػف اص ػ ػ ػػحاب ال ػ ػ ػػدخكؿ ،كيغ ػ ػ ػػذؼ التكقع ػ ػ ػػات التض ػ ػ ػػخمية كيف ػ ػ ػػتح الب ػ ػ ػػاب لع ػ ػ ػػكدة المطالب ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالتخفيض
البلحق عند تجدد ضغط االنفاؽ العاـ.

لػ ػػذلؾ يصػ ػػعب القفػ ػػز الػ ػػى اج ػ ػراءات نقديػ ػػة مؤلمػ ػػة جػ ػػدا مثػ ػػل تغييػ ػػر سػ ػػعر الصػ ػػرؼ قبػ ػػل تحقػ ػػق مػ ػػداخل

التغيير التمكيمي كعبر تعديل المالية العامة.
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االســــــتجابة  :محاكلػ ػ ػػة تعػ ػ ػػديل الي ػ ػ ػكامش لش ػ ػ ػراء العممػػ ػػة االجنبي ػ ػػة م ػ ػػف الماليػ ػ ػػة باتجػ ػ ػػاه الرفػػ ػػع الػ ػ ػػى 1180
دينػ ػ ػػار/دكالر مػ ػ ػػع االبقػ ػ ػػاء النسػ ػ ػػبي عمػ ػ ػػى سػ ػ ػػعر البيػ ػ ػػع لممصػ ػ ػػارؼ عنػ ػ ػػد  1190دينػ ػ ػػار/دكالر ،كتقميػ ػ ػػل اليػ ػ ػػامش
السػ ػ ػػابق .كاالتجػ ػ ػػاه نحػ ػ ػػك اشػ ػ ػػكاؿ تمكيػ ػ ػػل لممشػ ػ ػػتريات اكثػ ػ ػػر قب ػ ػ ػكال (االعتمػ ػ ػػادات المسػ ػ ػػتندية) كالرقابػ ػ ػػة الصػ ػ ػػارمة
بالتنسيق مع الجيات الدكلية المتخصصة لمتحكيبلت كالبنكؾ المراسمة .
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 ػزض انُمٕد نهًذجٙ فٙح نهثُك انًزكش٘ انؼزالٛح انؼًٕيَٛشاًٛز يكَٕاخ انٛم اثز تغٛتحه
)2014-2003(
مصطفى دمحم ابراىيم

: المستخمص

اظيرت لنا نتائج التحميل إف مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي تؤثر في عرض النقكد مما

 كىذا مايؤكد، يعني إؼ تغير في الميزانية العمكمية سيؤدؼ إلى تغير في عرض النقكد كحجـ المعركض النقدؼ
صحة فرضية البحث التي تبيف إف مككنات الميزانية العمكمية تتأثر بشكل كبير في عرض النقكد كبدرجة معنكية

 المحسكبة اكبرF  الجدكلية مع المحتسبة نجد إف قيمةF  إما ابرز االستنتاجات فكانت مقارنة، ).926( بمغت
 كبمغ معامل التحديد، )60.463(  المحسكبةF  كقد بمغت قيمة،  كىذا يعني إف النمكذج معنكؼ، مف الجدكلية

) كىذا يعني ىناؾ تأثير قكؼ عمى متغيرات الميزانية العمكمية مف خبلؿ تأثير في عرض النقكد.858( المحسكب

 فقد، ) لتكضيح معنكية تبايف االرتباطDurbin-Watson(  إما التوصيات فكانت التأكيد عمى استخداـ نمكذج،

) كىذا يعني إف ىناؾ تأثير قكؼ لمكجكدات كمطمكبات الميزانية.789( بيف إف ىناؾ عبلقة ارتباط قكؼ بمغت

. العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي في عرض النقكد

– مكجكدات كمطمكبات البنؾ المركزؼ-  عرض النقكد – األساس النقدؼ – المضاعف النقدؼ: الكممات الرئيسة
. التضخـ – سعر الصرؼ

Abstract:
The analysis results showed that the balance sheet of the CBI components affect the
money supply , which means that any change in the balance sheet will lead to a change
in the money supply and the size of the money supply and this confirms the validity of
the hypothesis research showing that the balance sheet components is
significantly affected by the process of money supply with moral degree reached
(.926), The major findings were comparing the spread sheet F with the calculated
where we find that the calculated F value is larger than the spread sheet and This
means that the model is moral, and the calculated value of F has reached (60.463), so
the coefficient of determination was calculated (858). This means that there is a strong
impact on the balance sheet variables by the money supply influencing, so the
recommendations was an emphasis on the use of model (Durbin-Watson) to clarify the
moral variation link and it has been shown that there is a strong correlation of (789)
This means that there is a strong influence of the assets and liabilities of the balance
sheet of the Central Bank of Iraq in money supply.

ٙ انثُك انًزكش٘ انؼزال/ ٙز انًؤطظٕٚلظى ادارج انجٕدج ٔانتط/  يالحظ/ ىْٛيصطفٗ دمحم اتزا
mustafamohmad19@yahoo.com
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تقديم Introduction :
يمثل عرض النقكد جميع كسائل الدفع في البمد خبلؿ فترة زمنية معينة كبما يتيح تكفير التمكيل لعمل النشاطات

كتكسيعيا  ،إذ تعد دراسة عرض النقكد أم اًر ميماً كضركريا ،لما لو مف انعكاسات عمى االقتصاد بشكل عاـ ،
لذلؾ نجد انو في مختمف الدكؿ تكلى السمطة النقدية أىمية كبيرة لعرض النقكد كتنظيـ إصداره بما يتكافق مع

األىداؼ االقتصادية الكمية كىك ما يستدعي إف تدير السمطة النقدية (البنؾ المركزؼ) عرض النقكد كتحاكؿ التأثير
في العكامل التي تدفع لزيادتو أك تقميمو  ،الف الكتمة النقدية المتداكلة ىي نتاج لتداخل عده ق اررات كسمككيات
الكحدات االقتصادية في المجتمع كليست نتاج ق اررات كسياسات السمطة النقدية كحدىا ،فالسمطة النقدية تقكـ

بتحديد حجـ القاعدة النقدية أك األساس النقدؼ ( )Monetary baseإؼ تأثير الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ

في مضاعف االئتماف عف طريق عمميات السكؽ المفتكحة( )Operation market openكىك األمر الذؼ يؤكد

إف المصارؼ ىي الخالقة لمنقد عف طريق ذلؾ المضاعف كلكف بتأثير كسيطرة النقد األساس عميو  ،لذلؾ فاف

عرض النقكد يعد متغي اًر خارجياً ( )exogenous variableبعبارة أخرػ سيخضع مضاعف االئتماف إلى
التأثيرات المباشرة لمنقد األساس عبر اشاره سعر الفائدة كالميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ،
كيبيف ىذا البحث مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ مف خبلؿ عناصره المكجكدات أك

المطمكبات كتأثيرىا في عرض النقكد كتكمف ىذه المشكمة باالتي .:

 -1ىل تؤثر مكجكدات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ في عرض النقكد؟

 -2ىل تؤثر مطمكبات الميزانية الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ في عرض النقكد؟

 -3ىل إف مناسيب السيكلة لعرض النقد المكجكدة في الميزانية كافية لتغطية االحتياطيات مف العممة األجنبية ؟
كيقكـ البحث عمى فرضيتيف

 :H0ال تؤثر مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي في عرض النقكد.

 : H1تؤثر مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي في عرض النقكد ،كقد كانت المدة الزمانية لعينة
البحث مف (. )2014-2003

كيشغل عرض النقكد أىمية بالغة في السياسة النقدية مف خبلؿ السيطرة عمى مناسيب السيكلة المكجكدة في

السكؽ  ،كييتـ ىذا المكضكع بمككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ في جانبي المكجكدات كالمطمكبات .
كتعبر الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ عف مركزه المالي المحمي كالدكلي كمطمكبات الجميكر كحائزؼ العممة

الكطنية كااللتزامات المتبادلة مع الحككمة كالمصارؼ كالجيات غير المقيمة مف حككمات كمؤسسات مالية دكلية ،
كعمى ضكء ماتقدـ ييدؼ البحث إلى .:

 -1تحميل التكازف في الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ في جانبي المكجكدات كالمطمكبات .
 -2بياف تأثير مككنات الميزانية العمكمية مف خبلؿ الزيادة كالنقصاف في عرض النقكد .
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 -3يؤثر زيادة عرض النقكد إلى زيادة االحتياطات الدكلية كىي العمميات التي تزاكليا البنكؾ المركزية الف البنكؾ

المركزؼ تشترؼ العممة األجنبية بالعممة الكطنية كبالتالي يرتفع األساس النقدؼ مف جانب المطمكبات في ميزانية

العمكمية لمبنكؾ المركزية كىذا مايؤدؼ إلى التعقيـ ( ، )Sterilizationكقد تناكلت دراسات سابقة المكضكع .:

دراسة (داغر  ،محي )2014،تحت عنكاف (إدارة السياسة النقدية مف عرض النقكد إلى أسعار الفائدة في االقتصاد
العراؽ لممدة ( : )2011-2004تيدؼ ىذه الدراسة إلى استخبلص سعر الفائدة قصيرة األجل كتأثيره في السياسة
النقدية في العراؽ كمعرفة إستراتيجية السياسة النقدية كسمككيا إزاء المتغيرات النقدية كالمتغيرات الحقيقية .

دراسة (صارؼ )2014،تحت عنكاف (سياسة عرض النقكد في الجزائر لمفترة  )2013-2000بينت ىذه دراسة
عرض النقكد في الجزائر بالنمك المستمر كالمتزايد في معدالت عرض النقكد مع ارتباط ىذا النمك بتغير مقاببلت

الكتمة النقدية خاصة مع المكجكدات الخارجية التي احتل الصدارة في الجزائر .
دراسة ( )Ihsan,Anjum,2013تحت عنكاف

)(impact of money supply on GDP of Pakistan

تكصف ىذه

الدراسة الدكر الرئيس لعرض النقكد عمى الناتج المحمي اإلجمالي في باكستاف  ،كاف عرض النقكد يدير الببلد إلى

نسبة عالية مف التضخـ كمؤشرات أسعار المستيمؾ  ،معدؿ الفائدة كتأثير عرض النقكد عمى االقتصاد الكطني .

يعد المفيكـ الضيق لعرض النقد  M1أكثر استخداماً مف قبل البنكؾ المركزية لدكؿ مختمفة فضبلً عف
استخدامو مف قبل صندكؽ النقد الدكلي  ،إما المفيكـ الكاسع  M2يساعد عمى تحديد التكظيفات المالية إال انو ال
يتسـ بالدقة نتيجة تنبؤات اإلفراد حكؿ سعر الفائدة التي عمى ضكءىا يتـ إعادة تركيب جديد لمحفظة األسيـ

كالسندات كانتقاؿ أصحاب االستثمار مف السندات إلى شيادات اإليداع( .)Miles,Scott:2005,273كما إف
ىناؾ مف االقتصادييف مف يضيف تعاريف أكسع لعرض النقكد الناتج عف التطكر االقتصادؼ في بعض الدكؿ

المتقدمة كىي  M4حيث إف  + M3 = M4شيادات الكدائع القابمة لمتفاكض ك  = M5حيث إف + M4 = M5
 100,000شيادة الكدائع القابمة لمتفاكض  .مع اإلشارة إلى إف ليس ىناؾ إجماع عاـ حكؿ ىذه المجمعات النقدية
مابيف الدكؿ (البنكؾ المركزية) كما إف تحديد ىذه المجمعات النقدية تعد مف أىـ المشاكل التي تتعرض ليا السمطة

النقدية في مختمف الدكؿ (صارؼ.)2014،23:كىناؾ صنف يسمى النقكد فائقة القكة ( High Powered

 )Moneyكىي مطمكبات لمجميكر كالمصارؼ عمى البنؾ المركزؼ كتمؾ النقكد فائقة القكة ىي األساس النقدؼ B
كالذؼ يتككف مف العممة في التداكؿ  Cكاحتياطات المصارؼ  Rكاحتياطات المصارؼ بمككنيف  :كدائع تحتفع

بيا المصارؼ في البنؾ المركزؼ  ،كعممة لدييا لمكاجية طمبات زبائنيا كتمؾ االحتياطات منيا إلزامي كمنيا
الفائض كتسمى نسبة النقكد إلى األساس النقدؼ بالمضاعف النقدؼ (()Money Multiplierعمي 2015:

. )25،

m= M/B
الذؼ يقكـ بقياس كمية النقكد (الصككؾ  ،حساب الكدائع مضاؼ إلييا العممة) كالتي ترتبط باألساس النقدؼ

(االحتياطيات في النظاـ المصرفي مضاؼ إلييا العممة لدػ الجميكر) ،كاف البنؾ المركزؼ يستطيع السيطرة عمى
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كمية األساس النقدؼ  ،نرمز إلى كمية النقكد  Mكاألساس النقدؼ  MBكالمضاعف النقدؼ  ، mكفقاً لمعبلقة

اآلتية :

M= m × MB
كلنشتق المضاعف النقدؼ (.: (Cecchetti,James:2011,482-483
M= C+D
Money = Currency + Checkable deposits
MB= C + R
Monetary base = Currency + Reserves
R= RR+ER
Reserves = Required reserves + Excess reserves
إذف المضاعف النقدؼ ىك نسبة التغير في كمية النقكد إلى التغير في القاعدة النقدية بكحدة كاحدة  ،كيتأثر

المضاعف بمجمكعة مف العكامل تسمى " بالتسربات" ( (Leaksكالذؼ يقمل مف قدرة المصارؼ عمى التكسع في

القركض كمف ثـ الحد مف زيادة عرض النقكد ( .)PARKIN:2012,195-205كىذه التسربات بالمعنى الكاسع

لممضاعف ىي .:

 :rdنسبة االحتياطي القانكني عمى الكدائع الجارية .
 :rtنسبة االحتياطي القانكني عمى الكدائع الزمنية .

 :aمقدار مايرغب الجميكر االحتفاظ بو عمى شكل كدائع زمنية .

 :Crمقدار مايرغب الجميكر االحتفاظ بو عمى شكل عممة .

 :ERمقدار مايرغب المصرؼ االحتفاظ بو عمى شكل احتياطات فائضة .

كلتكضيح اشتقاؽ المضاعف النقدؼ نفترض إف ( )Rاالحتياطات الكمية تساكؼ مجمكع االحتياطات القانكنية

( )RRكاالحتياطات الفائضة ( )ERكاف االحتياطات القانكنية تساكؼ االحتياطي عمى الكدائع الجارية ()rd

كاالحتياطي عمى الكدائع الزمنية ( )rtكمف ثـ يمكف إعادة صياغة معادلة القاعدة النقدية كاألتي.:
MB=CC+RR+ER
كبما إف عرض النقكد  M=m+MBكاف عرض النقكد بالمفيكـ الضيق  M1=DD+CCكبنسبة عرض النقكد

إلى القاعدة النقدية ككضع  mعمى الطرؼ نجد إف m=M1/MBكبتعكيض قيمة  MB ٚ M1فاف :

=m
كبقسمة البسط كالمقاـ عمى الكدائع الجارية  DDنجد إف :
=m
كبافتراض إف جزء مف الكدائع الجارية قد يحتفع بيا اإلفراد عمى شكل كدائع زمنية ( )aفاف:
=m
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كذلؾ يعني إف مضاعف النقكد كمف ثـ عرض النقكد يتأثر بعدة عكامل ىي .:

 -1مدػ تفضيل اإلفراد لحيازة النقكد عمى شكل عممة أك في شكل كدائع كىي عممية تتكقف عمى درجة الكعي
المصرفي كسعر الفائدة كانتشار فركع المصارؼ كغيرىا .

 -2نسبة االحتياطي القانكني عمى الكدائع تحت الطمب كعمى الكدائع االدخارية كاآلجمة كىي مف أدكات السياسة
النقدية التي يمجأ إلييا البنؾ المركزؼ لمتحكـ في حجـ االئتماف كعرض النقكد .

 -3نسبة االحتياطي الفائض الذؼ تفضل المصارؼ التجارية أك تضطر إلى االحتفاظ بو لدػ البنؾ المركزؼ
(اليبللي .)71-2013،70 :

عرض النقود والمعادلة النقدية :

كما ىك معركؼ فاف :

المكجكدات = المطمكبات النقدية  +المطمكبات غير النقدية

كىذا يعني إف:

المطمكبات النقدية = المكجكدات – المطمكبات غير النقدية

إف عرض النقكد يتحدد بصكرة مباشرة بمقدار المكجكدات كالمطمكبات غير النقدية بما فييا حساب رأس الماؿ

كاالحتياطي كاف التغيرات في مككنات جية اليسار لممعادلة النقدية تؤثر تأثي اًر كاضحاً في تحديد التغيرات في

عرض النقكد فاألخير يزداد إذا :

 -1زادت مكجكدات الجياز المصرفي .

 -2انخفضت المطمكبات غير النقدية لدػ الجياز المصرفي .

 -3انخفضت حسابات رأس الماؿ كاالحتياطي الرأسمالي لمجياز المصرفي .

كالعكس يحدث في عرض النقكد إذا جرػ العكس بالنسبة لمجانب األيسر مف المعادلة  ،بمعنى إف عرض النقكد

يتغير عكسياً مع المطمكبات غير النقدية كحسابات رأس الماؿ كاالحتياطي كبصكرة طردية مع المكجكدات كتتألف

مكجكدات الجياز المصرفي مف :

 -1الذىب كالعمبلت األجنبية المتكفرة لدػ الجياز المصرفي .
 -2قركض البنؾ المركزؼ كاستثماراتو .

 -3قركض المصارؼ التجارية كاستثماراتيا.

كأية زيادة في إؼ مف ىذه المكجكدات تعني قياـ الجياز المصرفي بإصدار نقكد ائتمانية بنكعييا " كعممة أك

ككدائع " مقابل ىذه الزيادة في المكجكدات كيحدث العكس فيما لك قمص الجياز المصرفي أيا مف مكجكداتو ىذه

(الدليمي . )124-1990،121 :
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جدول ()1

المعادلة النقدية ومحددات عرض النقود

المطموبات النقدية = الموجودات  -المطموبات غير النقدية
العممة في التداكؿ
+

الكدائع الجارية لدػ
الجياز المصرفي

الذىب
+

العممة األجنبية
+

قركض كاستثمارات
البنؾ المركزؼ
+

قركض كاستثمارات
المصارؼ التجارية

الكدائع

حساب رأس الماؿ

كدائع

حساب رأس الماؿ

+

كدائع التكفير

كاالحتياطي الرأسمالي
+

االحتياطي الرأسمالي

+

الكدائع الحككمية
+

الكدائع األجنبية

المصدر :عمي ،عبد المنعـ السيد،مدخل في عمـ االقتصاد دراسة في مبادغ االقتصاد الرأسمالي كاالشتراكي  ،الجزء الثاني1984 ،
 ،ص . 171

كقد اتبعت العديد مف البنكؾ المركزية لمدكؿ المتقدمة كالنامية استيدافات كسيطة ترتكز عمى

نمك الكتمة النقدية لمكاجية التقمبات السعرية في السبعينات كالثمانينات مف القرف الماضي  ،كىذا االتجاه نابع مف

قناعات قكية مرتكزة عمى النظرية النقدية المعاصرة لميمتكف فريدماف التي تقتضي مف البنكؾ المركزية الحفاظ عمى
معدؿ نمك ثابت كضعيف لمكتمة النقدية في حدكد معدؿ نمك القاعدة النقدية  %4سنكياً  ،كبذلؾ حددت معظـ
الدكؿ الصناعية لنفسيا ابتداء مف منتصف السبعينات استيدافات تخص أنكاع مختمفة مف عرض النقد لمسيطرة

عمى التضخـ كتحديد ىذه المجمبلت النقدية ( )Monetary Aggregatesمبني عمى فرضية استقرار الطمب

عمى النقد ككجكد عبلقة كثيقة بيف اليدؼ النيائي كعرض النقد المحدد(داغر ،محي .)257 ، 2014:

عالقة عناصر الميزانية العمومية لمبنك المركزي بعرض النقود :

إف سعي السمطة النقدية إلى تحقيق ىدؼ االستقرار النقدؼ كذلؾ عف طريق التحكـ في عرض النقكد كالذؼ

يتككف مف عناصر بعضيا يقع تحت تحكـ السمطة النقدية كالبعض األخر يتـ التأثير عميو أك التحكـ فيو بطريقة
غير مباشرة  ،لذلؾ البد مف معرفة العبلقة بيف العناصر المؤثرة التي يمكف التحكـ فييا كتمؾ العناصر المتأثرة
التي يمكف التأثير عمييا كيحكـ ذلؾ دالة عرض النقكد  ،كىناؾ أربعة كحدات اقتصادية يؤثر سمككيا عمى حجـ

عرض النقكد كىي البنؾ المركزؼ كسمكؾ المؤسسات المالية المصرفية كالغير المصرفية كسمكؾ المكدعيف كسمكؾ
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المقرضيف مف المصارؼ (لكنيس  .)85 ،2011:كيعد البنؾ المركزؼ أىـ العناصر الداخمة في التأثير عمى
عرض النقكد في التأثير عمى عرض النقكد  ،فأف تشغيل البنؾ المركزؼ كادارتو لمسياسة النقدية ينطكؼ عمى
تصرفات تؤثر عمى ميزانيتو إؼ تؤثر عمى مايمتمؾ مف مكجكدات كمايقع عميو مف مطمكبات كاف عرض صكرة

مبسطة لميزانية البنؾ المركزؼ فأنيا تنطكؼ عمى أربعة عناصر أساسية تؤثر عمى عرض النقكد كىي األكراؽ
المالية الحككمية كالقركض المخصكمة كمكجكدات كاألكراؽ النقدية المتداكلة كاالحتياطات كمطمكبات  ،كالجدكؿ

( )2يكضح ميزانية البنؾ المركزؼ العراقي

جدول ()2

خالصة الميزانية العمومية النقدية لمبنك المركزي العراقي
الموجودات Assets

المطموبات Liabilities

الموجودات األجنبية

االحتياطي النقدي

التسييالت المصرفية

السندات والحواالت الحكومية

المطموبات األجنبية

القروض والسمف لمدوائر الحكومية

رأس المال واالحتياطيات والتخصيصات

القروض والسمف لممصارف التجارية
المصدر  :البنؾ المركزؼ العراقي  ،النشرة السنكية  ، 2014 ،ص. 23

كلتكضيح عبلقة عناصر الميزانية بعرض النقكد نجد إف جانب المطمكبات يتمثل أىـ بنكده في العممة المتداكلة

(التي يصدرىا البنؾ المركزؼ كالتي تككف في حكزة القطاع العائمي كمؤسسات قطاع اإلعماؿ) كاالحتياطات لدػ
البنؾ المركزؼ كتسمى تمؾ العناصر بالمطمكبات النقدية عمى البنؾ المركزؼ ألنيا تمثل العناصر التي يترتب عمى
زيادة احدىما أك كمييما تغير في مستكػ عرض النقكد مع ثبات العكامل األخرػ عمى حاليا .

إما بالنسبة لممكجكدات فيناؾ نكعاف مف المكجكدات في ميزانية البنؾ المركزؼ ليما صمة كثيقة بعرض النقكد كىي
األكراؽ المالية الحككمية كالقركض المخصكمة كترجع أىمية ىذيف العنصريف إلى .:

-إف التغيرات في عناصر المكجكدات تؤدؼ إلى تغيرات في احتياطات المصارؼ كمف ثـ تؤثر في عرض النقكد.

 -إف ىذه المكجكدات مف األكراؽ المالية كالقركض المخصكمة تدر عائداً بالمقابل اليقدـ التزامات البنؾ المركزؼ

إؼ عائد .

مما يؤدؼ إلى زيادة عرض النقكد ىك زيادة حيازة البنؾ المركزؼ مف األكراؽ المالية الحككمية سكاء عف طريق

شراء األكراؽ المالية التي تصدرىا الخزانة األمريكية أك عف طريق تقديـ احتياطات إلى الجياز المصرفي في
مقابل شراء أكراؽ مالية ( ،)mishkin:2012,126-127كما إف القركض المخصكمة المقدمة إلى المصارؼ
عمى شكل احتياطات نقدية يمكف إف تككف مصد اًر لزيادة عرض النقكد.
فتعد قركض البنؾ المركزؼ لؤلجانب ىي مكجكدات أجنبية حتى لك قدمت بعممتنا المحمية  ،ككذلؾ الذىب

النقدؼ كحقكؽ السحب الخاصة ( )SDRكالمركز االحتياطي لمبنؾ المركزؼ في صندكؽ النقد الدكلي ليا قابمية
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التحكيل دكف عقبات عمى المستكػ الدكلي لذلؾ تضاؼ إلى المكجكدات األجنبية ليسمي المجمكع المكجكدات
الدكلية  ،كىنا ينبغي إف نميز بيف االحتياطات األجنبية ( )Foreign Reserveكصافي المكجكدات األجنبية ،

فاالحتياطات األجنبية ىي إجمالي المكجكدات األجنبية ناقصاً المطمكبات األجنبية قصيرة األجل  ،كعندما تضاؼ
مكجكدات الذىب كحقكؽ السحب الخاصة كالمركز االحتياطي لمبنؾ المركزؼ لدػ صندكؽ النقد الدكلي تسمى
االحتياطات الدكلية  ،فاالحتياطات الدكلية سيكلة جاىزة لممدفكعات الدكلية لدػ السمطة النقدية  ،إما االئتماف

المحمي فيك ديف لمبنؾ المركزؼ عمى الحككمة كالمؤسسات المقيمة بأشكاؿ مختمفة منيا سندات حككمية كحكاالت

خزانة كقركض لممصارؼ لقاء ضمانات أك غيرىا (عمي . )202-201 ،2015 :
الجانب الثاني اإلطار العممي (التطبيقي)

يسعى ىذا الجانب إلى تحميل الجانب النظرؼ كالذؼ يبيف تأثير مجمكع مكجكدات كمطمكبات الميزانية العمكمية

لمبنؾ المركزؼ العراقي في عرض النقكد مف خبلؿ المدة المذككرة أعبله كباستخداـ البرنامج اإلحصائي (.)SPSS

كيبيف الجدكؿ ( )3إف عرض النقكد خبلؿ المدة المذككرة ،كرغـ انتياج السمطة النقدية لسياسة نقدية انكماشية

بغية تحقيق التناسب بيف معدالت نمك عرض النقكد مع نمك التدفقات الحقيقية مف السمع كالخدمات  ،فقد استمر

باالرتفاع مف ( )5773601مميكف دينار عاـ ( )2003إلى ( )73858000مميكف دينار عاـ ( ، )2013كقد

انخفض عاـ ( )2014إلى ( )72692010نتيجة عدـ تكفر السيكلة بالجياز المصرفي محققو انخفاض سنكؼ

( . )-1.57إما مف حيث مككنات عرض النقكد فقد ارتفعت خبلؿ المدة المذككرة كبشكل كبير نصيب الكدائع
الجارية مف إجمالي عرض النقكد مف ( )%19.9عاـ ( )2003إلى ( )%50عاـ ( )2014كبمتكسط بمغ

( ، )%39.3قابميا انخفاض نصيب صافي العممة في التداكؿ إلى ( )%50عاـ ( )2014بعد إف كاف
( )%80.1عاـ ( )2003كبمتكسط بمغ (. )%60.7

جدول ()3

عرض النقود ومكوناتو في العراق لممدة ()2014-2003
السنوات

عرض النقد

معدل النمو

صافي العممة في

الودائع الجارية

نسبة العممة

نسبة الودائع
النقود %

بالمعنى الضيق

السنوي %

2003

5773601

-

4629794

2004

10148626

75.7

7162945

2985681

2005

11399125

12.3

9112837

2286288

79.9

2006

15460060

35.6

10968099

4491961

70.9

29.1

2007

21721167

40.5

14231700

7489467

65.5

34.5

(مميون دينار)

التداول (مميون دينار)

لدى المصارف
(مميون دينار)

النقود %

1143807

80.1

19.9

70.5

29.5
20.1
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من عرض

الجارية من عرض

2008

28189934

29.8

18492502

967432

66

34

2009

37300030

32.3

21775679

15524351

58.4

41.6

2010

51743489

38.7

24342192

27401297

47

53

2011

62473929

20.9

28287000

34187000

45.1

55

2012

63735871

1.75

30594000

33142000

48

52

2013

73858000

15.9

35022000

38836000

47.4

53

2014

72692010

()1.57

36072000

36620000

50

50

المصدر  :البنك المركزي العراقي  ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث  ،المجموعات اإلحصائية والنشرات لسنوات مختمفة .
النسب تم استخراجيا من قبل الباحث .

( ) وجود القيمة داخل القوس تعني ان القيمة سالب .

كمف خبلؿ التحميل اإلحصائي باستخداـ ( )SPSSيبيف تأثير مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ في

عرض النقكد  ،باستخداـ ارتباط بيرسكف كجكد تأثير طردؼ كقكؼ جداً بيف عرض النقكد كالمكجكدات كبمستكػ

معنكية ( ، )0.92كالجدكؿ ( )4يكضح االرتباط بيف المكجكدات كعرض النقكد .
جدول ()4

االرتباط بين الميزانية العمومية وعرض النقود
Correlation
Assets
.926

Supply
1.000

1.000

.926

.000

.

12

12

.

12

Pearson Correlation supply

Assets
supply

.000

)Sig (1-tailed

assets
assets

12

N

supply

تـ استخراج مستكػ المعنكية باستخداـ البرنامج االحصائي . SPSS
كالجدكؿ ( )4يكضح إف قيمة ) sig (1-tailedبػتأثير عرض النقكد عمى المكجكدات ( )0كاقل مف ( )0.05مما
يعني ىناؾ ارتباط قكؼ بيف المكجكدات كالمطمكبات كعرض النقكد فكمما تزداد كمية عرض النقكد تزداد مككنات
الميزانية العمكمية مف المكجكدات كالمطمكبات  ،كىذا يدؿ عمى انيا عبلقة طردية .
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إما معامل التحديد ( )R2فقد بمغ ( ).858كىذا يعني ارتباط قكؼ بيف عرض النقكد كمككنات الميزانية العمكمية ،
اما معامل التحديد المصحح فقد بمغ ( ).844كىذا يبيف كجكد تأثير قكؼ بيف مككنات الميزانية العمكمية كعرض

النقكد  .كالجدكؿ ( )5يكضح معامل التحديد.

جدول ()5

استخراج معامل التحديد (( R
Std.Error of the
Estimate

Adjusted R

10200010.52

Square

.844

R Square
.858

R
.926

Model
1

تـ استخراج النسب مف قبل الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي (. )SPSS
كعند مقارنة  Fالجدكلية مع المحتسبة نجد اف قيمة  Fالمحسكبة اكبر مف الجدكلية  ،كىذا يعني اف النمكذج

معنكؼ  ،كقد بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( ، )60.463كبمغ معامل التحديد المحسكب ( ).858كىذا يعني ىناؾ
تأثير قكؼ عمى متغيرات الميزانية العمكمية مف خبلؿ تأثير في عرض النقكد .

كباستخداـ نمكذج ( )Durbin-Watsonلتكضيح معنكية تبايف االرتباط  ،فقد بيف إف ىناؾ عبلقة ارتباط قكؼ

بمغت ( ).789كىذا يعني إف ىناؾ تأثير قكؼ لمكجكدات كمطمكبات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي في
عرض النقكد  ،مما يدؿ إحصائياً 0.05<0.000النمكذج معنكؼ كبداللة إحصائية ( (.000لذلؾ نرفض فرضية

العدـ  H0كنقبل الفرضية البديمة  H1كالجدكؿ ( )7، 6يكضح تأثير مككنات الميزانية العمكمية في عرض النقكد
باستخداـ األساليب اإلحصائية المستخدمة في برنامج (.)Spss
جدول ()6

استخدام أنموذج دربن واتسن
Durbin-

Watson

Change statistics
Sig.F

df 2

df 1

R Square F Change

Change
.789

.000

Model
Change

10

1

60.463

.858

1

تـ استخراج النسب مف قبل الباحث باالعتماد عمى البرنامج االحصائي (. )SPSS
إما الجدكؿ ( )7مف خبلؿ معادلة االنحدار  y= B0+B1X1+B2X2يبيف معامل بيتا لتأثير مككنات الميزانية
العمكمية في عرض النقكد كبدرجة معنكية ( ، ).819إما قيمة ( )tالمحسكبة فقد بمغت قيمتيا عند المكجكدات

( )7.776مما يدؿ عمى كجكد تأثير قكؼ لمككنات الميزانية العمكمية في عرض النقكد.
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جدول ()7

استخدام معامل بيتا
Standardized
Coefficients
Sig

t

.819
.000

-.235
7.776

Unstandardized
Coefficients
Model

Beta
.926

Std.Error

B

5843433.9
.096

-1372391
.746

)1 (Constant
assets

تـ استخراج النسب مف قبل الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي (. )SPSS

كيتضح مف التحميل أعبله استبعاد مدة ( 2003ك  )2004مف التحميل اإلحصائي كذلؾ بسبب عدـ المصادقة

عمى بيانات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي مف قبل شركة التدقيق الدكلية بسبب الكضع األمني
كاالقتصادؼ الذؼ مر عميو البمد في ىذه المدتيف  ،ككذلؾ لـ يتـ استخرج المطمكبات ككنيا نفس مجاميع

المكجكدات كذلؾ بسبب إف كل ميزانية ينبغي كضركرؼ إف تتساكػ فييا الجانباف المكجكدات كالمطمكبات إؼ
(دائف كالمديف) .

إما بالنسبة لممدة ( )2014 -2005فقد اتضح إف ىناؾ تأثير كبير لمككنات الميزانية العمكمية في عرض

النقكد كباستخداـ نمكذج ( )Durbin-watsonإذ بمغ ( (.789كبمستكػ معنكية بمغ ( )0.05( <(0.000مما
يدؿ عمى كجكد ارتباط طردؼ قكؼ بيف مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي في عرض النقكد .
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االستنتاجات :
 -1يكجد مجمكعة كحدات اقتصادية يؤثر سمككيا في حجـ عرض النقكد كىذه الكحدات ىي البنؾ المركزؼ ،
كسمكؾ المؤسسات المالية المصرفية كالغير المصرفية ،كسمكؾ المكدعيف  ،كسمكؾ المقرضيف مف المصارؼ،كيعد

البنؾ المركزؼ أىـ الجيات المؤثرة في عرض النقكد .

 -2تتككف الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ مف أربعة عناصر أساسية تؤثر في عرض النقكد كىي األكراؽ

المالية الحككمية ،كالقركض المخصكمة كمكجكدات  ،كاألكراؽ النقدية المتداكلة ،كاالحتياطات كمطمكبات .

-3ىناؾ ارتباط طردؼ قكؼ بيف مككنات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي كعرض النقكد

كبمستكػ داللة معنكية . 0.000 = 0.05

 -4عند مقارنة  Fالجدكلية مع المحتسبة نجد اف قيمة  Fالمحسكبة اكبر مف الجدكلية  ،كىذا يعني إف النمكذج

معنكؼ  ،كقد بمغت قيمة  Fالمحسكبة ( ، )60.463كبمغ معامل التحديد المحسكب ( ).858كىذا يعني ىناؾ
تأثير قكؼ عمى متغيرات الميزانية العمكمية مف خبلؿ تأثير في عرض النقكد .

-5باستخداـ نمكذج ( )Durbin-Watsonلتكضيح معنكية تبايف االرتباط  ،فقد بيف إف ىناؾ عبلقة ارتباط قكؼ
بمغت ( ).789كىذا يعني إف ىناؾ تأثير قكؼ لمكجكدات كمطمكبات الميزانية العمكمية لمبنؾ المركزؼ العراقي في

عرض النقكد .

 -6إما قيمة ( )tالمحسكبة فقد بمغت قيمتيا عند المكجكدات ( )7.776مما يدؿ عمى كجكد تأثير قكؼ لمككنات

الميزانية العمكمية في عرض النقكد .
-7نستنتج إف ىناؾ تكافق مع فرضيات البحث فنرفض الفرضية العدـ  H0كنقبل الفرضية البديمة
 H1التي تكضح إف ىناؾ تأثير كبير لمككنات الميزانية العمكمية في عرض النقكد .
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أثر استخدام طريقة الفائدة الفعالة عمى القوائم المالية
أطفاء السندات باستخداـ طريقتيف مختمفة
ىوازن قيس حميد

 .1المقدمة
أف أحد استثمارات األدكات المالية الميمة التي تقكـ بيا المؤسسات المالية كمف ضمنيا البنكؾ المركزية

في أسكاؽ رأس الماؿ ذك الدخل الثابت  fixed-income capital marketىك شراء األكراؽ المالية (سندات أكالً

ثـ أذكنات خزينة) التي تصدرىا الحككمات المركزية أك المحمية عمماً أف السندات ناد ار ما تصدر بسعر يعادؿ
القيمة األسمية ألف سعر الفائدة الثابتة ليذا السند كالذؼ يسمى ) (Coupon Rateال يساكؼ الفائدة الفعالة في

السكؽ ) (Yield rateكالذؼ يعتبر العائد عمى االستثمار الحقيقي

) (Bodie, 2009, page 456كلتكضيح

ىذا األمر :نفرض سند قيمتو األسمية  100دينار أصدر بسعر فائدة ككبكف تبمغ  %5سنكياً فأف كانت الفائدة في
السكؽ تبمغ  %4فاف ىذا السند سيباع بسعر أعمى مف  100دينار لتككف الفائدة الفعالة لو تساكؼ سعر فائدة
السكؽ .أؼ أف المشترؼ يرغب بأف يدفع مبمغ أعمى مف  100دينار قيمتو األسمية ألف عائده أعمى مف العائد

السائد في السكؽ .كيمثل الفرؽ بيف السعريف في ىذه الحالة عبلكة أصدار .كالعكس صحيح أؼ أذا كاف نسبة
الككبكف لسند ما أقل مف الفائدة السكقية فأ ف ىذا السند سيباع بأقل مف القيمة األسمية لو كسينتج عف ذلؾ خصـ

األصدار .كفي حالة الخصـ ستككف لمسند نكعيف مف العكائد ،العائد األكؿ مف الككبكف كالثاني مف الخصـ .كفي
كبل الحالتيف فأف العبلكة كالخصـ ستطفئاف بالكامل عند تاريخ االستحقاؽ ،كما ىك مكضح في الرسـ البياني في

ادناه ) . (Brigham, 2005, page 223أذ أف العبلكة تنطفيء تدريجياً بنسبة معينة مما يؤدؼ عمكماً الى
ىبكط قيمة السند في السكؽ لغاية الكصكؿ الى القيمة األسمية عند تاريخ االستحقاؽ .كما كأف الخصـ أيضاً
يطفئ مما يؤدؼ الى ارتفاع سعر السند كصكالً الى القيمة األسمية عند تاريخ االستحقاؽ.

ىوازن قيس حميد  /مالحع  /دائرة االستثمارات  /البنك المركزي العراقي
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حيث أف  kيمثل سعر العائد السائد في السكؽ

كأف  CIRيمثل سعر فائدة الككبكف العائد مف السند

أذف نبلحع مف خبلؿ الرسـ البياني المبيف أنو عند تاريخ األستحقاؽ فأف القيمة الدفترية لمسند ستساكؼ

القيمة األسمية كلكبل الحالتيف العبلكة أك الخصـ .أف السند الذؼ تـ بيعو اآلف بمبمغ  1307.19ستيبط قيمتو

بالتدريج حتى تصبح  1000.00بعد  10سنكات أؼ عند تاريخ االستحقاؽ .كما كأف السند الذؼ تـ بيعو األف

بمبمغ  790.38ستزداد قيمتو تدريجياً حتى تصبح  1000.00أيضاً بعد  10سنكات أؼ عند تاريخ األستحقاؽ.
أف نسبة كبيرة مف احتياطيات البنكؾ المركزية كمف ضمنيا البنؾ المركزؼ العراقي تستثمر في االسكاؽ
ذات الدخل الثابت كفي أطر المحافع االستثمارية اآلمنة كالمتنكعة مف أجل تقميل المخاطر كالتحكط لتحقيق

الركائز الثبلثة في عممية إدارة االحتياطي كىي أكالً تكفر السيكلة كثانياً التحكط مف المخاطر األئتمانية ك مخاطر
تقمبات السكؽ كثالثاً العائد عمى االستثمار ) (Bolder, 2015, page 8كمف بيف ىذه األدكات ىي السندات
الحككمية لذلؾ يجب أف يتـ تسجيل القيكد المحاسبية كمبالغ االطفاءات

 Amortizationكفق المعايير

المحاسبية الدكلية .حيث يتـ أحتساب القيمة الدفترية  Carrying Value or Book Valueباألضافة الى

األيرادات ك أطفاء العبلكة أك الخصـ كالفكائد المتحققة غير المقبكضة بأحدػ الطريقتيف المحاسبيتيف كىما أما

طريقة القسط الثابت  Straight Line Methodكىي المتبعة في البنؾ المركزؼ العراقي لغاية نياية سنة
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 2015أكطريقة الفائدة الفعالة  Effective Interest Methodكالتي تتناكؿ ىذه الكرقة أثر أستخداميا عمى

القكائـ المالية.

سنتناكؿ في ىذه الكرقة الفرؽ بيف الطريقتيف كأييما أنسب في أحتساب األطفاءات مع بياف ذلؾ في مثاؿ

عف أحد السندات كالتي تمت معالجتو المحاسبية بأستخداـ الطريقتيف.
 .2طريقة القسط الثابت :Straight Line Method

ىي طريقة ألحتساب أطفاء خصـ أك عبلكة السندات كالتي تككف مبالغ متساكية لفترات محاسبية عمى

مدار عمر السند سكاء ظيرت في الميزانية العمكمية أك قائمة الدخل( .المصدر :المكقع اإللكتركني لمقامكس

المحاسبي)

―Systematically moving the same amount each accounting period from a
‖balance sheet account to an income statement account
ىي ببساطة حاصل قسمة الفرؽ بيف القيمة األسمية  Par valueكبيف الكمفة  Cost valueعمى عدد

السنيف المتكقع أف تستخدـ سكاء كانت لغاية تاريخ االستحقاؽ أك عند تاريخ البيع.

عمى الرغـ مف سيكلة تطبيق ىذه المعادلة إال أنيا في حقيقة األمر غير دقيقة تماماً لذلؾ فأف المعايير

المحاسبية الدكلية ) International Accounting Standardsرقـ  IAS39رقـ الفقرة  ،92رقـ الصفحة )22
كالتي رفضت تطبيق ىذه الطريقة في أطفاء السندات إال في حالة كجكد تغطية القيمة العادلة مف مخاطر أسعار

الفائدة مف محفظة األصكؿ المالية .ألنيا ال تأخذ بالحسباف القيمة الحقيقية لمسند كسعر الفائدة الحقيقي في السكؽ
عند أحتساب االيرادات كبالتالي األطفاءات بل أف األعتماد يككف عمى عمر السند في احتساب مبالغ األستحقاقات

كاألطفاءات كالتي تككف متساكية تماماً لجميع الفترات المحاسبية بالرغـ مف أف القيمة الدفترية لمسند في تغير

مستمر.

 .3طريقة الفائدة الفعالة :Effective Interest Method

طريقة الفائدة الفعالة تكزع اإليرادات المتأتية مف السند بالنسبة الى مشترؼ السند أك المصاريف بالنسبة

الى مصدر السند باستمرار عمى مدػ عمر السند .كيمكف تعريفيا حسب القامكس المحاسبي باآلتي:
―The effective interest method is a technique for calculating the actual interest
rate in a period based on the amount of a financial instrument's book value at the
beginning of the accounting period‖. Accounting Tools.
بناء عمى القيمة الدفترية
"أؼ أف طريقة الفائدة الفعالة ىك أسمكب الحتساب معدؿ الفائدة الحقيقية لفترة ً
لؤلكراؽ المالية في بداية الفترة المحاسبية"( .المصدر المكقع األلكتركني :األدكات المحاسبية)
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ىذه الطريقة تستخدـ أيضاً في احتساب أطفاء العبلكة أك الخصـ لمسندات كمف أجل فعل ذلؾ تبدأ

باحتساب الفائدة الفعمية أك الحقيقية لجميع الفترات المحاسبية (عادة بصكرة شيرية كما ىك المطمكب مف قبل

بناء عمى القيمة الدفترية أك القيمة المحمكلة Carrying value or Book value
المعايير المحاسبية الدكلية) ً
في بداية كل فترة محاسبية .فأذا كانت القيمة الدفترية في تناقص لغاية الكصكؿ الى القيمة األسمية عند تاريخ
األستحقاؽ (في ىذه الحالة فأف السند قد أصدر بسعر أعمى مف القيمة األسمية أؼ تـ اصداره بعبلكة) لذلؾ فأف

مبمغ الفائدة سيتناقص أيضاً فترة بعد األخرػ .أما اذا كانت القيمة الدفترية في تزايد لغاية الكصكؿ الى القيمة
األسمية عند تاريخ األستحقاؽ (في ىذه الحالة فأف السند قد أصدر بسعر أقل مف القيمة األسمية أؼ تـ أصداره

بخصـ) لذلؾ فأف مبمغ الفائدة سيتزايد أيضاً فترة بعد األخرػ .كما نكد أف ننكه الى أف أغمب الكتب المحاسبية
تفضل استخداـ ىذه الطريقة ) (Kieso, 2010, pages 289-290, 699-700ك (Hanson, 1993, page

)611
بناء عمى أختبلؼ القيمة الدفترية
أؼ أف مبالغ االطفاء كالفكائد المترتبة عمييا ستختمف مف شير الى آخر ً
لمسند .أف معدؿ الفائدة الفعالة ) (Yield Rateفي ىذه الطريقة ىك المفتاح الرئيسي في أحتساب باقي األرقاـ
كالذؼ يضرب في القيمة الدفترية لمسند خبلؿ بداية الفترة المحاسبية .لذلؾ تعد طريقة الفائدة الفعالة أدؽ بكثير مف

طريقة القسط الثابت بالرغـ مف الصعكبة التي قد تنشاً نتيجة ألختبلؼ المبالغ بيف الفترات.

بناء عميو فأف معايير المحاسبة الدكلية رقـ (International Accounting Standards no. 39 39

) page 5, paragraph 46a page 13كالمعايير الدكلية ألعداد التقارير المالية رقـ  9لسنة 2014

(International Financial Reporting Standards 9كالتي سيتـ تفعيميا في سنة  2018تطمب مف

حاممي كمصدرؼ السندات استخداـ طريقة الفائدة الفعالة حص اًر كال تقبل غيرىا حسب ما جاء في الفقرة  64مف

معايير المحاسبة الدكلية كالتي تنص:
“ Held-to-maturity investments as defined in paragraph 9, which shall be
‖ .measured at amortized cost using the effective interest method
كالتي تككف ترجمتيا "االستثمارات التي تُ ْحمَل لغاية تاريخ االستحقاؽ كما ىك معرؼ بالفقرة رقـ  9يجب
اف يتـ أطفاء تكاليفو باستخداـ طريقة القسط الثابت"

ىذه الفقرة أكجبت الجميع مف أستخداـ طريقة الفائدة الفعالة ألنيا تحتسب مبالغ األطفاءات بصكرة كاقعية

معتمدة عمى القيمة الفعمية لمسند .كىنا نكد نذكر باألمكاف استخداـ طريقة القسط الثابت في حاؿ كاف الفرؽ بيف

الطريقتيف غير مؤثر كىذا ممكف أف يككف أذا كاف عمر السند قصير ك المبالغ المستثمرة قميمة فسيككف الفرؽ في

المبالغ بيف أستخداـ الطريقتيف غير كبير لذلؾ يمكف أف يتـ أستخداـ اؼ مف الطريقتيف .لذلؾ في البنؾ المركزؼ
العراقي يجب أف يتـ أستخداـ طريقة الفائدة الفعالة في السندات ألف مبالغيا كبيرة كاف عمر السند أكبر مف سنتيف.

بينما يمكف أستخداـ طريقة القسط الثابت في أذكنات الخزينة ألف عمرىا ستة أشير أك أقل أؼ سيككف الفرؽ بيف

الطريقتيف غير مؤثر ) .(Immaterialاف المبمغ المتراكـ ألطفاء سند ما عند تاريخ األستحقاؽ سيككف نفس
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المبمغ في كمتا الطريقتيف ألف عند تاريخ االستحقاؽ سيككف سعر السند مطابق لمقيمة األسمية أؼ التكجد عبلكة أك

خصـ.

 .4الفروقات التطبيقية بين الطريقتين وفي حالتي العالوة والخصم:

 :4.1العبلكة – طريقة القسط الثابت.

تـ شراء سند في  2015/1/1بسعر  110,000دينار حيث اف قيمتو األسمية  100,000دينار كبسعر

فائدة ككبكف  %8عمماً أف تاريخ أستحقاؽ السند في .2025/1/1
أجابة السؤاؿ تككف كفق الجدكؿ المنشأ في برنامج األكسل كما مبيف في أدناه:
Interest rate

8.0%

Cost - EUR

110,000.00

 Face valueEUR

Maturity date

Last
coupon
(Interest
)received

Settlement
Date

Bond
Reference

1-Jan-25

1-Jan-15

1-Jan-15

Bond 1

100,000.00

100,000
6.60%
110,000
8.00%
1-Jan-15
1-Jan-25
Carrying
amount
110,000
109,000
108,000
107,000
106,000
105,000
104,000
103,000
102,000
101,000
100,000

Amortization

Interest
Revenue

Face Value
Yield
Cost
Couponre
Settlemet Date
Maturity Date

Cash
Received

Period

Date

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

1-Jan-15
1-Jan-16
1-Jan-17
1-Jan-18
1-Jan-19
1-Jan-20
1-Jan-21
1-Jan-22
1-Jan-23
1-Jan-24
1-Jan-25

7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
7,000
)(1,000
Total
)Amortization (10,000
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Ref

 :4.2العبلكة – طريقة الفائدة الفعالة

أجابة السؤاؿ بأستخداـ طريقة الفائدة الفعالة لنفس المثاؿ
Interest
rate

Cost - EUR

 Face valueEUR

Maturity
date

Last coupon
(Interest
)received

Settlement
Date

8.0%

110,000

100,000

1-Jan-25

1-Jan-15

1-Jan-15

Carrying
amount

Amortization

Cash
Received

Period

100,000
6.60%
110,000
8.00%
1-Jan-15
1-Jan-25

110,000
109,263
108,476
107,638
106,745
105,792
104,777
103,695
102,541
101,311
100,000

)(737
)(786
)(838
)(893
)(952
)(1,015
)(1,082
)(1,154
)(1,230
)(1,311

)(10,000

Interest
Revenue

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

)(7,263
)(7,214
)(7,162
)(7,107
)(7,048
)(6,985
)(6,918
)(6,846
)(6,770
)(6,689

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

Date

Bond
Reference

Face Value
Yield
Cost
Coupon rate
Settlement
Date
Maturity
Date
Ref

1-Jan-15
1-Jan-16
1-Jan-17
1-Jan-18
1-Jan-19
1-Jan-20
1-Jan-21
1-Jan-22
1-Jan-23
1-Jan-24
1-Jan-25

Total
Amortization

مف خبلؿ المقارنة بيف الطريقتيف المستخدمتيف لنفس المثاؿ نبلحع اآلتي:
 .1أف القيمة الدفترية أصبحت مساكية لمقيمة األسمية بمبمغ  100,000دينار عند تاريخ األستحقاؽ
كبأستخداـ كمتا الطريقتيف.

 .2أف مبمغ األيرادات مف الفائدة  Interest Revenueكانت ثابتة في كل فترة زمنية عند تطبيق طريقة
القسط الثابت كىك  7,000دينار بينما كانت أيرادات الفائدة في طريقة الفائدة الفعالة عالية في أكؿ سنة

حيث بمغت  7,263دينار كأستمرت بالتناقص حتى بمغت في السنة األخيرة  6,689دينار نتيجة لتناقص
القيمة الدفترية  Carrying Amountسنة بعد األخرػ.
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 .3مبمغ العبلكة المطفأة  Amortizationلكل فترة زمنية ىي ثابتة في طريقة القسط الثابت كالبالغ 1,000
دينار بينما كاف مبمغ األطفاء في طريقة الفائدة الفعالة قميل في السنة األكلى بمبمغ  737دينار كأستمر

في الزيادة حتى بمغت في السنة األخيرة  1,311دينار.

 .4أف القيمة الدفترية  Carrying Amountتتناقص بمقدار ثابت  1,000دينار كل سنة في طريقة القسط
الثابت بينما تتناقص بشكل تصاعدؼ في طريقة الفائدة الفعالة أستناداً الى مبمغ العبلكة المطفيء سنكياً.
 .5نبلحع الدقة التي تنتج مف أستخداـ طريقة الفائدة الفعالة حيث تككف الفائدة مف األيرادات كاألطفاءات
مستندة عمى القيمة الدفترية لمسند بينما طريقة القسط الثابت تيمل ىذا المعيار الميـ.

 :4.3الخصـ – طريقة القسط الثابت.
تـ شراء سند في  2015/1/1بسعر  90,000دينار حيث اف قيمتو األسمية  100,000دينار كبسعر

فائدة ككبكف  %8عمماً أف تاريخ أستحقاؽ السند في .2025/1/1
أجابة السؤاؿ تككف كفق الجدكؿ المنشأ في برنامج األكسل كما مبيف في أدناه:
Interest
rate

Cost - IQD

Face value - IQD

Maturity date

Last coupon
(Interest
)received

Settlement
Date

Bond
Reference

8.0%

90,000.00

100,000.00

1-Jan-25

1-Jan-15

1-Jan-15

Bond 1

100,000
9.60%
90,000
8.00%

Face Value
Yield
Cost
Coupon rate
Settlement
Date
Maturity
Date

Amortization

Interest
Revenue

Cash
Received

Period

Date

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
Total
Amortization

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

1-Jan-15
1-Jan-16
1-Jan-17
1-Jan-18
1-Jan-19
1-Jan-20
1-Jan-21
1-Jan-22
1-Jan-23
1-Jan-24
1-Jan-25

1-Jan-15
1-Jan-25
Carrying
amount
90,000
91,000
92,000
93,000
94,000
95,000
96,000
97,000
98,000
99,000
100,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
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 :4.4الخصـ – طريقة الفائدة الفعالة
أجابة السؤاؿ بأستخداـ طريقة الفائدة الفعالة لنفس المثاؿ
Interest rate

8.0%

Cost - IQD

90,000.00

Face value - IQD

100,000.00

Maturity
date

Last
coupon
(Interest
)received

Settlement
Date

1-Jan-15

1-Jan-25

1-Jan-15

Cash
Received

Period

Date

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

1-Jan-15
1-Jan-16
1-Jan-17
1-Jan-18
1-Jan-19
1-Jan-20
1-Jan-21
1-Jan-22
1-Jan-23
1-Jan-24
1-Jan-25

100,000
9.60%
90,000
8.00%
1-Jan-15
1-Jan-25
Carrying
amount
90,000
90,640
91,341
92,109
92,951
93,874
94,885
95,994
97,209
98,541
100,000

Amortizat
ion

640
701
768
842
923
1,011
1,109
1,215
1,332
1,459
10,000

Interest Revenue

)(8,640
)(8,701
)(8,768
)(8,842
)(8,923
)(9,011
)(9,109
)(9,215
)(9,332
)(9,459
Total Amortization

Bond Reference

Bond 1

Face Value
Yield
Cost
Coupon rate
Settlement
Date
Maturity Date
Ref

 .5الخالصة:
قمنا في البنؾ المركزؼ العراقي بالعمل عمى أعداد جداكؿ ألحتساب األطفاءات مف خبلؿ برنامج األكسل
مستخدميف طريقة الفائدة الفعالة كقد أنتيينا مف تطبيقيا عمى جميع المحافع االستثمارية كلذلؾ مف المفيد أف نستعرض

الفرؽ ىنا مف أستخداـ الطريقتيف عمى أحدػ المحافع االستثمارية لشير كانكف الثاني  2016كلكل مف الحسابات
التالية:
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 .1الفائدة المتحققة غير المقبكضة.
 .2العبلكة

 .3الخصـ (عمماً أف ىذا الحساب ال يظير في ىذه المحفظة ،لعدـ كجكد سند قيمتو األسمية تفكؽ القيمة
الدفترية عند الشراء)

 .4األيرادات
جدكؿ يبيف الفركؽ في البيانات الناتجة مف تطبيق الطريقتيف لنفس المحفظة كما في  31كانكف الثاني 2016
طريقة القسط الثابت
الفكائد المتحققة
غير مقبكضة

العبلكة

طريقة الفائدة الفعالة

األيرادات

الفكائد المتحققة
غير مقبكضة

الفركقات
الفكائد

العبلكة

األيرادات

المتحققة
غير

العبلكة

األيرادات

مقبكضة
1,311,593 13,896,734 15,208,327

1,304,602 13,613,683 14,918,285

283,051 290,042

6,991

نبلحع مف خبلؿ الجدكؿ أنو يكجد فرؽ في جميع الحسابات المقيدة كالتي تظير في نياية المطاؼ في
القكائـ المالية التي يصدرىا البنؾ كأف ىذه الفركقات قد تصل الى أكثر مف  %2كما ىك الحاؿ في حساب العبلكة .لذلؾ

تـ تطبيق طريقة الفائدة الفعالة في احتساب األطفاء لجميع السندات التي يقكـ بيا المكتب الخمفي (قسـ الكدائع) بدايتاً

منذ  30حزيراف  2016بعد أجراء القيكد التعديمية لمشيكر الممتدة مف ؾ – 2آيار .2016
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طؼز صزف انذُٚار انؼزال ٙيا ت ٍٛتارجح أطؼار انُفظ انؼانًٛح ٔانضغظ ػهٗ االحتٛاطٛاخ انذٔنٛح
حظٛــٍ ػطــٕاٌ يٕٓص

مـستخمـــــص.
ُيعد فيـ سياسة سعر الصرؼ مسألة جكىرية في االقتصادات المنفتحة عمى العالـ عبر تبادالت االصكؿ،
كالسمع كالخدمات ،كعكامل االنتاج ،لذا تيدؼ السمطات النقدية انتياج سياسات مف شأنيا ضماف استقرار +سػعر

ص ػػرؼ عمبلتي ػػا لتجني ػػب اقتص ػػاداتيا التقمب ػػات الح ػػادة الت ػػي تم ػػر بي ػػا العم ػػبلت م ػػف م ػػدة ألخ ػػرػ .كيتع ػػاظـ دكر
السػػمطات النقديػػة فػػي الػػدكؿ الناميػػة التػػي تعػػاني مػػف انفتػػاح اقتصػػادياتيا بشػػكل كبيػػر كمػػف اخػػتبلالت أكبػػر فػػي

مػ ػكازيف م ػػدفكعاتيا مم ػػا يجعمي ػػا أكث ػػر عرضػ ػ ًة لمتقمب ػػات االقتص ػػادية الدكلي ػػة ،كأكث ػػر عرض ػػة لؤلزم ػػات كالمش ػػاكل
الخارجية ،االمر الذؼ ينعكس سمباً عمى درجة االستقرار المحمي فييا.

ش ػ ػػيدت السياسػػة النقديػػة فػػي العػراؽ بعػػد حصػػكؿ البنػػؾ المركػػزؼ عمػػى االسػػتقبللية عػػاـ  2004تحػكالً كبيػ اًر،
لكػػف فػػي ظػػل نظػػاـ مػػالي يفتقػػر لمتطػػكر كارتفػػاع السػػيكلة المصػرفية تكػػكف القنػكات المعتػػادة النتقػػاؿ أثػػر السياسػػة

النقديػػة إلػػى القطػػاع الحقيقػػي غيػػر فاعمػػة ،كبالتػػالي ،فػػإف األداة الرئيسػة المتاحػػة لمبنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي ىػػي سػػعر
الصػرؼ ،إذ تبنػػى األخيػر سػػعر الصػرؼ مثبتػاً إسػػمياً  Nominal anchorلسياس ِ
ػتو النقديػػة ،كمػا قامػػت السػػمطة
النقديػة باعتمػاد نظػاـ سػعر الصػرؼ المعػػكـ المػدار(كما معمػف) ،كألجػل النجػاح فػػي تطبيػق ىػذا النظػاـ إتبػع البنػػؾ

المركػػزؼ الع ارقػػي أسػػمكب الم ػزادات اليكميػػة لبيػػع كش ػراء العمػػبلت االجنبيػػة (الػػدكالر) ،ك تمكػػف الم ػزاد مػػف إشػػباع
الطمػػب عمػػى العممػػة األجنبيػػة خػػبلؿ المػػدة ( ، )2015-2004كأصػػبح القائػػد فػػي تحديػػد سػػعر الصػػرؼ ،كبالتػػالي
كل ػػى مػ ػزاد البن ػػؾ المرك ػػزؼ الكع ػػاء ال ػػذؼ م ػػنح السياس ػػة النقدي ػػة لمبن ػػؾ المرك ػػزؼ الع ارق ػػي ق ػػدرة ف ػػي الت ػػدخل لف ػػرض

االستقرار في قيمة الدينار العراقي متبكعاً باالستقرار في المستكػ العاـ لؤلسعار كالحد مػف معػدالت التضػخـ ،إال

أف ىػذ االسػػتقرار كػػاف عمػػى حسػػاب اسػػتنزاؼ قػػدر ميػـ مػػف االحتياطيػػات األجنبيػػة ،لكنيػػا السياسػػة كاألداة الكحيػػدة

في ظل غياب شبو تاـ لمسياسات األخرػ(مالية ،تجارية كغيرىا).

الكممات المفاتيح :المثبت اإلسمي  -نظام الصرف  -االستقرار السعري  -الطمب عمى العممة
األجنبية  -المرونة السعرية.

حسيــن عطــوان ميوس  /مالحع  /دائرة االستثمارات  /البنك المركزي العراقي.
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 -1مفيوم وأنواع وأنظمة سعر الصرف.
يقصػػد بسػػعر الصػػرؼ عػػدد الكحػػدات مػػف العممػػة األجنبيػػة الػػبلزـ دفعيػػا لمحصػػكؿ عمػػى كحػػدة كاحػػدة مػػف العممػػة
أف يعكػػس ىػػذا التعريػػف لحسػػاب العممػػة االجنبيػػة
المحميػػة ،كىػػذا مػػا يطمػػق عميػػو سػػعر صػػرؼ العممػػة المحميػػة ،كيمكػػف ْ
بداللة كحدات مف العممة المحمية كىذا ما يطمق عميو سعر الصرؼ االجنبي(خميل.)838 ،2007 ،
كتكجد ثبلثة انكاع ألسعار الصرؼ:

أ -سعر الصرؼ االسمي ( Nominal Exchange Rateالعباس.)2 ،2003 ،
ب -سعر الصرؼ الحقيقي .(Kesriyeli & Ahmet , 1997 , 1-2) Real Exchange Rate
ج-سعر الصرؼ الفعاؿ )(Effective Exchange Rate(EEXRمطكؽ.)33-36 ،2009 ،
 1-1أنظمة سعر الصرف.

ىناؾ قسماف ألنظمة سعر الصرؼ تتضمف في طياتيا أطياؼ مف المقاربػات كىػي :نظػـ سػعر الصػرؼ الثابػت
 ،Fixed exchange rateنظـ سعر الصرؼ المعكـ .Floating exchange rate

 .1-1-1نظم سعر الصرف الثابت .Fixed exchange rate regimes

أف يتقمػػب فػػي سػػكؽ الصػػرؼ
عنػػد اتبػػاع السػػمطات النقديػػة نظػػـ الصػػرؼ الثابػػت فإنيػػا ال تسػػمح لسػػعر الصػػرؼ ْ
االجنبي استجابة لقكػ العرض كالطمب عمى العممة االجنبية ،بػدالً مػف ذلػؾ تقػكـ السػمطات النقديػة بتثبيػت قيمػة العممػة

المحمية عند مستكػ معػيف ،أك يػتـ كضػع حػدكد عميػا كدنيػا لسػعر الصػرؼ إال أنيػا تكػكف ضػيقة جػداً ،كتحػافع السػمطة
النقدية عمى بقاء سعر الصرؼ عند ذلؾ المسػتكػ أك داخػل تمػؾ الحػدكد عبػر التػدخل فػي سػكؽ الصػرؼ االجنبػي بيعػاً
اء لمعممة االجنبية مستخدمة بذلؾ احتياطياتيا الدكلية (موردخاي.)277 ،2010 ،
كشر ً
تتسػػـ نظػػـ الصػػرؼ الثابػػت بأسػػعار صػػرؼ مربكطػػة الػػى عممػػة كاحػػدة أك سػػمة مػػف العمػػبلت أك أشػػكاؿ أخػػرػ مػػف

الػربط ،كيكػكف الػربط امػا مباشػ اًر ( direct pegيػربط البمػد  Aعممتػو بعممػػة البمػد  Bك/أك يػربط البمػد  Bعممتػو بعممػػة

البمد  )Aأك غير مباشر ( indirect pegيربط كل مف البمديف  Aك  Bعممتيما إلى عممة مشػتركة كلػتكف عممػة البمػد
 ،Sكيتـ التمييز بيف سبعة أنكاع مف نظـ الصػرؼ الثابػت مقسػمة إلػى فئتػيف( (Atish R. Ghosh, et.al., 2014,
 7-8كاآلتي:

 . 1-1-1-1نظم الربط الجامد :Hard peg

أوالً -االتحـاد النقــدي  :Monetary Unionيكػػكف البمػد فػػي ظػل ىػػذا النظػاـ عضػكاً فػي اتحػػاد نقػدؼ ،مثػػل االتحػػاد
النقػػدؼ لمنطقػػة اليػػكرك ،إذ تكػػكف ىنػػاؾ عممػػة كاحػػدة متداكلػػة فػػي كػػل البمػػداف األعضػػاء ،فضػبلً عػػف عػػدـ كجػػكد سياسػػة
نقدية مستقمة لمبمد العضك(الينداوي.)9 ،2011 ،

ثانياً -الدولرة  :Dollarizationيقتضي مثل ىذا الترتيب أف تككف العممػة القانكنيػة المتداكلػة ىػي عممػة بمػد آخػر ،إذ
يػػتـ فػػي ظػػل ىػػذا النظػػاـ التخمػػي تمامػػا عػػف التعامػػل بالعممػػة المحميػػة لمبمػػد لصػػالح عممػػة أجنبيػػة مثػػل الػػدكالر (الصــادق،

.)24 ،2003
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ثالثاً -يجهض انؼًهح  :currency boardيقػكـ ىػذا النظػاـ عمػى التػ ازـ قػانكني صػريح يحػدد مػف خبللػو سػعر صػرؼ
العممة المحمية مقابل عممة أجنبية معينة ،كفرض قيكد عمى سمطة االصػدار لتغطيػة العممػة المصػدرة بالكامػل بالػذىب

أك بالنقد االجنبػي ،لػذا فػإف أؼ ارتفػاع أك انخفػاض فػي االحتياطيػات الدكليػة يفضػي إلػى تكسػع أك انكمػاش فػي عػرض

النقكد كعمى التكالي(دوتاغوبتا وآخرون.)2 ،2006 ،

 .2-1-1-1نظم الربط المتوسط (الربط الناعم)

Intermediate Exchange Rate (soft peg):

تسمح ىذه النظـ بدرجات متفاكتة مف المركنة منيا:

أوالً -الربط إلى سمة من العمالت  :Basket pegتربط العممة المحمية لمبمد في ظل ىذا النظاـ بسمة عمبلت تعبر
عف أىـ الشركاء التجارييف كالمالييف لذلؾ البمد ،كقد يككف الربط لعمبلت معيارية مثل حقكؽ السحب الخاصة ،كيسمح
لسعر الصرؼ بالتقمب بحدكد ضئيمة ( )%1حكؿ سعر التعادؿ ) )par valueلمعممة ،إذ يتيح ىذا النظاـ قد ًار
محدكداً مف المركنة لمسياسة النقدية(الينداوي.)9 ،2011،
ثانياً -المنطقة المسـتيدفة  :Target Zoneىػي عبػارة عػف مقتػرح تقػدـ بػو  )1(Williamsonيقضػي بكضػع نطػاؽ
مستيدؼ ،كيحدد سعر الصرؼ عنػد مسػتكػ معػيف ،لكػف يسػمح لػو بالتقمػب بحػدكد ( )%10±كيمنػع التقمػب خػارج ىػذا

النطاؽ المستيدؼ بكاسطة التدخل في سكؽ الصرؼ ،إذ ينبغي أف يككف النطاؽ المستيدؼ مرناً يمكػف تغيػره فػي حػاؿ
تحرؾ سعر الصرؼ خارج ىذا النطاؽ(خميل.)1318-1317 ،2007 ،

ثالثـاً -الــربط الزاحــف  :Crawling Pegيػػتـ فػػي ظػػل ىػذا النظػػاـ ربػػط العممػػة المحميػػة مػع عممػػة رئيسػػية أك سػػمة مػػف

العمبلت كتحدد قيمة تعادؿ معينة ،كتُعدؿ قيمة العممة كفق ىػذا النظػاـ تعػديبلً دكريػاً طفيفػاً ،كىػك نظػاـ مناسػب لمبمػداف
النامية التي تكاجو ىزات حقيقية كمعدالت تضخـ متغيرة.
رابعػاً -النطػػاؽ ال ازحػػف  :Crawling Bandيماثػػل ىػػذا النظػػاـ إلػػى حػػد كبيػػر نظػػاـ الػربط ال ازحػػف ،لكػػف يختمػػف عػػف
سابقو بأف يككف التغيير في قيمة التعادؿ يزحف في نطاؽ حدكد عميا كدنيا(خميل.)2007 ،
 .2-1-1نظم سعر الصرف المعوم .Floating exchange rate regimes
تنقسـ ىذه النظـ إلى ثبلثة أقساـ

()2

كىي:

 .1-2-1-1التعويم النقي :Pure Floatingيتحدد سعر الصرؼ كفق ىػذا النظػاـ بظػركؼ العػرض كالطمػب عمػى

العممة األجنبية مف دكف أؼ تدخل مف السمطة النقدية.

 .2-2-1-1التعــويم غيــر النقــي  :Impure Floatingيماثػػل ىػػذا النظػػاـ التعػػكيـ النقػػي ،لكػػف يكجػػد تػػدخل مػػف
السمطة النقدية لمحد مف التقمبات العالية فقط (الينداوي.)11 ،2011 ،

(ٌٚ) )Oliver E. Williamson) )1ااذ فاا 27ٟسااثتّثش ٘ )َ 1932اا ٛػاااٌُ التصاااد أِش٠ىااِ ٟشااٛٙس حااائض ػٍاا ٝرااائضج ٔٛتااً فاا ٟاٌؼٍااَٛ
االلتصاد٠ح ػاَ . 2009
(ٌّ )2ض٠ذ ِٓ اٌتفاصُٕ٠ ً١ظش .)Bofinger, &Wollmeshauser, 2001, 4-5)( ٚ ) Atish R. Ghosh, et.al., 2014, 8) :
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 .3-2-1-1التعــويم المــدار  :Managed Floatingتتػػدخل السػمطة النقديػػة فػػي ظػػل ىػذا النظػػاـ بتحديػػد مسػػتكػ
معيف لسعر الصرؼ ،مف ثـ تعطى مركنة ليذا السعر بأف يتحرؾ كفق قكػ العرض كالطمب عمى أف تتدخل السػمطات

النقدية في سكؽ الصرؼ لمحد مف التقمبات غير المرغكب بيا (باشاآغا.)21 ،2009 ،

يضػػع معظػػـ البػػاحثيف األقسػػاـ الثبلثػػة سػػابقة الػػذكر تحػػت عن ػكاف سػػعر الصػػرؼ المعػػكـ ( ،)Floatingإال أف

كصػف صػػندكؽ النقػد الػػدكلي  IMFليػذه األقسػػاـ يكضػػح فرقػاً ميمػاً جػداً ،يتجسػػد فػػي أف سػعر الصػػرؼ فػي ظػػل نظػػاـ
الصرؼ المعكـ المدار يتحدد مف خػبلؿ البنػؾ المركػزؼ أك الحككمػة ،بينمػا يتحػدد سػعر الصػرؼ مػف خػبلؿ السػكؽ فػي
ظل نظامي التعكيـ النقي كغير النقي(.)Bofinger & Wollmeshauser, 2001, 5

 .2-1أنظمة الصرف الرسمية و الفعمية .De jure & De facto

ُيعد فيـ سياسة سعر الصرؼ مسألة جكىرية بغية التعرؼ عمى اآللية التي يعمل بيا االقتصاد الكمي ،كما أنو
مف الحيكؼ لمتحميل االقتصادؼ الكمي كالعمل التجريبي التفريق بيف أنظمة اسعار الصرؼ المعمف عنيا عبر الكثائق
الرسمية (De jureكىي األنظمة التي تعمف الدكؿ رسمياً عف انتياجيا) كأنظمة الصرؼ بحكـ الكاقع De facto

(كىي أنظمة الصرؼ التي تطبقيا الدكؿ فعمياً).

تُ َعبر األنظمة المعمف عنيا عبر الكثائق الرسمية  De jureعف رغبة كتكجو السمطات المحمية فيما يتعمق
دكر فاعبلً فيما يخص التكقعات ،كتعد األخيرة ضركرية لمصداقية أىداؼ
بسياسات الصرؼ ،إذ تمعب ىذه األنظمة اً

السمطات النقدية ،كمؤثرة في ق اررات المشاركيف في االقتصاد ،إذ تمكنيـ مف تككيف صكرة حكؿ تطكرات سياسة
الصرؼ كالسياسة النقدية (جبكرؼ .) 109 ،2013 ،

أما عمى صعيد الكاقع العممي فقد تعمف الدكؿ عف انتياجيا أحد أنظمة الصرؼ بينما تطبق مف الناحية الفعمية

نظاماً مغاي اًر ،كبذلؾ يصبح ىناؾ تبايف مابيف نظاـ الصرؼ بحكـ القانكف  De jureكنظاـ الصرؼ بحكـ الكاقع De

. facto

يبلحع أف معظـ الدكؿ التي تعمف عف انتياج نظاـ الصرؼ الثابت ىي ال تطبق ذلؾ النظاـ فعمياً (بحكـ

الكاقع) ،إذ إف ىذه الدكؿ غالبا ماتتخمى عنو ،كما أشار ( ،Obstfeld & (Rogoff 1995إلى ما يسمى بػ "سراب

أسعار الصرؼ الثابتة" ، Mirag of Fixed Ratesإذ أنو ليس ىناؾ سكػ ستة مف االقتصادات الكبرػ حافظت
عمى ربط عمبلتيا أكثر مف خمس سنكات عف طريق كضع بعض القيكد عمى حركة رؤكس األمكاؿ.

كما يبلحع أف معظـ الدكؿ التي تعمف عف تعكيـ عمبلتيا ،ىي ليست في الكاقع كذلؾ ،كىذا ما أطمق عميو

( " )Calvo & Reinhart , 2002الخكؼ مف التعكيـ"  ،Fear of Floatingإذ أف العديد مف الدكؿ تعمف رسميا
عف انتياجيا نظاـ سعر الصرؼ العائـ  ،Floatingفي حيف أف النظاـ المطبق ىك نظاـ الصرؼ الثابت ،Fixed

ىذه الدكؿ تتدخل في سكؽ الصرؼ بشكل كثيف لمحد مف التقمبات التي تحدث في سعر صرؼ عمبلتيا ،كبالتالي
يتحكؿ النظاـ إلى نظاـ سعر الصرؼ الثابت(.)Frankel &Wei, 2008, 385
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أظيرت الدراسات بأف التغيرات في احتياطيات النقد األجنبي نسبة إلى تغيرات سعر الصرؼ ألكلئؾ المذيف

أعمنكا التعكيـ نظاماً لسعر صرؼ عمبلتيـ ،لـ تكف كبيرة فحسب بل أنيا مالت إلى أ ْف تككف ثابتة تماماً كما ىك
الحاؿ بالنسبة ألكلئؾ الذيف أعمنكا رسمياً تطبيق نظاـ الصرؼ الثابت.3
لذا ُيثار تساؤؿ مفاده :لماذا ال تقكـ السمطات النقدية باإلعبلف عف نظاـ الصرؼ الثابت عندما ترغب بتطبيقو
فعمياً؟ بعبارة أخرػ لماذا تعمف السمطات النقدية عف نظاـ صرؼ أكثر مركنة عندما ترغب بتثبيت سعر صرؼ
عمبلتيا المحمية؟ لئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يمكف القكؿ أف السبب الكامف كراء عدـ اإلعبلف عف نظاـ الصرؼ

الثابت عند الرغبة بتطبيقو في الكاقع ىك الخكؼ مف أف ىذا اإلعبلف قد يجعل العممة المحمية لمبمد محط إىتماـ
المضاربيف  ، Speculatorsىذا مف جية ،كمف جية أخرػ ،يعتقد المصرؼ المركزؼ أف االقتصاد يتأثر في بعض
االحياف بصدمات مفاجئة ،األمر الذؼ يتطمب تعديبلت ىامة في سعر الصرؼ ،في ىذه الحالة فإف المصرؼ

ف
اء أكثر صعكب ًة( & Genberg
المركزؼ اليريد أف يكك مرتبطاً بإلتزاـ مسبق يجعل التعديبلت في أسعار الصرؼ إجر ً
.)Alexander, 2004, 7
فضبلً عف ذلؾ تستدعي طبيعة نظاـ الصرؼ المعمف كجكد تفاعل كشراكة اقتصادية ما بيف الجميكر

ص ُعب عمى السمطات النقدية اإلعبلف عف نظاـ سعر صرؼ معيف كتحيد عنو بعد ذلؾ بشكل
كالسمطات النقدية ،لذا َي ْ
نظامي ،فإدراؾ الشركاء االقتصاديكف بتَ َخّمي السمطات النقدية عف إلتزاماتيا يدفعيـ إلى عدـ إيبلء إىتماـ لتصريحات
السمطات النقدية مستقببلً ،لذلؾ فإف التضارب بيف نظاـ الصرؼ المعمف كالمطبق في الكاقع العممي يضعف مصداقية
سياسات سعر الصرؼ ،بالتالي ،تُعطى دالالت خاطئة عف النتائج كالسياسات المترتبة عمى أنظمة الصرؼ المعمف
عنيا رسمياً(جبكرؼ.)120 ،2013 ،
كتكجد ىنالؾ دراسات تطبيقية عديدة صنفت أنظمة الصرؼ الفعمية  ، De factoكمف أبرزىا ( Atish,

:)et.al., 2014, 9

).)Levy-Yeyati & Sturzenegger (2005), Reinhart & Rogoff (2003, 2004
 .2االحتياطيات الدولية :International Reserves
يقصد باالحتياطيات الدكلية األصكؿ األجنبية المكجكدة تحت تصرؼ السمطات النقدية كالخاضعة لسيطرتيا
لتمبية احتياجات ميزاف المدفكعات التمكيمية ،أك التدخل في أسكاؽ الصػرؼ لمتػأثير فػي سػعر صػرؼ العممػة ،ك /أك

غيػػر ذلػػؾ مػػف األغ ػراض ذات الصػػمة (كالمحافظػػة عمػػى الثقػػة فػػي العممػػة المحميػػة كتشػػكيل أسػػاس ُيسػػتند إليػػو فػػي
االقت ػراض الخػػارجي ،فض ػبلً عػػف إمكانيػػة الحصػػكؿ عمػػى عائػػد بػػإدارة مكانيػػة ك زمانيػػة ك نكعيػػة مناسػػبة مػػع غمبػػة

المنيج قصير األجل)(صندوق النقد الدولي .)111 ،2009،

كبالتالي يساعد السحب مف ىذه االحتياطيات التي تككف في حيازة البنكؾ المركزيػة عمػى مكاجيػة العجػز فػي

ميزاف المدفكعات أك التدخل في أسكاؽ الصرؼ ،كتجنب السياسات االقتصادية غير المرغكبة أجتماعياً.
ٌٍّ 3ض٠ذ سارغ()Frankel &Wei, 2008
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تمجػػأ الػػدكؿ التػػي التمتمػػؾ مسػػتكػ آمن ػاً كمرغكب ػاً فيػػو مػػف االحتياطيػػات ،أمػػا إلػػى تطبيػػق بعػػض السياسػػات
المفركضػػة مػػف المؤسسػػات الماليػػة الدكليػػة التػػي تكػػكف فػػي أغمػػب األحيػػاف غيػػر مقبكلػػة اجتماعيػاً ،أك األقتػراض مػػف

الخارج ،أك تخفيض قيمػة عممتيػا الخارجيػة حتّػى تقمػل مػف الطمػب عمػى االسػتيرادات ،االمػر الػذؼ يػؤدؼ إلػى زيػادة
االسعار كالتعرض لمتضخـ كمشكبلتو(بمقاسم .) 8 ، 2009 ،
 .1-2عناصر االحتياطيات الدولية

Elements of international reserves:
تتك ػػكف االحتياطي ػػات الدكلي ػػة كم ػػا ُع ِّرف ػػت م ػػف األص ػػكؿ األجنبي ػػة الت ػػي تمتمكي ػػا الس ػػمطات النقدي ػػة ،أم ػػا ع ػػف
عناصر االحتياطيات ،فُيشار إلى أف المفيكـ الكاسع لبلحتياطيات الدكلية أصبح يشمل في عالمنا المعاصر البنػكد

اآلتية:

 .1-1-2الذىب النقدي :Monetary gold

ىػػك الػػذىب الػػذؼ تمتمكػػو السػػمطات النقديػػة (أك أط ػراؼ أخػػرػ خاضػػعة لمسػػيطرة الفعميػػة لمسػػمطات النقديػػة)

كتحتفع بو اصكالً احتياطية (صندوق النقد الدولي.)114-113 ،2009 ،
 .2-1-2حقوق السحب الخاصة ): Special Drawing Rights (SDR

تعد حقكؽ السحب الخاصة أصل احتياطي دكلي إستحدثو صندكؽ النقد الدكلي عاـ  1969ليصبح مكمػبلً

لؤلصػػكؿ الرسػػمية الخاصػػة بالبمػػداف األعضػػاء .كيػػتـ تحديػػد قيمػػة ىػػذا األصػػل اعتمػػاداً عمػػى سػػمة مػػف أربػػع عمػػبلت

دكليػػة أساسػػية (الػػدكالر  ،اليػػكرك ،الػػيف ،الجنيػػو اإلس ػػترليني)  ،كيمكػػف مبادلتػػو بػػأؼ مػػف العمػػبلت القابمػػة لمت ػػداكؿ
الحر ).) IMF, 2013

 .3-1-2العمالت االجنبية :Foreign currencies
االحتياطيػػات الرسػػمية مػػف العمػػبلت االجنبيػػة القكيػػة  ،كالػػدكالر كاالسػػترليني كالػػيف كاليػػكرك كغيػػر ذلػػؾ مػػف

العمبلت المكجكدة في حيازة المصرؼ المركزؼ .

كلكػػي تسػػتكفي العممػػة دكر االحتيػػاطي الػػدكلي ،ك تػػؤدؼ دكر النقػػد العػػالمي يجػػب أف تتػػكفر فييػػا الشػػركط

التالية (بمقاسم :)11 ، 2008 ،

 أف تك ػػكف لي ػػذه العمم ػػة س ػػكؽ عالمي ػػة يتػ ػكافر فيي ػػا الع ػػرض كالطم ػػب عميي ػػا (مكان ػػة عالي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ التج ػػارة
الدكلية).

 أف تتمتع قيمة ىذه العممة بقدر كبير مف الثبات ،أك في األقل بقدر أكبر مف األستقرار.

 االعتماد عمى نظػاـ نقػدؼ كمصػرفي محمػي  ،كعمػى درجػة كبيػرة مػف مػف التقػدـ كالخبػرة فػي مؤسسػاتو ككفػاءة
عالية في طرؽ إدارتو.

 يجب أف ال تخضع ىذه العممة لمندرة الدكرية في حاؿ العجز أك الفائض عمى مستكػ ميزاف المدفكعات.
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 .4-1-2حق الدولة لمسحب من صندوق النقد الدولي في حدود الشريحة اال ئتمانية.
 .5-1-2اليبات والمساعدات بالعممة األجنبية:

يمكف لمركز االحتياطيات الدكليػة لمبمػد أف يزيػد مػف خػبلؿ المعكنػات كاليبػات التػي تحصػل عمييػا الدكلػة مػف

الدكؿ االخرػ (بمقاسم . )13-12 ،2008 ،

 .2-2المستوى االمثل لمطمب عمى االحتياطيات الدولية
Optimal level of demand for international reserves:
ينطػػكؼ االحتفػػاظ باالحتياطيػػات الدكليػػة عمػػى تكمفػػة (ألف ىػػذه االحتياطيػػات يجػػب أف تكػػكف سػػائمة أك اقػػرب

لمسػػيكلة حتػػى تكػػكف جػػاىزة لمج ػػكء إلييػػا عنػػد الضػػركرة ك بالسػػرعة المطمكب ػػة) ،يتحمميػػا االقتصػػاد الػػكطني نتيج ػػة
احتفاظػو بيػذه االحتياطيػػات تتمثػل فػػي التضػحية باالسػػتخدامات أك (الفرصػة البديمػػة  )Opportunityلممػكارد التػػي
تمثميا ىذه االحتياطيات ،فبلبد أف يككف ىناؾ تعادؿ بيف التكمفة ك العائد االجتمػاعي حتػى يمكػف تقػدير المسػتكػ

األمثل لبلحتياطيات الدكليػة .بعبػارة اخػرػ ،يجػب اف يكػكف ىنػاؾ تعػادؿ بػيف حجػـ المنػافع المتكقعػة ك بػيف التكمفػة

(بمقاسم :)47 ، 2009 ،

 إذا كانػػت المنػػافع المتكقعػػة أقػػل مػػف تكمفػػة ىػػذه االحتياطيػػات :فيكػػكف ىنػػاؾ حالػػة إف ػراط فػػي ىػػذه االحتياطيػػات
( .) Excess Reserves

 إذا كانت المنافع المتكقعة أكبر مف كمفة ىذه االحتياطيات :فيكػكف مسػتكػ تمػؾ االحتياطيػات أقػل مػف الفرصػة
( .) Deficit

 الكضع االمثل ( )Optimalبالطبع ىك اف تحرص البنكؾ المركزية عمى المعادلة بيف المنافع كالتكمفة.

كما يمكف تحديد أربع مجمكعات مف المتغيرات بصكرة عامة بغية الحكـ عمى مدػ كفاية أك مبلئمة

 adequacyاالحتياطيات الدكلية ،تعد ىذه المجمكعات االربع محددات لمبلحظة تفضيبلت االحتياطيات الدكلية
عبر البمداف (:)Mwase , 2012, 6

أ -تعرض الحساب الجاري لممخاطر .Current account vulnerabilities

ب -تعرض حساب رأس المال لممخاطر .Capital account vulnerabilities
ت -نظام سعر الصرف .Exchange rate regime
ث -تكمفة الفرصة البديمة .Opportunity cost

كتكجد أيضاً عددا مف الضكابط لمحكـ عمى مدػ كفاية االحتياطيات االجنبية منيا( :)Mwase , 2012

 حجم االقتصاد  :Economy sizeحجـ المعامبلت المالية الدكلية ،إذ أنو مف المتكقع أف حجـ االحتياطيات
يزيد مع زيادة حجـ االقتصاد.

 حدوث االزمات :Crisis episodes

 المؤسســات  :Institutionsتػػؤثر نكعيػػة أك جػػكدة المؤسسػػات فػػي الطمػػب عمػػى االحتياطيػػات الدكليػػة ،إذ أف
البمداف التي لدييا مؤسسات ضعيفة قد تحتاج إلى حيازة المزيد مف االحتياطيات مف اجل تعزيز الثقػة  ،كلكػف
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يمكػػف أف تك ػػكف المؤسس ػػات الض ػػعيفة مرتبط ػػة م ػػع حيػػازات أق ػػل م ػػف االحتياطي ػػات ك ق ػػد تس ػػتخدـ الحككم ػػات

الفاسدة احتياطياتيا.

َحظػي الحجػػـ األمثػػل مػػف االحتياطيػػات الدكليػػة الػػذؼ يجػػب أف تمتمكػػو السػػمطات النقديػػة مزيػػداً مػػف النقػػاش فػػي
كدار النقاش حكؿ المعايير التػي يمكػف االعتمػاد عمييػا لتحدي ػ ػ ػ ػ ػد الحجػـ ،أك المسػتكػ األمثػل
االكساط االقتصادية َ

لبلحتياطيات الدكلية .كقامت عمى ذلؾ الكثير مف الدراسات بكضػع معػايير يػتـ عمػى أساسػيا تحديػد الحجػـ األمثػل
مف االحتياطيات الدكلية التي يجب أف تمتمكيا السمطات النقدية (بمقاسم.)13 ،2009 ،

فمػػا ىػػك المسػػتكػ األمثػػل ك المبلئػػـ لبلحتياطيػػات الدكليػػة الػػذؼ يتعػػيف أف تسػػعى إليػػو السػػمطات النقديػػة حتػػى

تككف في كضػع آمػف ك سػميـ يحصػنيا تجػاه الصػدمات الطارئػة كغيػر المتكقعػة ،التػي يمكػف أف يتعػرض ليػا ميػزاف

الم ػػدفكعات (ارتف ػػاع أس ػػعار الػ ػكاردات ،نق ػػص حص ػػيمة الص ػػادرات ،ص ػػعكبات االقتػػراض الخ ػػارجي كتقمب ػػات الفائ ػػدة
نسػػبياً...الػػخ) ك يجعػػل ػ ػ ػ ػ فػػي الكقػػت نفسػػو ػ ػ ػ ػ تكمفػػة ىػػذه االحتياطيػػات عنػػد حػػدكدىا المقبكلػػة اقتصػػاديا؟ (بمقاســم،

.) 48 ،2008

تكجد عدة مقاييس مقترحة في األدب االقتصادؼ تعد مؤش اًر عمى كفاية االحتياطيات مف أىـ ىذه المقاييس:
 نسبة االحتياطيات الدولية إلى االستيرادات ( :) R/IM
كيعتقد أنصار ىذا االمقياس أف نسبة تدكر حكالي  %30مف قيمة االستيرادات سنكيا أك تغطية حجـ االحتياطيػات

مدة ثبلثة أشير مف االستيرادات تعد مستكػ مبلئماً لبلحتياطيات الدكلية.
الكتػػاب أف نسػػبة االحتياطيػػات إلػػى االسػػتيرادات يجػػب أف تت ػراكح فيمػػا بػػيف ()% 40 - 30
كَيػػرػ بعػػض ُ

(بمقاسم. )48 ،2009 ،

ويعد ىذا المؤشر أكثر المؤشرات مالئمة لواقـع البمـدان الريعيـة وحيـدة الجانـب إذ يعتقـد الباحـث متواضـعاً

أن النسبة تزداد كثي اًر في ىذه االقتصادات بسبب التقمبات المفاجئة والمستمرة في سعر موردىا الريعي.
َّ

 استخدام نسبة االحتياطيات إلى عجز ميزان المدفوعات:

تعد االحتياطيات رصيدا لمكاجية العجز  Confront Deficitكلتجنب ما عسى أف تضطر إليو الدكلة مػف

سياسات غير مرغكبة

 مػػف المؤشػرات األخػػرػ التػػي تػػـ اسػػتخداميا داللػػة عمػػى كفايػػة االحتياطيػػات خاصػػة فػػي السػػنكات األخيػرة فػػي الػػدكؿ
ذات األسكاؽ الناشئة  Emerging Market Countriesىي ما أطمق عمييػا أنظمػة التحػذير المبكػر لكقػكع أزمػة
ماليػػة ( Early Warning Systems (EWSك تشػػمل نسػػبة االحتياطيػػات إلػػى عػػرض النقػػكد بػػالمعنى الكاسػػع
( ،)R/M2ك نسبة االحتياطيات إلى الديكف الخارجية قصيرة األجل )( ( R/STEDبمقاسم)51-49 ،2009 ،

أ-

نسبة االحتياطيات إلى عرض النقود بالمعنى الواسع ()R/M2

يمكف مف خبلؿ ىذه النسبة معرفة درجة ىركب رؤكس األمكاؿ التػي مػف شػأنيا ىػي األخػرػ أف تضػغط

عمى االحتياطيات أك قياس درجة الثقة في العممة ،ك مدػ كفاءة النظاـ المصرفي(بمقاسم.)2009 ،
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لذلؾ فاف الحفاظ عمػى احتياطيػات دكليػة بمػا يعػادؿ  %20 - 5مػف عػرض النقػد بػالمفيكـ الكاسػع ()M2

يعد حجـ أمثل لبلحتياطيات الدكلية لتككف قادرة عمى دعـ الثقة فػي قيمػة العممػة المحميػة فػي حػاؿ حػدكث أزمػة
العممػػة  Currency crisisكىػػذه النسػػبة ميمػػة خصكصػػا بالنسػػبة لمػػدكؿ التػػي يتميػػز فيي ػا النظػػاـ المص ػرفي
بالضعف(.) Dominguez, 2011, 3

ب -نسبة االحتياطيات إلى الديون الخارجية قصيرة األجل )( R/STED

ػيف
يعػػادؿ الحجػػـ االمثػػل لبلحتياطيػػات الدكليػػة فػػي ضػػكء ىػػذا المعيػػار ،قيمػػة كافػػة إلت ازمػػات الػػديكف التػػي َيحػ ُ
مكعػد اسػػتحقاقيا خػػبلؿ مػػدة أالثنػي عشػػر شػػي اًر(في حالػػة حػػدكث االختفػاء المفػػاجئ لتػػدفقات رؤكس االمػكاؿ قصػػيرة

االجل(.) Dominguez, 2011, 3

َ .3ظى ٔطٛاطاخ طؼز انصزف ف ٙانؼزاق نهًذج (.)2015-2004

بعػػد أحػػداث عػػاـ  ،2003كحصػػكؿ البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي عمػػى اسػػتقبلليتو فػػي رسػػـ كتنفيػػذ سياسػػتو النقديػػة

بمكجب القانكف رقـ  56لسنة  ،2004كبدأ عممية إعادة ىيكمة االقتصاد العراقي مف أجػل بنػاء مرتكػزات قكيػة ليػذا

االقتصاد في اطار التكجو نحك اقتصاد السكؽ ،كاف يتكجب عمى صناع السياسة النقدية المجكء إلى نظػاـ صػرؼ
يتبلءـ مع التطكرات االقتصادية الحاصمة كيستطيع تحقيق التحسف كاالستقرار في قيمة الدينار العراقي.

في أكاخر عاـ  2003أقاـ البنؾ المركزؼ العراقي مػزاد العممػة االجنبيػة ليضػع حػد لمتعدديػة الرسػمية ألسػعار

الصرؼ في العراؽ كما أفرزتو مف تشكىات ،كاعتمػاد نظػاـ الصػرؼ المعػكـ المػدار كمػا معمػف  ،De jureإذ يتحػدد
سعر الصرؼ كفق آلية العػرض كالطمػب ،كلكػف تحػت رقابػة كاشػراؼ البنػؾ المركػزؼ لخطػكرة كأىميػة سػعر الصػرؼ

في االقتصاد العراقي.

كأَضحى مزاد العممة االجنبية يمثل المجاؿ الم ِ
بلئـ في تحديد سعر الصػرؼ الػذؼ ترمػي إليػو السياسػة النقديػة
ْ
ُ
كتعتمده مثبتاً اسمياً  Nominal anchorأك ىدفاً كسيطاً  Intermediate Targetلمسياسػة النقديػة بغيػة تحقيػق
ىدفيا النيائي متمثبلً باستقرار المستكػ العاـ لؤلسعار كالحد مف الضغكط التضخمية.
سػػاىـ م ػزاد العممػػة االجنبيػػة فػػي تحقيػػق ت ػكازف مػػابيف عػػرض العممػػة المحميػػة ( الطمػػب عمػػى العممػػة االجنبيػػة)

كالطمػػب عم ػػى العمم ػػة المحمي ػػة (ع ػػرض العمم ػػة االجنبي ػػة) ( الشـــبيبي ،)27-26 ،2007 ،مم ػػا ق ػػاد إل ػػى تحس ػػيف
كاس ػػتقرار س ػػعر ص ػػرؼ الدكالر/ال ػػدينار خ ػػبلؿ الم ػػدة ( )2015-2004كى ػػك مح ِ
صػ ػَمة مباشػ ػرة لزي ػػادة االحتياطي ػػات
َُ
الدكلية لدػ البنؾ المركزؼ العراقي المتأتية أساساً مف جػراء قيػاـ األخيػر بتنقيػد العكائػد النفطيػة لمحككمػة التػي تمثػل

المصدر الكحيد لمعممة األجنبيػة (صـالح ،)5 ،2011 ،إذ بمغػت االحتياطيػات الدكليػة لػدػ البنػؾ المركػزؼ الع ارقػي
مػػا يقػػارب  74مميػػار دكالر فػػي نيايػػة عػػاـ  2013كىػػي األعمػػى فػػي تػػاريخ العػراؽ النقػػدؼ كالتػػي تعػػد غطػػاء لمعممػػة
العراقية كساندة لقيمتيا.

يبلحػع مػػف خػبلؿ الجػػدكؿ ()1الػذؼ يشػػير إلػى مسػػارات تطػكر سػػعر صػرؼ االدكالر/الػػدينار لممػػدة (2015-

 ،)2004ارتفاع سعر صرؼ الدينار بصكرة كبيرة نسبياً بعد الشػركع بتطبيػق مػزاد العممػة ليبمػغ سػعر الصػرؼ فػي
عاـ  0.000688705( 2004دكالر  /دينػار) حسػب سػعر مػزاد العممػة ك( )0.000688231حسػب السػعر فػي
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السػػكؽ المػكازؼ ،بعػػد اف بمػػغ سػػعر الصػػرؼ عػػاـ  ، )0.000516( 2003اف االرتفػػاع كالتحسػػف فػػي سػػعر صػػرؼ

الدينار خبلؿ المدة ( )2004 -2003كاف يقارب ( )%50في السكؽ المكازؼ لمصرؼ.

بعد ذلؾ عاكد سػعر صػرؼ الػدينار التػدىكر عػاـ  2005ليبمػغ ( )0.000680735حسػب سػعر مػزاد العممػة

ػدىكر طفيفػاً ناجمػاً عػف تػدىكر األكضػاع األمنيػة
ك( )0.000679348في السكؽ المػكازؼ لمصػرؼ ،اال أنػو يعػد ت اً

في تمؾ المدة ،إذ عاكد االرتفاع كالتحسف بكتيرة مستمرة خبلؿ المدة ( )2008-2006في السكقيف المركزية ممثمػة

بم ػزاد العممػػة األجنبيػػة كالسػػكؽ المكازيػػة ،أمػػا المػػدة المحصػػكرة بػػيف ( )2014-2009فشػػيد سػػعر صػػرؼ الػػدينار

استقرار ممحكظاً في السكؽ المركزية لمصرؼ ،ك أف التحسف في قيمة الدينار العراقي لممدة ( )2014-2004كػاف
يقارب ( )%24في السكؽ المركزية لمصرؼ كما يقارب ( )%20في السكؽ المكازيػة لمصػرؼ الجػدكؿ( ،)1كمػا أف
التحسف الذؼ حدث في قيمة العممة العراقية خبلؿ ىذه المدة زاد مف ثقة االفراد بالدينار نسبياً ،كضيق نكعاً ما مػف
ظاىرة الدكلرة التي يعاني منيا االقتصاد العراقي.

يض َػمحل
يمكف القكؿ بأف االختبلؼ بيف سعر الصرؼ في السػكؽ الرسػمي كسػعره فػي السػكؽ المكازيػة بػات ْ

تدريجاً خبلؿ المدة ( ،)2014-2004كاصبح الفارؽ بيف السعريف طفيف جداً باستثناء  2015اتسعت الفجكة بيف
السػػعريف قمػػيبلً كمػػا فػػي الشػػكل( ،)1ك يعػػزػ ذلػػؾ إلػػى المػػادة  50مػػف قػػانكف مكازنػػة  2015التػػي تضػػمنت تحديػػد

سقف المبيعػات مػف العممػة االجنبيػة فػي النافػذة بػػ()75مميػكف دكالر يكميػاً ،كعمػى الػرغـ مػف تطبيػق ىػذه المػادة مػف
قبل المركزؼ العراقي ألياـ قميمة كمف ثـ التخمي عنيا ،إال أف دخكؿ التكقعات حيػز التحفيػز لظػاىرة إنخفػاض سػعر
صرؼ الدكالر /الدينار قاد إلى إتساع الفجكة بيف السعريف ،فضػبلً عػف ت ارجػع أسػعار الػنفط العالميػة فػي نيايػة عػاـ

 2014كاألحداث السياسية كاألمنية ف ٟاٌثالد.

تمكف مزاد العممة مف إشباع الطمػب عمػى العممػة األجنبيػة خػبلؿ المػدة ( ، )2015-2004كجعمػو القائػد فػي

تحديػػد سػػعر الصػػرؼ ،كبالتػػالي كلػػى مػزاد المركػػزؼ الكعػػاء الػػذؼ مػػنح السياسػػة النقديػػة لمبنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي قػػدرة

عمى التدخل لفرض االستقرار في قيمة الدينار العراقي متبكعاً باالستقرار النسبي في المستكػ العػاـ لؤلسػعار كالحػد
مف تزايد معدالت التضخـ.
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انجذٔل ( )1تطٕر طؼز صزف انذٔالر  /انذُٚار ف ٙانظٕل ٍٛانزطًٔ ٙانًٕاس٘ نهًذج()2015-2004
انظُٕاخ

طؼز انصزف
انذٔالر/انذُٚار
ف ٙانظٕق انزطًٙ

يؼذل انًُٕ انظُٕ٘
%

طؼز انصزف
انذٔالر/انذُٚار
ف ٙانظٕق انًٕاسٚح

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0.000688705
0.000680735
0.000681663
0.000796813
0.000838223
0.000854701
0.000854701
0.000854701
0.000857633
0.000857633
0.000857633
0.000857633

ــــــــــ
)(1.15
0.13
16.89
5.19
1.96
0
0
0.34
0
0
0

0.000688231
0.000679348
0.000677966
0.000789266
0.000831255
0.000846024
0.00084317
0.00083612
0.00081103
0.000819672
0.000823952
0.000813135

يؼذل انًُٕ
انظُٕ٘ %
ـــــــــ
))1.29
)(0.20
16.41
5.32
1.77
)(0.33
)(0.83
)(3.00081
1.11
1.44
-1.31

المصدر:

 اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال.(2014-2004( .ٟانُشزاخ انظُٕٚح ،تغذاد :اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌالحصاء ٚاالتحاث. اٌثٕه اٌّشوض ٞاٌؼشال .)2015( .ٟاسؼاس اٌصشل ِٓ تذا٠ح اٌّضاد ٌٚغا٠ح ِٚ، 2015/2/19آ ٌٚ 2015 / 4 / 6غا٠اح 2015 / 11 / 18 ،تغذاد ِ ،ضاد اٌؼٍّح https://www.cbi.iq/index.php?pid=CurrencyAuctions :
 ِؼذي إٌّ ِٓ ٛػًّ اٌثاحج ،اٌم ُ١داخً االلٛاط ساٌثح.الشكل ( )1تطورسعرصرف الدوالر  /الدينار في السوقين الرسمي والموازي لممدة()2013-2004

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2009

سعر الصرف الموازي

2015

0.001
0.0009
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004
0.0003
0.0002
0.0001
0

سعر الصرف الرسمً

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول (.)1
عُ ٘زا وٍٗ ُ٠خاس تساؤي ِفادِٖ :ا٘ٔ ٛظاَ اٌصشل اٌّطثك فؼالً ِٓ لثً اٌس١اسح إٌمذ٠ح ف ٟاٌؼشاق غٛاي اٌّذج(2013-
فِ ٟخ َ
)2004؟ إر أصثح ٘زا االِش ِخ١شا ً ٌٍزذي ف ٟوً ِىاْ ،خصٛصا ً ٚاْ اٌشأ ٞاٌسائذ ٌذ ٜصٕاع اٌس١اسح إٌمذ٠ح ٚاٌّؼٍٓ ِٓ لثً اٌثٕه
اٌّشوض ٞاٌؼشال ٛ٘ ٟاْ ٔظاَ اٌصشل ف ٟاٌؼشاق خالي ٘زٖ اٌّذج ٘ٔ ٛظاَ اٌصشل اٌّؼ َٛاٌّذاس،Managed float 4

 4لـ يتضمف قانكف البنؾ المركزؼ العراقي رقـ  56لعاـ  2004نصاً صريحاً يكضح نظاـ الصرؼ في العراؽ ،إال أف إلغاء متطمبات غطاء
العممة المنصكص عمييا كفق المادة  40مف القانكف السابق ،كفي الكقت نفسو تأكيد القانكف الجديد لمبنؾ المركزؼ العراقي عمى اىمية
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يمكن القول ان نظام الصرف الفعمي المطبـق فـي العـراق خـالل المـدة ( )2008-2004ىـو نظـام صـرف

معوم مدار  ، Managed floatوىو يطابق النظام المعمن من قبل البنك المركزي العراقي.

أن نظام الصرف انفؼه De factoٙالمطبق بحكم الواقع في العراق خالل المدة ( )2013-2009ىو
كما َّ

نظام صرف ثابت ،بذلك فيو يختمف عن النظام المعمن  De jureمن قبل البنك المركزي العراقي.5

 .4االحتياطيات الدولية في ظل إدارة سعر صرف الدينار وتدحرج أسعار النفط العالمية لممدة (.)2015-2004

 .1-4تطور االحتياطيات الدولية في العراق وأسعار النفط العالمية لممدة (.)2015-2004

تت ػراكـ االحتياطيػػات الدكليػػة مػػف ج ػراء حركػػة القطػػاع الخػػارجي لبلقتصػػاد أك مي ػزاف المػػدفكعات( فػػي الجػػزء
الخػػاص مػػف الحسػػاب ال أرسػػمالي كالمػػالي فق ػرة التسػػكيات كتغيػػر االحتياطيػػات كبإشػػارة محاسػػبية تغػػاير كاقػػع التحقػػق

فاالضافة بإشارة سالبة كالتناقص بإشارة مكجبة) ،إذ إف ىذه االحتياطيات تتغير نقصاناً كزيادة في ظػل ىػذه الحركػة
الخارجيػػة ،كمػػا اف الكظيفػػة االساسػػية التػػي تمارسػػيا االحتياطيػػات الدكليػػة تتجسػػد فػػي الحػػد مػػف التع ػرض لؤلزمػػات
الخارجيػػة ،عبػػر تػػكفير سػػيكلة كافيػػة بالعممػػة األجنبيػػة إلمتصػػاص الصػػدمات كالمحافظػػة عمػػى اسػػتقرار سػػعر صػػرؼ

العممػػة المحميػػة .كفػػي دكلػػة نفطيػػة مثػػل الع ػراؽ ،ي ػرتبط ارتفػػاع اك انخفػػاض االحتياطيػػات الدكليػػة ،اساس ػاً ،بالعكائػػد

النفطية مف العممة االجنبية كاستخدامات ىذه العكائد سكاء مف قبل الدكلة أك القطاع الخاص.

تنامػػت االحتياطيػػات الدكليػػة كتطػػكرت لػػدػ البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي ،بعػػد احػػتبلؿ العػراؽ كالتغيػرات السياسػػية،

بشكل كبير خبلؿ المدة ( ،)2013-2004بسبب رفع الحصػار االقتصػادؼ عػف العػراؽ عمميػاً كزيػادة أسػعار الػنفط

كم ػػا الج ػػدكؿ ف ػػي الج ػػدكؿ ( )2كصػ ػادراتو كم ػػف ث ػػـ عكائ ػػده ،إذ أف العكائ ػػد النفطي ػػة تش ػػكل م ػػا يق ػػارب  %95م ػػف

االحتياطيات الدكلية لمعراؽ.

بعػد حصػكؿ البنػؾ المركػزؼ عمػى االسػتقبللية بمكجػب القػانكف رقػـ  56كالصػادر عنػو عػاـ  2004انفصػمت

مكارد الحككمة المركزية بالعممة االجنبية عف االحتياطيات الدكلية لمبنؾ المركزؼ.

يكضح الجدكؿ ( )2تطكر االحتياطيات الدكلية لدػ البنؾ المركػزؼ الع ارقػي كأسػعار الػنفط فػي سػمة أكبػؾ،

ففي ( (2004كما تبلىا شيدت االحتياطيات الدكليػة لػدػ المركػزؼ الع ارقػي كاسػعار الػنفط إرتفاعػاً ُمط ِػرداً بإسػتثناء
العاـ ( )2009إذ انخفضت االحتياطيات بما يقارب ( )%10نػاجـ عػف ت ارجػع الطمػب عمػى الػنفط الخػاـ  ،كبالتػالي
انخفػػاض سػػعره فػػي السػػكؽ العالميػػة بمػػا يقػػرب ( )%35بفعػػل األزمػػة الماليػػة التػػي شػػيدىا العػػالـ فػػي ذلػػؾ العػػاـ ،فػػي
حػػيف ارتفعػػت االحتياطيػػات خػػبلؿ المػػدة ( )2013 -2004بمػػا يقػػارب ( )%691مقترنػػة بارتفػػاع أسػػعار الػػنفط بمػػا
االحتياطيات الدكلية كحسف ادارتيا كاالحتفاظ بيا ،يفسر كل ذلؾ عمى أنو إعبلف مف قبل البنؾ المركزؼ العراقي عف نظاـ سعر صرؼ أكثر
مركنة ،كيمكف كصفو بػ(التعكيـ المدار)(حسن.)87 ،2007 ،

كما أكد صندكؽ النقد العربي خبلؿ دكرة أقاميا عف "االستقرار المالي" أف نظاـ الصرؼ في العراؽ ىك نظاـ (معكـ مدار)(جريدة االتحاد،

.)www.alittihad.ae،2012
5

لممزيد راجع (داغر وميوس( )16-11 ،2015 ،ميوس.)87-72 ،2015 ،
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يقػػرب ( )%193.67لممػػدة نفسػػيا ،كىػػذا مػػا يكضػػحو الشػػكل ( )2إذ تسػػير االحتياطيػػات الدكليػػة فػػي الع ػراؽ باتجػػاه
كاحد مع أسعار النفط.

بينم ػ ػ ػػا ش ػ ػ ػػيدت االحتياطي ػ ػ ػػات تراجعػ ػ ػ ػاً ممحكظػ ػ ػ ػاً ع ػ ػ ػػامي ( )2015-2014إذ كص ػ ػ ػػمت ع ػ ػ ػػاـ  2015إل ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػا

يقرب()51.67مميار دكالر الجدكؿ ( )2كبنسبة انخفاض عف  2013تقدر بػػ( )%30.5كىػذا الت ارجػع جػاء بفعػل عكامػل
مف أىميا الظركؼ السياسية كاألمنية في العراؽ كاستمرار العمميات العسكرية كالحرب ضد داعش مما زاد مف اسػتيرادات
ترجػػع أسػػعار الػػنفط العالميػػة حيػػث كػػاف
الع ػراؽ مػػف األسػػمحة كاألعتػػدة إلدامػػة زخػػـ المعركػػة ضػػد االرىػػاب ،فض ػبلً عػػف ا

متكسػػط سػػعر الػػنفط عػػاـ  2015مػػا يقػػرب ( )$49.4دكالر لمبرميػػل ،كعمػػى الػػرغـ مػػف كػػل الظػػركؼ آنفػػة الػػذكر إال أف

ػزـ بالػدفاع عػف سػعر الصػرؼ الػدينار فػي نافػذة العممػة مسػتيدفاً بػذلؾ المحافظػة عمػى اسػتقرار
البنؾ المركزؼ الع ارقػي ممت ب
سعرؼ نسبي.
انجذٔل ( )2تطٕر االحتٛاطٛاخ انذٔنٛح ف ٙانؼزاق ٔأطؼار انُفظ انؼانًٛح نهًذج()2015-2004
انظُٕاخ

االحتٛاطٛاخ انذٔنٛح
يهٛار دٔالر

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

9.3957
13.5197
18.0122
30.1633
48.8096
43.8849
49.9392
59.7073
66.5052
74.3016
63.72
51.67

أطؼار انُفظ ف ٙطهح أٔتك
يؼذل انًُٕ %
دٔالر نهثزيٛم
---44
33
67
62
-10
14
20
11
12
-14
-18

36.05
50.64
61.08
69.08
94.45
61.06
77.45
107.46
109.45
105.87
96.29
49.49

يؼذل انًُٕ %
40.47
20.61
13.09
36.72
-35.35
26.84
38.74
1.85
-3.27
-9.04
-48.60

المصادر:

البنؾ المركزؼ العراقي .)2014 ،2012 ،2009 ،2006( .النشرات السنوية ،بغداد :المديرية العامة لبلحصاء كاالبحاث.

 البنؾ المركزؼ العراقي.)2015( .المؤشرات الماليةاالساسية ،KFIبغداد :المديرية العامة لئلحصاء كاالبحاث.- OPEC, Annual Statistical Bulletin, several issues, (www.opec.org).
 -استخذَ اٌثاحج ٌتح ً٠ٛلّ١ح االحت١اغ١اخ ِٓ اٌذٕ٠اس اٌ ٝاٌذٚالس سؼش اٌصشل ف ٟاٌسٛق اٌّٛاص٠ح ف ٟسٕح اٌتح.ً٠ٛ
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الشكل ) )2تطور االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي العراقي واسعار النفط العالمية لممدة ()2015-2004
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول (.)2

. 2-4المستوى االمثل لالحتياطيات في العراق لممدة (.)2015-2004

لغػرض القيػػاس الكمػي لمحجػػـ المبلئػػـ مػف االحتياطيػػات الدكليػػة يجػب األخػػذ بالحسػػباف كاقػع االقتصػػاد المعنػػي

بذلؾ القياس مف ظركؼ سياسية كاقتصادية كما يتعرض لو كما يعانيو مف مشاكل كأزمات.

ُيعػػد أكثػػر المقػػاييس اسػػتخداماً لكفايػػة االحتياطيػػات خاصػ ًة فػػي البمػػداف الناميػػة ،ىػػك المقيػػاس الػػذؼ يبػػيف القػػدرة
عمى تمكيل االستيرادات في حاؿ نقص االحتياطيات مف الصػادرات المعبػر عنيػا بعػدد شػيكر االسػتيرادات ،كلتَ َمّيػز

االقتصاد العراقي بارتفاع درجة التركز السمعي لمصادرات كافتقارىا لمتنكع كاقتصارىا عمى النفط الخاـ سػمع ًة أساسػي ًة
لمتصػػدير ،فػػي حػػيف تكجػػد درجػػة عاليػػة مػػف التنػػكع باالس ػتيرادات ،لػػذا فأنػػو مػػف المبلئػػـ اسػػتخداـ نسػػبة االحتياطيػػات
الدكلي ػػة إل ػػى االس ػػتيرادات ( )R/IMلتقي ػػيـ كفاي ػػة اإلحتياطي ػػات الدكلي ػػة .كتع ػػد س ػػتة ش ػػيكر تغطيػ ػ ًة كافيػ ػ ًة بخ ػػبلؼ
المعركؼ في المصادر( 4-3اشير) نظ اًر لمريعية الشديدة في االقتصاد العراقي.
قػػد ي ػػذىب االعتق ػػاد إل ػػى أف تغطي ػػة االحتياط ػػات لبلسػػتيرادات مفض ػػمة ف ػػي حال ػػة الش ػػيكر األكث ػػر متناس ػػيف أف

االحتياطيات تكضع في إدارة إستثمارية قريبة السيكلة التامة كال تشكل عكائدىا أث اًر كبي اًر حارمة االقتصاد مف فرص
إسػػتثمارية ممكنػػة عبػػر االسػػتثمار طكيػػل األمػػد خػػارج إطػػار االحتياطيػػات .إذف العب ػرة فػػي المكازنػػة مػػا بػػيف التحػػكط
بالشيكر األكثر كالعائد المحتمل األكبر.

يكضػػح الجػػدكؿ ( )3القيمػػة السػػنكية كالشػػيرية لئلسػػتيرادات كنسػػبة اإلحتياطيػػات لئلسػػتيرادات لممػػدة (2015-

 ،)2004إد يبلحع أف نسبة تغطية االحتياطيات إلى االستيرادات لعػاـ  2004ارتفعػت مػف  5.2شػير حتػى بمغػت

اقصاىا عاـ ( )2007بما يقارب ( )21شير تقريباً ،بعدىا تراكحت ىذه النسبة حكؿ متكسػط  17شػير تقريبػاً ،ممػا
يعني أف االحتياطيات الدكلية أعمى بكثير مف القاعدة األساسية التي تبمغ  6أشير.

78

الجدول ()3
القيمة السنوية والشيرية لإلستيرادات ونسبة اإلحتياطيات لإلستيرادات لممدة ( )2015-2004مميار دوالر
انظُٕاخ

االحتٛاطٛاخ انذٔنٛح
)(1

لًٛح االطتٛزاداخ*
طُٕٚا
)(2

لًٛح االطتٛزاداخ
شٓزٚا
)(3

َظثح االحتٛاطٛاخ
نالطتٛزادخ %
)(4

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

9.3957
13.5197
18.0122
30.1633
48.8096
43.8849
49.9392
59.7073
66.5052
74.3016
63.72
51.67

21.3023
20.0022
18.7075
16.6225
30.1712
32.6733
37.328
40.6325
47.7986
50.44
45.2
44.5

1.7751
1.6668
1.5589
1.3852
2.5142
2.7227
3.1106
3.3860
3.9832
4.2033
3.7666
3.7083

5.292780592
8.110927798
11.55399706
21.77528049
19.41305616
16.11771079
16.05417917
17.63336246
16.69635512
17.67682791
16.91681416
13.93348315

المصادر:

البنؾ المركزؼ العراقي .)2014 ،2012 ،2009 ،2006( .النشرات السنوية ،بغداد :المديرية العامة لبلحصاء كاالبحاث.

 * قيمة االستيرادات لعاـ  2015تقديرات أكلية مف البنؾ المركزؼ العراقي  ،المديرية العامة لبلحصاء كاالبحاث. العمود ( )3ك ( )4مف عمل الباحث ،قيمة االستيرادات شيريا العمود ( )3تـ التكصل الييا باستخراج الكسط الحسابي..3-4استنزاف االحتياطيات الدولية وانضباط السياسة المالية في العراق (.)2015-2004
 .1-3-4استقرار سعر صرف الدينار واستنزاف االحتياطيات الدولية.

في ظل نظاـ مالي يفتقر بشدة لمعمق  Dis monetizing and nonfinancial depthكارتفاع السيكلة

المصرفية كأسعار الفائدة المكجية إدارياً تككف القنكات المعتادة النتقاؿ أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي
غير فاعمة إلى حد كبير .بالتالي ،فإف األداة األساسية المتاحة أماـ المركزؼ العراقي ىي التدخل في سكؽ الصرؼ

االجنبي ،إذ أف سعر الصرؼ الثابت بحكـ الكاقع  De factoعاد بالفائدة عمى االقتصاد العراقي(صندوق النقد

الدولي.)19 ،2013 ،

إال أف المحافظة عمى سعر صرؼ ثابت كمستقر تحقق مف خبلؿ مباشرة المركزؼ العراقي باستبداؿ العممة

القديمة كدخكؿ العممة الجديدة لمتداكؿ ،كما القتو مف قبكؿ عاـ إذ تكافر األماف كصعكبة التزكير كالتبلعب بحقكؽ

كعده خزيناً جيداً لمقيمة(المركزي ،)13 ،2003 ،فضبلً
حاممييا ،مما زاد مف الطمب عمى الدينار العراقي الجديد ّ
عف قياـ المركزؼ بتنظيـ مزاد العممة كضخ جزء كبير مف العممة األجنبية مف أجل تحقيق تكازف حقيقي بيف الطمب
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كالعرض عمى العممة األجنبية في سكؽ الصرؼ ،إذ بمغت مبيعات البنؾ المركزؼ مف العممة األجنبية  6.1مميار

دكالر عاـ  ،2004استمر االرتفاع في مبيعات المركزؼ مف العممة االجنبية حتى بمغت أعمى مستكػ ليا عاـ
 2013ما يقارب  53.8مميار دكالر بنسبة ارتفاع تقارب  %781.4بالمقارنة مع عاـ  2004الجدكؿ (.)4

ُيبلحع مف الجدكؿ(  )4ارتفاع مشتريات المركزؼ مف الدكالر مف ك ازرة المالية مف عاـ  2003حتى كصمت
ألعمى مستكػ ليا عاـ  2013بكاقع  62مميار دكالر ،كمف ثـ عاكدت االنخفاض عاـ  2014إلى ما يقارب 47

مميار دكالر بسبب انخفاض االيرادات النفطية الناجـ عف انخفاض أسعار النفط إذ كصمت مشتريات المركزؼ مف
العممة االجنبية مف ك ازرة المالية إلى ما يقرب  32.5مميار دكالر عاـ .2015

يكضح الجدكؿ( )4تطكر مشتريات البنؾ المركزؼ مف العممة االجنبية مف ك ازرة المالية كمبيعاتو مف العممة

األجنبية في المزاد كنسبتيا إلى االحتياطيات الدكلية التي بحكزتو ،إذ بمغ متكسط ىذه النسبة لممدة (2012-

 )2004ما يقارب  ،%67في ما بمغت ىذه النسبة أعمى مستكػ ليا عاـ  2014بما يقارب  ، %81اخي اًر عاـ
 2015بمغت ىذه النسبة  ،%68ىذه النسب المرتفعة تكضح مدػ استنزاؼ االحتياطيات الدكلية لمبنؾ المركزؼ
العراقي لمدفاع عف استقرار سعر صرؼ الدينار أمبلً في تحقيق االستقرار السعرؼ.
الجدول ()4

مزاد العممة االجنبية لمبنك المركزي العراقي لممدة ( )2015-2004مميار دوالر
يثٛؼاخ انثُك
يشتزٚاخ انثُك
انظُٕاخ انًزكش٘ يٍ انؼًهح انًزكش٘ يٍ انؼًهح االحتٛاطٛاخ انذٔنٛح
ف ٙانًشاد
يٍ ٔسارج انًانٛح
9.3957
6.108
10.352
2004
13.5197
10.462
14.854
2005
18.0122
11.175
18
2006
30.1633
15.98
26.7
2007
48.8096
25.869
45.5
2008
43.8849
33.992
23
2009
49.9392
36.171
41
2010
59.7073
39.798
51
2011
66.5052
48.649
57
2012
53.838
74.3016
62
2013
51.728
63.72
47.5
2014
51.67
35.34
32.5
2015
المصادر:

َظثح انًثٛؼاخ
نالحتٛاطٛاخ
%
65
77
62
52
52
77
72
66
73
72
81
68

-

البنؾ المركزؼ العراقي 2015 ،2014 ،2012 ،2009 ،2006 ،2003( .تقديرات أكلية) .النشرات السنوية ،بغداد :المديرية العامة

-

البنؾ المركزؼ العراقي )2015-2004(.بيانات النافذة  ،بغداد  :المديرية العامة لبلحصاء كاالبحاث.

لبلحصاء كاالبحاث.
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في خضـ ىذا كمو يثار التساؤؿ اآلتي  :ما ىي القيكد التي تكلد ميكؿ تضخمية تخل باالستقرار السعرؼ

كتجعل البنؾ المركزؼ العراقي يستنزؼ قد اًر كبي اًر مف االحتياطيات الدكلية لممحافظة عمى استقرار سعر صرؼ

الدينار؟ ىذا ما يحاكؿ الباحث تفسيره في الفقرة التالية مف ىذا المبحث.

 .2-3-4ثبات سعر صرف الدينار وانضباط السياسة المالية في العراق لممدة (.)2015-2004
يمػػكؿ االنفػػاؽ الحكػػكمي فػػي العػراؽ  ،كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي الػػدكؿ النفطيػػة الناميػػة األخػػرػ ،بشػػكل أساسػػي عػػف

طريػػق االي ػرادات النفطيػػة ،حيػػث تبػػادؿ الحككمػػة العممػػة االجنبيػػة مػػع البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي لمحصػػكؿ عمػػى مبػػالغ
كافية مف العممة المحمية لتمكيل انفاقيا في الداخل ،في ىذه الحاؿ تتكسع القاعدة النقدية تبعاً ليذه اآللية.
يمكف تكصيف االنفاؽ الحككمي كحركتو في االقتصاد العراقي كفق مرحمتيف :

األولــى :إف الطمػػب الكمػػي الفػػائض عمػػى السػػمع القابمػػة لممتػػاجرة  Tradableالػػذؼ يكلػػده التكسػػع الكبيػػر فػػي االنفػػاؽ

الحككمي كفي جانبو الجارؼ (االستيبلكي) يتـ اشباعو عف طريق االستيرادات التي تعني ضمناً زيػادة الطمػب عمػى
العممة االجنبية األمر الذؼ يقكد الى ميكؿ تضخمية تقيد أىداؼ السياسة النقدية في الحفاظ عمى االستقرار السعرؼ
كتزيد مػف تكمفػة سياسػة التػدخل فػي سػكؽ الصػرؼ لمبنػؾ المركػزؼ الع ارقػي عبػر ضػخ مبػالغ كبيػرة مػف االحتياطيػات

الدكلية ،كبالتالي استنزاؼ ىذه االحتياطيات (صالح. )1 ،2012 ،

الثانيــة :الطمػػب الكمػػي عمػػى السػػمع كالخػػدمات غيػػر القابمػػة لممتػػاجرة ( Non Tradableا ارضػػي ،سػػكف ،خػػدمات
ادارية ،مجارؼ ،كغيرىا كثيرا) ،فعندما يككف النػاتج المحمػي لمسػمع غيػر القابمػة لممتػاجرة ذك مركنػة عػرض منخفضػة

جداً في األجػل القصػير ،فبعػد نقطػة معينػة مػف ت ازيػد الطمػب الكمػي عمػى ىػذه السػمع تبػدأ أسػعارىا باإلرتفػاع كمػف ثػـ
تنعدـ مركنة العرض عند الكصكؿ الى الطاقة االنتاجية القصكػ كما يحدث مثبلً في االراضي السكنية في العػراؽ،

كأف االنفػػاؽ الحكػػكمي الػػداخمي يتحػػدد نق ػدياً فػػي بػػادغ األمػػر ثػػـ يتحػػدد محت ػكاه الحقيقػػي فػػي ضػػكء المسػػتكػ العػػاـ
لؤلسعار كعبر المعادلة اآلتية(برييي:)113-111 ،2012 ،
كباعادة ترتيب المعادلة نحصل عمى:
إذ أف:

 :الناتج المحمي الحقيقي مف السمع كالخدمات غير القابمة لممتاجرة.

 :االنفاؽ الحككمي الداخمي بالعممة المحمية :الدينار.

 :المستكػ العاـ لؤلسعار.

 :جزء مف االنفاؽ الخاص المرتبط باالنفاؽ الحككمي الداخمي.

 :جزء مف االنفاؽ الخاص المرتبط بالناتج الحقيقي مف السمع كالخدمات غير القابمة لممتاجرة.
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كبما اف

ك

ثكابت يمكف اف يختزؿ المقدار

الى ثابت ايضاً كليكف  fكبذلؾ تصبح المعادلة كاآلتي:

بمكجب ىذه المعادالت البسيطة ،كفي ظل افتراض ثبكت  yفي االجل القصير فاف المستكػ العاـ
لبلسعار يتغير بتغير االنفاؽ الحككمي الداخمي ،أؼ أف التغير النسبي في القاعدة النقدية المحفزة باالنفاؽ الحككمي
يساكؼ مستكػ التقمب السعرؼ.

بذلؾ فإف الميكؿ التضخمية في العراؽ ناجمة عف فائض الطمب الكمي عمى السمع القابمة لممتاجرة المتكلد

مف التكسع باالنفاؽ الحككمي بميل نحك االنفاؽ الجارؼ (االستيبلكي ) الذؼ يتـ اشباعو عف طريق االستيرادات،
كذلؾ تبدأ الضغكط التضخمية بالتصاعد عند زيادة الطمب الكمي كاقتراف ىذه الزيادة بتغير في بنيتو لمصمحة السمع

غير القابمة لممتاجرة (جورج .)90 ،2012،

لكف ثمة مفارقة في االقتصاد العرقي ،إذ أصبحت أسعار السمع غير القابمة لممتاجرة تماثل ما ىك عميو في

اح يخضع لما يعرؼ بأثر  ،6Balassa-Samuelsonعمى الرغـ
البمداف المتقدمة ،كبالتالي فإف ىذا االقتصاد ر َ
مف ككنو اقصاد ذات طبيعة ريعية عالي االستيبلؾ محدكد النمك في قطاعاتو السمعية كالخدمية.
المفارقة األخرػ ،ىي أف العراؽ أصبح يستكرد بشكل كبير الخدمات كالميارات كالمتطمبات الخدمية مثل

(اتساع الخدمات الطبية الخارجية التي كانت متكافرة محمياً  ،خدمات الشركات االمنية  ،شراء السكف خارج العراؽ،

قياـ شركات اجنبية بتنفيذ مشاريع اسكاف كجمب مستمزمات العمل كالبناء ،فضبلً عف لكازـ البنية التحتية كاساسياتيا
كمتطمباتيا ككثير مف الميارات ) .كل ىذه الخدمات كالمتطمبات تعد جزء كبير مف السمع كالخدمات غير القابمة

لممتاجرة لكف في العراؽ تحكلت الى سمع كخدمات قابمة لممتاجرة يتـ اشباع الطمب الكمي عمى ىذه السمع عبر

االستيراد الكثيف ،كبالتالي فانيا اخذت تخضع لقانكف السعر الكاحد ،ىذا االمر يكلد ضغكط تضخمية كقيد عمى

االستقرار السعرؼ في العراؽ ناجـ عف نمك االنفاؽ الحككمي كعمى الخصكص شقو التشغيمي في المكازنة العامة ،

فضبلً عف االنخفاض الشديد في انتاج السمع غير القابمة لممتاجرة القادرة عمى منافسة مثيبلتيا مف االستيرادات ،
االمر الذؼ يؤدؼ الى الضغط اكثر عمى تكمفة سياسة التدخل في سكؽ الصرؼ كاستنزاؼ المزيد مف االحتياطيات

الدكلية(صالح.)3 ،2012 ،

 6أثز  :Balassa-Samuelsonليس بخاؼ أف أسعار السمع غير القابمة لممتاجرة في الدكؿ النامية تكػكف أدنػى منيػا فػي الػدكؿ المتقدمػة الغنيػة

أك اٌصٕاػ١ح ِّا ٠ؼشل تأحش  ،Balassa-Samuelsonكيعني أف متكسط األجر يميل الى التساكؼ عبر القطاعات ،حيث يتحدد أجر العامل فػي
قطػػاع السػػمع القابمػػة لممتػػاجرة بمكجػػب قيمػػة االنتاجيػػة الحديػػة فػػي ىػػذا القطػػاع ،منػػو ينتقػػل ىػػذا األجػػر الػػى قطػػاع السػػمع غيػػر القابمػػة لممتػػاجرة ذؼ

االنتاجية الحدية المنخفضة ،لذا ترتفع أسعار السمع غير القابمة لممتاجرة (برييي.)259-258 ،2012 ،
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إف التكسع الكبير الحاصل في االنفاؽ الحككمي مع ميل ِ
عاؿ لبلنفاؽ االستيبلكي عمى حساب االنفاؽ

االستثمارؼ ،في ظل اقتصاد عراقي يرتكز عمى القطاع النفطي بشكل أساس كتدىكر كاضح في القطاعات السمعية
أف يكلد طمباً كمياً مضاعفاً ضخماً عمى السمع كالخدمات القابمة كغير القابمة لممتاجرة.
األخرػ ،مف شأنو ْ
إف تمكيل االنفاؽ الحككمي في العراؽ كالتكسع بو ال يتطمب تحجيـ الدخل القابل لمتصرؼ(تدني شديد في
دكر أدكات االستقرار التمقائي  Automatic stabilizersمثل الضرائب النسبية)  ،ذلؾ ألنو يمكؿ مف االيرادات

النفطية كليس كما في الدكؿ المتقدمة حيث يمكؿ االنفاؽ الحككمي بالدرجة األساس مف الضرائب المباشرة عمى
الدخكؿ الخاصة كالضرائب غير المباشرة عمى السمع ،كبالتالي ال ينخفض الطمب الكمي بزيادة تمكيل االنفاؽ

الحككمي في العراؽ بل عمى العكس مف ذلؾ ،فإف الطمب الكمي الحككمي كغير الحككمي يرتفع عند التكسع في
االنفاؽ العاـ ،مما يفاقـ كيثير الضغكط التضخمية (جورج.)96-95 ،2012 ،

كيتـ بالنتيجة إشباع ىذا الطمب بكاسطة االستيرادات لمسمع القابمة لممتاجرة ،كالجزء الكبير المتحكؿ مف سمع
غير قابمة لممتاجرة إلى سمع قابمة لممتاجرة كما مكضح آنفاً ،إذ يرتبط تمكيل ىذه االستيرادات بسياسة التدخل في
سكؽ الصرؼ التي يتبعيا المركزؼ العراقي لتحقيق االستقرار في سعر صرؼ الدينار المفضي إلى االستقرار

السعرؼ كالحد مف الضغكط التضخمية ،لكف عمى حساب استنزاؼ جزء كبير مف االحتياطيات الدكلية مف العممة

األجنبية ،كما لـ يتدخل المركزؼ يكمياً في سكؽ الصرؼ عبر عمميات السكؽ المفتكحة متمثمة بمزاد العممة
االجنبية ستظير ضغكط تضخمية عالية تخل باالستقرار السعرؼ.

إذن يستنتج وجود إتساق بين الموازنة العامة من جية وتراكم واستنزاف االحتياطيات الدولية من جية

أخرى ،فالتوسع باالنفاق الحكومي يستنزف االحتياطيات الدولية وزيادة اإليرادات النفطية تراكميا.

يكضح الجدكؿ ()5الترابط بيف االنفاؽ الحككمي كمبيعات مزاد العممة األجنبية لممركزؼ العراقي لممدة

( ، )2015-2004كيمحع أف االنفاؽ الحككمي يقدر بحكالي  21.6مميار دكالر عاـ  2004في حيف بمغت
مبيعات مزاد العممة األجنبية لككنو نافذة التدخل لممركزؼ العراقي ما يقارب  6.1مميار دكالر ،كأخذت مبيعات

المركزؼ العراقي مف العممة االجنبية باالرتفاع حتى كصمت أعمى مستكػ ليا عاـ  2013بما يقارب  54مميار
دكالر لسحب فائض السيكلة كامتصاص فائض الطمب عمى العممة األجنبية المتكلد مف زيادة االنفاؽ الحككمي

الذؼ بمغ في ذلؾ العاـ ما يقارب  97.6مميار دكالر.

يكضح الشكل ( )3العبلقة القكية بيف مبيعات مزاد العممة األجنبية كاالنفاؽ العاـ  ،إذ يأخذ إتجاه منحنى

مبيعات مزاد العممة االجنبية إتجاه منحنى االنفاؽ العاـ نفسو ،مما يعني أف التغيرات في االنفاؽ العاـ ىي التي
تقكد إلى التغيرات الحاصمة في مبيعات مزاد العممة االجنبية.
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انجذٔل ()5
تطٕر االَفاق انؼاو ٔيثٛؼاخ البنك انًزكش٘ يٍ انؼًهح االجُثٛح ( )2015-2004يهٛار دٔالر
انظُٕاخ

االَفاق انؼاو*

يثٛؼاخ انثُك انًزكش٘
يٍ انؼًهح ف ٙانًشاد

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

21.693
20.944
34.551
40.826
49.759
58.515
71.38
80.821
94.996
97.645
68.846
97.239

6.108
10.462
11.175
15.98
25.869
33.992
36.171
39.798
48.649
53.838
51.728
35.34

المصادر:

-

البنؾ المركزؼ العراقي 2015 ،2014 ،2012 ،2009 ،2006 ،2003( .تقديرات أكلية) .النشرات السنوية ،بغداد :المديرية العامة
لبلحصاء كاالبحاث.

ك ازرة المالية .)2014-2004( .الموازنة العامة ،بغداد :دائرة المكازنة ،الدائرة االقتصادية.

 * تـ تحكيل قيمة االنفاؽ العاـ مف الدينار إلى الدكالر بمكجب سعر الصرؼ في السكؽ المكازية.الشكل ()3

تطور االنفاق العام ومبيعات البنك المركزي من العممىة االجنبية في المزاد لممدة ( )2015-2004مميار دوالر
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى البيانات الواردة في الجدول ()5

2005

2011
المبٌعات

االنفاق العام

2004

0

اآلف كمػػف خػػبلؿ كػػل مػػا سػػبق ،فػػإف اسػػتمرار أسػػعار الػػنفط باالنخفػػاض مػػع البقػػاء بػػنفس كتيػرة العمػػل فػػي نافػػذة

العممة لمدفاع عف سعر صرؼ الدينار ،يقكد ذلؾ إلى تناقص حاد في االحتياطيات الدكلية لمبنػؾ المركػزؼ الع ارقػي،
كأحد أىـ الحمكؿ التي تطرح لمحد مف تراجع االحتياطيات الدكلية في العراؽ ىك تخفيض سعر صرؼ الػدينار سػكاء

مف خبلؿ تخفيض سعر الدينار المباع لػك ازرة الماليػة مقابػل شػراء الػدكالر منيػا ك/أك تقميػل كميػة المبيعػات فػي نافػذة

العممة (االتجاه نحو تعويم الدينار العراقي).

ييدف مؤيدي التخفيض في سعر صرف الـدينار إلـى تغطيـة جـزء مـن العجـز الحاصـل فـي الموازنـة العامـة

عقب انخفاض أسعار النفط العالمية ،فضالً عن الحفاظ عمى مستوى االحتياطيات الدولية.
كيمكف القكؿ بيذا الصدد "أف تخفيض سعر صرؼ الدينار الع ارقػي يغطػي نسػبة ضػئيمة جػداً مػف العجػز فػي
المكازنػػة العامػػة كقػػد تكػػكف ىػػذه التغطيػػة أقػػرب إلػػى الػػكىـ منيػػا إلػػى الحقيقػػة ،إال أف التخفػػيض فػػي سػػعر الصػػرؼ
ينعكس بصكرة مباشرة في ارتفاع المسػتكػ العػاـ لؤلسػعار ،ذلػؾ ألف درجػة انتقػاؿ آثػار سػعر الصػرؼ إلػى المسػتكػ

العػػاـ لؤلسػػعار تزيػػد كممػػا كانػػت مركنػػة الطمػػب المحمػػي عمػػى السػػمع كالخػػدمات األجنبيػػة منخفضػػة كمركنػػة العػػرض

األجنبي مرتفعة ،فضبلً عف ارتفاع حصة السمع كالخدمات في سمة االستيبلؾ الرئيسية (التي يعبر عنيا بالػ )CPI

فػػي العػراؽ ،أؼ أف االنفتػػاح االقتصػػادؼ لمعػ ارؽ كبيػػر كيقػػاس األخيػػر مػػف خػػبلؿ نسػػبة حصػػة االسػػتيراد إلػػى النشػػاط
الكمي أك إلى إجمالي السمع المستيمكة كىي درجة مرتفعة في االقتصاد العراقي ال شؾ".



كيتضػ ػػاعف االرتفػ ػػاع فػ ػػي مسػ ػػتكػ األسػ ػػعار عنػ ػػد دخػ ػػكؿ التكقعػ ػػات  Expectationsحيػ ػػز التحفيػ ػػز لمظػ ػػاىرة

التضخمية كيصعب مكاجية التضػخـ  Anti-Inflationمػع اشػتعاؿ فتيػل العمميػة التضػخمية كتػداخل االسػباب فػي

استم ارره ،خصكصاً كأف االقتصاد العراقي مستكرد صافي لمسمع كالخدمات في ظل غياب شبو تػاـ لئلنتػاج المحمػي،
كاالغ ػراؽ الػػذؼ تشػػيده أس ػكاقو الداخميػػة بفع ػل غيػػاب التعرفػػة الكمركيػػة البلجمػػة أك الكابحػػة التػػي تحػػد مػػف االسػػتيراد
كتحفز االنتاج كلك بنسبة قميمة .كبذلؾ فإف قدرة االقتصاد العراقي الدخمية كمتانة بنيتو االقتصادية تعيقو بشكل كبير

عف مكاجية التضخـ .كأكثر المتأثريف كالمتضرريف مف ارتفاع المستكػ العػاـ لؤلسػعار ىػـ أصػحاب الػدخل الثابػت،
كىـ الشريحة األكبر في المجتمع العراقي (ِٛٙط.)2016 ،

كذلك ييدف بعـض مؤيـدي تخفـيض سـعر صـرف الـدينار إلـى تقميـل الطمـب عمـى العممـة األجنبيـة(أي تقميـل

الطمب عمى بعض السمع االجنبية) عمى خمفية العالقة العكسية بين سـعر الصـرف والكميـة المطموبـة مـن العممـة

األجنبية ،وىذا ما سيتم مناقشتو في الفقرة التالية التـي عتعنـى بتقـدير دالـة الطمـب عمـى العممـة األجنبيـة واليـدف
منو حساب مرونة الطمب السعرية عمى العممة االجنبية.

 .5قياس مرونة الطمب السعرية عمى العممة االجنبية.

يقكـ الباحث بتقدير دالة الطمب عمػى العممػة االجنبيػة مػف أجػل قيػاس مركنػة الطمػب السػعرية كمػف خػبلؿ الدالػة

الخطية كالدالة غير الخطية (المكغارتمية كالمعككسة).
ٌٍّ ض٠ذ سارغ ِٛٙ( :ط)2016 ،
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كي ػػتـ القي ػػاس باس ػػتخداـ بيان ػػات ناف ػػذة العمم ػػة اليكمي ػػة لع ػػامي  2013ك  ، 2014إذ تمث ػػل ع ػػركض (طمب ػػات)

المصػػارؼ لش ػراء العممػػة األجنبيػػة بشػػقييا النقػػد كالحكالػػة الطمػػب الكمػػي عمػػى العممػػة األجنبيػػة
Currency

Demand for

 ،)DFC( Foreignك يمثػ ػػل سػ ػػعر صػ ػػرؼ الػ ػػدينار /الػ ػػدكالر فػ ػػي سػ ػػكقو الم ػ ػكازؼ سػ ػػعر الصػ ػػرؼ

 )EX( Exchange Rateفػػي المعادلػػة التقديريػػة كالبيانػػات مكضػػحة فػػي الممحػػق ( .)4كيػػتـ التقػػدير مػػف خػػبلؿ
النماذج اآلتية:

يمثل )Demand for Foreign Currency( :الطمب عمى العممة االجنبية.

يمثل )Exchange Rate( :سعر الصرف.

 .1-5اختبارات السكون

7

تككف الخطكة األكلى لمعظـ نماذج االقتصاد القياسي التي تستخدـ بيانات السبلسل الزمنيػة كالتػي ترمػي إلػى

اختبػػار العبلقػػات السػػببية بػػيف المتغي ػرات شػػكبلً كاتجاىػاً فػػي األمػػديف القصػػير كالطكيػػل ،ىػػي التعػػرؼ عمػػى سػػككف

 Stationaryالسبلسػػل الزمنيػػة مػػف عدمػػو .كفػػي ىػػذه الفقػرة مػػف البحػػث التػػي يرمػػي الباحػػث مػػف خبلليػػا إلػػى قيػػاس

مركنة الطمب السعرية عمى العممة االجنبية ال أكثر فتككف اختبارات السككف لممتغيرات أقل أىمية ،كعمى الرغـ مف

ذلؾ يقكـ الباحث بإجراء اختبارات السككف لمسبلسل الزمنية لممتغيرات المدركسة ككما مكضح في الممحق (.)1

إذ تشير نتائج اختبارات السككف الممحػق ( )1لكػل مػف اختبػارؼ )Augmented Dickey-Fuller (ADF

ك ( Phillips – perron )PPإلػػى أف المتغيػػر ( )DFCسػػاكف فػػي المسػػتكػ عنػػد حػػد ثابػػت كاتجػػاه عػػاـ ،بينمػػا
تتحقق صفة السككف لممتغير ( )EXعند الفرؽ األكؿ عند حد ثابت كاتجاه عاـ.

 .2-5تحديد العدد االمثل لمتباطؤات الزمنية لمتغيرات البحث.
يستمزـ قبل إجراء تقدير معادلة الطمػب عمػى العممػة األجنبيػة ،تحديػد العػدد األمثػل لمتبػاطؤات كذلػؾ مػف خػبلؿ

اسػػتخداـ المعػػايير المكضػػحة فػػي الممحػػق ( ،)2كيكػػكف العػػدد األمثػػل لمتبػػاطؤات ذلػػؾ العػػدد الػػذؼ أجمعػػت عميػػو أكثػػر
المعايير ،أك التباطؤ األقل قيمة في التباطؤات المثمى التي تحددىا المعايير.

يتضح مف نتائج الممحق ( )2أف التباطؤ األقل قيمة في التباطؤات المثمى التػي حػددتيا المعػايير ىػك التبػاطؤ

( )13الذؼ تحدد مف خبلؿ معيار .AIC

ٌٍّ ) 7ض٠ذ سارغ (.)Gujarati, 2009
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يؤكداف صحة التباطؤ األمثل الذؼ أظيره معيار  AICىما:
ىناؾ مبرراف ّ

األول :طكؿ عينة الدراسة لممتغيرات المبحكثة جراء استخداـ بيانات النافذة كأسعار الصرؼ اليكمية.

الثاني :يتطمب تقديـ عركض شراء الدكالر مف نافذة العممة بشقييا (النقد كالحكالة) بأف تقكـ المصارؼ أك الشػركات

عمػل
بإيداع مبمغاً بالدينار العراقي يعادؿ المبمغ المراد شراؤه مف البنؾ المركػزؼ كقبػل مػدة ال تقػل عػف  7أيػاـ كبقيػد ُي َ
كفػػق نظػػاـ الػ ػ  ،RTGSفػػي ىػػذه الحالػػة فػػإف مبيع ػات المركػػزؼ مػػف الػػدكالر فػػي النافػػذة ليػػكـ معػػيف ىػػي عبػػارة عػػف
حد أدنى ،كاذ أف مبيعات المػزاد تػؤثر فػي سػعر
طمبات شراء مقدمة مف قبل المصارؼ أك الشركات قبل مدة  7أياـ ً
صرؼ الدينار ،كبإفتراض أف الطمب الكمي عمى العممة األجنبيػة يتػأثر بسػعر الصػرؼ ،بالتػالي فعنػد تقػديـ عػركض

الش ػراء مػػف قبػػل المصػػارؼ ليػػكـ معػػيف كالػػذؼ يسػػتحق التنفيػػذ مػػف قبػػل المركػػزؼ بعػػد مػػدة  7أيػػاـ حػ ًػد أدنػػى يؤخػػذ
بالحسباف سعر صرؼ ىذا اليكـ فضبلً عف عكامل أخرػ.
 .3-5قياس مرونة الطمب السعرية عمى العممة األجنبية.
بعػػد تحديػػد العػػدد االمثػػل لمتبػػاطؤات ،أصػػبح باالمكػػاف إجػراء تقػػدير لدالػػة الطمػػب عمػػى العممػػة األجنبيػػة كقيػػاس
المركنة السعرية مف خبلؿ المعادالت األربع المكضحة في الفقرة ( )5أعبله.

تشير نتائج التقػدير المكضػحة فػي الممحػق( )3بصػيغيا األربػع إلػى أف تػأثير سػعر الصػرؼ ( )EXفػي الطمػب

عمى العممة األجنبيػة ( - )DFCوبيذا التوصيف لمدالة(عمر السمسمة الزمنيـة الـذي يمثـل  524مشـاىدة لعـامي

 2014-2013لمبيانــات اليوميــة فــي نافــذة بيــع العممــة األجنبيــة وســعر الصــرف ،وبيــذه المتغيـرات الـواردة فــي

الممحق ( ،)4و المعالجـة االحصـائية المسـتخدمة) -مكجػب أؼ أف ارتفػاع سػعر صػرؼ الػدينار /الػدكالر(انخفاض
قيمة الدينار الع ارقػي) يقػكد إلػى ارتفػاع الطمػب عمػى العممػة األجنبيػة ،ك ُيعػد النمػكذج األكؿ (الصػيغة الخطيػة) كفػق
النتػػائج اإلحصػػائية المتحصػػمة المبينػػة فػػي الممحػػق( )3أفضػػل النتػػائج مػػف خػػبلؿ المنطػػق اإلحصػػائي ،حيػػث معنكيػػة
معممة سعر الصرؼ عند مستكػ معنكية ( ،)%10ك بمغت قيمة معامل التحديد ( )R2ما يقرب ( )%40مما يعني

أف سػػعر الصػػرؼ يفسػػر( )%40مػػف التغيػرات الكميػػة الحالصػػمة فػػي الطمػػب عمػػى العممػػة األجنبيػػة كالمتبقػػي ()%60

يعكد إلى متغيرات أخػرػ لػـ يتضػمنيا النمػكذج المقػدر ،فضػبلً عػف معنكيػة النمػكذج المقػدر ككػل مػف خػبلؿ معنكيػة

احصائية (.F-statistic )F

عيمكن استخراج المرونة السعرية لمطمب عمى جنبية (الدوالر) من خالل (ضرب قيمة المعممة( ) في حاصل
قسمة الوسـط الحسـابي لممتغيـر ( )EXعمـى الوسـط الحسـابي لممتغيـر( ،)DFCإذ تبمـو المرونـة السـعرية وفـق

أن الطمب عمى العممة األجنبية (الدوالر) طمباً طردياً مرناً.
النتائج المتحصمة ( )1.179األمر الذي يؤكد َّ

بـأن الطمـب عمـى العممـة األجنبية(الـدوالر بالخصـوص) فـي العـراق يقسـم إلـى قسـمين
عيفسر ذلـك اقتصـادياً َّ
األول :طمب لغرض االستيرادات (يمكن تسـميتو بالطمـب لغـرض المعـامالت) وىـو طمـب مسـتقل يكـاد يكـون عـديم

التأ ْثر بمتغير سعر الصرف ،إذ يماثل في مفيومو االسـتيالك المسـتقل  Autonomous Consumptionفـي
دالة االستيالك ،الثاني :طمب يتأثر بمتغير سعر الصرف فضالً عن متغيرات أخرى لـم يتضـمنيا النمـوذج المقـدر
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وىو طمب لغرضي التحوط  -من قبل الجميور خصوصاً في ظل عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية و

دخــول التوقعــات  Expectationsحيــز التحفيــز لظــاىرة زيــادة الطمــب عمــى الــدوالر خوف ـاً مــن المســتقبل -و
المضــاربة  -أي طمــب الــدوالر مــن قبــل المصــارف والشــركات فض ـالً عــن الجميــور لبيعــو فــي الســوق الم ـوازي
وتحقيق ىامش ربحي من الفرق بين السعر في نافذة العممة والسعر في السوق المـوازي مقتنعـين بفكـرة مفادىـا

أن المركـزي يحـاول إشـباع معظـم الطمــب عمـى العممـة األجنبيـة لإلبقـاء عمــى الفـرق البسـيط بـين سـعري الصــرف
َّ
أن مجموع عـروض الشـراء لعـام  2013بمـو مـا يقـرب ( 64مميـار دوالر)
الرسمي والموازي ،ومما يدلل عمى ذلك َّ

لبى المركزي منيا ما يقرب (54مميار دوالر)اي مانسبتو  %84.4من الطمب الكمي (عروض الشراء) .

إن استمرار أسعار النفط عمى ماىي عميو اآلن ،وبقاء اإلنفاق الحكومي غير منضبط ،
وخالصة القول َّ

في ظل اقتصاد عراقي يرتكز عمى القطاع النفطي بشكل اساس وتدىور واضح في القطاعات السمعية األعخرى،

أن يولد طمباً كمياً مضاعفاً ضخماً عمى السمع والخدمات القابمة وغير القابمة لممتاجرة ،فضالً
والذي من شأنو ْ
عن سوء اإلدارة المالية لمقطاع الخاص ،وانعدام تنفيذ الضريبة الجمركية ،كل ذلك يقيد البنك المركزي العراقي

ويجعمو ممزماً في الدفاع عن سعر صرف الدينار مستيدفاً بذلك تحقيق استقرار سعري نسبي.
ويمكن عمل مناقشة لألىداف المتوخاة من تخفيض سعر صرف الدينار كاآلتي.

 -1إذا كان اليدف من تخفيض سعر صرف الدينار( من خالل قيام المركزي العراقي بزيادة سعر شراء الدوالر من
وزارة المالية) ىو سد جزء من عجز الموازنة العامة َّ
فإنو ال يغطي سوى نسبة ضئيمة جداً من العجز في الموازنة

وكما تم توضيحو بالفقرة(. )2-3-4

 -2إذا كان اليدف من تخفيض سعر الصرف (من خالل قيام المركزي العراقي بزيادة سعر شراء الدوالر من وزارة
المالية ،والتخمي أو تقميل الدفاع عن المحافظة عمى استقرار سعر صرف الدينار) ىو تحفيز النشاط الزراعي

أن تخفيض سعر الصرف ىو النائب المالي
والصناعي لمتصدير أو إحالل االستيرادات ،فيمكن القول بيذا الصدد َّ

( ) Fiscal proxyلمتعرفة الجمركية ،والجانب االيجابي في تخفيض سعر الصرف ىو عدم تميزه بين طالب

أن تخفيض سعر الصرف ال يميز بين
العممة لغرض االستيالك وطالبيا لغرض االستثمار في الخارج ،إال َّ

األنشطة االقتصادية التي عيراد دعميا من قبل الحكومة عبر تعرفة جمركية و األنشطة األعخرى التي ال تريد
الحكومة دعميا .ىذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فإذا كان تخفيض سعر الصرف ييدف إلى تحفيز النشاط
أن مشكمة الصادرات أو
بأن مساىمتيما المتوقعة ضئيمة .كما َّ
أن نعمم َّ
الزراعي والصناعي لمتصدير ،فيجب ْ
إن بالغنا في التخفيض
إحالل االستيرادات في معظميا ليست تنافسية يخمقيا سعر صرف منخفض – وحتى ْ
فنحن نعمل مع شركاء تجاريين لدييم تخفيضات غير متناىية بسعر الصرف -بل في:
 سوء اإلدارة المالية لمقطاع الخاص بشقيو (الزراعي والصناعي).

 اإلنفاق الحكومي غير المنضبط فضالً عن تغميب الشق االستيالكي منو عمى االستثماري وعدم
تنفيذ األخير بصورة كاممة.
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 أزمة تكاليف بسبب الطاقة واألمن.

 انعدام الضريبة الكمركية الالجمة والمحفزة.

ِ
بالنارَّ ،
ِ
ألنو سيؤثر في
الرمضاء
كل ذلك يجعل االتكاء عمى تخفيض سعر الصرف كالمستجير من

مستوى الرفاىية المتواضع أصالً لشريحة الدخول الثابتة ،في الوقت الذي ال تستطيع الحكومة القيام
بتحويالت لمتضرري التخفيض من الفقراء ،وبالتالي فيذا اليدف إذا ما قورن بتأثيراتو المحتممو والمجربة
يتضاءل ،لذا فان خفض الصرف لمعممة الوطنية مشابو لمعالج الكيماوي يتم المجوء إليو في آخر الخيارات
ال في مقدمتيا كونو سيل التنفيذ(داغر.)2016 ،

 -3إذا كان وراء التخفيض ىدف االحتفاظ النسبي باالحتياطيات األجنبية وعدم استنزافيا من خالل سياسة

تقشفية عبر سعر الصرف المنخفض ،فسيكون لذلك تأثيرات أليمة وقاسية عمى مستوى المعيشة المقومة
بالدينار العراقي المدافع عنو باالحتياطيات األجنبية .وسواء تم التخفيض أم لم يتم فان االحتياطيات

تتناقص طالما يدار العراق بسياسة مالية غير منضبطة.

أن استخدام التخفيض لسعر الصرف في الوقت القريب غير مؤثر دون األدوات
باعتقادي المتواضع َّ

أن ىدف الحفاظ عمى قوة الدخل فضالً عن استيداف التضخم يتقدم عمى األىداف
األخرى والسياسات األخرى و َّ
األعخرى.

إن تحميل السياسة النقدية أعباء غياب سياسة ضريبية وتجارية ،وفساد مستشر ،وسياسة مالية غير
َّ

منضبطة لسنوات أمر ليس بالمنطقي وال بالمعقول.

أن استقراره ضرورة
كل ما سبق ال يعني قدسية المحافظة عمى استقرار سعر صرف الدينار العراقي إال َّ

ماسة عمى أقل تقدير لحين تييئة الظروف واإلجراءات الالزمة لغرض التخفيض ومن أىميا(تعرفة جمركية
ّ
كابحة لبعض االستيرادات غير الضرورية ،وسياسة ضريبية فعالة ،ووضع إطار لضبط االنفاق العام سياس ًة

مالي ًة تستجيب لظرف العراق المالي يتم إعدادىا مع األخذ بالحسبان القواعد المالية  .8Fiscal Rulesأما

التحجج بعدم قدرة الدولة عمى خفض عجز الموازنة وتحفيز اال نتاج الوطني وانفاذ القانون ،ال سيما تحصيل

الضرائب والرسوم الجمركية والسيطرة عمى المنافذ الحدودية وضبط فوضى اإلنفاق الحكومي الجاري ومكافحة

ِ
الفساد
المستشر ،فيمكن القول ” اليس فرض الضرائب ومسك الحدود واجبات بدائية ألية دولة ،فماذا إذاً
أن فقدان السيطرة الكاممة عمى زيادة االيرادات العامة بسبب
تعرضت ألزمة ،أليس درء المفاسد يتقدم؟  ،كما َّ

تأثير انخفاض أسعار النفط ،ال يعدم امكانية زيادتيا كما سيالحع ،كذلك يستدعي الضغط عمى النفقات العامة

إلى أقصى ما يمكن(داغر.)2016 ،

ٌٍّ ( 8ض٠ذ سارغ ()Schaechter et al, 2012, 1-48
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نتائج نيائية:

 -1الترابط بين االنفاق الحكـومي ومبيعـات المركـزي العراقـي مـن العممـة األجنبيـة لممـدة ( ،)2015-2004إذ
تزداد مبيعات المركزي العراقي من العممة االجنبية مع التزايد باإلنفاق العام لسحب فائض السيولة وامتصاص

فــائض الطمــب عمــى العممــة األجنبيــة المتولــد مــن الزيــادة فــي االنفــاق ،وبالتــالي اســتنزاف المزيــد مــن العممــة

األجُثٛح.

إن االحتياطيــات الدوليــة فــي الع ـراق مــن  2010ولغايــة  2015أعمــى بكثيــر مــن القاعــدة األساســية التــي
َّ -2
وضــعيا الباحــث والبالغــة  6أشــير إذ تت ـراوح حــول متوســط تغطيــة  17شــير مــن أشــير االســتيرادات ،وعمــى
أساس ذلك يوصي الباحث بأن يتم استثمار جزء من فائض االحتياطيات الدولية بفاعميـة  -مـن خـالل تفعيـل

غرفــة الت ـداول  Dealing Roomفــي البنــك المركــزي العراقــي بكــادر يتمتــع بــالمؤىالت

Staff have

 - qualificationsفـــي محفظـــة اســـتثمارية متنوعـــة(ودائع ،ســـندات بأنواعيـــا ،صـــكوك وأدوات اســـالمية،

عمالت مختمفة) تؤمن فرص الحصـول عمـى عائـد مسـتقر نسـبياً ،وأن تكـون سـمة ىـذه المحـافع الجمـع بـين

اليجومية والدفاعية ،قاعدتيا األساسية المواءمة بين السـيولة واألمـان والعائـد .ىـذا النـوع مـن السـتراتيجيات
يناسب محفظة البنوك المركزية (إدارة احتياطياتيا) َّ
ألنو يقـوم عمـى قاعـدة أساسـية ىـي المواءمـة بـين العائـد

المحتمل األكبر والتحوط بعدد الشيور األكثر.

إن تخفيض سعر صرف الدينار العراقـي يغطـي نسـبة ضـئيمة جـداً مـن العجـز فـي الموازنـة العامـة ،بينمـا ىـذا
َّ -3
التخفيض في سعر الصرف ينعكس بصورة مباشرة في ارتفاع المستوى العام لألسعار.

 -4عي ُّ
عد الطمب عمى العممة األجنبية لغرضي (التحوط والمضاربة) طمباً موجبـاً ومرنـاً بالنسـبة لمتغيـر سـعر صـرف
الدينار  /الدوالر ،بينما يكـون الطمـب عمـى العممـة األجنبيـة لغـرض االسـتيرادات(طمب المعـامالت) قميـل التـأ ْثر
بمتغير سعر الصرف.

 -5استخدام التخفيض لسعر صرف الدينار في الوقت القريب غير مؤثر دون األدوات األخرى والسياسات األخـرى
لحـــين تييئـــة الظـــروف واإلجـــراءات الالزمـــة لغـــرض التخفـــيض ومـــن أىميا(تعرفـــة جمركيـــة كابحـــة لـــبعض
االستيرادات غير الضرورية ،وسياسة ضـريبية فعالـة ،ووضـع إطـار لمسياسـة الماليـة تسـتجيب لظـرف العـراق

أن ىدف الحفاظ عمى قوة الدخل فضالً عن استيداف التضخم يتقدم عمى األىداف األعخرى.
المالي و َّ
إن استمرار أسـعار الـنفط عمـى مـاىي عميـو اآلن ،وبقـاء اإلنفـاق الحكـومي غيـر منضـبط  ،فـي ظـل اقتصـاد
َّ -6

عراقي يرتكز عمـى القطـاع النفطـي بشـكل اسـاس وتـدىور واضـح فـي القطاعـات السـمعية األعخـرى ،فضـالً عـن
سوء اإلدارة الماليـة لمقطـاع الخـاص ،وانعـدام تنفيـذ الضـريبة الجمركيـة ،كـل ذلـك يقيـد البنـك المركـزي العراقـي

ويجعمو ممزماً في الدفاع عن سعر صرف الدينار مستيدفاً بذلك تحقيق استقرار سعري ،وبذلك يوصي الباحـث
أن يستمر البنك المركزي بسياستو لمدفاع عن سعر الصرف وبالمستوى السائد في الوقت الحالي من مبيعـات

بصـــورة منتظمـــة ،الـــذي يتـــراوح بـــين ( 120 -110مميـــون دوالر يوميـــاً) وعـــدم الخـــروج عـــن إطـــار ىـــذين
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أن تفعـل فعميـا فـي سـوق الصـرف المـوازي ومـن ثـم
المستويين كثي اًر ،من أجـل عـدم إعطـاء فرصـة لمتوقعـات ْ
اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي.
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انعكاس اثر االنفاق الحكومي عمى السياسة النقدية في العراق
زينب أحمد دمحم

Abstract:
لقد كاف لمتغيرات التي شيدىا العراؽ بعد عاـ  2003اثرىا في الضغط عمى المكازنة العامة خاصة فيما

يتعمق بجانب االنفاؽ العاـ ،اذ اسيمت ىذه الضغكط في ترجيح كفة النفقات التشغيمية (االستيبلكية) عمى حساب

االنفاؽ االستثمارؼ ،كلعل مف اىميا (تعديل تعكيضات المكظفيف ،االنفاؽ العسكرؼ ،استيراد المشتقات

النفطية().....جكاد.(2007،

إف األتساع الكبير لئلنفاؽ الكمي الذؼ جاء نتيجة التساع المصركفات الحككمية الجارية كما يخمفو مف آثار
تضخمية جعل السياسة النقدية أماـ مسؤكليات كبيرة منيا خفض التضخـ كالعمل عمى تعزيز قيمة الدينار العراقي

استناداً الى المبادغ التي جاء بيا قانكف البنؾ المركزؼ العراقي رقـ  56لسنة .2004

ينطمق ىذا البحث مف فرضية مفادىا اف ىناؾ عبلقة طكيمة االجل مف االنفاؽ العاـ الى عرض النقد في العراؽ،

االمر الذؼ يجعل التغيرات في عرض النقد تسير في نفس االتجاه مع زيادة حجـ االنفاؽ العاـ ،كيتضمف اليدؼ
الرئيسي لمبحث تحميل ك قياس حجـ االثار الناجمة لئلنفاؽ العاـ عمى عرض النقكد عده أىـ أدكات السياسة

النقدية في العراؽ.

 -1االنفاق العام والسياسة النقدية(االطار النظري).
 1-1االنفاق العام:

تستخدـ الحككمة عند قياميا بتنفيذ نفقاتيا مبالغ نقدية لتحقيق أغراض النفع العاـ ،كعندئذ فاف النفقة العامة
مبمغ نقدؼ يقكـ بتن فيذه شخص عاـ بيدؼ تحقيق نفع عاـ ،أك مجمكعة مف المصركفات التي تقكـ الدكلة بإنفاقيا
في شكل كمية معينة مف الماؿ خبلؿ فترة زمنية معينة ييدؼ إلشباع حاجات معينة لممجتمع الذؼ تنظمو ىذه

الدكلة(عبد الحميد ،)173,2005،اك مبمغ نقدؼ يقكـ بتنفيذه شخص عاـ بيدؼ تحقيق النفع

العاـ(ذنيبات)62,2003،

لذا اف النفقة العامة تضـ ثبلثة عناصر تمثل صفاتيا المميزة ليا مف غيرىا(الجنابي.)17,2011،
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أ -:مبمغ مف النقكد:

اف العنصر االساس لمنفقة العامة ىك استخداـ مبمغ مف النقكد الذؼ يمثل الثمف الحتياجات الدكلة مف سمع

كخدمات اساسية لتاميف سير المرافق العامة.

ب -:صدكر النفقة العامة مف الدكلة اك احدػ ىيئاتيا العامة:
تصدر النفقة العامة عف الدكلة اك ىيئة مف ىيئاتيا بما في ذلؾ ىيئات االقتصاد العاـ كمؤسساتو التي تتمتع

بشخصية معنكية.

ج -:ىدؼ النفقة العامة تحقيق نفع عاـ:
مف المعركؼ بأف النفقات العامة تيدؼ اساساً الى اشباع الحاجات العامة كتحقيق النفع العاـ ،كيمكف تبرير
ذلؾ في انو لما كاف االفراد متساككف في تحمل االعباء العامة (الضرائب) ،فانيـ يتساككف في االنتفاع بالنفقات
العامة لمدكلة في جميع الكجكه.

لمزيد من االطالع حول االنفاق العام راجع (عمي ،عادل فميح ومحمود،طالل ،1988،اقتصاديات المالية

العامة ،الكتاب االول) و(العبيدي ،سعيد عمي  ،2011،اقتصاديات المالية العامة).
 :2-1السياسة النقدية :المفيوم ،االىداف واالدوات:

سيتـ تكضيح أىداؼ السياسة النقدية كأىدافيا التي تسعى الى تحقيقيا كالتي تختمف في أكلكياتيا تبعاً لفمسفة

السمطة النقدية كأدكاتيا المباشرة كغير المباشرة.

 -:1-2-1مفيوم السياسة النقدية وأىميتيا:
لقد عاشت السياسة النقدية في اطار العديد مف المظاىر مع ذلؾ يمكف القكؿ اف السياسة النقدية تتمخص

في ضبط عرض النقكد لتحقيق مزيج مف االستقرار بيف التضخـ كاالنتاج( ،)Mathai,2009,46كما يمكف
تعريفيا بأنيا تمؾ اإلجراءات التي تستيدؼ التأثير عمى حجـ الكتمة النقدية مف أجل تحقيق أىداؼ السياسة
االقتصادية كذلؾ باستخداـ أدكات السياسة النقدية سكاء كانت كمية أك كيفية ،كقد عرفت أيضاً بأنيا مجمكعة مف

اإلجراءات التي تتخذىا السمطة النقدية بيدؼ التأثير في عرض النقد المتداكؿ كحجـ االئتماف كحجـ اإلنفاؽ
القكمي سكاء كاف ألغراض االستثمار اـ االستيبلؾ(ىاني.)142,2002،

 -:2-2-1اىداؼ السياسة النقدية :

يتفق معظـ االقتصادييف حكؿ مجمكعة االىداؼ كالتي تتمخص كاالتي:

أ -:تحقيق االستقرار في االسعار :يعد ىذ اليدؼ مف اىـ اىداؼ السياسة النقدية فكل الدكؿ تسعى الى الحد مف
التضخـ كمكافحتو بسبب ا لتأثير السمبي الرتفاع االسعار عمى قيمة النقكد كما ينتج عنيا مف انخفاض القكة

الشرائية كالتي تترؾ اثا اًر عمى مستكػ الدخل كالثركة كتخصيص المكارد االقتصادية كبالتالي االداء االقتصادؼ.
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ب -:تحفيز النمك االقتصادؼ :يعتبر ىذا اليدؼ عاـ يسعى اليو الجميع مف خبلؿ زيادة حجـ االنتاج كزيادة دخل

االفراد كرفع المستكػ المعاشي كزيادة االستثمار ،باإلضافة الى تييئة المكارد مف النقد االجنبي كالمحمي لممساىمة
في زيادة معدالت النمك كالمساىمة في التنمية االقتصادية المطمكب تحقيقيا.

ج -:تحقيق تكازف ميزاف المدفكعات -:ىناؾ اختبلؼ في السياسات االقتصادية فيما يخص استخداـ السياسة
النقدية لتجنب االختبلالت النقدية ألف االمر يتعمق بسعر الصرؼ كحركة رؤكس االمكاؿ ،فسعر الصرؼ في
الكاقع مرتبط بيدؼ استقرار االسعار في االقتصاد الكطني فانخفاض االسعار يؤدؼ الى زيادة الطمب عمى السمع

المحمية كزيادة الصادرات  ،ىذه الزيادة تعني زيادة الطمب عمى عممة البمد اذا انخفضت فيو االسعار فيرتفع سعر

صرفيا مقابل العمبلت االخرػ(بكخارؼ ،)30،2010،اذا كانت السياسة النقدية تستيدؼ التضخـ فاف سعر
الصرؼ ال يمكف استخدامو مثبل لتحقيق اىداؼ خاصة بالحساب الجارؼ كبالمقابل اذا كاف سعر الصرؼ

يستيدؼ تحقيق اىداؼ خاصة بالحساب الجارؼ فبل يمكف استخدامو لتخفيض التضخـ كاذا كاف سعر الصرؼ

ثابتا فاف السياسة النقدية لف تككف مستقمة بما فيو الكفاية لتصمح كأداة لتحقيق االستقرار الداخمي كادارة نتائج تدفق

رؤكس االمكاؿ قصيرة االجل.

د -:العمالة الكاممة  -:اذ تعتبر العمالة ىدفا اساسيا ألؼ سياسة اقتصادية ككل اآلراء تدعـ ىذا اليدؼ ،اف
السياسة النقدية باستطاعتيا اف تساعد عمى تحقيق ىذا اليدؼ مف خبلؿ تقكية الطمب الفعاؿ فعندما تقكـ

السمطات النقدية بزيادة العرض النقدؼ تنخفض اسعار الفائدة كيزداد االستثمار كتنخفض البطالة كبالتالي زيادة

االستيبلؾ ثـ الدخل.

 -:3ادكات السياسة النقدية:
تتميز بكجكد نكعيف مف االدكات:

أ -:االدكات الكمية :أك تسمى االدكات غير المباشرة:
 -:1االحتياطي القانكني.
 -:2سعر الخصـ.

 -:3عمميات السكؽ المفتكحة.
ب -:االدكات النكعية :
 -:1االقناع االدبي

 -:2الرقابة عمى االئتماف االستيبلكي .

 -:3االقتراض بضماف السندات مع تحديد ىامش الضماف.
 -:4التعميمات الصادرة مف البنؾ المركزؼ.

لمزيد من التفاصيل حول السياسة النقدية راجع(الدليمي ،عوض فاضل اسماعيل  ،1990النقود والبنوك ،جامعة بغداد) و

(يحيى ،وداد يونس ،2001،النظرية النقدية النظريات -السياسات – المؤسسات ،الجامعة المستنصرية)و(Rasche.
)R,Williams.M,2005, “The Effectiveness of Monetary Policy”,ST.Louis:F.R Bank
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 :2توصيف تحميمي لإلنفاق العام وعرض النقد في االقتصاد العراقي.
 :1-2تحميل اتجاه االنفاق العام في العراق بعد .2003

شيد االنفاؽ العاـ في العراؽ تطكرات عديدة اثرت عمى مساره مف حيث الحجـ كالجية التي ينفق عمييا

تكضح بيانات الجدكؿ ( )1مستكػ تطكر االنفاؽ العاـ ،اذ نبلحع مف خبلؿ الجدكؿ اف حجـ االنفاؽ الحككمي قد

ارتفع الى) )32117491مميكف دينار عاـ  2004بمعدؿ نمك(، (%1520.00في حيف بمغت نسبتو الى الناتج

المحمي االجمالي( ،)% 60.33كتعكد ىذه الزيادة الى زيادة النفقات العسكرية نتيجة لتدىكر الكضع األمني فضبلً
عف تعديل الركاتب كالمخصصات الكظيفية ،أؼ يعزػ سبب ىذه الزيادة إلى زيادة النفقات الجارية .كقد استمرت
النفقات العامة بالتذبذب ضمف ىذه المستكيات ،كصمت عاـ  2008الى ) )59403375مميكف دينار بمعدؿ

نمك( )%52.19اما نسبتو الى الناتج المحمي االجمالي فقد بمغت(،%(37.83إال انيا انخفضت عاـ 2009

الى( )52567025مميكف دينار ،ككاف ذلؾ بسبب السياسة االنكماشية التي قامت بيا السمطة المالية نتيجة لؤلزمة
المالية كانخفاض أسعار النفط.

عاد االنفاؽ العاـ الى االرتفاع خبلؿ السنكات البلحقة ليصل الى  119127556مميكف دينار عاـ  2013بمعدؿ

نمك بمغ( )%13.30في حيف بمغت نسبتو الى الناتج المحمي االجمالي ) ،)%43.54اال انو عاد الى االنخفاض عاـ

 2014بسبب االنخفاض الكبير في اسعار النفط الخاـ(داغر.)2016،

(مميون دينار)

جدول ( ) 1االنفاق العام والناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية ومعدل النمو لممدة(.)2014-2003

انظُح

االَفاق انؼاو

انًؼذل ًَٕ%

*2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
**2014

1982548
32117491
26375175
38806679
39031232
59403375
52567025
70134201
78757666
105139576
119127556
83556226

1520.00
-17.87
47.13
0.57
52.19
-11.50
33.41
12.29
33.49
13.30
-29.85

انُاتج انًحه ٙاالجًانٙ
تاألطؼار انجارٚح
29585788.6
53235358.7
73533598.6
95587954.8
111455813.4
157026061.6
130643200.4
162064565.5
217327107.4
254225490.7
273587529.2
258900633.1

يؼذل انًُٕ%

79.93
38.13
29.99
16.60
40.89
-16.80
24.05
34.10
16.98
7.62
-5.37

َظثح االَفاق انؼاو انٗ
انُاتج انًحه ٙاالجًانٙ
6.70
60.33
35.87
40.60
35.02
37.83
40.24
43.28
36.24
41.36
43.54
32.27

* االنفاق العام لغاية تشرين الثاني .2003
* * الناتج المحمي االجمالي تقديرات سنوية اولية.

العمود1و ،3البنك المركزي العراقي .)2014-2004(.النشرة السنوية -العمود  5,4,2من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول(.)1

االحصائية ،بغداد :المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث.
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(شكل )1

تطور حجم االنفاق العام والناتج المحمي االجمالي في العراق لممدة ( 2014 -2003مميون دينار)
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* الشكل من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول (.)1

 :2-2تحميل تطور عرض النقد في العراق بعد :2003
اطمق كينز عمى عرض النقكد اصطبلح (الكمية النقدية) كالتي يمكف تعريفيا عمى انيا(االمكاؿ ذات القكة الشرائية
المباشرة ،اؼ القدرة عمى التحكؿ مباشرة كفي الحاؿ الى كافة السمع كالخدمات المتاحة لمتبادؿ كبمعنى اخر ىي

القدرة عمى االبراء مف جميع الديكف)(بخيت كمطر.)209،2012،

شيدت المدة بعد  2003تغيرات عديدة في المجاؿ النقدؼ كاف مف اىميا اصدار القانكف الجديد لمبنؾ

المركزؼ العراقي رقـ  56في  2004كالذؼ يستيدؼ الحفاظ عمى استقبلليتو كقيامو بالدكر المطمكب لبلنتقاؿ الى
اقتصاد اكثر حرية كاقل تدخبلً مف جانب االنفاؽ الحككمي.

كتتجمى استقبللية البنؾ المركزؼ العراقي بصكرة كاضحة في النكاحي التالية:
أ :ارتباطو بمجمس النكاب كعدـ خضكعو ألؼ جية اخرػ.

ب :عدـ قيامو بإقراض الدكلة ك مؤسساتيا اك كفالتيا لدػ الغير ،اك شراء ادكات الديف العاـ الحككمي ،اال مف
السكؽ الثانكية بيدؼ تكفير السيكلة لممصارؼ في الحاالت الضركرية كذلؾ ألحكاـ المادة  26مف قانكنو.

ج :تدقيق حساباتو مف قبل مدقق دكلي ،اضافة الى التدقيق االعتيادؼ الذؼ يقكـ بو ديكاف الرقابة المالية كفقاً

لممعايير الدكلية.

د :قيامو بنشر تقاريره كبياناتو المالية عمى المكقع االلكتركني ،كاف ىذه البيانات منشكرة كمتاحة لممؤسسات
المختمفة كالجميكر.

لقد انتيج البنؾ المركزؼ العراقي سياسة نقدية انكماشية لمكاجية التضخـ اقترنت برككد اقتصادؼ كتدني مستكيات

االستثمار ،اف ىذه السياسة تسعى الى جعل معدالت عرض النقد تتناغـ مع قدرات االقتصاد االنتاجية بحيث
تتكازف التدفقات الحقيقية مع التدفقات النقدية.
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نبلحع مف خبلؿ الجدكؿ اف عرض النقد قد اخذ باالرتفاع بعد ،2003فقد كصل عرض النقد الى 28189934

مميكف دينار عاـ  2008بمعدؿ تغير كصل الى  %29.78بمغت نسبة العممة في التداكؿ الى عرض

النقد %65.60بينما كانت نسبة الكدائع الجارية ،%34.40مما يعني ارتفاع نصيب العممة في التداكؿ عمى الكدائع
الجارية.

استمرت معدالت الزيادة في عرض النقد خبلؿ السنكات البلحقة حيث بمغ عرض النقد في 51743489 2010

مميكف دينار بنسبة تغير ،%38.72اما نسبة العممة في التداكؿ بمغت %47.04في حيف بمغت نسبة الكدائع

الجارية ،%52.96بينما كصل عاـ  2013الى  73830964مميكف دينار عاـ  2013بمعدؿ نمك ،%15.84بمغت في
ىذه السنة العممة في التداكؿ %47.40مف عرض النقد ،بينما بمغت نسبة الكدائع الجارية ،%52.60نبلحع ارتفاع
نسبة الكدائع الجارية الى عرض النقد.

جدول ( )2عرض النقد  M1ومكوناتو ومعدل نموه()2014-2003
انظُٕاخ

انؼًهح فٙ
انتذأل

َظثح انؼًهح
انٗ%M1

انٕدائغ
انجارٚح

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4629794
7162945
9112837
10968099
14231700
18492502
21775679
24342192
28287361
30593647
34995453
36071593

80.19
70.58
79.94
70.94
65.52
65.60
58.38
47.04
45.28
48.00
47.40
49.62

1143807
2985681
2286288
4491961
7489467
9697432
15524351
27401297
34186568
33142224
38835511
36620855

َظثح انٕدائغ
انجارٚح
انٗM1%
19.81
29.42
20.06
29.06
34.48
34.40
41.62
52.96
54.72
52.00
52.60
50.38

ػزض انُمذ
M1
5773601
10148626
11399125
15460060
21721107
28189934
37300030
51743489
62474000
63735871
73830964
72692448

(مميون دينار)
M1%

75.78
12.32
35.62
40.50
29.78
32.32
38.72
20.74
2.02
15.84
-1.54

 -العممة في التداول +الودائع الجارية، M1،البنك المركزي العراقي.)2014-2004(،النشرة االحصائية السنوية .بغداد :المديرية العامة لإلحصاء

واالبحاث

 -االعمدة  2،4،6من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدول(.)2

انخفض عرض النقد  2014الى  72692448مميكف دينار بمعدؿ نمك سالب ،%1.54-نتيجة لتراجع معظـ

الفعاليات االقتصادية نياية عاـ ، 2014كيعزػ ذلؾ الى انخفاض الكدائع الجارية قياسا بالعاـ السابق فيما سجمت

العممة خارج البنكؾ ارتفاعا بمغ  %49.62قياسا بالعاـ السابق ،االمر الذؼ يعكس نسبة مساىمة العممة في عرض

النقد مقابل تراجع نسبة مساىمة الكدائع الجارية كذلؾ نتيجة لحالة الرككد في مستكػ النشاط االقتصادؼ(البنؾ

المركزؼ العراقي.)2014،30،
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شكل( M1 )2ومكوناتو لممدة ()2014-2003
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* الشكل من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول(.)2

 :3-2توصيف العالقة بين االنفاق العام وعرض النقد في العراق .
اف العبلقة بيف االنفاؽ الحككمي كعرض النقكد تعتمد عمى عدة امكر اىميا:
 .1مدػ تطكر االقتصاد كتنكعو
 .2مصادر االيرادات الحككمية
 .3استقبللية البنؾ المركزؼ
ففي االقتصادات التي تككف مصادر إيراداتيػا متأتيػو بشػكل اسػاس مػف الضػرائب كالتعػاريف الكمركيػة كايػرادات

امػػبلؾ الدكلػػة ( الػػدكميف ) ال يكػػكف لئلنفػػاؽ الحكػػكمي اؼ تػػأثير عمػػى العػػرض النقػػدؼ اذ اف االيػرادات المتأتيػػة يػػتـ
انفاقيا عمى مختمف اكجو االنفاؽ الحككمي بالتالي ال يحدث اؼ تغييػر صػاؼ فػي عػرض النقػكد  ،كيحػدث التػأثير

فقط في الفجكة الزمنية بيف استحصاؿ االيرادات كانفاقيا .

في حيف انو في االقتصادات الريعية كالتي يككف مصدر االيرادات الحككمية فييا خارج عف ما تـ ذكره فإف

االنفاؽ الحككمي يصبح ىك المحدد لمعرض النقدؼ كاؼ تكسع فيو سيؤثر طردياً عمى العرض النقدؼ مما قد
يسبب ضغكطاً تضخمية ،كنظ اًر الف االنفاؽ الحككمي خارج سيطرة البنؾ المركزؼ مما يؤثر عمى قدرتو في
تحقيق اىدافو ،يقكـ البنؾ المركزؼ باتخاذ بعض االجراءات التعقيمية كاعتماد بعض االليات المتصاص االثر
السمبي لئلنفاؽ الحككمي عف طريق امتصاص السيكلة الفائضة في االقتصاد.

اف االنفاؽ الحككمي في العراؽ يمكؿ عف طريق االيرادات النفطية كما ىك الحاؿ في الدكؿ النفطية االخرػ،
حيث تقكـ الحككمة بمبادلة العممة االجنبية مع البنؾ المركزؼ العراقي لمحصكؿ عمى العممة المحمية لتمكيل انفاقيا
في الداخل كيزداد االصدار النقدؼ تبعا لذلؾ ،ىذه الحالة تسمى الييمنة النفطية – المالية ،اؼ ىيمنة مزدكجة مف

خصائص االقتصاد النفطي(العمي.)6,2009،
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اذا خصكصية االقتصاد العراقي جعمت مف عرض النقد احد متغيرات السياسة المالية مف خبلؿ االنفاؽ العاـ

بسبب تحدد االنفاؽ العاـ باإليرادات النفطية التي يتـ تحكيميا الى عممة محمية(الدكسكي كاخركف.)109 ،2011،

سياستو كتسيير ادكاتو مجمكعة
لقد اتبع البنؾ المركزؼ بعد حصكلو عمى االستقبللية التامة عف الحككمة في رسـ
ُ
مف االجراءات كالتدابير إلدارة عرض النقكد كالتحكـ بو بما يحقق االستقرار السعرؼ كيضمف الكصكؿ الى نظاـ
مالي سميـ  ،كقد عمد الى تكجيو تمؾ االجراءات كالتدابير باتجاه الحفاظ عمى قيمة العممة اكالً كبالجياز المصرفي

ثانياً كمحاكلة لتحجيـ التسرب النقدؼ مف المصارؼ عف طريق تقميل العممة في التداكؿ.

اف السياسة المالية في العراؽ ىي سياسة تكسعية بحكـ الكضع االمني كزيادة االنفاؽ الجارؼ عمى حساب

االنفاؽ االستثمارؼ مف اجمالي االنفاؽ العاـ الذؼ انعكس عمى مستكػ االقتصاد ككل كعرض النقد بدرجة كبيرة،
بينما السياسة النقدية سياسة انكماشية بسبب تكسعية السياسة المالية مف خبلؿ دعـ قيمة الدينار مقابل الدكالر

كرفع معدالت الفائدة عمى االيداع كاالقراض.

اف التكسع في حجـ االنفاؽ الجارؼ في ظل ظركؼ يتمحكر فييا النشاط االقتصادؼ حكؿ القطاع النفطي كتدىكر
مساىمة القطاعات السمعية في الناتج المحمي االجمالي اصبحت مدعاة لتحقيق فائض في الطمب الكمي عمى

السمع كالخدمات الخارجية المستكردة ،التي ارتبط تمكيميا بسياسة التدخل التي يعتمدىا البنؾ المركزؼ العراقي

لمحفاظ عمى استقرار سعر الصرؼ كاستخداـ االستقرار السعرؼ لمقيمة الخارجية لمنقكد كمثبت اسمي لمكاجية

التكقعات التي ارتبطت بالقكػ الييكمية التي كلدىا االختبلؿ االقتصادؼ بسبب نقص االنتاج كاالستثمار المحمي
كاالعتماد عمى العرض الخارجي لمكاجية ضغكطات الطمب(صالح.)7، 2012،

لقد اصبح تدخل المركزؼ في سكؽ الصرؼ يرتبط بالمكازنة العمكمية لمبنؾ المركزؼ كقدرتو عمى التأثير في
مناسيب السيكلة المحمية كتعقيـ فائض السيكلة النقدية التي كلدتيا في االساس النفقات العامة.

يستدل من ذلك ان زيادة جم النفقات العامة يرفع الكمفة المالية لسياسة التدخل التي يقوم بيا البنك المركزي

العراقي لمسيطرة عمى عرض النقد .

كمف خبلؿ مبلحظة الشكل  3نرػ العبلقة القكية بيف االنفاؽ العاـ كعرض النقد ،فاتجاه منحنى عرض النقد

يأخذ اتجاه منحنى االنفاؽ العاـ ،مما يعني اف التغيرات في االنفاؽ العاـ ىي التي تقكد الى التغيرات في عرض

النقد.

شكل( )3تطورات االنفاق العام وعرض النقد لممدة 2014 -2003
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* الشكل من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجداول السابقة.
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 -3قياس وتحميل العالقة بين االنفاق العام وعرض النقد.
يختص ىذا المحكر مف البحث بقياس العبلقة بيف االنفاؽ العاـ كعرض النقد باستخداـ منيج التكامل المشترؾ

كانمكذج متجو تصحيح الخطأػ

فيما يتعمق بمتغيرات النمكذج القياسي المستخدـ في البحث فيي المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعة.

يمثل االنفاؽ العاـ  Gالمتغير المستقل.

فيما مثل عرض النقكد M1المتغير التابع.
)M1=f(G
االساليب القياسية:

اختبارات السكون:

يرجع عدـ سككف السبلسل الزمنية في معظـ االحياف الى كجكد جذر الكحدة في بيانات ىذه السبلسل،

كلمعرفة سككف السمسمة الزمنية لكل متغير في النمكذج مف عدمو يقتضي اجراء اختبار جذر الكحدة( Unit
 )Root testلمسمسمة الزمنية ،تيدؼ ىذه االختبارات الى فحص خكاص السبلسل الزمنية لكل متغير خبلؿ فتره

كالتأكد مف سككنيا(سبلمي كشيخي ،)124، 2013،تكجد عدة اختبارات لجذر الكحدة اال اف اكثرىا شيكعا كاىمية

ىك اختبار ديكي فكلر  Dicke-Fuller testعاـ  ، 1979كاختبار فيميبس بيركف  Phillips – Perronعاـ

.1988

تنطمق نقطة البدء لمكشف عف كجكد جذر الكحدة في بيانات السمسمة الزمنية مف خبلؿ المعادلة االتية:
)Yt = pYt +Ut ….......................(1
إذ اف-1 ≥ p ≥1:
 Utيمثل حد الخطأ العشكائي كيتكزع تكزيعا طبيعيا بكسط حسابي مساكؼ لمصفر(ميكس.)107 ،2015،

اختبار التكامل المشترك :Co – integration test

ادت مساىمات كرانجر الى تكضيح مفيكـ التكامل المشترؾ بيف متغيريف اك اكثر مف الناحية االحصائية كىك

كجكد تكازف طكيل المدػ بيف ىذيف المتغيريف ،كاصبح يستعمل بشكل خاص في الحاالت التي تؤثر فييا عبلقات
المدػ الطكيل في القيمة الحالية لممتغير المدركس فضبل عف اىمية التكامل المشترؾ في تحميل السبلسل

الزمنية(رشاد.)269، 2011،

يكجد ترابط ما بيف منيج التكامل المشترؾ كالنظرية االقتصادية ،اذ اف كجكد تكامل مشترؾ بيف متغيرات معينة
يعني كجكد عبلقة تكازنيو طكيمة االجل بيف ىذه المتغيرات كاقترابيا مف بعضيا البعض في االجل الطكيل كال

تتباعد كثي اًر ،كيشترط في اختبارات التكامل المشترؾ اف تككف المتغيرات غير ساكنة عند المستكػ لكنيا متكاممة

مف الدرجة نفسيا.

لذلؾ فيك منيج اقتصادؼ كمي يساعد عمى بياف اثر التغير عبر المسار الزمني كصكال لمتكازف مف جية ،كتمييداً

لمسببية.
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مفيوم السببية:
ُيشػير مفيكـ السببية كما عرفيا ج ار نجر ( )Grangerعمى أنيا التغير في القيـ الحالية كالماضية لمتغير ما
ُيسبب التغير في متغير آخر ،أؼ أف التغير في قيـ ( )Xtالحالية كالماضية ُيسبب التغير في قيـ ( ،)Ytكيستخدـ

ىذا المفيكـ لمكقكؼ عمى طبيعة كاتجاه العبلقة بيف المتغيرات االقتصادية ككف ىذه المتغيرات ال تتحرؾ باالتجاه

نفسو لتحقيق حالة التكازف ،كذلؾ لتأثرىا بظركؼ كعكامل مختمفة ،لذا فاف ىناؾ مدد لبلرتداد الزمني تُعبر عف
الفارؽ الزمني في اسػتجابة المتغير التابع ألثر التغير في المتغيرات المستقمة أك العكس تماما(عبد

الحسيف.)83 ،2002،

كتعد ىذه االختبارات مف اىـ االختبارات في تحديد صيغة النماذج االقتصادية كالكشف عف اسباب الظكاىر

العممية كالتفسير بيف المتغير التابع كالمتغير المستقل كاليدؼ ىك استخداـ السياسات بشكل دقيق كسميـ.

انموذج متجو تصحيح الخطأ(:)VECM

يستخدـ ىذا النمكذج عندما تككف المتغيرات الداخمة في النمكذج تتمتع بخاصية التكامل المشترؾ كيعد ذلؾ

شرطاً الزماً لتطبيق النمكذج ،الذؼ ىك عبارة عف نمكذج متجو انحدار ذاتي مضافاً اليو حد تصحيح الخطأ بغية
تبلفي االخطاء في تكصيف النماذج.

لذلؾ يمكف القكؿ أف أنمكذج متجو تصحيح الخطأ ىك بالحقيقة حالة خاصة مف أنمكذج  VARأك مشتق منو

بالنسبة لممتغيرات التي تككف مستقرة في الفركؽ ،كمف أىـ مميزات ىذه الطريقة أنيا تربط العبلقة السببية بتحميل
التكامل المشترؾ ،كما يتميز ىذا األنمكذج أيضا بأف لو القدرة عمى تكضيح العبلقة السببية في األجميف القصير

كالطكيل  ،إذ يمكف استخداـ اختبار  Fلممتغيرات التفسيرية مف أجل تحديد العبلقة السببية في األجل القصير ،في
حيف يمكف االستدالؿ عمى العبلقة السببية في األجل الطكيل مف خبلؿ اختيار  tلمقيمة المتباطئة لفترة كاحدة لحد

تصحيح الخطأ.

لذلؾ يمكف كتابة العبلقتيف اآلتيتيف:
m

n

i 1

j 1

)yt  a0   ajyt  j   BiX t 1  P1et 1.......... ..( 2
m

n

i 1

j 1

)X t  B0   BiX t  j   Bjyt 1  P2ut 1.......... (3

إذ تشير

إلى الفرؽ األكؿ لممتغيرات في حيف تشير كل مف

،ك

حدا تصحيح الخطأ المذاف

يقيساف سرعة تكيف االختبلؿ في األجل القصير إلى التكازف في األجل الطكيل  ،فإذا كانت معممة حد تصحيح
الخطأ سالبة كمعنكية دؿ ذلؾ عمى كجكد عبلقة طكيمة األجل بيف المتغيريف.

سنقكـ ىنا بإجراء اختبار جذر الكحدة لمتعرؼ عمى سككف السبلسل الزمنية فاذا افرز اختبار السككف خميط مف
السبلسل الزمنية متكامل مف الرتبة نفسيا يتـ االنتقاؿ الى اختبار التكامل المشترؾ لمعرفة فيما اذا كانت
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المتغيرات تسير باالتجاه نفسو في االمد الطكيل ،بعدىا يتـ تقدير نمكذج متجو تصحيح الخطأ لمعبلقات التي

افصح عنيا لمكقكؼ عمى شكل العبلقة.
نتائج القياس وتحميميا:

أ -تكصيف المتغيرات المستخدمة في القياس:

يعتمد الباحث عمى عرض النقد كالنفقات العامة بغية تحديد العبلقة فيما بينيما:

جدول( )3توصيف متغيرات النموذج لممدة3002 -3003
Mean
Min
max

المتغير
G
M1

119127556
73830964

58916563
37872438

1982548.
5773601.

S.D
34042153
25812345

*الجدول من عمل الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجداول السابقة ومخرجات برنامج ()Eviews5

ب -نتائج اختبارات سكون السالسل الزمنية:

سيتـ اعتماد نتائج اختبار  Phillip- Perronألنو اكثر دقة مف اختبار  ADFفي العينات صغيرة الحجـ .

عند إجراء اختبار فيمبس بيركف ( )p-p testلجذر الكحدة لمتغيرات البحث اتضح اف  M1ٚ Gغير ساكنة

بالمستكػ العاـ كالفرؽ االكؿ كما مبينو في الجدكؿ :3
جذٔل(َ )4تائج اختثار جذر انٕحذج حظة  p pنًتغٛزاخ انذراطح خالل انًذج 2014-2003
انًتغٛز َٕع
انًؼادنح
-295799
£α
G

انًظتٕٖ
%1

%5

-5.12487

-3.93336

-3.12305

-1.90690

-5.12487

-3.93336

-1.87218

t-stat

M1

£α

t-stat

انفزق االٔل
%1
-5.29538

-4.00815

-5.29538

-4.00815

%5

t-stat

انفزق انثاَٙ
%1

-4.26527

-5.52186

-4.10783

-8.87870

-5.52186

-4.10783

%5

المصدر من عمل الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج ()EViews 5

يتـ التحقق في ىذا االختبار مف امكانية رفض فرضية العدـ مف عدمو ،كيكضح الجدكؿ  4اختبار جذر الكحدة

الذؼ تشير نتائجو في حالة كجكد حد ثابت كاتجاه زمني الى كجكد جذر الكحدة في السبلسل الزمنية كتبيف النتائج

تحقق صفة السككف لممتغيرات عند الفرؽ الثاني ،اذ اف قيمة  tالمحسكبة اصبحت اعمى مف القيمة الحرجة عند

مستكػ معنكية (%1ك )%5االمر الذؼ يمكف مف رفض فرضية العدـ  H0:p=1كقبكؿ الفرضية البديمة .H1:P<1
نتائج اختبار التكامل المشترك وفق()Juselius – Johansen

تشير نتائج ىذا االختبار في الممحق ( )1الى كجكد تكامل مشترؾ بمتجو كاحد في مدة الدراسة ،اذ يشير

االختبار الى اف قيـ  Trace Statisticالبالغة ( )21.02029اكبر مف القيمة الحرجة( )15.49471عند مستكػ

معنكية  %5كبالتالي يمكف رفض فرضية العدـ كقبكؿ الفرضية البديمة مما يؤكد عمى كجكد عبلقة تكازنيو طكيمة
االمد بيف متغيرات الدراسة بمتجو كاحد ،كما يشير اتجاه اختبار القيمة العظمى الى امكانية رفض فرضية العدـ

لصالح الفرضية البديمة ،اذ اف قيـ  Max- Eigenالبالغة( )20.97918اكبر مف القيمة الحرجة
البالغة( )14.26460عند مستكػ معنكية . %5
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َتائج اختثار يتجّ تصحٛح انخطأ :VECM
لممتغيريف عند مستكاىا االصمي مما يؤكد عمى عدـ تحقق صفة السككف ليذه المتغيرات ،اذ اف قيمة  tالمحتسبة

اقل مف القيمة الحرجة عند مستكػ معنكية(%1ك )%5مما يعني عدـ امكانية رفض فرضية العدـ ،تحٍ ً١اٌؼاللح
اٌّتثادٌح ت ٓ١اٌّتغ١شاخ:
إٌّٛرد االٚي
M1 = a+bG +ui
تشير نتائج النمكذج المقدر في الممحق2كمف خبلؿ معادلة االجل الطكيل  Cointegration Eqوبيذا
التوصيف لمدالة (عمر السمسمة الزمنية )2014 -2003والمتغيرات موضوع البحث وبيذه المعالجة االحصائية

المستخدمة) الى كجكد تأثير طكيل االجل يتجو مف االنفاؽ العاـ الى عرض النقد مكجب كمعنكؼ مف خبلؿ
ضعف االنحراؼ المعيارؼ كالبالغ  0.2173اقل مف قيمة المعممة كالبالغة. 1.905989
تّٕ١ا تٛظح ٔتائذ االرً اٌمص١ش ٔتٓذا انتٕصٛف نهذانح (ػًز انظهظهح انشيُٛحٔ )2014 -2003انًتغٛزاخ
يٕضٕع انثحث ٔتٓذِ انًؼانجح االحصائٛح انًظتخذيح) ػذَ ٚرٛد تأح١ش لص١ش االرً ألٔٗ غ١ش ِؼٕ ٞٛتسثة اْ
ظؼف االٔحشال الً ِٓ لّ١ح اٌّؼٍّح .
2
اْ ٘زٖ اٌذاٌح ال ّ٠ىٓ االػتّاد ػٍٔ ٝتائزٙا الْ لّ١ح  Rتثٍغ .%28
إٌّٛرد اٌخأ:ٟ
G =a + bM1 +ui
بينما تكضح نتائج االجل القصير وبيذا التوصيف لمدالة (عمر السمسمة الزمنية )2014 -2003والمتغيرات
موضوع البحث وبيذه المعالجة االحصائية المستخدمة) كجكد تأثير معنكؼ الف ضعف االنحراؼ المعيارؼ كالبالغ

 0.75754اقل مف قيمة المعممة كالبالغ . 3.660356
اال اف النمكذج الثاني مخالف لمنظرية االقتصادية.
نتائج ختامية:

 -:1تمعب السياسة المالية مف خبلؿ االنفاؽ العاـ في العراؽ دك ار كبي ار في التأثير بمجمل االقتصاد العراقي مف

خبلؿ قنكات متعددة اىميا حجـ الكتمة النقدية لذا يتطمب تعزيز التعاكف كالتنسيق بيف السياستيف المالية كالنقدية
بالشكل الذؼ يحد اك يحكؿ دكف تحقيق االىداؼ اؼ تقميل التعارض بينيما الى اقل حد ممكف.

 -:2تشير نماذج االقتصاد القياسي الى اف االنفاؽ العاـ ال يمعب دك ار في التأثير عمى عرض النقد في االجل

القصير كىذا ما كضحو النمكذج االكؿ مف اختبار متجو تصحيح الخطأ اال اف االنفاؽ العاـ يؤثر عمى عرض
النقد في االجل الطكيل مف خبلؿ معادلة االجل الطكيل في نفس النمكذج.

 -:3اشار النمكذج القياسي الثاني مف متجو تصحيح الخطأ الى كجكد عبلقة في االجل القصير مف عرض النقد

الى اال نفاؽ العاـ مف خبلؿ النتائج التي اكضحيا النمكذج الثاني اال اف النمكذج الثاني يعتبر مخالف لمنظرية
االقتصادية.

 -:4جاءت النتائج القياسية لمبحث كبيذا التكصيف لمدالة (عمر السمسمة الزمنية )2014 -2003كالمتغيرات

مكضكع البحث كبيذه المعالجة االحصائية المستخدمة كما ذكرنا سابقا باالعتماد عمى عرض النقد كاالنفاؽ العاـ

فقط دكف ادخاؿ متغيرات اخرػ لمنمكذج.
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)2014-2006( اثر اسعار الفائدة عمى حجم االئتمان المصرفي في العراق لممدة من
نزار رافع دمحم

:المستخمص

تناكؿ البحث متغيريف ميميف ىما اسعار الفائدة كاالئتماف المصرفي حيث تعد اسعار الفائدة مف أىـ
ادكات السياسة النقدية لما ليا مف أثر كبير عمى االستقرار االقتصادؼ كما ليا مف عبلقة قكية تربطيا باالئتماف

 نظ اًر ليذه االىمية الكبيرة في تحقيق التكازف االقتصادؼ بيف الطمب عمى النقكد كالعرض النقدؼ تخصص.النقدؼ
 كنظ اًر لممرحمة االنتقالية التي مر بيا االقتصاد العراقي فإنو كاف مف الميـ بياف،ىذا البحث في بياف ىذه االىمية
 ككاف بناء الجانب العممي عمى اسمكب،الدكر الذؼ تمعبو اسعار الفائدة داخل أؼ اقتصاد عمى االئتماف المصرفي

احصائي يبيف أثر كارتباط بيف اسعار الفائدة كاالئتماف المصرفي

تكصل البحث الى اىـ االستنتاجات كىي أنو عمى الرغـ مف محدكدية ىذه االداة في االقتصاد العراقي اال

 اال اف ىذه االداة ليا،انو اثبتت اسعار الفائدة الدكر الكبير في التحكـ عمى حجـ االئتماف النقدؼ كاف كاف ضعيفا

 نكصي بأف يككف ىناؾ تشجيع لممصارؼ العراقية عمى منح،دكر كبير جداً في االقتصاديات العالمية المتقدمة
االئتماف بالشركط كالضكابط المبلئمة بالتزامف مع خفض اسعار الفائدة كذلؾ مف اجل الكصكؿ الى االىداؼ

.المرسكمة مف اجل االستقرار االقتصادؼ

Abstract:
This research deals with two important elements Interest Rate, Credit where
Interest Rate is one of the most important monetary policy tools as it has significant
impact on economic stability and its close relation with cash credit. Due to the great
importance in achieving economic balance between money demand and money
supply that this research focus on, given the transitional phase experienced by the
Iraqi economy, It was important to state the Interest Rate role in any economy related
to credit building the practical side based on statistical approach to state impact and
correlation between Interest Rate and Credit.
The research reached into the most important conclusion is that, despite the
limitations of this tool in the Iraqi economy, but it has shown great interest in the role
of price control on the size of the cash credit even it was weak, but this tool has a very
big role in the developed world economies. We recommend to encourage Iraqi banks
on the granting of credit conditions and appropriate controls in conjunction with the
reduction of interest rates in order to reach the set goals of economic stability.
 البنك المركزي العراقي/  دائرة االستثمارات/  مالحع/ نزار رافع دمحم
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المقدمة:
تحتل البنكؾ المركزية في مختمف بمداف العالـ بمكانة ىامة بيف مختمف المؤسسات الحككمية التي تعتمد

عمييا الدكلة في تنفيذ برامجيا كسياساتيا المختمف .قبل عاـ  2003كاف البنؾ المركزؼ العراقي عبارة عف جية
تقكـ بطبع كضخ النقكد لسد احتياجات االنفاؽ العاـ كادػ ذلؾ الى ضعف االستقرار في االقتصاد الكمي كتدىكر

النمك كقمة فرص االستثمار ،أما بعد عاـ  2003اخذ البنؾ المركزؼ العراقي االستقبللية الكاممة ككاف االعتماد
عميو بشكل كبير مف قبل الدكلة مف أجل استخداـ ادكات السياسة النقدية بشكل صحيح مف اجل الكصكؿ الى

اقتصاد مزدىر كمتقدـ.

تعتبر اسعار الفائدة مف أىـ االدكات المستخدمو في السياسة النقدية مف قبل البنؾ المركزؼ كذلؾ لما ليا

مف اثر كبير عمى االستقرار المالي داخل االقتصاد كما تؤديو مف عممية تكازف بيف الطمب عمى النقكد كالعرض

النقدؼ .كتنعكس اثار ىذه السياسة عمى النشاط االقتصادؼ بأكممو كصكالً الى تحقيق االستقرار النقدؼ مف جية
كالمساىمة في ارساء مقكمات النمك االقتصادؼ مف جية اخرػ.

جاء المبحث الثاني في ىذه الدراسة عف اسعار الفائدة مف حيث المفيكـ كاالىمية كما ىك عرض النقد

كاثره ككذلؾ تناكؿ مفيكـ االئتماف المصرفي كأىميتو ،أما المبحث الثالث فقد تناكؿ الجانب العممي كما ىك أثر
اسعار الفائدة عمى االئتماف المقدـ مف قبل المصارؼ لمجميكر.
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الجانب النظري

المحور األول :ادارة السياسة النقدية من خالل اسعار الفائدة
تتحدد أسعار الفائدة بناء عمى قكػ العرض كالطمب فإذا ارتفعت معدالت الطمب عمى ما ىك معركض مف

أمكاؿ سكؼ يقكد إلى ارتفاع أسعار الفائدة كفي الكقت ذاتو سيعمل عمى تخفيض معدالت اإلقراض في الدائرة
االقتصادية  ،تتأثر أسعار الفائدة بحجـ ارتفاعيا كانخفاضيا داخل أسكاؽ الماؿ المختمفة  ،حيث تترابط األسكاؽ

المالية نتيجة لحركة األمكاؿ داخل ىذه األسكاؽ  ،فالسكؽ المالي الذؼ تتسـ أسعار فائدتو باالرتفاع تجذب إلييا
رؤكس األمكاؿ بحثاً عف ربحية أعمى فيزداد المعركض مف ىذه األمكاؿ  ،كىذا بدكره يقكد إلى انخفاض سعر
الفائدة مستجيباً لقكػ العرض كالطمب.
اوالً :مفيوم اسعار الفائدة
تكجد مفاىيـ كثيرة لسعر الفائدة تبعاً لمبررات استخداميا فيي ثمف الحصكؿ عمى السمع اك المكاد اآلف بدالً مف

المستقبل ،أؼ اف سعر الفائدة يقيس ثمف السمع كالمكاد المستقبمية بمعدليا الحالي حتى مع عدـ كجكد التضخـ كبالتالي

فيك ثمف مثل أؼ شيء يتحدد بالعرض كالطمب فسعر الفائدة (ماير كاخركف ،2002 ،ص )352ىك المتغير

االقتصادؼ الذؼ يكفق كيربط بيف المقرضيف كالمقترضيف في عبلقات تمكيمية ،كبذلؾ يككف فييا كمفة كايراد حيث اف

المقرض لبلمكاؿ يككف بالنسبة لو سعر الفائدة ايراد عمى االمكاؿ التي يمنحيا كاما بالنسبة لممقترض تككف عميو كتكمفة
نظير استخداـ االمكاؿ المقترضة لفترة زمنية محددة.

ىنا يظير ماىك معركؼ بتكمفة الفرصة البديمة كىك يخص المقرض لبلمكاؿ بحيث اذا احتفع بيا يككف قد ضحى
بالعائد الذؼ يمكف الحصكؿ عميو مف عممية االقراض(عمي كالعيسى.)298 ،2004 ،

ككما ىك معركؼ يختمف سعر الفائدة باختبلؼ خصائص االدكات المالية كدرجة مخاطرىا كبذلؾ فانو تكجد عدة

انكاع السعار الفائدة كال يكجد نكع كاحد فقط فمثبل اسعار الفائدة عمى القركض المصرفية تختمف عف اسعار الفائدة

عمى السندات التي تصدرىا الحككمة اك الشركات المقترضة ،كما انيا تختممف باختبلؼ شركط الداة نفسيا فيمكف مثبلً

لشركة كاحدة اف تصدر سندات مختمفة كباسعار فائدة مختمفة.

عندما نقكـ باخذ اسعار الفائدة فيجب التعرؼ عمى اسعار الفائدة بالنسبة لمنظرية الكبلسيكية كبالنسبة لمنظرية

الحديثة (الكينزية).

بالنسبة لبلقتصادييف الكبلسيؾ فسركا سعر الفائدة بنظرية االرصدة القابمة لبلقتراض كبمقتضى ىذه النظرية

يتحدد سعر الفائدة عند تقاطع منحنى الطمب كالعرض عمى االرصدة القابمة لبلقراض كاالقتراض ،كلكف كينز يقرر اف
سعر الفائدة ما ىك اال ظاىرة نقدية تحدد بالعرض كالطمب عل النقكد كليس باالرصدة القابمة لبلقراض كاالقتراض .أما
مارشاؿ فيعتبر سعر الفائدة ىك ذلؾ العائد الذؼ اصبح محل االىتماـ النو يمثل العائد الطبيعي الذؼ يجب اف

يتقاضاه اصحاب رؤكس االمكاؿ عف قياميـ باالستثمارات.
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اف نظرة الكبلسيؾ عمى اسعار الفائدة انيا اداة ضركرية تحفز االفراد عمى االدخار كايجاد التراكمات االساسية

لنمك االقتصاد كىكذا فاف الفائدة في النظرية الكبلسيكية ىي ثمف االدخار اؼ ثمف قياـ الفرد بعممية االدخار.

اما في النظرية الكينزية فقد قدـ كينز في النظرية العامة لمعمالة كالفائدة كالنقكد عرضاً مفصبلً كتحميبلً دقيقاً

لمسألة النقكد معتمد في ذلؾ عمى مجمكعة عكامل مؤثرة في طمبيا كعرضيا ككذلؾ العكامل المؤثرة بيا فاالفراد

يطمبكف النقكد ليس لغرض استخداميا في مبادالتيـ ككسيط فقط كانما الف النقكد تطمب لذاتيا أيضاً النيا اصل مالي
كامل السيكلة تتمتع بمزايا تنفرد بيا دكف غيرىا مف االصكؿ االخرػ كيستند الطمب عمى النقكد في االقتصاد

الرأسمالي.

كمف التعاريف السابقة الذكر يمكف لنا القكؿ اف سعر الفائدة ىك مقدار العائد اك النسبة التي يحصل صاحب رأس

الماؿ مقابل ايداع مبمغ معيف في البنكؾ ،كما يمثل مقدار العائد اك النسبة التي يدفعيا لمبنؾ مقابل اقتراضو لمبمغ
معيف مف النقكد(.النجيفي)235 ،2006 ،

اؼ انو عندما يرتفع سعر الفائدة عمى القركض سيؤدؼ الى تشجيع المصارؼ عمى فتح المزيد مف القركض

كبالتالي سيزيد ذلؾ مف عرض النقد .عند القياـ بزيادة سعر الفائدة فاف ذلؾ يؤدؼ في الغالب عمى تشجيع االفراد عمى
اقراض المصارؼ كذلؾ سكؼ يؤدؼ الى انخفاض في عرض النقد ،اف مايدفع الجميكر الى اقراض المصارؼ ىك

سعر الفائدة المرتفع كالسبب الثاني ىك كمفة االحتفاظ باالرصدة النقدية السائمة لدػ االفراد كستككف مرتفعة مما
يشجعيـ عمى زيادة ايداعاتيـ في المصارؼ التجارية بسبب سعر الفائدة المرتفع .اال انو ارتفاع سعر الفائدة سيؤدؼ
الى زيادة كمفة القركض االستيبلكية كاالستثمارية التي تقدـ مف قبل المصارؼ لبلفراد ،اف ىذا االقتراض صحيح

كيرتبط بتكقعات المستثمريف المستقبمية المستندة الى االكضاع االقتصادية القائمة اؼ انو عند تغطية ارتفاع كمفة
قركض االفراد المستيمكيف اك مستثمريف يعتمد عمى الكفاية الحدية رأس الماؿ خاصة فيما يرتبط اك يتصل بحجـ

العكائد المتكقعة مف االستثمار ( .)www.amana capital.com
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ثانياً :مفيوم العرض النقدي واثره عمى سعر الفائدة

يعرؼ عرض النقد اك الكتمة النقدية ( )MSبانو حجـ النقد المتداكؿ في االقتصاد ما كيتككف مف العممة

النقدية كالكرقية ( )MS1كمف كدائع الطمب ( )MS2اؼ مبالغ االفراد المكدعة لدػ البنكؾ التجارية ،كالذؼ يمكف
تمثيمو مف خبلؿ المعادلة االتية:

عرض النقد = كدائع الطمب  +عممة النقدية كالكرقية

اك ىي تمؾ الكمية مف النقكد المتكافرة في فترة زمنية معينة كالتي تتحدد عادة السمطات النقدية اك ىي الكمية
النقدية المتمثمة في كسائل الدفع بجميع انكاعيا كعميو يمكف التمييز في المعركض النقدؼ بيف ثبلثة مفاىيـ

اساسية.

 عرض النقد بالمعنى الضيق :M1يسمى ىذا النكع ايضاً بنقد العمميات التجارية كيشمل  M1العمبلت
الكرقية كالمعدنية التي يتداكليا االشخاص في تعامبلتيـ اليكمية أؼ النقكد المتداكلة Money in
 Circulationكيرمز ليا بالرمز  CRكيضاؼ الييا حجـ النقكد في البنكؾ عمى شكل حسابات جارية اك
تسمى كدائع تحت الطمب  Demand Depositsكيرمز ليا بالرمز  DDكبالتالي فإف معادلة عرض
النقد  M1ىي . M1=DD+CR:
 عرض النقد بالمعنى الواسع :M2يشمل ىذا النكع  M1يضاؼ اليو الكدائع ألجل Time Deposits
كيرمز ليا بالرمز  TDككذلؾ حسابات التكفير  Savingكيرمز ليا بالرمز  Sكتككف معادلتيا
. M2=M1+TD+S
 مفيوم السيولة المحمية :كتشمل عمى ( )M2السيكلة المحمية الخاصة زائد الكدائع الحككمية لدػ البنكؾ
كالسندات كىي اقل سيكلة مف ( )M2اذف فالمعركض النقدؼ كمية النقكد يتـ تحديدىا مف طرؼ
السمطات النقدية كفقاً لعدة عكامل منيا اثر الكمية النقدية عمى مستكػ االسعار معدؿ التضخـ كمرحمة
الدكرة االقتصادية حالة النشاط االقتصادؼ.
ثالثاً :كيف يستخدم البنك المركزي اسعار الفائدة كاداة اقتصادية
عندما يقكـ البنؾ المركزؼ بتخفيض اسعار الفائدة الغاية تككف مف ىذا التخفيض مف اجل تشجيع البنكؾ

التجارية عمى االقتراض مف البنؾ المركزؼ كبالتالي فاف ىذه البنكؾ تككف قادرة عمى اقراض االفراد كالقياـ بتمكيل

المشاريع ايضاً كبيذه الحالة يككف االقتصاد في حالة انتعاش كتجنب الرككد.

ككما ىك معركؼ اف العبلقة طردية بيف اسعار فائدة البنؾ المركزؼ كاسعار فائدة البنكؾ التجارية اؼ انو في

حالة خفض سعر فائدة البنؾ المركزؼ تقكـ البنكؾ التجارية بخفض فائدتيا ايضاً كىنا يزيد عرض النقد كينتعش

االقتصاد كعمى العكس مف ذلؾ في حالة مكافحة التضخـ.
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يعتبر البنؾ المركزؼ المحرؾ الرئيسي الداة سعر الفائدة كعف طريقو يتـ التحكـ بعرض النقد كحسب الكضع

االقتصادؼ في البمد ،كبدكرىا تقكـ المصارؼ بضخ االمكاؿ الى االفراد كالمشاريع كفي حالة عدـ تعاكف البنكؾ

التجارية مع البنؾ المركزؼ فبيذه الحالة سكؼ يفقد تأثير تغير اسعار الفائدة عمى الكضع االقتصادؼ الذؼ يتطمبو
ىذا التغير كالذؼ عمى اساس ىذا الكضع يتـ تخفيض اك رفع اسعار الفائدة(.الشمرؼ)328-327 ،2013 ،

لقد اعتمد البنؾ المركزؼ عمى القياـ باجراء ما يسمى بتسييبلت االيداع القائمة كذلؾ مف أجل تسييل

احتجاز اكبر قدر ممكف مف كدائع الجميكر.اف ىذه االداة تمتاز بالبساطة الشديدة حيث تقكـ المصارؼ بإيداع
السيكلة الفائضة اؼ ما يقصده ىنا الفائضة عف االئتماف كاالحتياطي القانكني ،كبيذا االجراء يتـ االعتماد ىنا

عمى اداة سعر الفائدة التي تككف معمكمة لدػ المصارؼ.

كىناؾ تنكيع في المديات الزمنية ليذه الكدائع فمنيا يككف ليكـ كاحد كتسمى تسييبلت االيداع الميمي كلمدة

اسبكع ككذلؾ ثبلثة شيكر كىنا يقكـ البنؾ المركزؼ بالتغير في اسعار الفائدة حسب الكضع االقتصادؼ ،تقكـ

المصارؼ بالتكديع لدػ البنؾ المركزؼ كذلؾ لسببيف األكؿ مف أجل سعر الفائدة المرتفع كاالستفادة منو كالسبب

الثاني االبتعاد عف المخاطرة النو عند تكديع االمكاؿ لدػ البنؾ المركزؼ يككف ىناؾ الغياب التاـ لممخاطرة كالتي
يقابميا المخاطرة العالية في سكؽ االئتماف الخاص ،ككذلؾ يقكـ البنؾ المركزؼ باصدار حكاالت تككف فييا مدة

زمنية كالمصارؼ تقكـ بشرائيا بسعر فائدة يزيد قميبلً عمى سعر الفائدة المعمف لتسييبلت االيداع.
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المحور الثاني :االئتمان المصرفي وأىميتو

االئتماف ضركرة جكىرية لبلقتصاد فيك يحكؿ دكف بقاء األمكاؿ معطمة أك مجمدة كيمكف الصحاب األعماؿ

مباشرة أعماليـ أك تكسيعيا كفي ذلؾ زيادة انتاج رأس الماؿ  ،يعتبر االئتماف المصرفي فعالية مصرفية غاية في
األىمية ،حيث إف العائد المتكلد عنو يمثل المحكر الرئيسي إليرادات أؼ مصرؼ ميما تعددت كتنكعت مصادر
اإليراد األخرػ  ،كبدكنو يفقد المصرؼ كظيفتو الرئيسية ككسيط مالي في االقتصاد .كلكنو في ذات الكقت استثمار
تحيط بو المخاطر ،بسبب القركض كالتسييبلت المتعثرة.

اوالً :مفيوم االئتمان المصرفي
تنكعت كتعددت التعاريف حكؿ االئتماف المصرفي شأنو شأف لكثير مف المفاىيـ في مختمف المجاالت

االقتصادية ،االدارية ،االجتماعية ،كعمى العمكـ فيك يرتكز بصكرة اساسية عمى الثقة التي تربط بيف الدائف
كالمديف كالتي ينجـ عنيا دفع قيمة في الحاضر كالدفع المؤجل في المستقبل.

اف اصل معنى االئتماف في االقتصاد ىك القدرة عمى االقراض اما اصطبلحاً فيك يعني التزاـ جية لجية اخرػ

باالقراض اك المداينة كىي تعني في االقتصاد الحديث اف يقكـ الدائف بمنح المديف ميمة مف الكقت يمتزـ المديف

عند انتيائيا بدفع قيمة الديف ،فيك صيغة تمكيمية استثمارية تعتمدىا المصارؼ بانكاعيا(.الدغيـ كاخركف،2006 ،
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إف القرض المصرفي يعني انو تمؾ الخدمات التي تقدـ لمعمبلء كالتي يتـ مف خبلليا تزكيد االفراد

كالمؤسسات باالمكاؿ البلزمة كبالمقابل يتعيد الشخص اك المؤسسة الحاصمة عمى الماؿ بسداد تمؾ االمكاؿ كالفكائد
المترتبة عمييا تقديـ الضمانات التي تضمف لمبنؾ استرداد امكالو في حالة تكقف العميل عف السداد.
ثانياً :اىمية االئتمان المصرفي

عندما تقكـ البنكؾ بتقديـ االئتماف في النشاط االقتصادؼ لو اىمية بالغة مف حيث تأثيره عمى االقتصاد

الكطني كبالتالي نمك ىذا االقتصاد ،كتعتمد البنكؾ في جزء كبير مف مكاردىا عمى رأسماليا كعمى ما ككنتو مف

احتياطيات ،كيأخذ القطاع البنكي الشكل اليرمي في عممية تمكيمو االئتماني كالتي يككف عمى رأسيا البنؾ المركزؼ
كعمى جانبييا المصارؼ التجارية كالمتخصصو .كيمكف تكضيح اىمية االئتماف في مجمكعة مف النقاط ( :الدكرؼ

كالسامرائي)77-76 ،2013 ،

 .1زيادة االنتاج :في اغمب االحياف تحتاج المشاريع الصناعية كالزراعية الجديدة كحتى القائمة الى مكارد مالية
مستمرة ضخمو تفكؽ المكارد الذاتية لممشركعات ،بسبب ضخامة ىذه المشاريع كعدـ قدرة بعض االفراد كحتى
المؤسسات في بعض االحياف عمى تمكيل مشاريعيا كلذلؾ تمجأ الى االئتماف في البنكؾ اك اصدار السندات
كطرحيا عمى الجميكر مف اجل تكفير المكارد المالية كىنا تمعب المصارؼ المتخصصة دك اًر اكبر في تكفير
مثل ىذه االمكاؿ ،كممكف مما سبق القكؿ بأنو البنكؾ تمعب دكر الكسيط ما بيف المدخريف كالمستثمريف في
المساىمة بتمكيل اك زيادة االنتاج كاالستثمار في االقتصاد.
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 .2زيادة االستيالك :مف االمكر التي يساىـ فييا االئتماف ىي حصكؿ المستيمكيف مف اصحاب الدخكؿ المتدنية
عمى بعض السمع االستيبلكية المعمرة كغيرىا مف السمع ،كبالتالي سكؼ ترتب عمييـ دفع قيـ تمؾ االمكاؿ
عندما ترتفع دخكليـ المستقبمية اك مف خبلؿ ما يدخركه في المستقبل كىذا يعني بأنو سكؼ يتنشط جانب
الطمب عمى السمع كالخدمات االستيبلكية مما يؤدؼ الى زيادة حصة السكؽ كزيادة حجـ االنتاج كبالتالي دعـ
االقتصاد الكطني.
 .3توزيع الموارد المالية واالئتمانية عمى مختمف االنشطة االقتصادية :عندما يككف ىناؾ عممية ائتماف
صحيحة سكؼ تكزع المكارد المالية المتاحة لمجياز المصرفي بيف مختمف القطاعات كاالنشطة االقتصادية
كىذا مايضمف االستخداـ الكفكء ليذه المكارد مف خبلؿ تكزيعيا عمى الجميع كفقاً الحتياجاتيا كىذا يحقق نمك
اقتصادؼ يخدـ كل مف السياسة االئتمانية كالسياسة االقتصادية.
 .4تشغيل الموارد العاطمة :يمكف االستفادة مف االمكاؿ العاطمة في تشغيميا بصكرة مؤقتة مف خبلؿ التمكيبلت
قصيرة االجل كبيذا فالمقترض ينتفع مف استخداـ ىذه المكارد في نشاطات تحقق ليا دخبلً مربحاً كبالمقابل
فاف المقرض سيحصل لقاء استعمالو لتمؾ المكارد عمى دخل مناسب.
ثالثاً :السياسة االئتمانية

في كل بمداف العالـ يكمف النشاط االقتصادؼ فييا ضمف دائرتيف االكلى مادية كالثانية نقدية .تسمى الدائرة

االكلى بالعرض الكمي كذلؾ النيا تمثل التدفقات السمعية ،اما الثانية تعرؼ بالطمب الكمي كىي تمثل تدفقات
نقدية ،كمف اجل نجاح ىذا ال نشاط االقتصادؼ البد مف كجكد تعادؿ بيف معدؿ التغير في كبل التدفقيف كىنا يأتي

دكر الجياز المصرفي بالربط بيف الدائرتيف اف ما تقكـ بو البنكؾ التجارية دكر محكرؼ كذلؾ بسبب قدرتيا عمى
تعبئة المدخرات كاستغبلليا بكفاءة ضمف االطار المرسكـ مف قبل السمطة التنفيذية كسياسة البنؾ المركزؼ.

اف عمل البنكؾ التجارية ىك افضل مف بقية المؤسسات المالية كذلؾ بسبب الكعاء االدخارؼ االكثر شيكعاً

كاالكثر انتشا اًر داخل االقتصاد لما تقدمو مف قدرات فائقة في قبكؿ الكدائع كاستخداميا في خمق مجمكعة مف

االستثمارات غاية في االىمية لبلقتصاد كالتي يبرز منيا االئتماف المصرفي(.الزبيدؼ)62 ،2004 ،

كيمكف تعريف االئتماف عمى انو النشاط المصرفي االكثر اىمية سكاء بالنسبة لبلقتصاد الكطني اك بالنسبة

الدارة البنكؾ كالمؤسسات المالية الكسيطة االخرػ ،كلكف البعض يعتبر االئتماف مف االدكات االقتصادية ذات
الحساسية العالية كذلؾ النو في حاؿ كجكد اثار ضارة بسبب االخطاء في تنفيذ السياسة االئتمانية فاف ىذه االثار

ال تتكقف فقط عمى مستكػ البنؾ اك المؤسسة المالية المشرفة عمى عممية االئتماف كانما ايضاً يظير تأثيرىا عمى

االقتصاد الكطني اذا لـ يحسف اداؤه ،فاالئتماف المصرفي في حالة انكماشو يؤدؼ الى كساد كفي حالة االفراط بو
يؤدؼ الى ضغكط تضخمية كفي كبل االمريف لو اثار اقتصادية غاية في الخطكرة كيسبب اختبلالت ىيكمية قد

تصعب معالجتيا(.شحاتو.)104 ،1999 ،
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التحميل الكمي:

المبحث األول :الجانب العممي

اعتمد التحميل الكمي عمى البيانات كالمعمكمات التي اخذت مف البنؾ المركزؼ العراقي (المديرية العامة

لبلحصاء كاالبحاث كالمديرية العامة لمعمميات كادارة الديف) كىذه البيانات جرػ تحميميا بطريقة االرتباط مف اجل
تكضيح كجو العبلقة بيف سعر الفائدة كاالئتماف النقدؼ المقدـ الى الجميكر ككذلؾ تـ استخداـ معاممة االنحدار
كذلؾ مف اجل بياف اثر العبلقة بيف المتغير التابع كالمستقل ( ،)x.yكالبيانات التي تـ استخداميا ىي اسعار

الفائدة مف المدة  2006الى  2014ككذلؾ االئتماف النقدؼ.

تـ اختيار العينة تحديدا ليذه الفترة كذلؾ بسبب التغيرات التي حدثت فييا حيث لك نبلحع جدكؿ اسعار الفائدة

فانو في سنة  2006تـ تغير معدالت الفائدة الكثر مف مرة كذلؾ كاف حسب السياسة االقتصادية المتبعة مف قبل

عادة التغير في اسعار الفائدة حسب الكضع االقتصادؼ لمبمد كذلؾ مف اجل التحكـ بالعرض
ىذا البنؾ ،يتـ
ً
النقدؼ في السكؽ المحمية كبالتالي فانو كما يعمـ الجميع فاف العبلقة بيف سعر الفائدة كاالئتماف النقدؼ ىي عبلقة
عكسية اؼ انو عند رفع اسعار الفائدة فإنو سكؼ ينخفض االئتماف النقدؼ كذلؾ الف سكؼ يككف ىناؾ رغبة مف

قبل المصارؼ بايداع المبالغ لدػ البنؾ المركزؼ مف اجل االبتعاد عف المخاطرة كبالتالي سكؼ يتـ في ىذه الحالة

سحب السيكلة مف االسكاؽ مف اجل مكاجية االفراط النقدؼ اك تككف العممية بالعكس اؼ انو عند خفض اسعار
الفائدة فإنو سكؼ تبتعد المصارؼ عف االيداع لدػ البنؾ كتزيد مف االئتماف النقدؼ لمجميكر.

لك نبلحع مف المبلحق اف اسعار الفائدة بدأت بالتغير بعد النصف االكؿ مف سنة  2006كبالصعكد

التدريجي حتى كصمت في سنة  2007الى  %18كىذا رقـ يعتبر بالنسبة لبلقتصاد كبير جداً.

ثـ بعد ذلؾ بدأت العممية باالنخفاض حتى  2010كثبتت فييا اسعار الفائدة حتى نياية سنة  2013عند

 .%4حتى كصمت في نياية  2014الى .%1

اما بالنسبة لبلئتماف النقدؼ كما ىك مبيف ايضاً في المبلحق كاف ىناؾ ارتفاع في عممية االئتماف النقدؼ

المقدـ مف قبل المصارؼ الى الجميكر ،كلكف ىنا قد لكحع بأنو المبالغ االئتمانية المقدمة ىي كبيرة جدا كىنا

كانت سياسة البنؾ المركزؼ العراقي كاضحة كبالتالي فإنو في ىذه الفترة بالذات كاف االقتصاد بحاجة الى ضخ
االمكاؿ مف أجل دفع عجمة التنمية كتحريؾ االقتصاد العراقي نحك االماـ.

بالنسبة لبلئتماف النقدؼ المقدـ مف قبل المصارؼ لمجميكر لك نبلحع انو في سنة 2007ك 2008كانت

العبلقة بيف سعر ا لفائدة كاالئتماف عبلقة طردية كليست عكسية عمى عكس النظرية اؼ انو زادت اسعار الفائدة
كبالمقابل نبلحع زيادة في االئتماف النقدؼ عمى عكس بقية السنكات كالسبب في ذلؾ انو في ذلؾ الكقت فإنو

كانت ىناؾ زيادة في النفقات العامة كبالنياية زادت النفقات الحككمية بشكل كبير كبعدىا بدأ االقتصاد بالتحسف

كعادت العبلقة العكسية بيف اسعار الفائدة كاالئتماف النقدؼ.
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*التحميل الكمي ال ثر اسعار الفائدة عمى حجم االئتمان المصرفي:
جدول ()1
يبين معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين سعر الفائدة واالئتمان النقدي
y

**-.681

x

Pearson Correlation

1

.000

)Sig. (2-tailed

108

108

1

**-.681

108

x

N
Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

108

N

y

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

تـ استخداـ معامل ارتباط بيرسكف لبياف العبلقة بيف سعر الفائدة كاالئتماف النقدؼ كما مبيف في جدكؿ

( )1كيتضح مف قيمة معامل ارتباط بيرسكف كالبالغة ( )-0.681كىذا يعني أنو ىناؾ عبلقة قكية جداً كسالبة أؼ
عكسية بيف سعر الفائدة كاالئتماف النقدؼ أؼ انو ىذا مايثبت النظرية التي تبيف انو اذا زاد سعر الفائدة ينخفض

االئتماف النقدؼ ،عمماً اف عدد المشاىدات في التحميل الكمي ىي . 108
جدول ()2

يبين خالصة نموذج االنحدار
Std. Error of the
Adjusted R Square Estimate
.459

6.45486E6

R Square

R

Model

.464

.681a

1

جدول ()3
Sig.
.000a

F
91.629

df

Mean Square

Model

Sum of Squares

3.818E15

1

3.818E15

1 Regression

4.167E13

106

4.417E15

Residual

107

8.234E15

Total
a. Predictors: (Constant), x
b. Dependent Variable: y
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يتضح مف الجدكليف ( )2ك( )3اعبله بأنو قيمة االرتباط ىي ( )0.681كىي عبلقة قكية جداً كيبيف فييا قيمة

سش  ِٓ %46االٔحشافاخ اٌّشا٘ذج ٌٍّٕٛرد ٘ٔ ٟت١زح ر١ذج ٌتفس١ش
تأْ ّٔٛرد االٔحذاسف ّ

االٔحشافاخ ٚ ،تّا أٔٗ ظٙشخ ف ٗ١لّ١ح ( ٟ٘ٚ )sig=0.00الً ِٓ ( )0.05فاْ ّٔٛرد االٔحذاس ِؼٕ ٞٛتّستٜٛ

دالٌح ٘ٚ.0.05زا ٠ؼٕٕ٘ ٟان ػاللح ل٠ٛح تشتػ ت ٓ١سؼش اٌفائذج ٚاالئتّاْ إٌمذٚ ٞوّا ِ٘ ٛؼٍ َٛف ٟػٍُ االلتصاد
ٕ٘ٚا ف٘ ٟزا االختثاس تُ اخز ِؼادٌح االٔحذاس ٚرٌه ِٓ ارً ت١اْ أحش سؼش اٌفائذج ػٍ ٝاالئتّاْ إٌمذ.ٞ
جدول ()4
معامالت االنحدار
Standardized

Sig.

t

.000

18.753

.000

-9.572-

Coefficients

Unstandardized Coefficients

Beta

Std. Error

B

1.032E6

1.935E7

)(Constant

1.138E7

-1.090E8

x

-.681-

2Model
1

٠تعح ِٓ اٌزذٚي اػالٖ ّٔٛرد االٔحذاس اٌتمذ٠شٚ ٞاٌزّ٠ ٞىٓ تّخ ٍٗ١تاٌّؼادٌح االت١ح
̂
̂
) ساٌثح ِّا ٠ؼٕٕ٘ ٟان ػاللح ػىس١ح ت ٓ١اٌّتغ١ش اٌّستمً (ٚ )Xاٌزٞ
تّا أٔٗ ظٙشخ لّ١ح (
ّ٠خً سؼش اٌفائذج ٚاٌّتغ١ش اٌتاتغ ( ) yاٌزّ٠ ٞخً االئتّاْ إٌمذٚ ٞتزٌه تؼٕ ٟاٌّؼادٌح أٗ وٍّا صاد سؼش اٌفائذج

ٚحذج ٚاحذج فاْ ِمذاس اٌتغ١ش ف ٟاالئتّاْ إٌمذ ٞسٕ١خفط تّمذاس (.)1.090E8

بىً ()2
٠ث ٓ١خػ االٔحذاس ٌسؼش اٌفائذج ٚاالئتّاْ إٌمذٞ
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المبحث الثاني :االستنتاجات:
االستنتاجات:

 .1اىمية سعر الفائدة في االقتصاد العراقي ككنيا كاحدة مف االدكات الميمة في تحديد مستكػ العرض
النقدؼ كالتحكـ بمستكػ االئتماف.

 .2قدرة اسعار الفائدة عمى تحديد السعر التكازني بتعادؿ عرض النقد مع الطمب عمى النقكد في فترة زمنية
معينة كذلؾ مف خبلؿ التحكـ بكمية النقكد المتكفرة لدػ الجميكر كالمصارؼ.

 .3عمى الرغـ مف محدكدية الدكر السعار الفائدة في اقتصاد مثل االقتصاد العراقي اال انو قد ثبتت اف ليذه
االداة دكر في التحكـ بحجـ االئتماف كاف كاف ضعيفاً.

 .4تعد اسعار الفائدة في االقتصادات المتقدمة كاحدة مف اىـ االدكات المحركة لبلقتصاد كليا الدكر البارز
كالكاضح في دفع عجمة التنمية اال اف ىذا الدكر غير كاضح في االقتصادات النامية كمنيا االقتصاد

العراقي.

 .5تبرز أىمية االئتماف المصرفي في دعـ أؼ اقتصاد كمنيا االقتصاد العراقي كذلؾ بمساىمتو في تكفير
السيكلة النقدية التي تحتاجيا قطاعات االعماؿ المختمفة.
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(مدى تطبيق المعايير الدولية وأثرىا في دور التدقيق الداخمي لمبنك المركزي العراقي)

دراسة تحميمية آلراء عينة من العاممين في قسم التدقيق الداخمي لمبنك المركزي العراقي
Over the application of international standards and their impact on the
role of internal audit of the Central Bank of Iraq
الممخص:

نـــزار حميــد شـرقـي

ييدؼ ىذا البحث الى التعرؼ عمى دكر كظيفة التدقيق الداخمي في ( البنؾ المركزؼ العراقي) ،كذلؾ مف

خ بلؿ التعرؼ عمى مدػ تكافق ممارسات التدقيق الداخمي بيذه المؤسسة حسب المعايير الدكلية لمتدقيق الداخمي

الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف( ،)IIAكمف ثـ تقديـ التكصيات المبلئمة لرفع مستكػ فعالية كظيفة التدقيق

بيذا البنؾ ،ككما ىدؼ ىذا البحث الى التعرؼ عمى مدػ تطبيق معاييرالتدقيق الداخمي المتعارؼ عمييا في البنكؾ

المركزية ،عمماً اف ىنالؾ تفاكت في تطبيق ىذه المعايير مما يستكجب االمر مراعاة األصكؿ المينية كالعممية في

كجو إلى جميع المدققيف
ىذا الخصكص ،كلتحقيق أىداؼ البحث كاختبار فرضياتيا ،فقد تـ تصميـ استبياف ُم َ
الداخمييف العامميف بعينة مككنة مف ( ، )50تـ اختيارىا كفق معايير مكضكعية تتناسب مع أىداؼ ابحث ،ك قد
بمغ عػ ػ ػػدد االستبيانات المكزعة ( ،)50كأُستُخدـ أسمكب التحميل اإلحصائي الكصفي كاالستداللي ،لكصف كتحميل
بيانات البحث ،كاختبار فرضياتيا.
كقد تكصل البحث إلى أف ممارسات التدقيق الداخمي في البنؾ المركزؼ محل البحث تتكافق إلى حد كبير مع
معايير التدقيق الداخمي الدكلية ،كأف العكامل المتعمقة بأفراد العينة ،كالعكامل المتعمقة بنشاط التدقيق الداخمي ليا

تأثير ذك داللة إحصائية عمى فعالية كظيفة التدقيق الداخمي بيذه المؤسسات.

كذلؾ تكصل البحث بضركرة االىتماـ أكثر بتككيف الكفاءات البشرية المبلئمة إلحتياجات كظائف التدقيق
الداخمي ،كالعمل عمى نشر ثقافة التدقيق الداخمي داخل ىذه المؤسسة ،كتكفير البيئة التنظيمية المبلئمة ،ألداء

دكره بفعالية عالية.

نـــزار حميــد شـرقـي  /محاسب أقدم  /دائرة التدقيق الداخمي  /البنك المركزي العراقي
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 -1المعايير الدولية لمتدقيق

معايير التدقيق الداخمي Standards of Internal Audit
عرؼ معيد المدققيف الداخمييف المعيار بأنو إعبلف ميني رسمي يصدر عف ىيئة معايير التدقيق الداخمي

يحدد متطمبات أداء نطاؽ عريض مف أنشطة التدقيق الداخمي كتقييـ أدائو ( )IIA,2004:8كمف المقكمات
األساسية ألية مينة متطكرة ،ىي ضركرة كجكد معايير أك مستكيات أداء معينة كمتعارؼ عمييا بيف الممارسيف

ليذه المينة ،كيعممكف عمى كفق ىذه المعايير في كافة مراحل العمل (عبد هللا.) 25 ،1998 ،
لمحة تاريخية

يمكف تحديد بدايات التدقيق الداخمي سنة  1941بتأسيس معيد المدققيف الداخمييف في فمكريدا – امريكا ،كمعو

بدأت تتضح مفاىيـ كمنيجية التدقيق الداخمي ،كاصبح يشعر المدققكف الداخميكف بالمستكػ الميني البلئق.

المعيد The Institute

المعيد ىك ىيئة عالمية لمعامميف في مجاؿ التدقيق الداخمي ،تضـ أكثر مف 175000عضكاً.

المعايير The Standards

ترتكز المعايير الى عدد مف المبادغ كتكفر إطا اًر ألداء كتعزيز عممية التدقيق الداخمي ،كما تعد المعايير

متطمبات إلزامية كتتألف المعايير الدكلية لمممارسة المينية لمتدقيق الداخمي مف األتي (الكردات.)167،2014،

 1-1مفيوم معايير التدقيق الداخمي

لقد عرؼ معيد المدققيف الداخمييف( )IIAالمعيار بأنة " :إعبلف ميني رسمي يصدر عف ىيئة معايير التدقيق
الداخمي يحدد متطمبات أداء نطاؽ عريض مف أنشطة التدقيق الداخمي كتقيـ أداء التدقيق الداخمي" ( IIA,
.) 2004, p8

كما عرؼ (المغني )42 :2003 ،معايير التدقيق الداخمي بأنيا "المقاييس كالقكاعد التي يتـ االعتماد عمييا في
تقييـ كقياس عمميات قسـ التدقيق الداخمي ،حيث تمثل المعايير نمكذج ممارسة التدقيق الداخمي كما يجب أف

تككف كفقاً لما تـ اعتماده مف قبل معيد المدققيف الداخميف ." IIA

 2-1قد تمثمت األىداف التي من اجميا وضعت ىذه المعايير باال تي)IIA,2004,7):

 1-2-1بياف المبادغ األساسية التي تحدد الكيفية التي يجب أف يككف عمييا التدقيق الداخمي.

 2-2-1كضع إطار عاـ ألداء التدقيق الداخمي كتعزيز القيمة المضافة التي تحققيا أنشطة

التدقيق الداخمي إلى أكسع مدػ ممكف.

 3-2-1كضع أسس لقياس أداء المدققيف الداخمييف.

 4-2-1التأسيس لعمميات معالجات تنظيمية متطكرة كتشجع إدخاؿ تحسينات عمييا.

 3-1أما عن أىمية معايير التدقيق الداخمي فيمكن تحديدىا بما يأتي (عبدالمغني.)45 ،2003،
 1-3-1تعد معايير التدقيق ضركرية بالنسبة لممدققيف الداخمييف ككنيا تضع المبادغ األساسية كالتي ينتظر
منيـ أف يمتزمكا بيا عند ممارستيـ لمياميـ بحيث يحققكف اليدؼ مف كجكدىـ.
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 2-3-1تعد معايير التدقيق ضركرية بالنسبة لئلدارة ،إذ أف كجكد معايير مينية يمتزـ بيا المدققكف الداخميكف
سيمكف اإلدارة مف االعتماد عمى التقارير التي يقدمكنيا عند أدائيـ لكظائفيـ في المنشأة.

 3-3-1تعتبر كجكد معايير تدقيق يمتزـ بيا المدققكف الداخميكف ضركرية بالنسبة لممدقق الخارجي ،ألنيا تطمئنو
عمى متانة ككفاءة عمل المدققيف الداخمييف.

 4-3-1يسترشد بالمعايير عند إعداد المكاد التدريبية لممينييف الجدد.

 -أف ىذه المعايير تصدر عف جمعيات كىيئات مينية ،مثل معيد المدققيف الداخمييف ( )IIAالذؼ أصػ ػ ػدر

مجم ػ ػكعة معايي ػ ػر خاص ػ ػة بالتدقي ػ ػق الداخمي ،اذ حػ ػدد مجمكعتيػ ػف م ػ ػف المعاي ػ ػير كىما االتي( الكردات،2014،

.)74-73

 4-1معيار الصفات Attribute Standards
كىي مجمكعة المعايير التي تحدد الصفات الكاجب تكافرىا في كل مف إدارة أك قسـ التدقيق الداخمي في

المنشأة ،كالقالئميف بممارسة أنشطة التدقيق الداخمي كتتضمف معايير الصفات(معيار ذك العدد( )1000أىداؼ

كمسؤكليات كصبلحيات التدقيق الداخمي ،كمعيار ذك العدد ( )1100االستقبلؿ كالمكضكعية ،ك معيار ذك العدد

( )1200الكفاءة كبذؿ العناية المينية الكاجبة ،ك معيار ذك العدد ( )1300برنامج ضبط الجكدة كتطكير عممية
التدقيق الداخمي) كلمتفص ػيل ينظػػر المص ػػدر( الكردات )74،2014،ك( ) ) IIA,2012,10-16ك(الذنيبات

 )77،2008ك(االمارة  )53،2007،ك ( ).(IIA, 2012, 15-16

 5-1معيار األداء (.(Performance Standards

في ػػي تصف طبي ػػعة النش ػػاط التدقيق الداخم ػ ػػي كتضع المقايي ػ ػػس النكع ػػية التي يمكف أف يقاس أداء التدقيق

الداخمي بكاسطتيا ،إذ تصف طبيعة خدمات التدقيق الداخمي ،ككػ ػ ػػذلؾ تعطي معيا اًر لمجكدة كبصكرة عامة يمكف

اف يقاس أداء تمؾ الخدمات ،كما تعطي كصفاً لتطبيق معايير في أنكاع معينة مف مياـ التدقيق الداخمي عف
طريق النشاطات التأكيدية كاالستشارية التي يقكـ بيا المدققكف الداخميكف .كيحتكؼ ىذا القسـ عمى مجمكعة مف

المعايير أىميا.)IIA,2012:17-18) :

 1-5-1معيار ذك العدد ( )2100طبيعة العمل (.) Nature of Work
 2-5-1معيار رقـ ( )2200تخطيط عممية التدقيق (.)Planning

 3-5-1معيار ذك العدد( )2300أداء كتنفيذ عممية التدقيق(.)Performing the Engagement

 4-5-1معيار ذك العدد ( )2400تكصيل نتائج التدقيق الداخمي (.)Communicating Results
 5-5-1معيار ذك العدد ( )2500مراقبة تنفيذ التكصيات (.)Monitoring Progress

 6-5-1معيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار ذك العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد( )2600مسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكػ المخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاطر المقبكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد تنفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ التكصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات

( .)Management’sAcceptance of Risks Monitoring Progress Resolution ofكلمزيػػد مػػف
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التفاصػ ػ ػ ػ ػ ػػيل ينظػ ػ ػ ػ ػ ػػر المصػ ػ ػ ػ ػ ػػادر التاليػ ػ ػ ػ ػ ػػة(( ،)IIA,2012:17-18احمػ ػ ػ ػ ػ ػػد(،)33،2009،،جمعيػ ػ ػ ػ ػ ػػة المػ ػ ػ ػ ػ ػػدققيف
الداخمييف(،)24-23،2010،المظمكـ.)IIA,2012:26) ،)289 ، 2012،

 -3مدخل مفاىيمي لمتدقيق الداخمي Conceptual entrance for the Internal Audit
تمييد:

يعد التدقيق الداخمي إحدػ الكسائل الميمة التي تختص بمراجعة البيانات كالمعمكمات كالسجبلت المحاسبية

كغيرىا فضبلً عف مسؤكليتيا في أنظمة الرقابة الداخمية فػي الشػركات كالبنػكؾ كىػي نشػاط تقييمػي كتقػكيمي مسػتقل

كيعػػد التػػدقيق الػػداخمي عنص ػ اًر ميم ػاً مػػف عناصػػر نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة ،أذ تسػػاعد عمميػػة التػػدقيق الػػداخمي فػػي
الكصكؿ الى أىداؼ المنشأة كذلؾ مف خبلؿ االلتزاـ ببرنامج تدقيقي مبلئػـ يصػمـ بعػد قيػاـ المػدقق بػالتعرؼ عمػى
بيئة العمل كالمخاطر المكجػكدة فييػا كذلػؾ مػف خػبلؿ التػزاـ المػدقق اثنػاء التػدقيق بمجمكعػة معػايير مينيػة تعتمػدىا

جمعيات كمنظمات مينية.

بناء عمى ما تقدـ يتناكؿ ىذا المبحث مفيكـ التدقيق الداخمي ،كأنػكاع التػدقيق الػداخمي ،ككػذلؾ التػدقيق الػداخمي فػي

المصارؼ مف حيث طبيعتو كاألسس التي يستند الييا كاألىداؼ كالمياـ.
 1-3مفيوم التدقيق الداخميconcept of Internal Audit :

تعػػددت التعريفػػات التػػي تناكلػػت مفيػػكـ التػػدقيق الػػداخمي كطبيعتػػو كأىدافػػو كسػػكؼ تصػػنف ىػػذه المفػػاىيـ مػػف خػػبلؿ
المرتكزات ككجيات النظػر التػي تعتمػدىا المنظمػات كالبػاحثيف كالكتػاب الػذيف تطرقػكا لمفيػكـ التػدقيق الػداخمي ككمػا

مكضح في جدكؿ (.)1

جدكؿ رقـ ( ) 1

مفاىيـ التدقيق الداخمي
أ -مف جانب استقبللية التدقيق الداخمي
 كظيف ػػة إداري ػػة مس ػػتقمة تنط ػػكؼ عم ػػى تقي ػػيـمس ػ ػ ػػتمر كتنتق ػ ػ ػػد أداءالبن ػ ػ ػػؾ بغي ػ ػ ػػة أقتػ ػ ػ ػراح
تحسػػينات عمييػػا كيضػػيف قيمػػة ليػػا كتعزيػػز

آليػة الحكػػـ العػػاـ لممنشػػأة بمػػا فػػي ذلػػؾ إدارة

)(Ushnak & Arvind,2009,20

المخػػاطر إالسػػتراتيجية لمبنػػؾ كنظػػاـ الرقابػػة

الداخمية.
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ب-مف جانب مجاؿ عمل التدقيق الداخمي
 -نشاط تقييمي مستقل خالل تنظيم معين

ييدف إلى تدقيق وفحص العمميات والقيود

(عبد الكريـ)23 ،2011 ،

والمستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة
اإلدارة فيي رقابة إدارية تمارس لقياس

وتقييم فعاية أسالليب الرقابة األخرى.

كمف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف اف نستنتج األتي :

 1-1-3اف التدقيق الداخمي نشاط مستقل كيتصف بالمكضكعية مبتعداً عف التحيز خبلؿ تأدية ميامو التدقيقية.

 2-1-3ينصب ىدؼ نشاط التدقيق الداخمي عمى مساعدة المؤسسة في تحقيق اىدافيا كذلؾ مف خبلؿ التركيز
عمى تفعيل ادارة المخاطر كعمميات التحكـ في المؤسسة

 3-1-3يقدـ االستشارات البلزمة عند الضركرة لمجمس اإلدارة ،أك اإلدارة العميا.
 4-1-3يعتمد في عممو عمى األسمكب العممي كالميني لمحصكؿ عمى نشاط تككيدؼ.

 5-1-3التحقق مف العمميات كالقيكد بشكل مستمر لضماف دقة البيانات كالتأكد مف أف السياسات كاإلجراءات
المكضكعة سكؼ تطبق فعبلً.

 2-3أنواع التدقيق الداخميTypes of Internal Audit :
ىناؾ عدة أنكاع لمتدقيق الداخمي ،كذلؾ عمى كفق مجاؿ االىتماـ الذؼ ينصب عميو نشاط التدقيق الداخمي

ككما يأتي:

 1-2-3التدقيق الماليFinancial Audit :
ييتـ ىذا النكع مف التدقيق في مراجعة العمميات كالكثائق المالية كالمحاسبية كاإلجراءات المستعممة في تيسير

ىذا الجانب باالعتماد عمى االساليب اآلتية( :سكاد.)95،2009،

 1-1-2-3تحميل الحسابات كالنتائج كاستخراج االنحرافات المكجكدة.
 2-1-2-3اختبار الكثائق التي يقكـ بإعدادىا المصرؼ مثل القكائـ كمكازيف المراجعة.

 3-1-2-3التحقق مف الكجكد الفعمي لممكجكدات مف خبلؿ اختبار اإلجراءات الخاصة باالستبلـ كالجرد الفعمي

فضبل عف التأكد مف صحة معالجتو محاسبياً في القكائـ.
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 2-2-3التدقيق التشغيميOperational Audit :
التدقيق التشغيمي ىك دراسة شاممة لمكحدة لغرض قياس األداء كاستعراض عمميات التدقيق التشغيمي لكل أك

جزء مف إجراءات التشغيل المصرؼ لتقييـ كفاءة ىذة العمميات كفاعميتيا كىك مقياس ما إذا كاف المصرؼ يحقػق

أىدافو كيظير مدػ كفاية استخدـ المصرؼ لمكارده لتحقيق أىداؼ العمميات التشغيمية ،كيمكف أف يشمل ىذا
النكع مف التدقيق تقييـ الييكل التنظيمي كالتسكيق كطرائق اإلنتاج ،العمميات الحاسكبية أك أية منطقة يشعر

المصرؼ أنيا بحاجة إلى تقييـ كتقديـ تكصيات إلى اإلدارة لتحسيف العمميات ).)Hayes،et.al،2005,14

 3-2-3تدقيق االلتزامCompliance Audit :

كيسمى أيضاً (تدقيق الرقابة) ،كىك ذلؾ النكع مف التدقيق الذؼ يتـ فيو التأكد مف تطبيق السياسات،

كالتعميمات ،كاإلجراءات لمضكابط الرقابية المالية كالتشغيمية ،كمدػ تطبيق القكانيف المكضكعة بصكرة أصكلية،

فضبلً عف التأكد مف إف إجراءات الجكدة التي تضعيا المؤسسة ،أك جمعيات مينية قد طبقت بصكرة جيدة.

(التميمي ) 24 ، 2006،اؼ اف تدقيق االلتزاـ يتكقف عمى كجكد البيانات كالمعايير ،كالمعايير تتمثل بالقكانيف

العممية المعترؼ بيا كالمكائح كالسياسات كاإلجراءات المتعمقة بمكظفي المحاسبة.)Hayes،et.al، 2005,14).

 4-2-3التدقيق اإلداري Managerial Audit:

كيشمل عممية تقييـ جكدة أسمكب إدارة المخاطر كالرقابة ضمف نطاؽ أىداؼ المصرؼ كما أف ىذا النكع مف

التدقيق يتجاكز دكر المدقق الداخمي في الناحية المحاسبية الى جميع أقساـ المنشأة كذلؾ ألجل معرفة مدػ
االلتزاـ بتنفيذ سياسة اإلدارة ،كىك مصطمح يعبر عف أىمية دكر المدقق الداخمي في مجاؿ خدمة األدارة (.

إبراىيـ.)23، 2009،

 3-3وظائف التدقيق الداخمي Internal audit function
أف خدمات التدقيق الداخمي تشمل اآلتي (الكردات.)36 ،2014،
 1-3-3خدمات التأكيد كالتي تيػتـ بالتأكيػد المكضػكعي لؤلدلػة مػف أجػل تقػديـ رأؼ مسػتقل أك أسػتنتاجات تخػص

العممية أك النظاـ أك غيره مف المكضكعات ،كيكجد بشكل عاـ ثبلث أطراؼ مشاركة في خدمات التأكيد ىي-:
 1-1-3-3الشخص أك المجمكعة المشاركة مباشرة في العممية.

 2-1-3-3الشخص أك المجمكعة القائمة بالتقييـ ( المدقق الداخمي).
 3-1-3-3الشخص أك المجمكعة المستخدمة لمتقييـ (المستخدـ ).

 2-3-3الخدمات االستشارية التي ىي بطبيعتيا تكجييات ،كتنفذ بناءاً عمى الطمب الخػاص مػف الزبػكف ،حيػث أف
طبيعة كنطاؽ الميمة االستشارية خاضعيف لبلتفاؽ مع الزبكف كتشمل الخدمات االستشارية عمى طرفيف ىما-:
 1-2-3-3الشخص أك مجمكعة الذؼ يقدـ الخدمة .المدقق الداخمي.

 2-2-3-3الشخص أك المجمكعة التي تبحث عف كتتسمـ النصيحة(.عميل النصيحة ،صاحب العمل المطمكب).
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 4-3أىداف وميام التدقيق الداخمي
لمتدقيق الداخمي عدة أىداؼ ىي (الكردات.)37، 2014،

 1-4-3التأكد مف مدػ مبلءمة كفعالية السياسات كاجراءات الضبط الداخمي المعتمدة لبيئة كظركؼ العمل
كالتحقق مف تطبيقيا.

 2-4-3التأكد مف التزاـ اإلدارات كالدكائر مف خبلؿ ممارسة أعماليا بتحقيق اآلىداؼ كالسياسات كاإلجراءات
المعتمدة خبلؿ فترة زمنية أك مالية معنية.

 3-4-3اقتراح االجراءات البلزمة لزيادة كفاءة كفعالية الدكائر التنفيذية كاالنشطة ،تأكيداً لممحافظة عمى الممتمكات
كالمكجكدات.

 4-4-3مراجعة إجراءات إدارة المخاطر كما شتممت عميو مف مراكز الخطر.
 5-4-3مراجعة فعاليةاالساليب المعتمدة لتقييـ تمؾ المخاطر.
 6-4-3التأكد مف القكانيف كاالنظمة المعمكؿ بيا.

 7-4-3إعداد تقارير مفصمة كدكرية بنتيجة التدقيق كرفعو الى أعمى سمطة تنفيذية.
 5-3مخاطر عدم تحقيق األىداف

إف عدـ نجػاح التػدقيق الػداخمي فػي تحقيػق كاحػد أك أكثػر مػف أىػداؼ التػدقيق الػداخمي قػد يػؤدؼ إلػى مخػاطر نػذكر
منيا األتي:

 1-5-3عدـ دقة المعمكمات المالية كالتشغيمية.
 2-5-3عدـ التقيد كاتباع السياسات كالخطط اإلجراءات المكضكعة كالقكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا.
 3-5-3ضياع أك فقداف األصكؿ .

 4-5-3اإلستخداـ غير االقتصادؼ لممكارد.
 5-5-3عدـ تحقيق االىداؼ المكضكعة كالمخططة.
 6-5-3إمكانية زيادة نسبة الخطأ ك /اك الغش.

 -4وصف لمتغيرات البحث وتشخيصيا وتحميل النتائج

 1-4وصف مفردات عينة البحث
اعتمد الباحث فً اختٌاره للعٌنة من العاملٌن فً المنظمة المبحوثة ( البنن المركزي العرالً ،لسم التددلٌك
الداخلً) ممن لدٌهم المعرفة بأعمال التدلٌك فاختٌرت عٌنة مكونة من ( )50شخص فً اسلوب التحلٌل الوصدفً
وكما موضح فً جدول (. ) 2
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ت

المتغٌرات

1

العمر

جدول ( )2وصف ألفراد عٌنة البحث
التكرار
الفئات المستهدفة
6
الل من  30سنة
18
40 - 31
21
50 - 41
4
60 - 51
1
 61فاكثر

المجموع
2

التحصٌل
الدراسً

االعدادٌة
دبلوم
بكالورٌوس
دبلوم عالً
ماجستٌر
دكتوراه

المجموع
3

العنوان الوظٌفً

معاون مالحظ
مالحظ
رئٌس مالحظٌن
معاون مدٌر
مدٌر
مدٌر ألدم

المجموع
4

عدد سنوات
الخدمة

الل من  5سنوات
 10-6سنوات
 15-11سنة
 20-16سنة
 21فاكثر

المجموع

50
10
1
93
0
0
0
50
8
1
19
16
3
3
50
7
-3
21
19
50

النسبة
%12.0
%36.0
%42.0
%8.0
%2.0
%100.0
%20.0
%2.0
%78.0
%0.0
%0.0
%0.0
%100
%10.0
%2.0
%38.0
%32.0
%6.0
%6.0
%100
%14.0
%0.0
%6.0
%42.0
%38.0
%100

المصدر :من اعداد الباحث باالستناد الى استمارة االستبانة.

نبلحع مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ()2
بػػأف النسػػبة الكبي ػرة مػػف المبحػػكثيف الػػذيف تػػـ اختيػػارىـ بحسػػب الفئػػات العمريػػة كانػػت الفئػػة العمريػػة ( )50-41سػػنة كبنسػػبة
( )%42كتمييػػا الفئػػة العمريػػة ( )40-31سػػنة كبنسػػبة ( )%36كتمييػػا الفئػػة العمريػػة (اقػػل مػػف  30سػػنة) كبنسػػبة ()%12

كتمييػػا الفئػػة العمريػػة ( )60-51كبنسػػبة ( )%8امػػا الفئػػة التػػي اتػػت فػػي المرتبػػة االخيػرة كانػػت لمفئػػة العمريػػة (اكبػػر مػػف )60

كبنسبة (.)%2
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امػػا النسػػبة الكبي ػرة مػػف المبحػػكثيف الػػذيف تػػـ اختيػػارىـ بحسػػب التحصػػيل الد ارسػػي كانػػت متمرك ػزة لمػػذيف يحممػػكف شػػيادة

البكػػالكريكس كبنسػػبة ( )%78كتمييػػا حممػػة شػػيادة االعداديػػة كبنسػػبة ( )%20كتمييػػا لمػػذيف يحممػػكف ش ػيادة الػػدبمكـ كبنسػػبة

(.)%2

ككػػذلؾ نسػػبة المبحػػكثيف حسػػب العن ػكاف الػػكظيفي كانػػت متمرك ػزة لمػػذيف يحممػػكف عن ػكاف ر.مبلحظػػيف كبنسػػبة ()%38

كيمييػػا الػػذيف يحممػػكف عنػكاف ـ.مػػدير كبنسػػبة ( )%32كيمييػػا الػػذيف يحممػػكف عنػكاف ـ.مبلحػػع كبنسػػبة ( )%16كبعػػدىا الػػذيف

يحممكف عنكاف مدير أقدـ كبنسبة ( ، )%6كالذيكف يحممكف عنكاف مبلحع كبنسبة (.)%2

كبالنسػػبة لممبحػػكثيف الػػذيف تػػـ اختيػػارىـ بحسػػب عػػدد سػػنكات الخدمػػة فػػي المنصػػب الحػػالي كانػػت لمػػذيف لػػدييـ ()20-16
سػػنة كبنسػػبة ( )%42كتمييػػا لمػػذيف لػػدييـ  21سػػنة فػػأكثر كبنسػػبة ( )%19كلمػػذيف لػػدييـ اقػػل مػػف 5سػػنكات كبنسػػبة ()%14
كتمييا لمذيف لدييـ ( )15-11سنة كبنسبة ( )%6كاخي ار لمذيف لدييـ ( )10-6سنة كبنسبة (.)%0.0

 2-4عرض وتفسير نتائج االوساط الحسابية المرجحة واالنحرافات المعيارية آلراء عينة البحث بخصوص
المعايير الدولية.

 1-2-4مــدى تطبيــق المعــايير الدوليــة  :بمغػػت قيمػػة الكسػػط الحسػػابي المػػرجح ليػػذا المتغيػػر ( )3.99كىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة

الكسػػط الفرضػػي كالبػػالغ ( )3كىػػذا يعنػػي بػػاف اجابػػات العينػػة فػػي ىػػذا المتغيػػر متجػػو نحػػك االتفػػاؽ كاالتفػػاؽ التػػاـ ،كبػػانحراؼ
معيارؼ ( ،)0.56كيحتكؼ ىذا المتغير عمى محكريف ىي:

 1-1-2-4معيار الصفات :مف خبلؿ الجدكؿ رقـ (  )3بمغت قيمة الكسط الحسػابي لمحػكر (معيػار الصػفات) ضػمف المتغيػر
(تطبيػػق المعػػايير الدكليػػة) ( )3.85كىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة الكسػػط الفرضػػي كالبػػالغ ( )3كىػػذا يعنػػي بػػاف اجابػػات العينػػة فػػي ىػػذا
المحكر متجو نحك االتفػاؽ كاالتفػاؽ التػاـ ،كبػانحراؼ معيػارؼ ( ،)0.62كمػف خػبلؿ النتػائج يتضػح أف التػدقيق الػداخمي يطبػق
المعػػايير الدكليػػة مػػف خػػبلؿ صػػبلحياتو كمسػػؤكلياتو الممنكحػػة لمجمػػس االدارة لمقيػػاـ بأعمالػػو بكفػػاءة ،ككػػذلؾ كضػػع الخطػػط

التفص ػػيمية الت ػػي تغط ػػي اعم ػػاؿ كاف ػػة نش ػػاطات البن ػػؾ كبأشػ ػراؼ م ػػدير الت ػػدقيق ال ػػداخمي عم ػػى تنفي ػػذ العم ػػل حس ػػب الخطػ ػكات
ال مكضػػكعة لتحقيػػق االىػػداؼ كػػذلؾ حػػرص المػػدقق الػػداخمي عمػػى تطػػكير ميا ارتػػو كمتابعػػة التطػػكرات الحاصػػمة عمػػى معػػايير

التدقيق الداخمي.

جدكؿ ()3

نتائج االكساط الحسابية المرجحة كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث بصدد محاكر معيار الصفات
أتفق

الفقرات
ت

ت

تماماً

%

أتفق
ت

محايد
%

ت

الأتفق
%

ت

الأتفق

%

ت

تماماً

الوسط

الحسابي

%

االنحراف
المعياري

المرجح

الصالحية والمسؤولية

1

يمػ ػ ػػنح مجمػ ػ ػػس االدارة المػ ػ ػػدقق الػ ػ ػػداخمي
ص ػػبلحيات كافي ػػة لمقي ػػاـ بأعمال ػػو بكف ػػاءة

81

63

18

21

7

82

6

3

8

1

4.04

0.97

كفعالية.

2

ي ػػتـ كض ػػع الخط ػػط التفص ػػيمية كالخاص ػػة
بالمخاطر التدقيقية.

9

81

63

71
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6

3

1

2

-

-

4.04

0.64

3

تغطي اعماؿ قسـ التدقيق كافػة نشػاطات

4

تكج ػ ػ ػ ػػد لػ ػ ػ ػ ػكائح مكتكب ػ ػ ػ ػػة باختصاص ػ ػ ػ ػػات

5

البنؾ المركزؼ العراقي.

كصبلحيات المدقق الداخمي.
تخض ػػع كاف ػػة الممف ػػات ألسػ ػػاليب الرقابػ ػػة

الكقائية.

31

64

34

16

31

61

33

33

66

37

16

31

61

31

31

61

31

64

33

11

36

66

-

-

3.62

1.10

61

-

-

3.62

1.05

62

-

-

3.42

1.07

العناية المينية

1
2

يشرؼ مػدير التػدقيق الػداخمي عمػى تنفيػذ
العمل حسب خطكات البرنامج المعتمد.
ل ػ ػػدػ الم ػ ػػدققيف ال ػ ػػداخمييف إلم ػ ػػاـ ك ػ ػػافي
بمعايير التدقيق الداخمي.

3

يحػػرص المػػدقق الػػداخمي عمػػى التحصػػيل

4

يحػػرص المػػدقق الػػداخمي باسػػتمرار عمػػى

العممي المستمر لتطكير ميارتو.

متابعػػة التطػػكرات الحاصػػمة عمػػى معػػايير
التػػدقيق الػػداخمي كيس ػػتند إلييػػا عن ػػد أداء

62

26

61

21

2

6

6

2

-

-

4.32

0.79

7

36

37

16

36

62

6

34

6

2

3.5

1.09

33

66

67

36

6

34

3

6

3

6

3.96

0.81

9

81

72

45

88

77

3

6

-

-

3.84

0.79

عممو.

5

يح ػ ػ ػػرص م ػ ػ ػػدير الت ػ ػ ػػدقيق عم ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػػأميف
التعميمات المبلئمة لممرؤكسيف فػي بدايػة

81

36

75

51

2

85

8

7

-

-

4.18

0.75

كل عممية مراجعة.
الوسط الحسابي العام

3814

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية.

 2-1-2-4معيــار األداء :مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ رقػػـ ( )4بمغػػت قيمػػة الكسػػط الحسػػابي المػػرجح لمحػػكر (معيػػار األداء)
ضمف المتغير (تطبيق المعايير الدكلية) ( )4.14كىي اكبر مػف قيمػة الكسػط الفرضػي كالبػالغ ( )3كىػذا يعنػي بػاف

اجابات العينة في ىذا المحكر متجػو نحػك االتفػاؽ كاالتفػاؽ التػاـ ،كبػانحراؼ معيػارؼ ( ،) 0.55كمػف خػبلؿ النتػائج
الظاىرة يتضح اف قسـ التدقيق الداخمي يعمل ضمف تعميمات مصادؽ عمييا مف اإلدارة العميا ،ككذلؾ يعنى ببرامج

التنمية كالتطكير لؤلفراد العامميف مع تكافر معمكمات مسبقة تسػتخدـ كأسػاس لعمميػة التػدقيق ،كلتنفيػذ ميمػة التػدقيق

يقكـ القسـ بتحديد اىداؼ النشاط الذؼ سيتـ مراجعتو كالطرؽ التي يستخدميا في التدقيق مع التحميل المستخدـ فػي
المعمكمات المالية كالغير مالية لمتأكد مف تطابقيا كبعد ذلؾ يتـ تحديد االجراءات الكاجب اتباعيا كمتابعة المشػاكل

التي تظير في التقرير.
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جدكؿ ()4

نتائج االكساط الحسابية المرجحة كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث بصدد محاكر معيار االداء
الفقرات
ت

أتفق
ت

أتفق

تماماً

%

ت

محايد
%

ت

الأتفق
%

ت

%

الأتفق

الكسط

تماماً

الحسابي

ت

االنحراؼ
المغيارؼ

%

إدارة نشاط التدقيق الداخمي

1

يكجد لدػ إدارة القسـ كراس مصادؽ عميػو
مف االدارة العميا كمجمس االدارة محدد فيػو
غػػرض كمسػػؤكليات كصػػبلحيات إدارة قسػػـ

34

16

63

31

5

32

6

2

-

-

4.1

0.79

التدقيق الداخمي.

2
3
4

تنشػ ػػئ إدارة قسػ ػػـ التػ ػػدقيق الػ ػػداخمي ب ػ ػرامج
تطكير كتنمية االفراد العامميف في القسـ.
يقكـ المدقق الداخمي بالتخطيط لكل عمميػة
تدقيق عمى حدة.

31

64

61

24

6

34

4

36

-

-

3.86

0.95

7

36

11

41

5

32

2

6

-

-

3.88

0.80

يجب عمى المدقق الداخمي الحصػكؿ عمػى

معمكمػػات مس ػػبقة تس ػػتخدـ كأس ػػاس لعممي ػػة 37

16

11

41

3

6

-

-

-

التدقيق.

5

-

4.36

0.53

يقكـ المػدقق الػداخمي بالتأكػد مػف أف مػكارد
الت ػػدقيق ال ػػداخمي مناس ػػبة ككافي ػػة كمكزع ػػة
بكفاءة.

35

12

35

12

36

62

2

6

-

-

3.94

0.96

تنفيذ الميمة

1

تقػ ػ ػ ػػكـ إدارة التػ ػ ػ ػػدقيق بتحديػ ػ ػ ػػد أىػ ػ ػ ػػداؼ

النشػ ػػاط الػ ػػذؼ سػ ػػتتـ مراجعتػ ػػو كالطػ ػػرؽ 32

66

13

46

2

6

3

6

-

-

4.16

0.65

التي يتـ استخداميا.
 2عند الحصكؿ عمى المعمكمػات المتعمقػة
بالت ػ ػػدقيق ي ػ ػػتـ تحميمي ػ ػػا كالمقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف

المعمكمػات الماليػػة كغيػر الماليػػة كالتأكػػد 87

62

17

42

3

81

-

-

-

-

4.22

0.65

م ػ ػ ػػف تطابقي ػ ػ ػػا كع ػ ػ ػػدـ اختبلفي ػ ػ ػػا قب ػ ػ ػػل
استخبلص النتائج.

 3ال ي ػػتـ س ػػحب أؼ مس ػػتند اك كثيق ػػة م ػػف 18

21

16

23
132

6

3

6

3

-

-

4.24

0.82

قبػػل أؼ جيػػة بػػدكف استحصػػاؿ مكافق ػػة
إدارة القسـ.
 4ي ػػتـ تحدي ػػد االجػ ػراءات الكاج ػػب اتباعي ػػا

بعػ ػػد اعػ ػػداد برنػ ػػامج تػ ػػدقيق لكػ ػػل ميمػ ػػة 89

61

17

42

6

3

8

1

-

-

4.28

0.67

تدقيقية.

5

يػ ػ ػػتـ متابعػ ػ ػػة المشػ ػ ػػاكل التػ ػ ػػي تظيرىػ ػ ػػا

التقػ ػػارير كتحتػ ػػاج الػ ػػى متابعػ ػػة س ػ ػريعة 11

22

13

41

1

2

-

-

-

-

4.4

0.57

كفكرية.
الوسط الحسابي العام

2182

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية.

 3-4عرض وتفسير نتائج االوساط الحسابية المرجحة واالنحرافات المعيارية آلراء عينة البحث بخصوص دور

التدقيق الداخمي لمبنك المركزي العراقي.

لمعرفة اجابات اتجاىات العينة لكل فقرة كلكل محكر مف محاكر البحث تـ استخداـ النسب كالتك اررات كاالكساط
الحسابية كاالنحرافات المعيارية ككانت النتائج كما يمي:

 1-3-4دور التدقيق الداخمي لمبنك المركزي العراقـي  :بمغػت قيمػة الكسػط الحسػابي ليػذا المتغيػر ( )4.15كىػي
اكبػػر مػػف قيمػػة الكسػػط الفرضػػي كالبػػالغ ( )3كىػػذا يعنػػي بػػاف اجابػػات العينػػة فػػي ىػػذا المتغيػػر متجػػو نحػػك االتفػػاؽ

كاالتفػػاؽ الت ػػاـ ،كب ػػانحراؼ معيػػارؼ ( ،)0.44كيحت ػػكؼ ى ػػذا المتغيػػر عم ػػى مح ػػكر كاحػػد يب ػػيف كض ػػكح دكر الت ػػدقيق
الػػداخمي كمػػدػ فعاليتػػو فػػي اداء ميامػػو كتحقيػػق اىدافػػو كيمػػارس نشػػاطاتو كفػػق المعػػايير المينيػػة ككػػذلؾ يعتبػػر مػػف
الكظػػائف االساسػػية فػػي البنػػؾ كممػػـ بكاجباتػػو كقػػادر عمػػى اعػػداد التقػػارير التػػي تػػكفر المعمكمػػات بشػػكل دقيػػق كمػػنظـ

لئلدارة العميا كالجدكؿ رقـ ( )5قيـ االكساط الحسػابية المرجحػة كاالنح ارفػات المعياريػة لمتغيػر دكر التػدقيق الػداخمي

لمبنؾ المركزؼ العراقي.
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5144

جدكؿ ( )5

نتائج االكساط الحسابية المرجحة كاالنحرافات المعيارية إلجابات عينة البحث بصدد دكر التدقيق الداخمي.
الفقرات
ت
1
2

يكجػ ػػد لػ ػػدػ البنػ ػػؾ المركػ ػػزؼ الع ارقػ ػػي
نظاـ ضبط داخمي.

أتفق

أتفق

تماماً

الأتفق

محايد

الكسط

الأتفق

الحسابي المعيارؼ

تماماً

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

;6

87

7:

:5

<

69

7

9

االنحراؼ

المرجح

ت %
-

-

4.10

0.79

يخضع نشاط التػدقيق الػداخمي لمتقيػيـ
سػكاء كػػاف (تقييمػاً داخميػاً أك خارجيػاً)
لبياف مدػ تكافق النشاط مع المعايير

32

66

13

46

4

1

2

6

-

-

4.14

0.70

المينية لمتدقيق الداخمي.

3

يحق ػػق نش ػػاط الت ػػدقيق ال ػػداخمي قيم ػػة

مضػػافة لمبنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي حػػيف 62

26

62

26

2

6

-

-

-

-

4.44

0.58

يسيـ في فاعمية ككفاءة العمميات.

4

تمثػػل كظيفػػة التػػدقيق الػػداخمي أحػػدػ

الكظ ػ ػ ػ ػػائف االساس ػ ػ ػ ػػية ف ػ ػ ػ ػػي البن ػ ػ ػ ػػؾ 13

51

36

62

4

1

-

-

-

-

4.64

0.60

المركزؼ العراقي.

5

تت ػػكفر لكظيف ػػة الت ػػدقيق ال ػػداخمي ف ػػي

البنؾ المركزؼ العراقي المكارد الماليػة 5

32

35

61

12

21

3

3

31

3.48

6

0.93

كالبشرية الكافية.

6

الكاجب ػ ػ ػ ػػات الميني ػ ػ ػ ػػة إلدارة الت ػ ػ ػ ػػدقيق

الػػداخمي فػػي البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي 36

62

11

41

36

4

6

-

2

4.04

-

0.73

محددة بدقة.

7

يمتم ػ ػػؾ الم ػ ػػدققيف ال ػ ػػداخمييف المعرف ػ ػػة
الكافيػ ػ ػػة بمعػ ػ ػػايير التػ ػ ػػدقيق الػ ػ ػػداخمي
الصػ ػ ػ ػ ػػادرة عػ ػ ػ ػ ػػف معيػ ػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػ ػػدققيف

6

3

89

61

15

25

1

83

-

-

3.34

0.82

الداخمييف.

8

غػ ػ ػ ػػرض كمسػ ػ ػ ػػؤكليات كنطػ ػ ػ ػػاؽ إدارة

التػ ػ ػػدقيق الػ ػ ػػداخمي كاضػ ػ ػػحة كمعمنػ ػ ػػة 82

11

17

42

كمحددة بدقة.
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1

83

8

1

-

-

4.08

0.72

9

تعتبر تقارير التدقيق الداخمي مف أىػـ

الكس ػ ػػائل الت ػ ػػي تعتم ػ ػػد عميي ػ ػػا اإلدارة 19

41

84

65

2

1

1

2

-

-

4.42

0.81

العميا.

 10يس ػ ػ ػػتطيع الت ػ ػ ػػدقيق ال ػ ػ ػػداخمي ت ػ ػ ػػكفير
المعمكمػ ػ ػ ػػات بشػ ػ ػ ػػكل دقيػ ػ ػ ػػق كمػ ػ ػ ػػنظـ

لػ ػ ػ ػ ػػئلدارة العميػ ػ ػ ػ ػػا التخػ ػ ػ ػ ػػاذ ق ارراتيػ ػ ػ ػ ػػا 68

31

86

13

4

85

8

1

-

-

4.48

0.76

كمس ػ ػ ػ ػػاعدتيا ف ػ ػ ػ ػػي فح ػ ػ ػ ػػص كتق ػ ػ ػ ػػكيـ

كسبلمة النظـ كاإلجراءات فييا .
 11يمتم ػػؾ الم ػػدقق الػ ػػداخمي الق ػػدرة عمػ ػػى

تمييػ ػ ػػز مؤش ػ ػ ػرات الغػ ػ ػػش كالتبلعػ ػ ػػب 82

11

11

43

4

85

6

3

-

-

4.06

0.79

كالتحريف السجبلت كالقكائـ المالية.
 12مػ ػػف ميػ ػػاـ التػ ػػدقيق الػ ػػداخمي فحػ ػػص
م ػ ػػدػ االلتػ ػ ػزاـ بالسياس ػ ػػات كاألكام ػ ػػر

الداخميػ ػػة الماليػ ػػة كاالداريػ ػػة ،كااللت ػ ػزاـ

65

35

81

63

1

2

-

-

-

-

4.56

0.58

كذلؾ بالقكانييف كالتشريعات.
 13تؤدؼ مياـ التدقيق الداخمي بميارة
مع تكخي العناية المينية البلزمة الى

المخاطر اليامة عند أداء العمل

84

65

68

31

6

3

8

1

-

-

4.20

0.64

التدقيقي.

الكسط الحسابي العاـ

4.15

المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية.

 -5اختبار فرضيات االرتباط والتأثير

 1-5اختبار فرضيات االرتباط

لمعرف ػػة العبلق ػػة االرتباطي ػػة ب ػػيف متغيػ ػرات الد ارس ػػة ( المتغي ػػر المس ػػتقل ) كالمتمث ػػل ف ػػي متغي ػػر م ػػدػ تطبي ػػق

المعيػػار الدكليػػة كمحػػاكره (معيػػار الصػػفات ،معيػػار األداء) مػػع المتغيػػر المعتمػػد كالمتمثػػل فػػي متغيػػر دكر التػػدقيق

الداخمي لمبنؾ المركزؼ العراقي أذ تـ استخداـ معامل ارتباط سبيرماف ككانت النتائج كما يمي:

 -االرتباط بيف متغير دكر التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ كمتغير مدػ تطبيق المعايير الدكلية

الختبار الفرضية القائمة (ىنػاؾ ارتبػاط ذات داللػة معنكيػة بػيف متغيػر دكر التػدقيق الػداخمي لمبنػؾ المركػزؼ كمتغيػر
تطبيق معيار الصفات كمحاكره) كمف خبلؿ الجدكؿ رقـ ) ) 6نبلحع :
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0.44

جدكؿ ()6

يبيف معامل ارتباط سبيرماف بيف متغير مدػ تطبيق المعايير الدكلية كمحاكره (معيار الصفات ،معيار األداء)
كمتغير دكر التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ.
مدػ تطبيق المعايير
الدكلية

دكر التدقيق الداخمي
لمبنؾ المركزؼ

تطبيق المعايير الدكلية

**55<:7

معيار الصفات

**;55<:

معيار األداء

**;55;7

(اجماالً)

الداللة
عبلقة طردية
ايجابية معنكية
عبلقة طردية
ايجابية معنكية
عبلقة طردية
ايجابية معنكية

مبلحظة )**( :تمثل التأثير معنكؼ كعالي بمستكػ داللة (0) .0.0
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية.

اشر الجدكؿ ( )6نتائج تحميل البيانات عمى كفق االتي:

 1-1-5لقد بمغت قيمة معامل االرتباط بيف دكر التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ كمعيار الصفات ( )657.0كىي
قيمة مكجبة ذات داللة معنكية  ،كىذا يعني كجكد عبلقة ارتباط طردية ذات داللة معنكية بيف دكر التدقيق

الداخمي لمبنؾ المركزؼ كمعيار الصفات.

 2-1-5لقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػل االرتبػػاط بػػيف دكر التػػدقيق الػػداخمي لمبنػػؾ المركػػزؼ كمعيػػار األداء ( )28676كىػػي
قيم ػػة مكجب ػػة ذات دالل ػػة معنكي ػػة  ،كى ػػذا يعن ػػي كج ػػكد عبلق ػػة ارتب ػػاط طردي ػػة ذات دالل ػػة معنكي ػػة ب ػػيف دكر الت ػػدقيق

الداخمي لمبنؾ المركزؼ كمعيار األداء.

 3-1-5لقػػد بمغػػت قيمػػة معامػػل االرتبػػاط بػػيف دكر التػػدقيق الػػداخمي لمبنػػؾ المركػػزؼ كمػػدػ تطبيػػق المعػػايير الدكليػػة

(اجماالً) ( )657.0كىي قيمة مكجبة ذات داللة معنكية  ،كىذا يعني كجكد عبلقة ارتباط طرديػة ذات داللػة معنكيػة
بيف دكر التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ ك كمدػ تطبيق معيار الصفات.

 4-1-5كمف خبلؿ ما تبػيف اعػبله ىنالػؾ عبلقػة ارتبػاط قكيػة بػيف المتغيػريف حيػث ال يمكػف العمػل بفاعميػة كتحقيػق
االىداؼ المرجكة مف التدقيق الداخمي بعيدة عف المعايير الدكلية.

كبيذه النتائج قد تـ اثبات الفرضية الرئيسية.
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 2-5اختبار فرضيات االنحدار
تػػـ اسػػتخداـ االنحػػدار الخطػػي البسػػيط الختبػػار تػػأثير متغيػػر البحػػث ( المتغيػػر المسػػتقل ) كالمتمثػػل فػػي متغيػػر

مػػدػ تطبيػػق المعػػايير الدكليػػة كمحػػاكره (معيػػار الصػػفات  ،معيػػار األداء) مػػع المتغيػػر المعتمػػد كالمتمثػػل فػػي متغيػػر

دكر التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ العراقي ككانت النتائج كما يمي:

 -تأثير ابعاد محاور متغير مدى تطبيق المعايير الدولية عمى متغير دور التدقيق الداخمي لمبنك المركزي

العراقي

الختبار الفرضية القائمة ( ىناؾ تأثير ذات داللة معنكية ألبعاد متغير مدػ تطبيق المعايير الدكلية عمى متغير دكر

التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ العراقي) .

ظيرت النتائج مف خبلؿ الجدكؿ رقـ ( :) 7
جدول( ) 7

يبين تأثير ألبعاد متغير مدى تطبيق المعايير الدولية ومحاوره عمى متغير دور التدقيق الداخمي لمبنك المركزي

المتغيرات
المستقمة

المتغير

المعتمد

قيمة

الثابت

قيمة معامل
االنحدارβ

قيمة معامل

التحديد %R2

قيمة T

المحسكبة

متغير مدى
تطبيق المعايير
الدولية(اجمالي)
معيار الصفات

دور التدقيق

1.64

1.62

%63.5

9.13

الداخمي في

البنك المركزي

معيار األداء

الداللة

تأثير معنكؼ

1.98

1.56

%63.2

9.07

تأثير معنكؼ

3.52

1.36

%36.6

5.62

تأثير معنكؼ

مبلحظة )**( :تمثل التأثير معنكؼ كعالي بمستكػ داللة (8( 1.13
المصدر :اعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكتركنية.

يؤشر الجدكؿ ( )7االتي:

 1-2-5تأثير متغير مدػ تطبيق المعايير الدكلية (اجماالً) :نبلحع باف قيمة  Tالمحسكبة كالبالغة ( )9.13ىي

اكبر مف قيمتيا الجدكلية عند مستكػ داللة ( )0.05كىذا يعني يكجد تأثير ذات داللة معنكية لمدػ تطبيق
المعايير الدكلية (اجمالي) عمى دكر التدقيق في البنؾ المركزؼ ،اما معادلة االنحدار فكانت بالشكل التالي:
Y = 4501 + 6500 X

حيث اف:

 :Yتمثل دكر التدقيق في البنؾ المركزؼ
 :Xتمثل مدػ تطبيق المعايير الدكلية (اجمالي)
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 2-2-5تأثير متغير معيار الصفات  :نبلحع باف قيمة  Tالمحسكبة كالبالغة ( )70.9ىي اكبر مف قيمتيا
الجدكلية عند مستكػ داللة ( )2824كىذا يعني يكجد تأثير ذات داللة معنكية لمعيار الصفات عمى دكر التدقيق في

البنؾ المركزؼ ،اما معادلة االنحدار فكانت بالشكل التالي:
Y = 1.98 + 0.56 X1

حيث اف:

 :Yتمثل دكر التدقيق في البنؾ المركزؼ
 :X1تمثل معيار الصفات

 3-2-5تأثير متغير معيار األداء :نبلحع باف قيمة المحسكبة كالبالغة ( )42.7ىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية
عند مستكػ داللة ( )5154كىذا يعني يكجد تأثير ذات داللة معنكية لمعيار األداء عمى دكر التدقيق في البنؾ

المركزؼ ،اما معادلة االنحدار فكانت بالشكل التالي:
Y = 1.74 + 0.58 X2
حيث اف:

 :Yتمثل دكر التدقيق في البنؾ المركزؼ
 :X2تمثل معيار األداء

 4-2-5كمما زادت نسبة المعايير الدكلية اتضح دكر التدقيق الداخمي داخل المنظمة لتنفيذ الميمة كالعناية
المينية ذلؾ يؤيد مف دكر التدقيق كىذه النتائج اظيرت ىذه الفرضية.

 1-6االستنتاجات

يتضمف ىذا المحكر اىػـ االسػتنتاجات المتعمقػة بالجانػب النظػرؼ كالتطبيقػي فػي تحميػل البيانػات كتقيػيـ النتػائج

مف خبلؿ البحث في مدػ تطبيق المعايير الدكلية كأثرىا في دكر التدقيق الداخمي لمبنؾ المركزؼ العراقي.
 1-1-6االستنتاجات الخاصة بالجانب النظري

 -اكضح البحث اف البنؾ المركزؼ العراقي يطبق المعايير الدكلية بدرجة كافية.

 ىنالػػؾ دكر كاضػػح كمممػػكس لمتػػدقيق الػػداخمي فػػي البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي كىػػذا الػػدكر يحتػػاج الػػى تعزيػػزكتنمية.

 يتبنػػى قسػػـ التػػدقيق الػػداخمي فػػي البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي المعػػايير الدكليػػة كىػػذا يػػؤثر باإليجػػاب عمػػى ضػػبطكتحسيف اداء كدكر قسـ التدقيق الداخمي.

 تتكفر االستقبللية لقسػـ التػدقيق الػداخمي فػي البنػؾ المركػزؼ الع ارقػي كىػذا مػا عػزز دكره فػي ادائػو لؤلعمػاؿالخاصة بو.

 ىنالػػؾ اىتمػػاـ كاضػػح مػػف قبػػل قسػػـ التػػدقيق الػػداخمي فػػي البنػػؾ المركػػزؼ الع ارقػػي بمعيػػار الصػػفات كمحػػاكرهككذلؾ معيار االداء كمحاكره اضافة الى اسػتقبلليتو كىػذا مػا اكدتػو عينػة البحػث مػف خػبلؿ ارتبػاط التػدقيق
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الػداخمي بػاإلدارة العميػا كىػذا يػدؿ عمػى تػكافر الحياديػػة فػي عمػل المػدقق الػداخمي كابتعػاده عػف تػأثير الجيػػة

الخاضعة لمتدقيق.

 2-1-6االستنتاجات المتعمقة باإلطار العممي
 تحقػػق كجػػكد عبلقػػة ارتبػػاط معنكيػػة لكػػل متغيػػر مػػف متغي ػرات تطبيػػق المعػػايير الدكليػػة كبػػيف متغيػػر دكرالتدقيق الداخمي.

 -تحقق كجكد تأثير معنكؼ لكل مف متغير تطبيق المعايير الدكلية في متغير دكر التدقيق الداخل.
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أوال :المصادر بالمغة العربية

المصادر

القران الكريم

-1الكتب العربية

 -سكاد ،زاىر تكفيق"،2009مراجعة الحسابات والتدقيق" ،عماف ،دار الراية لمنشر كالتكزيع .،الطبعة االكلى.

 التميمػػي ،ىػػادؼ"، 2006،مــدخل الــى التــدقيق مــن الناحيــة النظريــة والعمميــة" ،عمػػاف ،دار كائػػل لمنشػػركالتكزيع ،الطبعة الثالثة .

ػرىيـ ،إييػاب نظمػي "،2009،التـدقيق القـائم عمـى مخـاطر األعمـال حداثـة وتطـور"،عمػاف ،مكتبػة
 إب االمجتمع العربي ،الطبعة االكلى.

 -عبد هللا  ،خالد اميف " ،1998،التدقيق والرقابة في البنوك" ،عماف ،دار كائل لمطباعة كالنشر،

الذنيبات ،عمي" ،2008،تدقيق الحسابات في ضوء معـايير التـدقيق الدوليـة واالنظمـة والقـوانين المحميـة"،عماف ،الجامعة االردنية .الطبعة االكلى.

 -2الرسائل واالطاريح

 عبػػد الك ػريـ ،عمػػر دمحم عػػارؼ" ،2011،كفايـــة تأىيـــل المـــدقق الـــداخمي ودوره فـــي اكتشـــاف الغـــشواألخطاء المادية" ،بحث مقدـ الى المعد العربي لممحاسبيف القانكنييف لنيل شيادة المحاسبة القانكنية.
 عبد المغني ،فضل عمػي"،2003،مدى تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعـارف عمييـا فـي البنـوكالتجارية اليمنية" رسالة ماجستير منشكرة ،عماف ،جامعة اليرمكؾ.
 االمارة ،ظمياء دمحم جكاد "،2007،مسؤولية المدقق الداخمي في تقييم المخـاطر المصـرفية " ،بغػداد،رسالة ماجستير في المحاسبة كمية االدارة كاالقتصاد.
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المصادر بالمغة األجنبية-2
- Ushnak & Arvind, Patparganj,2009 ,What is an Internal Audit", New Delhi,

India, First Edition.
Hayes,Rick&Dassen,Roger&Schilder,Arnold&Wallage,Philip,2005,"Principles

of

Auditing An Introduction to International Standards on Auditing, - 2 ed, by
McGraw-Hill International (UK) Limited.
- IIA,2004, " New Governance Rules Require Internal Auditing" Ton at the Top,
Issue 21, February.
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اسـتــخدام كــــل من نسبة تغطية الســيــــــولة  LCRونسبــــــــــة صـافـي التمويــل المستقـر
 NSFRكاجــراء رقابـي وقائــي لسيــولة المصــــارف العاممة في العراق

إعداد:

 -1أ.د .محمود دمحم داغر  /مدير عام دائرة العمميات المالية وادارة الدين  /البنك المركزي العراقي.

 -2كرامة ميدي عباس  /مدير قسم االحتياطي االلزامي في دائرة العمميات المالية وادارة الدين  /البنك المركزي العراقي.
 -3وفاء نزار عبد هللا  /رئيس مالحظين  /دائرة العمميات المالية وادارة الدين  /البنك المركزي العراقي.
 -4أركان بدران صبر  /مالحع  /دائرة العمميات المالية وادارة الدين  /البنك المركزي العراقي.
 -5عدي سعدي إبراىيم  /مالحع  /دائرة مراقبة الصيرفة واالئتمان  /البنك المركزي العراقي.
 -6دمحم محسن عمي  /دائرة مراقبة الصيرفة واالئتمان  /البنك المركزي العراقي.

142

المستخمص :
تتأتى عممية تقكية الجياز المصرفي مف خبلؿ مجمكعة مف االساليب الداعمة ليذا الجياز

ككنو االكثر حساسية ضمف المنظكمة االقتصادية باالضافة الى تشعب تأثيراتو المؤثرة في اغمب

المتغيرات االقتصادية (الكمية كالجزئية ) .عميو فمف اساليب الرقابة المركزية عمى الجياز المصرفي

اف يتـ االعتماد عمى المعايير المناسبة لمرقابة كمف ىذه المعايير ىي استخداـ معايير السيكلة التي

اقرتيا لجنة بازؿ  IIIفي الحفاظ عمى كضع مستقر كآمف لمسيكلة المصرفية كالتي تمثل السبب
الرئيسي في انييار اؼ مصرؼ عند تدنييا فضبل عف اف ىذيف المعياريف يعداف مف االختبارات

االستباقية  ، Prudentialكىي كل مف -:
 -معيار تغطية السيولة LCR

 ومعيار صافي التمويل المستقر NSFRالمذاف تـ استعراضيما مف خبلؿ ىذه الدراسة التي بحثت في امكانية تطبيق النسبتيف
المذككرتيف  ،فضبل عف ذلؾ فقد تـ اختبار النسبتيف المذككرتيف عمى بيانات مجمكعة مف

المصارؼ العاممة في النظاـ المصرفي العراقي .

 -1تحقيق كل مف المصارؼ عينة الدراسة لنسب متفاكتة عكست االكضاع الحقيقية لممصارؼ عينة

الدراسة (  )D,C,B,Aلنسبة تغطية السيولة  LCRما نسبتو (  %70و  %140و%46
و )%118عمى التكالي عف بيانات  2015\12\31ك(  %107و  %133و %11و)%106
عمى التكالي عف بيانات  2016\3\31كالتي تعكس مستكػ استق اررية السيكلة في االمد القصير

خبلؿ  30يكـ البلحقة لتاريخ البيانات المالية المشار الييا اعبله.

 -2تحقيق المصارؼ عينة الدراسة ( )D,C,B,Aلنسبة صافي التمويل المستقر  NSFRما نسبتة

(  %67و %98و  %84و)%237عمى التكالي عف بيانات  2015\12\31ك ( %80
و %64و  %89و ) %122عف بيانات  2016\3\31كالتي تعكس مستكػ استق اررية السيكلة
لممصارؼ المعنية خبلؿ سنة اؼ قدرة المصرؼ عمى تمبية التزاماتو خبلؿ السنة البلحقة.

ىدف الدراسة:

تيدؼ ىذه الدراسة الى بحث امكانية تطبيق كل مف نسبة تغطية السيكلة  LCRكنسبة صافي

التمكيل المستقر  NSFRعمى النظاـ المصرفي العراقي كاجراء رقابي ككقائي لمحد مف حاالت العسر
المالي كمف ثـ التدىكر المالي لدػ المصارؼ ،مف خبلؿ مكائمة كل مف جانبي مصادر التمكيل

(التمكيل المتاح )  ،كجانب االصكؿ ( التمكيل المطمكب ) في قائمة المركز المالي لممصرؼ.
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المقـــــدمة-:
تيتـ العديد مف االقتصاديات بصكرة كبيرة بالنظاـ المصرفي كالمالي لما لو مف اىمية كبيرة في تحقيق العديد

مف االىداؼ الداعمة لمنشاط االقتصادؼ مف جية كاتاحة جياز تمكيمي رصيف قادر عمى تجاكز االختبلالت

الناتجة بفعل االزمات االقتصادية كالمالية مف جية اخرػ .باالضافة الى ذلؾ فأف االىتماـ برصانة كمتانة الجياز

المالي كالمصرفي يتطمب االىتماـ باالدكات الرقابية المتبعة مف قبل البنؾ المركزؼ كبما يكفل الحفاظ عمى ثقة

الجميكر بالنظاـ المصرفي مف جية كتعزيز الدكر االستثمارؼ الداعـ لمستكيات الربحية لدػ المصارؼ مف جية

اخرػ  ،كذلؾ فأف ىذا االمر يتطمب االىتماـ باالجراءات الرقابية كتطكيرىا بما ينسجـ مع التطكرات االقتصادية

عالمياَ  ،كمف ىذه االجراءات ىي تطبيق نس ػ ػػب السػ ػػيكلة كفػػق ما افرزتة مقررات لجنة بازل  IIIكالتي تككف
كأجراءات رقابية لسيكلة المصارؼ مف قبل الجيات الرقابية  ،كفي نفس الكقت تسمح ىذه النسب اف تككف مكمل

اك داعـ لبلجراءات الرقابية المكجكدة حاليا.

كبالتالي فأف تقكية كدعـ االجراءات الرقابية مف قبل البنؾ المركزؼ يتطمب السعي الى ايجاد المعايير المناسبة
لجعل النظاـ المصرفي اكثر متانة كرصانة بما يدعـ القدرة التنافسية كيعزز الثقة لدػ الجميكر كالعالـ الخارجي

بالنظاـ المصرفي العراقي.
المحور االول :

مفيوم وآلية احتساب نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر

اوال  :مفيوم وألية احتساب نسبة تغطية السيولة LCR

نسبة تغطية السيكلة ( )Liquidity coverage Ratioكتحسب بنسبة االصكؿ السائمة عالية الجكدة
التي يحتفع بيا المصرؼ الى حجـ  30يكما مف صافي التدفقات النقدية لممصرؼ كالتي يجب اف

التقل عف نسبة  %100كذلؾ لمكاجية احتياجاتو مف السيكلة ذاتيا.كىذه النسبة تستخدـ في التعرؼ
عمى السيكلة في االمد القصير كتحسب كفق الصيغة االتية:

َظثح تغطٛح انظٕٛنح =LCR

االصٕل انظائهح ػانٛح انجٕدج

≥ 100

صاف ٙانتذفماخ انُمذٚح انخارجح خالل ٕٚ 30و

عميو فاف احتساب النسبة اعبله يتطمب الكصكؿ الى صافي التدفقات النقدية كبالتالي التعرؼ عمى مدػ قدرة

المصرؼ عمى مكاجية احتياجاتو مف السيكلة ذاتيا خبلؿ االمد القصير (اؼ خبلؿ الثبلثكف يكما البلحقة ) ،
مع العمـ انو في حالة احتساب مقاـ نسبة  LCRفانو يجب اف يككف (عادة ) صافي التدفقات النقدية
الخارجة اكبر مف التدفقات النقدية الداخمة  ،كلكف في حالة العكس فانو يتـ اخذ نسبة ( )%75مف التدفقات
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النقدية الخارجة (اييما اقل ) اؼ مقارنة التدفقات النقدية الداخمة مع نسبة ( )%75مف التدفقات النقدية

الخارجة .

عميو فان آلية احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجة تكون وفق الصيغة :
صافـــ ٙانتذفك انُمـــــذ٘ = انتـــــــذفماخ انُمذٚح انخارجح  -آًٚا الــــــم
) %75يٍ انتذفماخ انُمذٚح انخارجح أٔ انتذفماخ انُمذٚح انذاخهح )

اما تصنيف البنكد المساىمة في احتساب االصكؿ ذات السيكلة المرتفعة (بسط النسبة ) فتككف كفق

اكزاف ترجيحية لبلصكؿ السائمة لدػ قائمة المركز المالي لممصرؼ ككما يمي :

صنفت االصول السائمة الى مستويين اثنين ىما :

أصول المستوى االول والتي تعطى وزن ترجيحي  %100وتتضمن :

-1

-

اكراؽ النقد كالمسكككات المعدنية .

االرصدة لدػ البنؾ المركزؼ.

ادكات الديف  /الصككؾ الصادرة عف البنؾ المركزؼ اك الحككمة .

ادكات الديف  /الصككؾ القابمة لمتسييل المصدرة اك المضمكنة مف البنؾ المركزؼ اك
الحككمة .

-

ادكات الديف  /الصككؾ بالعممة المحمية الصادرة عف الحككمة اك البنؾ المركزؼ في

البمد الذؼ تنشأ فيو مخاطر السيكلة اك البمد االـ لممصرؼ كالتي تعطى كزف مخاطر
اكثر مف الصفر .
-

ادكات الديف  /الصككؾ بالعممة االجنبية الصادرة عف البنؾ المركزؼ اك الحككمة بما

اليزيد عمى قيمة صافي التدفقات النقدية الخارجة بالعممة االجنبية .

اصول المستوى الثاني( بحد اقصى  %40من اجمالي االصول السائمة عالية الجودة)

-2

وتشمل فئتين اثنين ىما :

أ  -الفئة (أ )والتي تعطى وزن ترجيحي  %85وتتضمن :
-

ادكات الديف  /الصككؾ القابمة لمتسييل المصدرة اك المضمكنة مف الحككمات اك

-

ادكات الديف  /المصدرة مف المصارؼ اك المؤسسات المالية كغير المالية المصنفة

البنكؾ المركزية اك مؤسسات القطاع العاـ ذات كزف مخاطر اقل مف . %20
-

ذات تصنيف ائتماني  AAفما فكؽ.
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ب  -اصول المستوى الثاني  /الفئة( ب ) ( بحد اقصى  %15من االصول السائمة عالية
الجودة) والتي تعطى وزن ترجيحي  %50وتتضمن :
-

ادكات الديف  /المصدرة مف الحككمات كالبنكؾ المركزية ذات كزف مخاطر

-

ادكات الديف  /المصدرة مف المصارؼ اك المؤسسات المالية كغير المالية

اكثر مف . %20

-

المصنفة ذات تصنيف ائتماني اقل مف AA

 -شيادات االيداع التي لدييا مدة استحقاؽ اقل اك يساكؼ  30يكماً.

كعميو فأف األصكؿ السائمة عالية الجكدة = أصكؿ المستكػ األكؿ  +اصكؿ المستكػ الثاني/الفئة (أ) +

المستكػ الثاني /الفئة (ب).

وبخصوص تصنيف البنود المساىمة في احتساب صافي التدفقات النقدية الخارجية (مقام النسبة )

فتكون وفق اوزان ترجحية تمثل معامالت التدفق وكما يالي -:

اوال  :المطمكبات التي تعطى معامل تدفق لمخارج . %100

 -1كدائع المصارؼ (كالتي تستحق خبلؿ  30يكماً اك اقل.
 -2كدائع االفراد كالشركات ذات الطبيعة جارية .

 -3كدائع االفراد كالشركات الثابتة ( ذات استحقاؽ اقل مف شير).
 -4كدائع االفراد كالشركات االخرػ.

 -5الحسابات كاالرصدة الدائنة مع البنؾ المركزؼ.

 -6االقتراض الداخمي كالخارجي (كالتي تستحق خبلؿ  30يكماً اك اقل).
 -7خطابات الضماف كاالعتمادات المستندية مطركحا منيا التامينات.
 -8االلتزامات االخرػ.

ثانياً  :المطمكبات التي تعطى معامل تدفق لمخارج  : %85كالتي تشمل كدائع التكفير لمشركات.
ثالثاً  :المطمكبات التي تعطى معامل تدفق لمخارج  : %80كالتي تشمل كدائع التكفير لبلفراد.
باالضافة الى المبالغ الغير مستخدمة مف السقف االئتماني الممنكح مع المصارؼ.

رابعاً  :المطمكبات التي تعطى معامل تدفق لمخارج  %40كالتي تشمل :

 -1كدائع القطاع الحككمي (كالتي تستحق خبلؿ  30يكماً اك اقل ).

 -2المبالغ الغير مستخدمة مف السقف االئتماني الممنكح ماعدا المصارؼ.

خامساً :كدائع االفراد كالشركات الجارية كالتي تعطى معامبلت تدفق لمخارج حسب فئة الكديعة ،

حيث تتبايف معامبلت تدفقيا بيف  %10ك  %15ك %20ك  %25كحسب ما مصنف في

استمارة احتساب نسبة .LCR
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اما بخصوص تصنيف البنود المكونة لمتدفقات النقدية الداخمة فتكون وفق اوزان ترجحية تمثل معامالت

التدفق وكما يالي -:

اوالً  :التدفقات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %100كالتي تشمل الديكف الغير مضمكنة بأصكؿ
ضمف الديكف المنتجة.

ثانياً  :التدفقات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %60كالتي تشمل الديكف المضمكنة بأصكؿ المستكػ
الثاني (أ) ضمف الديكف الغير منتجة .
ثالثاً  :التدفقات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %50كالتي تشمل :
الديكف المضمكنة بأصكؿ المستكػ الثاني (ب) ضمف الديكف المنتجة.
-1
-2

الديكف المضمكنة باؼ اصكؿ اخرػ ضمف الديكف المنتجة.

رابعاً  :التدفقات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %30كالتي تشمػ ػػل :اؼ مكجػ ػ ػػكدات اخرػ
ضمف قائمة المركز المالي.

خامساً  :التدفقات النقدي ػػة الداخمة المعطاة معام ػػل تدفق  %25كالتي تشمل الديكف الغيػ ػر منتج ػػة
كالمضمكنة بأصكؿ المستكػ الثاني (ب).

سادساً  :التدفقػ ػػات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %15كالت ػػي تشم ػػل الديػ ػ ػػكف المنتجػ ػػة المضمكنة
باصكؿ المستكػ الثاني (أ) .

سابعاً  :التدفق ػ ػػات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %10كالتي تشمل الديكف الغي ػػر المنتج ػػة
المضمكنة باصكؿ المستكػ االكؿ .

ثامناً  :التدفقػػات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق  %5كالتي تشمل الديكف الغػ ػػير المنتجػ ػ ػػة
المضمكنة باصكؿ اخرػ.
تاسعاً  :التدفقػ ػػات النقدية الداخمة المعطاة معامل تدفق صفر %كالت ػػي تشم ػ ػػل الديكف المنتجػ ػػة
المضمكنة باصكؿ المستكػ االكؿ  ،ككذلؾ الديكف الغير مضمكنة بأؼ اصكؿ .
ثانيا  :مفيوم وألية احتساب نسبة صافي التمويل المستقر NSFR

مفيكـ نسبة صافي التمكيل المستقر (  )Net stable funding Ratioكتستخدـ لقياس السيكلة في
االمد المتكسط كالطكيل ،كالتي مف خبلليا يتـ تكفير مكارد سيكلة مستقرة لممصرؼ  ،كتحسب بنسبة

مصادر التمكيل لممصرؼ ( المطمكبات  +حقكؽ الممكية ) الى استخدامات ىذه المصادر  ،كالصيغة
الرياضية الحتساب ىذه النسبة ىي :
نسبة صافي التمويل المستقر  = NSFRحجم التمويل املستقر املتـ ـاح
حجم التمويل املستقر املطلوب
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≥ 100

اف ىذه النسبة اك المعيار تتمحكر حكؿ التأكد مف اف التمكيل المستقر المتاح لدػ المصارؼ يككف
كاؼ لمكاجية التمكيل المستقر المطمكب مف قبل المصارؼ في ضؤ ىيكل المطمكبات كالمكجكدات

الخاصة بكل مصرؼ .

كيعرؼ التمكيل المستقر المتاح بانو مصادر التمكيل عمى جانب حقكؽ الممكية كالمطمكبات لكل

مصرؼ التي ليا صفة االستقرار .

اما التمكيل المستقر المطمكب فيعرؼ بانو استخدامات مصادر التمكيل عمى جانب االصكؿ داخل

كخارج الميزانية .

اذف كمف خبلؿ ما تـ تكضيحو فاف الية احتساب كل مف حجـ التمكيل المستقر المتاح كالمطمكب يتـ
كفق اكزاف ترجيحية لمبنكد المككنة لجانب المطمكبات كالمكجكدات مف قائمة المركز المالي (ككما

مكضحة بأستمارات االحتساب كتفصيبلتيا ).

عميو فاف احتساب نسبة صافي التمكيل المستقر يجب اف التقل عف  %100كبالتالي فاف ذلؾ يعني

ضماف اف يككف التمكيل المصرفي مستق ار خبلؿ االمد المتكسط كالطكيل .

مكونات نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRىي -:

أ -مكونات صافي التمويل المستقر المتاح-:

يتـ قياس قيمة التمكيل المستقر المتاح باالستناد الى خصائص االستقرار النسبي في مصادر تمكيل المصرؼ

كيتـ احتساب قيمة مصادر التمكيل المتاح مف خبلؿ تصنيف مصادر راس الماؿ كااللتزامات ضمف كاحدة مف
الستة فئات ادناه ككما يمي :

 -1االلتزامات وادوات راس المال المعطاة معامل التمويل المستقر المتاح %100حيث تشمل ىذه
الفئة من االلتزامات كل من :

أ -المبمغ الكامل لراس الماؿ الرقابي قبل تطبيق االستقطاعات بما يشمل المخصصات العامة
المحتسبة ضمف راس الماؿ الرقابي  ،باستثناء الجزء مف ادكات الشريحة الثانية ذات فترة

استحقاؽ متبقية اقل مف سنة كاحدة .

ب -مجمكع قيـ اؼ مف أدكات راس الماؿ غير المدرجة في الفقرة (أ) اعبله كالتي ليا فترة استحقاؽ
فعمية متبقية سنة كاحدة اك اكثر  ،باستثناء االدكات التي تتضمف خيارات صريحة اكضمنية التي

بدكرىا قد تقكـ بتقميل فترة االستحقاؽ المتكقعة الى اقل مف سنة كاحدة في حاؿ تمت ممارستيا .

ت -مجمكع االقتراض كااللتزامات (بما فييا الكدائع ألجل ) المضمكنة كغير المضمكنة كالتي ليا فترة
استحقاؽ فعمية متبقية سنة كاحدة اك اكثر  0كالتتأىل التدفقات النقدية الخارجة التي تقع خبلؿ
فترة سنة كاحدة كالتي تنتج عف االلتزامات ذات فترة استحقاؽ اكثر مف سنة كاحدة لمعامل التمكيل

المستقر المتاح .%100
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 -2االلتزامات المعطاة معامل التمويل المستقر المتاح ، %95كالتي تشمل كافة الكدائع التي ليا اجل
اس ػػتحقاؽ سنة كاحدة اك اكثر ككذلؾ ادكات راس الماؿ الغير مذككرة في الفقرة ( )1اعبله.

 -3االلتزامات المعطاة معامل التمويل المستقر المتاح  ، %90كالتي تشمل كدائع القطاع الحككمي
( كالتي ليس ليا اجل استحقاؽ اك اف اجل استحقاقيا سنة فما دكف ).

 -4االلتزامات المعطاة التمويل المستقر المتاح  %20كالتي تشمل كدائع المصارؼ التي تستحق اقل
مف سنة كاحدة .

 -5االلتزامات المعطاة المعامل التمويل المستقر المتاح  %50والتي تشمل ىذه الفئة مايمي :
أ -الحسابات كاالرصدة مع البنؾ المركزؼ (االرصدة الدائنة).

ب -االقتراض كالذؼ يشمل االقتراض الداخمي كاالقتراض الخارجي.

 -6االلتزامات المعطاة معامل التمويل المستقر المتاح بين(%10ك%15لكل مف الكدائع الجارية كذات

الطبيعة الجارية ك كدائع التكفير  ،ك %80لمكدائع االخرػ ك %90لمكدائع الثابتة (التي ليا اجل

استحقاؽ اقل مف سنة).

 -7االلتزمات المعطاة معامل التمويل المستقر المتاح صفر  %والتي تشمل :
أ -جميع االلتزامات التي لـ يتـ ادراجيا في الفئات اعبله  ،بضمنيا التمكيل الذؼ لو فترة استحقاؽ اقل
مف ستة اشير المقدمة مف البنؾ المركزؼ العراقي اكالمؤسسات المالية.

ب -االلتزامات االخرػ ليس ليا فترة استحقاؽ محددة ،كتشمل ىذه الفئة المراكز المكشكفة كالمراكز
ذات فترات استحقاؽ المفتكحة كيستثنى مف ىذه الفئة :
-

الضرائب المؤجمة في جانب المطمكبات التي يجب اف تعامل بحسب اقرب كقت
يمكف اف تحقق فيو.

-

حقكؽ االقمية التي يجب اف تعامل بحسب فترة االستحقاؽ االدنى.

ب  -مكونات صافي التمويل المستقر المطموب NSFR

فيما يمي عرض لفئات معامل التمكيل المستقر المطمكب ضمف جانب االصكؿ في ميزانية المصرؼ :

 -1االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطموب صفر  ،%حيث تشمل ىذه الفئة من االصول
مايمي:

أ -النقد كالمسكككات المتاحة بشكل فكرؼ لمقابمة االلتزامات.

ب -االرصدة لدػ البنؾ المركزؼ (المتضمنة االحتياطيات المطمكبة كاالحتياطيات الفائضو ) استثناء
ارصدة االحتياطي االلزامي.

ت -االرصدة كالحسابات لدػ المصارؼ المحمية .

ث -ادكات الديف كالتي تشمل حكاالت خزينة جميكرية العراؽ كحكاالت البنؾ المركزؼ كالسندات الحككمية.

149

 -2االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطموب  ،%5حيث تشمل ىذه الفئة االصول السائمة عالية
الجودة باستثناء االصول المعطاة معامل تمويل مستقر مطموب صفر  ، %وتشمل ىذه الفئة مايمي :

أ -االكراؽ المالية القابمة لمتسكيق كالتي تمثل مطالبات عمى اك مضمكنة مف حككمات اك بنكؾ مركزية
اك مصارؼ المعطاة كزف مخاطر صفر .%

ب -االكراؽ المالية القابمة لمتسكيق كالتي تمثل مطالبات عمى اكمضمكنة مف الجيات الحككمية كبنكؾ
المركزية غير معطاة كزف مخاطر صفر.%

 -3االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطموب ،%20حيث تشمل ىذه الفئة من االصول :
أ -االصكؿ السائمة عالية الجكدة مف المستكػ االكؿ  /الفئة (أ) غير مرىكنة كالتي تتضمف :

 االكراؽ المالية القابمة لمتسكيق كالتي تمثل مطالبات اك مضمكنة مف حككمات اك بنكؾ مركزية اكمصارؼ كالمعطاة كزف مخاطر اقل . %20

 ادكات الديف ( االكراؽ التجارية ) السندات المغطات كالتي ليا تصنيف ائتماني طكيل االجل مففئة (  )- AAاك ما يعادلو كحد ادنى.

 -4االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطموب ،%50حيث تشمل ىذه الفئة من االصول :
أ -االصكؿ السائمة عالية الجكدة مف المستكػ الثاني  /الفئة (ب) كالتي تشمل :
-

ادكات الديف ( االكراؽ التجارية ) كالسندات المغطاة المصدرة مف الشركات كالتي ليا تصنيف

-

ادكات الديػ ػ ػ ػػف المصدرة مف الحككمات كالبنكؾ المركزية ذات كزف مخاطر اكثر مف .%20

ائتماني طكيل أجل اقل مف ( . )- AA

-

شيادات االيداع كالتي ليا فترة استحقاؽ سنة كاحدة اك اكثر.

خطابات الضماف كاالعتمادات المستندية مطركحا منيا التامينات.

 -5االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطموب ،%85حيث تشمل ىذه الفئة من االصول :
االئتماف النقدؼ الممنكح لكل مف الحككمة (المركزية المحمية ) كالتي تشمل الحككمة  ،الك ازرات ،

الضماف االجتماعي  ،الشركات الغير المالية.

 -6االصول المعطاة معامل التمويل المستقر المطموب ،%100حيث تشمل ىذه الفئة من االصول :
أ -اؼ مكجكدات اخرػ داخل الميزانية المذككرة اعبله.

ب -المكجكدات الثابتة ( المادية)

اذف كبعد التعرؼ عمى كل مف النسبتيف المذككرتيف في اعبله كآلية احتسابيما  ،نبلحع باف النكاتج
المستقرة لكبل النسبتيف ىي نسبة  %100كبالتالي فاف مسالة الزاـ المصارؼ بااللتزاـ بااليفاء نسبة

 %100لكل مف النسبتيف ستككف عمى مراحل حيث سيتعيف عمى المصارؼ االيفاء بحد ادنى محدد
مف قبل ىذا البنؾ كمرحمة اكلى ثـ تزداد الحدكد الدنيا لمنسبتيف تدريجيا في المراحل القادمة حسب
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مايقتضي الكضع المالي لممصارؼ العاممة مف جية  ،كالسماح لممصارؼ بأعادة تكييف ىيكل

المطمكبات كالمكجكدات لدييا بالصكرة التي تسمح بااليف ػ ػ ػ ػػاء بنسبة  %100بالكامل مف جية اخرػ.

اف الغاية مف كراء اعتماد نسبة تغطية السيكلة  LCRشيريا  ،ىك لضماف التزاـ المصرؼ بالتكافق

فيما بيف مكجكداتو كمطمكباتو بالصكرة التي تضمف الحفاظ عمى استق اررية السيكلة لدية لمكاجية

مطمكباتة خبلؿ الشير البلحق  ،كبالتالي سيككف احتساب نسبة صافي التمكيل المستقر NSFR
مؤكدا لمكضع الحقيقي عمى طكؿ السنة المالية  ،كنتيجة ذلؾ فاف المصرؼ عندما يككف ممزما بااليفاء
بمتطمبات الحدكد الدنيا المحدد لكبل النسبتيف سيككف بمقدكره تكييف مكجكداتو مع مطمكباتو بالصكرة

التي تجعل المصرؼ في كضع مستقر ماليا كسيككف احتساب نسبة تغطية السيكلة  LCRمييأ

الستقرار السيكلة المصرفية كمعز اًز الستقرار نسبة صافي التمكيل المستقر  NSFRككما مكضح
بالمخطط االتي :

12 11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
الشهر
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
↑
LCR
◄------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↓NSFR

↓NSFR

↓NSFR

↓

NSFR

يبلحع مف خبلؿ المخطط التكضيحي اعبله الذؼ يكضح آلية احتساب كبل النسبتيف خبلؿ السنة

المالية حيث اف نسبة ٚ LCRاٌت ٟتحتسب شيريا لمتعرؼ عمى سيكلة المصرؼ خبلؿ الػ  30يكما

البلحقة  ،كبالتالي فأف احتسابيا سيككف شيريا  ،كلكف مف اجل اعطاء نسػ ػ ػ ػػبة  LCRما يكفي مف

البيانات المالية بيدؼ اعطاء كضع سيكلة حقيقي  ،لذلؾ فانيا تحتسب فصمياً (ربع سنكؼ) ،
كبالتالي سيككف احتساب  LCRك  NSFRفصمياً  ،اؼ ستحدد  LCRكضع السيكلة المصرفية لػِ
 30يكماً التي تمي البيانات المالية الفصمية لممصرؼ  ،اما  NSFRفسكؼ تحدد صافي التمكيل
المستقر لممصرؼ لمسنة التي تمي البيانات المالية الفصمية لممصرؼ.
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المحور الثاني :

الجانب التطبيقي لمدراسة :
بعد التعرؼ عمى مفيكـ كآلية احتساب كل مف نسبة تغطية السيكلة كنسبة صافي التمكيل المستقر  ،كمف اجل

اعطاء ىذا المفيكـ بعدا كميا فقد تـ اختبار ىاتيف النسبتيف( )NSFR،LCRعمى عينة مف المصارؼ العاممة
في النظاـ المصرفي العراقي  ،حيث تـ احتساب النسبتيف لممصارؼ كبمكجب المدد المبينة ازاءىا ككما يكضحو

الجدكؿ ( )1ادناه :

جدول ( )1حساب  NSFR، LCRلعينة المصارف
ت

المصرف

المدة

LCR

NSFR

1

A

31/12/2015

70%

67%

31/3/2016

107%

80%

2

B

31/12/2015

140%

31/3/2016

133%

64%

3

C

31/12/2015

46%

84%

31/3/2016

11%

89%

4

D

31/12/2015

118%

237%

31/3/2016

106%

122%

98%

مف خبلؿ الجدكؿ اعبله يتبيف لنا اف المصارؼ التي تـ تعيينيا لمدراسة عكست نسب متباينة عند تطبيق ىاتيف

النسبتيف فيما بينيا كلذات المصرؼ ايضا ككاالتي-:

أ -المصرف :A

كانت نسبة  LCRكالتي تعني نسبة تغطية السيكلة لممدة المنتيية في  2015/12/31مانسبتو

 %70اؼ اف المصرؼ المذككر لديو االمكانية لتمبية  %70مف التزاماتو خبلؿ الػ 30يكماً البلحقة لػ ػ
 ،2015/12/31بينما شكمت نسبة  NSFRكالتي تعني نسبة صافي التمكيل المستقر مانسبتو  %67لممدة

ذاتيا اؼ اف المصرؼ لديو القدرة عمى تمبية التزاماتو تجاه الغير بنسة  %67خبلؿ العاـ الذؼ يمي التاريخ

 ،2015/12/31اما فيما يخص المدة المنتيية في  2016/3/31لممصرؼ المذككر كجد بأف نسبة LCR
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كانت مانسبة  %107اؼ اف المصرؼ لديو القدرة عمى تغطية التزاماتو بما يعادؿ  %100اضافة الى  %7ضمف

االصكاؿ السائمة عالية الجكدة  ،بينما شكمت نسبة  NSFRمانسبة  %80أؼ اف المصرؼ المذككر لديو القدرة

عمى تغطية التزاماتو بنسبة  %80خبلؿ العاـ الذؼ يمي تاريخ .2016/3/31

ب -المصرف  : Bكانت نسبة  LCRكالتي تعني نسبة تغطية السيكلة لممدة المنتيية في  2015/12/31مانس ػػبتو
 %140اؼ اف المصرؼ لديو االمكانية لتمبية جميع التزاماتو خػػبلؿ الػ 30يكماً البلحقة لػ ػ 2015/12/31
باالضافة الى  %40كزيادة في االصكؿ السائمة عالية الجكدة  ،بينما شكمت نسبة  NSFRكالتي تعني نسبة

صافي التمكيل المستقر مانسبتو  %98لممدة ذاتيا اؼ اف المصرؼ لديو القدرة عمى تمبية  %98مف التزاماتو تجاه
الغير خبلؿ العاـ الذؼ يمي التاريخ  ،2015/12/31اما فيما يخص المدة المنتيية في  2016/3/31لممصرؼ
المذككر ،حيث كجد بأف نسبة  LCRكانت مانسبة  %133اؼ اف المصرؼ لديو القدرة عمى تغطية التزاماتو بما

يعادؿ  %100اضافة الى  %33ضمف االصكاؿ السائمة عالية الجكدة  ،بينما شكمت نسبة  NSFRمانسبة %64
أؼ اف المصرؼ المذككر لديو القدرة عمى تغطية التزاماتو بنسبة  %64خبلؿ العاـ الذؼ يمي تاريخ

ج-

.2016/3/31

المصرف  : Cىك مف ضمف المصارؼ التي لدييا مشاكل سيكلة تتمثل في عدـ القدرة عمى الكفاء بكامل
االلتزامات  ،نبلحع بأف نسبة  LCRلممدة كما في  2015/12/31مانسبتو  %46كالذؼ يكضح لنا بأف
المصرؼ لديو القدرة عمى تمبية  %46مف التزاماتو خبلؿ الػ  30يكماً البلحقة لتاريخ  ، 2015/12/31بينما

شكمت نسبة  NSFRمانسبتو  %84كىك مايعني اف المصرؼ يستطيع تمبية  %84مف التزاماتو خبلؿ السنة
البلحقة لتاريخ البيانات المالية المنتيية في  ،2015/12/31ككذلؾ نبلحع بأف نسبة  LCRلممصرؼ المذككر

خبلؿ المدة المنتيية في  2016/3/31كانت مانسبتو  %11كىذا التدني في ىذه النسبة يؤكد بأف المصرؼ

المذككر غير قادرة عمى تمبية سكػ  %11مف التزامات ػ ػػو خبلؿ الػ  30يكماً البلحقة لتاريخ البيانات المالية
 ، 2016/3/31بينما شكمت نسبة  NSFRمانسبة  %89أؼ اف المصرؼ المذككر لديو القدرة عمى تغطية
التزاماتو بنسبة  %89خبلؿ العاـ الذؼ يمي تاريخ  ،2016/3/31مما يعكس قدرة اعمى لمسيكلة خبلؿ المدة

د-

االطكؿ بسبب كجكد مصادر لتعزيز السيكلة في االمد االطكؿ .

المصرف  :Dكانت نسبة  LCRكالتي تعني نسبة تغطية السيكلة لممدة المنتيية في  2015/12/31مانسبتو

 %118اؼ اف المصرؼ لديو االمكانية لتمبية جميع التزاماتو باالضافة الى  %18ايضاً خبلؿ الػ 30يكماً
البلحقة لػ ػ  ،2015/12/31بينما شكمت نس ػػبة  NSFRكالتي تعني نسبة صافي التمكيل المستقر لممصرؼ

المذككر مانسبتو  %237لممدة ذاتيا اؼ اف المصرؼ لديو القدرة عمى تمبية التزاماتو تجاه الغير بمعدؿ اكثر مف
ضعفي النسبة خبلؿ العاـ الذؼ يمي التاريخ  2015/12/31كىي نسبة تنطبق مع الكاقع التحفظي الداء

المصرؼ كالتزاماتو  ،اما فيما يخص المدة المنتيية في  2016/3/31لممصرؼ المذككر كجد بأف نسبة LCR

كانت مانسبة  %106اؼ اف المصرؼ لديو القدرة عمى تغطية التزاماتو بما يعادؿ  %100اضافة الى %6
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ضمف االصكاؿ السائمة عالية الجكدة  ،بينما شكمت نسبة  NSFRمانسبة  %122أؼ اف المصرؼ المذككر

لديو القدرة عمى تغطية التزاماتو بنسبة اكثر مف الضعف خبلؿ العاـ الذؼ يمي تاريخ . 2016/3/31

كعميو يبلحع بأف النسب المحتسبة في الجدكؿ ( )1اعبله اعطت لنا صكرة عف كاقع حاؿ المصارؼ (عينة

الدراسة )عند تطبيق ىاتيف النسبتيف عمى المص ػ ػ ػػارؼ التي تـ تعيينيا لم ػ ػػدراسة ككمػا مبيف-:
اكالً-

اف النسب المرتفعة مف ( )LCRتدؿ عمى اف المصرؼ يمتمؾ اصكؿ سائمة عالية الجكدة متككنة مف( نقد

كارصدة لدػ البنؾ المركزؼ كارصدة لدػ المصارؼ االخرػ باالضافة الى حكاالت البنؾ المركزؼ
كحكاالت الخزينة ) كىذا يعني اف المصرؼ تزداد قدرتو عمى تغطية التزاماتو نتيجة ارتفاع االصكؿ

المشار الييا في اعبله  ،كاما التدني في النسبة فيذا يعني انخفاض في االصكؿ المذككرة اعبله قياساً
بالتدفقات النقدية الخارجة المتمثمة بالمطمكبات( الخصكـ )عمى المصرؼ .

ثانياً -اف النسب المرتفعة مف ( )NSFRتدؿ عمى اف المصرؼ يمتمؾ تمكيبلً مستق اًر متاحاً كالذؼ يتضمف
مصادر االمكاؿ الذاتية التي تشمل ( حقكؽ الممكية ) كمصادر االمكاؿ الخارجية التي تشمل ( المطمكبات
لمغير المتضمنة الكدائع بانكاعيا ) اكبر مف التمكيل المستقر المطمكب كالذؼ يتضمف ( تمكيل االصكؿ
في جانب المكجكدات) ككما مبيف في نتائج مصرؼ المنصكر المذككر اعبله  ،اما النسب المنخفضة

فيي تدؿ عمى اف المصرؼ لديو تمكيل مستقر متاح اليكازؼ (اك اقل) مف ما مطمكب مف تمكيل في
جانب المكجكدات ككما ىك الحاؿ في نتائج كل مف المصارؼ ( .) C، B ، A

المحور الثالث :

االستنتاجات :

 -1كانت ىنالك نسب متفاوتة لكال النسبتين (  )LCR ,NSFRلممصارف عينة الدراسة فيما بينيا فضال
عن تباين النسب لممصرف نفسة في المدد الزمنية لمبيانات المالية المعتمدة الحتساب النسب قيد

الدراسة .

 -2عكست النسب المشار الييا لممصارف ( )A,B,C,Dواقع حال المصارف في المدة المبينة لتاريخ
البيانات المالية .

 -3امكانية احتساب النسب قيد الدراسة وفق ماتتيحو البيانات المالية الفصمية لممصارف كافة وبما يكفل
دقة وسيولة االحتساب .
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: المصادر
1-the liquidity coverage ratio and liquidity monitoring tools, bank for international
settlement, Jan2013.
2-Tom Farin & Jeff Goebel, measuring Asset – Based liquidity with the liquidity
coverage ratio, American bankers Association.
3- net stable founding ratio disclosure requirements finalized by the basel committee ,
bank for international settlement , June2015.
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أخر المنشورات والكتب المتوفرة في مكتبة البنك المركزي العراقي
ت

المصادر العراقية

سنة النشر

المطبوعات الصادرة عن البنك المركزي العراقي

1

البنك المركزي العراقي  -التقريراالقتصادي السنوي

2013-2014

2

البنك المركزي العراقي – النشرة االحصائية السنوية

2013-2014

3

تقرير االستقرار المالي في العراق

2013-2014

4

تقرير السياسة النقدية لمبنك المركزي العراقي

2013-2014

ت

المطبوعات الصادرة عن وزارة التخطيط

سنة النشر

1

دليل باىم التوصيات لمبحوث والدراسات المعدة في جيازي ومركز ودوائر
وزارة التخطيط لممدة 2014-2003

2015

2

الموجز االحصائي لممحافظات

3

مؤشرات االنذار المبكر لمربع االول  -2016 /الجياز المركزي لالحصاء 2016

\

2016

ت

المجـــــالت العراقية
2015 - 2011

جية االصدار

1

مجمة دراسات اقتصاديــــة لعام

2

مجمة كمية التراث الجامعة لألعوام 2011 - 2010

كميـة التــراث

3

مجمة صـدى الخميـج لألعوام 2011 - 2010

مصرف الخميج التجاري

4

مجمة الصناعة والمستيمك لألعوام 2014 - 2013

الجمعية الوطنية لحماية المستيمك

5

مجمة كمية المأمون لألعوام 2015- 2014

كمية المأمــون

6

مجمة العموم االقتصادية واالداريـة لألعوام 2012- 2010

جامعـة بغــداد  /كمية االدارة واالقتصاد

7

مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية لألعوام 2011- 2008

جامعـة القادسيـة

8

المجمة العراقية لمعموم االقتصادية لألعوام 2014 -2013

9

مجمة االدارة واالقتصاد لألعوام 2016-2015

 10مجمة دراسات محاسبية ومالية  -لألعوام 2013 ، 2012
 11مجمة ابحاث عراقية لعام 2007
 12المجمة العراقية لمعموم االحصائية لالعوام 2013 - 2012

بيت الحكمــة

الجامعة المستنصريـة /كمية االدارة
واالقتصاد

الجامعة المستنصريـة /كمية االدارة
واالقتصاد

جامعــة بغـــــداد  -المعيد العالي لمدراسات

المالية

مركز حمورابي لمبحوث والدراسات

االستراتيجية

جامعة الموصل

 13مجمة التجارة العراقيــة لألعوام 2012 - 2009

وزارة التجارة

 14مجمة صدى الخارجية لألعوام 2012 -2011

وزارة الخارجية

 15مجمة المراقب العام 2015 - 2014

ديوان الرقابة المالية

 16مجمة تنمية الرافدين لعام 2014 - 2013

كمية االدارة واالقتصاد /جامعة الموصل

 17مجمة االدارة واالقتصاد لألعوام 2015 - 2013

جامعة بغداد/كمية ادارة واقتصاد

 18مجمة الرشيد المصرفي لألعوام 2002 - 2001

مصرف الرشيد

 19مجمة كمية بغداد لعام 2014 - 2013

كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة

 20مجمة الممف االقتصادي لالعوام 2012-2011

نقابة الصحفيين العراقيين

 21مجمة كمية الرافدين الجامعة لالعوام 2014 - 2013

كمية الرافدين الجامعة لمعموم

 22مجمة الحوار لألعوام 2012 - 2011

معيد التقدم لمسياسات االنمائية

 23مجمة المصارف العراقية 2016 -2015

رابطة المصارف الخاصة في العراق

 24مجمة المحاسب القانوني 2015 - 2014

الجمعية العراقية لممحاسبين القانونيين

 25مجمة المنصور الجامعة 2014

كمية المنصور الجامعة

 26مجمة االعمال واالقتصاد 2015

تصدر عن مجمس االعمال الوطني العراقي

 27مجمة السوق
28

2015-2014

وقائع المؤتمر العممي (االقتصاد العراقي مالمح االنييار.وفرص االختيار)

2016

تصدر عن اتحاد الغرف التجارية العراقية
كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة البصرة

المصادر العربية
ت

الكتب العربية

1

البنوك المركزية ودورىا في اقتصاديات الدول

اسم المؤلف

سنة النشر

د .يوسف حسن يوسف

2015

د .عبد الوىاب نصر عمي

2015

3

مراجعة حسابات المؤسسات المالية

د .عبد الوىاب نصر عمي واخرون

2015

4

اإلدارة والجودة الشاممة

نخبة من الخبراء المتخصصين

2014

5

اإلدارة المالية  /النظرية والتطبيق

د .عدنان تايو النعيمي واخرون

2014

6

جرائم الرقابة عمى النقود  /دراسة مقارنة

د .سامر عبد هللا

2015

7

الدور الرقابي لييئات الرقابة المالية المستقمة ( دراسة مقارنة)

أ  -عمي عبد العباس نعيم

2016

2

معايير الرقابة والمراجعة الداخمية  /وفقاً ْالحدث االصدارات

الدولية

التخطيط االستراتيجي  /مفيوم التخطيط  -انواع التخطيط -

8

تقنيات دعم التخطيط االستراتيجي  -االحصاء والتنبؤ  -الخطة

9

التجارة الدولية والتكتالت االقتصادية

10

االستراتيجية

التمويل الدولي عبر الشركات متعدية الجنسيات واثره في القدرة
االقتصادية لمدولة ( دراسة لنماذج نامية مختارة )

مبادىء االقتصاد الكمي /الحسابات القومية  -ىيكل التدفق

 11الدائري لمدخل القومي  -السياسات المالية ومستوى النشاط
االقتصادي  -التضخم  -البطالة

12

دور المحاسبة االدارية في التخطيط واتخاذ ق اررات االستثمار

والرقابة وطرق اعداد الموازنات

 13تحميل التقارير المالية  /محاسبي  -مالي  -ائتماني

د .مصطفى أحمد عبد الرحمن

المصري

2015

د .محمود يونس واخرون

2015

د .فايق حسن جاسم الشجيري

2016

د .دمحم فوزي أبو السعود واخرون

2015

أ.د عبد الوىاب نصر عمي واخرون

2015

أ.د  -دمحم سامي راضي

2015

اقتصاديات النقود والبنوك الجزء االول االساسيات  /انواع

ووظائف النقود -سعر الصرف  -االئتمان  -البنوك التجارية

- 14البنك المركزي والسياسة النقدية  -الفساد المالي العالمـي  -أ.د  -دمحم ابراىيم عبد الرحيم
تـاريـخ االزمات المالية  -المؤسسات المالية الدولية  -منظمة

2015

التجارة العالمية

 15الصناعة المصرفية االسالمية الواقع والتطبيقات العممية

أ.د .صادق راشد الشمري

2016

 16االدارة المالية

د .خميل دمحم حسن الشماع

1992

د .فالح عبد الكريم عباس الشيخمي

2016

 18معالم المديونية الخارجية لمدول النامية

د .فالح عبد الكريم عباس الشيخمي

1990

 19المنطمقات االصمية عند العالمة أبن خمدون

د .فالح عبد الكريم عباس الشيخمي

2015

17

ت

في تاريخ االقتصاد العراقي  /االصالح الزراعي

جية االصدار

المجالت العربية

1

مجمة اتحاد المصارف العربية لعام 2016

اتحاد المصارف العربية -لبنان

2

مجمة المستقبل العربـي لألعوام 2016 -2015

مركز دراسات الوحدة العربية  -لبنان

3

مجمة البيان االقتصادية لالعوام 2016 - 2015

لبنــــــــــــــان

4

مجمة المركزي لألعوام 2014-2013

عمان

5

مجمة االقتصاد واالعمــال لألعوام 2016- 2015

لبنان  -بيروت

6

مجمة االقتصاد المعاصر لألعوام 2002 -2001

االردن

7

مجمة البنوك في االردن لألعوام 2003 - 2002

االردن

8

مجمة الوحدة االقتصادية العربية لألعوام 2009 -2008

االمانة العامة لمجمس الوحدة العربية  -مصر

9

مجمة ادارة لألعوام 2012 -2011

المنظمة العربية لمعموم االدارية  -مصر

 10مجمة العمران العربي لألعوام 2011 - 2010

االردن

 11مجمة الدراسات المالية والمصرفية لألعوام 2014- 2013

االكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية  -االردن

12

مجمة اوراق الحوار لالعوام 2014- 2013- 2012

 13النشرة المصرفية العربية لالعوام 2016- 2015
وقائع أعمال المؤتمر العممي الدولي الحادي عشر لكمية

 14االقتصاد والعموم االدارية التحوالت المالية والمصرفية الواقع
واآلفاق المستقبمية

2

جامعة الزرقاء  /االردن

المطبوعات الصادرة عن صندوق النقد العربي

ت
1

اتحاد المصارف العربية -لبنان

المبادئ االساسية لمرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل

لمرقابة المصرفية

مبادئ البنية التحتية ألسواق المال واطار اإلفصاح ومنيجية التقييم ليذه

المبادئ

سنة النشر
2014
2014

3

إصالح القطاع المصرفي واالستقرار المالي في الجزائر

2014

4

بطالة الشباب في الدول العربية

2015

5

تطبيق الية الوسيط المركزي لتسوية معامالت األسواق المالية تجربة بنك

المغرب

2014

6

اصالح دعم الطاقة في الدول العربية

2014

7

النفط والغاز الصخريين وأثرىما عمى أسواق النفط العالمية

2015

8

الرقابة عمى صيرفة الظل

2014

9

طرق تكوين وادارة االحتياطيات االجنبية تجارب بعض الدول العربية

2014

10

التعامل مع المؤسسات المصرفية ذات المخاطر النظامية محمياَ ودور

المصارف المركزية

2014

 11االطار العام لالستقرار المالي ودور البنوك المركزية في تحقيقو

2014

 12التقرير السنوي لصندوق النقد العربي لسنة

2014

 13التقرير االقتصادي العربي الموحد لألعوام

2015 - 2014

ت

المطبوعات الصادرة عن االمم المتحدة ( االسكوا )

سنة النشر

1

االتجار بالنساء واالطفال في المنطقة العربية منظور اقميمي

2013

2

مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي تحديات واقتراحات

2013

3
4
5
6

القطاع االمني في المنطقة العربية في ظل عمميات التحول السياسي

الموروثات والميام والتصورات

من أجل عالم عربي يسوده الرخاء والعدل
القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في المنطقة

العربية االبتكار واالستثمار

السياسة االجتماعية المتكاممة

2013
2014
2013
2014

7

رصد االنتقال الى االقتصاد االخضر في المنطقة العربية

2013

8

مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية

2014

9

تقرير المياه والتنمية

2011

10
11

تقييم اتجاىات السياسة التجارية وأثرىا عمى االداء االقتصادي في منطقة

االسكوا

نشرة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمتنمية في المنطقة العربية

2009
2015

 12تقرير اليجرة الدولية

2015

 13تقرير المياه والتنمية السادس

2015

 14مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية

2015

15
16
17

تقريرالمالمح االقميمية لمجتمع المعمومات في المنطقة العربية لمفترة

2015-2003

ماذا تبقى من الربيع مسار طويل نحو تحقيق العدالة االجتماعية في

المنطقة العربية  /دراسة حالة مصر وتونس والغرب

معا من اجل العدالة والتنمية المستدامة/التقرير السنوي

2015
2015
2015

المصادر االجنبية
ت
1

الكتب االجنبية
The Courage to act Amemoir of Crisis its
aftermath

اسم المؤلف
O.Ben S. Bernanke / 2015

IMF - أصدارات صندوق النقد الدولي
1

International Financial Statistics /Nov , Dec

2013
2014

2
3

International Financial Statistics/Jan , Feb ,
Mar , Apr ,May
Direction of Trade Statistics quarterly June

4

Direction of Trade Statistics - yearbook

2013

5

Global Financial Stability Report Oct.

2015

6
7

Global Financial Stability Report Apr.

2016

World Economic Out Look Oct.
World Economic Out Look Apr.

2015
2016

2013-2014

8

المطبوعات الصادرة عن بنك التسويات
1

Bank for International Settlements /
Quarterly Review - March

2016

2

Bank for International Settlements /
Quarterly Review - June

2016

3

Bank for International Settlements /86th
annual report

2016

المطبوعات الصادرة عن الدول االجنبية
1
2
3
4

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /
inflation Report
Bank Negara Malaysia - quarterly Bulletin
1،2،3
Bank Audi /annual report
Norges Bank - monetary Policy Report / 2 ،3
،4

2016
2015
2015
2015

5
6
7
8
9
10
11

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /
inflation Report
Sveriges Riksbank / financial stability report
2
Central Bank of Swaziland / annual report
Hong Kong - Monetary Authority / Annual
Report
Banque Centrale de Madagascar / Rapport
Annuel
Japan Bank for International Cooperation Annaul Report

2015
2015
2013
2015
2012

Asian Clearing Union /Annual Report

2015
2013

12

Board of Governors of the Federal Reserve
system / Annual Report

2015

13

Organization of the petroleum Exporting
Countries / Annual Report

2015

14

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl /
inflation Report

2016

15
16
17
18

Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl
/Financial Stability Report-may
Sveriges Riksbank /Annual Report
Bank on Germany - Global Public Investor
Banco Central De Brasil /Dezember

2016
2015
2016
2014

Banco Central De Brasil /Dezember ،Junho

2015

ت

المجالت االجنبية

سنة النشر

1

2016
2014

3

The Banking Executive
Journal of Risk Management in Financial
Institutions
OPEC bulletin

2015 - 2016

4
5
6

The Banker
Finance and Development
The Economist

2013-2014
2015 - 2016
2012 - 2016
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