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 تقرير المحاضرة الموسومة : 

 الدور التنموي للبنك المركزي العراقي                      

   

عقد قسم الدراسات االقتصادية في بيت الحكمة محاضرة لألستاذ علي محسن  الالن م محناف     

 62/9البك المركزي بالنوا  )الدور التنموي للبننك المركنزي الالراقنيي  ينوم اال نني  المصناد  

. وبحضور عدد م  األساتذة والمهتمي  ، وبرئاسة الدكتور فن   حسن   نويني م نر   6112/

 القتصادية في بيت الحكمة.قسم الدراسات ا

 التنمينننة ال عليهنننا أال و ننني أ  حدي نننن منو ننناق بحقيقنننة ال  بنننار الالننن م علننني األسنننتاذأسنننته     

يمكنننننن  تحقيقهننننننا اال منننننن  ينننننن   ت ننننننافر تمينننننن  السياسننننننات ، الماليننننننة ، واالسننننننت مارية 

وبنننني  أ  البنننننك المركننننزي ،والضننننريبية ،والتتاريننننة  و ير ننننا منننن  السياسننننات االقتصننننادية .

بالمهنننام التقليدينننة  االضننن   والننند حننند قرينننأ  حننناف   أو تمكننن  مننن  التارييينننة  فننني أدوار  

  الالملة والتحكم بالكتلة النقدية والسي رة علد التضيم . اصدارم  

ك كننا  يلمنن  ويت لنن  أ  ال نننعلنني الالنن م أنننن عننندما اسننتلم مهمننة محنناف  الب األسننتاذوذكننر   

البننننك أ  قنننانو   ادارةمتلننن  ل قنننا  أننننن ذكنننرو .لبننننك علننند المهنننام التقليدينننةيقتصنننر عمننن  ا

ة مسننا مة البنننك فنني تحنيننز الن ننا  االقتصننادي وتقلينن  رالبنننك المركننزي ينننض علنند ضننرو

 يننننر  ا  للمننننوا   . ولكنننن  منننن  المالننننرو  أ   ننننذ  الديباتننننةنسننننأ الب الننننة وتحقيننننم الرفنننن

محننننددة يمكنننن  أ  تتبنننن  فنننني  ننننذا  واتننننرا اتال توتنننند سياسننننات  مترتمننننة فنننني الواقنننن  و

  نننذا يكننو  أ ال يمكننن   نالمحنناف ، قررننننا أننن لألسنننتاذاليصننوض . ولكننن  منن  ذلنننك، والكنن م 

 ننذا التوتننن ممننا كننا   االمسنناق وان  قنن اق توسننال  األييرتننا  نتا. لننذلك  ننهدت السنن ان ننا كنن م 

محننندود علننند الوضننن  االقتصنننادي واالتتمننناعي . ولكننن   نننذا الننندور يبقننند  تنننل ير ايتنننابيلنننن 

 األدوار.ولالنننن  منننن  أ ننننم  األيننننر بسننننبأ ضننننال  السياسننننات االقتصنننادية  اتاتنننن تحننننديووي

.اذ أ  البلنند يالنناني   التنني قننام بهننا البنننك المركننزي  ننو ت فنني النندور السننلبي للسياسننة الماليننة

والننقنننات تيضننن  لر بنننات  اإلينننراداتمننن  الهيمننننة السياسنننية علننند السياسنننة المالينننة .فنقنننرات 

علننند السياسنننة  وا ار نننابغنننل الن نننر عننن  نتائتهنننا وا ار نننا االقتصنننادية وحسنننابات سياسنننية 

حصننننلت علنننند الموازنننننة عننننندما  يالتنننن النقديننننة . ون حنننن  حتننننم التالنننندي ت الك يننننرة تنننندا

 وصلت الد  متل  النواأ . 

مننننن   اينننننرادات الدولنننننة تتنننننلتد% مننننن  99الالننننن م ، أ   لألسنننننتاذكمنننننا نالنننننر  ،والكننننن م    

و نننذا  مؤكننندةلننة  ينننر والد ينننةمال أ  واضنننحة الننند  ا ننارةالصننادرات النن ينننة . و نننذا يال ننني 

علنننند  واإلننننننام، األمنيننننةننقننننات الالرواتننننأ ور والننقننننات  يننننر مرنننننة  م نننن  تحنننندي كبينننن

 .   اليدمات و ير ا م  الننقات التي ال متا  لحصر ا  نا

الماليننننة أ  الحالننننة الم لنننند منننن  يننننذكر يبننننرا  اذ   ننننذا الوضنننن   ننننناك تحنننندي كبيننننر . ازا    

 مننن  الننقنننات المحلينننة بالننندينار ةالمحليننن اإلينننراداتتتسننناو   أ  نننو  االسنننتقرار المنننالي ألي بلننند

اينننننرادات . ومننننن  الننقنننننات المحلينننننة % 11تغ ننننني سننننو   المحلينننننة ال اإلينننننرادات .بالنننندينار
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ي  تحصننن  لننندوالربا اليارتينننة) تننندف  منهنننا المصننناري   وبالننند أ   بالننندوالر المالينننةوزارة 

انينننال الالوائنند الدوالريننة . قننام  أسننالار النننن  وبالتننالي، بالنند انينننال  علنند دينننار بالبنناقي

لكننني يسننند  نننذا  ترلينننو  ديننننار عراقننني 11بقيمنننة  ك المركنننزي ب نننرا  حنننواالت اليزيننننةالبنننن

 نننذ  الالملينننة  الننندك المركنننزي مضننن ر والبنننن الالتنننز نتيتنننةق لننقنننات الدولنننة  ينننر المرننننة .

الحكنننومي  الناتمنننة عننن  اسنننتمرار عتنننز الموازننننة واإلنننننامالسياسنننة المالينننة نتيتنننةق له ا نننة 

 الكبير .

ويننننر  األسننننتاذ الالنننن م أنننننن  مننننة اتننننرا ات منننن  الممكنننن  أ  تسننننا م فنننني تينننننيل عتننننز   

صننننرامة حيننننا  بالننننل مصننننادر  أك ننننر اتننننرا اتالموازنننننة  لننننو أ  وزارة الماليننننة اتيننننذت 

 : اإلترا ات. وم   ذ   االيرادات

المنافننننذ التتاريننننة الحدوديننننة منننن  دو  التننننوار، سننننيما وأ   ايننننراداتد السنننني رة علنننن -1

 الك ير م  السل  الضرورية والكمالية . يستوردالالرام 

وعقننننارات الدولننننة المسننننتغلة منننن  قبنننن   أمنننن كالالمنننن  علنننند تن ننننيم وزيننننادة واردات  -6

 . الخ،  البالل متاناق أو  بن متاناق 

تق ننننية، والكننن م للسنننيد محننناف   اتنننرا اتون نننراق لهنننذ  األزمنننة المالينننة ومنننا تبالهنننا مننن     

البنننننك ، هننننرت انالكاسننننات تليننننة علنننند الوضنننن  االقتصننننادي متم لننننة بركننننود فنننني الن ننننا  

 يد مسنننتحقات المقننناولي  والن حننني دتنننن عننندم مقننندرة الدولنننة علننند تسنننداالقتصنننادي زاد مننن  ح

 نننك  وق نننا  المقننناوالت ب والصنننناعة ق ننناعي الزراعنننة أصنننابتعيات اتننند الننند أد ، ممنننا 

 ت تكي م  قلة المبادرات الحكومية أو الياصة . علماق أ   ذ  الق اعات أص ير .كب

بنننادر البننننك المركنننزي الننند عننندد مننن  الي نننوات االقتصنننادية وللتينيننن  مننن   نننذ  الم ننناك   

 وأ مها:

 سندات للمزارعي  والمقاولي  . اصدار - أ

فننني الق اعنننات الصنننناعي  والمتوسننن ة ةالم ننناري  الصنننغير اقنننرالم نننرو   ا ننن م - أ

 2ر9والزراعننني والتتننناري وقننند بلغنننت قيمنننة المنننوا  الميصصنننة لهنننذا الم نننرو    

 ترليو  دينار. 

وفننني مالنننرل رد  علننند االنتقنننادات التننني توتنننن لسياسنننة البننننك المركنننزي، أ نننار الننند أننننن    

 فيمنننا يينننض سياسنننة منننزاد الالملنننة فنننإ  البننننك وسننني  لننني  اال ، فنننوزارة المالينننة لنننديها دوالر

تحتاتننن منن  الالملننة المحليننة .أمننا مننا  دينننار والبنننك يننوفر لننوزارة الماليننة مننا النندو نني بحاتننة 

لتمكنني  وزارة الماليننة منن  الحصننو  علننند  وضننرورة تينيضننن يتاللننم بسننالر صننر  النندينار

سيضنننننر  اإلتنننننرا الالننننن م ،أ   نننننذا  لألسنننننتاذمقابننننن  أك ر.فهنننننو ينننننر  ،والكننننن م منننننا زا  

النننذي تالننند عملينننة ارتننننا  نسنننأ التضنننيم  الننند،وسنننيؤدي بنننالموا ني  ذوي الننندي  المحننندود 

السننني رة علينننن مننن  المالنننايير المهمنننة التننني المسنننتيدمة مننن  قبننن  صنننندوم النقننند النننولي فننني 

 .تقييم الوض  االئتماني للدو  و ذا أمر مهم بالنسبة للالرام
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أمننننا مننننا يتاللننننم بلوضننننا  التهنننناز المصننننرفي ) المصننننار  األ ليننننة يفقنننند ذكننننر السننننيد      

 اإل نننرا   واحننندة مننن  أ نننم مهنننام البننننوك المركنننزي الينننوم  ننني أمحننناف  البننننك المركنننزي ،

وتموينننن   األمننننوا ومراقبتهننننا ومحاسننننبتها إليقننننا   ننننا رتي  سنننني   األ ليننننةعلنننند البنننننوك 

ماللنننوم أ  المصنننار  الالراقينننة حدي نننة نسنننباق لنننذي  تسنننودا  عنننالم الينننوم . ومننن  الا اإلر ننناأ

يير الدوليننة .واليننوم تبننذ  تهننود اولنني  لهننا عمننم فنني ممارسننة الالمنن  المصننرفي  بقنناق للمالنن

لمصنننار  التتارينننة فننني الالنننرام ، وقننند تنننم اسنننتحدا  وسنننائ  ح ي نننة ل رتقنننا  بالرقابنننة علننند ا

وال كورة أعننن   .رقابينننة تلقائينننة و  ينننر تقليدينننة لتحصننني   نننذ  البننننوك مننن  ال نننوا ر المنننذ

النتنننننرة السنننننابقة  نننننهدت ترايننننني فننننني موضنننننو  الرقابنننننة علننننند  أ يينننننند علننننند التميننننن  

قواعنند بنتيتننة لالنندم االلتننزام  أزمننةفنني  أ ليننةر  امصنني 8 )وقننو  النند أد المصننار  ممننا 

التزمنننت بمنننا  أ بالننند  ضننناعهاأوصنننلحت أالالمننن  المصنننرفي ، يمسنننة مننن   نننذ  المصنننار  

ئنننة .ومننن  ال بيالننني أ  تننننالك  الم ننناك  االقتصنننادية فنننرل عليهنننا .و   نننة منننا زالنننت متلك

بمننا عليهننا منن   اإلينننا  ار  ، فالننندما ال تسننت ي  الدولننة د علنند عمنن  المصننبلننالسننائدة فنني ال

 األ لية .ينالك  ذلك علد المصار   أ التزامات مالية البد 

بلنن  وفيمننا ييننض الموازنننة الالامننة فقنند تحننن  البنننك علنند مسننللة تن ننيم الموازنننة بالتننز ي    

 ترليو  دينار . 61 الدتم تينيضن  أ  الدترليو  دينار  31

وأييننننراق وبالنننند انتهننننا  األسننننتاذ علنننني الالنننن م ، سننننم  النننندكتور فنننن    ننننويني للحضننننور     

اي تهم .وقننند تركنننزت علننند مسنننللة منننزاد الالملنننة وسنننالر الصنننر  بالمسنننا مة بلسنننئلتهم ومننند

ننننك علننند  نننذ  التسننناؤالت محننناف  البواالحتينننا ي مننن  الالملنننة الصنننالبة ، وقننند أتننناأ األسنننتاذ 

 . مؤكداق علد اتاباتن التي وردت في المحاضرة


