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  البنك المركزي العراقيملخص عن أدوات سیاسة 
     ************************************  
 في االجتماع الـذي عقـد فـي الـسادس         البنك المركزي العراقي   إدارة اعتمد مجلس   

  لوائح جديدة لمتطلبات االحتياطي القانوني  والتـسهيالت المـصرفية           والعشرين من شهر آب   
 اعتمادهـا   أسبابويستعرض هذا البيان السمات العامة للوائح الجديدة ويشرح           طيا ،  والمرفقة

دعم البرنامج الجديـد الـذي   في  و لبنك المركزي العراقي  السياسة النقدية ل   إدارة لغرض تعزيز 
  . المالية األوراق دارإصتبنته وزارة المالية في 

 لتنفيذ شروط اللوائح الجديدة ،       بإصدار تعليمات أولية   ك المركزي العراقي  ـالبنسيقوم  
 وعملياته المـصرفية لمنحـه سـيطرة     البنك المركزي العراقي   التغييرات على لوائح     وأجريت
 عرض النقود وبذات الوقت  يعطي ثقة عالية للمصارف فيما يخص االختيـارات             على   أفضل

 الماليـة   األوراق أسـواق  تلعـب    أنويتوقع    السيولة لدى مصارفهم     إلدارة الواجبةوالشروط  
 أخرىمن ناحية   و السيولة المصرفية وفق اللوائح الجديدة       إدارةالحكومية دوراً ايجابياً مهماً في      

ـ إلدارةالـي  مها ال فللمصارف تعزيــز موق  يتوقع    قـصيرة   اآلجال للسيوله ذات    ا متطلباتهـ
البنـك   إلـى حيث تلجأ المصارف أخيـرا  )  عموماً بالسوق أكثر عليه قما يطل أو ( دــماأل

   .األخير أباعتباره الملجالمركزي 
المصارف في  عدة اجتماعات مع     البنك المركزي العراقي  ولغرض توضيح ذلك سيعقد     
  .حةقترالمستقبل القريب لمناقشة اللوائح الم

تمويل العجز في عوائدها بـسبب القيـود   في طريقة  تغيير  بإجراءقامت وزارة المالية    
رغبتهـا فـي    ل البنك المركزي العراقـي    عليها عند اقتراضها من      المفروضةالقانونية الجديدة   

 المالية الحكومية، وحسب متطلبات قـانون الـدين العـام           لألوراق نشطهتطوير سوق    إجراء
ـ  الحكوم  المالية   األوراق أقيامم دفع   المعتمد حديثا، ستسدد كافة خدمات الدين نقدا، ولهذا  ت          ة ي

 األوراق أمـا  ،هـا   لحامليوتـشرين األول     تموز   ي من شهر  األولمع فوائدها والمستحقة في     
 فستعامل وفق اتفاقية تعقد بين وزارة المالية        لبنك المركزي العراقي  لوكة  لالمالية الحكومية المم  

 علـى الحكومـة،   بنك المركزي العراقـي ال هيكلة  مطالبات   إلعادةوالبنك المركزي العراقي    
 وقـد تبـاع     عليها مالية جديدة لتمويل تلك المستحقة       أوراق بإصدار فعال وبدأت وزارة المالية  

  . في السوق الثانويةإصدارها المالية الجديدة بعد األوراق
 المصرفية مع المصارف لتطوير سـوق       ته صياغة عالق  البنك المركزي العراقي   أعاد 

 الماليـة الجديـد     األوراقتسهيل تطور سـوق     لغرض   جديدة و  نقدية سياسة   دواتأيعتمد على   
 مالية بما يعـادل  أوراقحيــازة  شرط  مــن المصارف الن  آ بعد   بال يتطل فلوزارة المالية   

  .)  في الئحة متطلبات االحتياطي اآلن منه ضمت( من مجمل الودائع % 10نسبـة 
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 المالية حـسب رغبـة      األوراقشراء  أو  قبال في بيع     مست البنك المركزي العراقي  ولن يتعامل   
 تسهيالت االنكشاف والـسلف الممنوحـة مـن البنـك           أغلقت ذلك فقد    إلى إضافةالمصارف  

اعتمـدها  والتـي    والودائع   لإلقراضالمركزي العراقي وحل بدالً عنها تسهيالت قائمة جديدة         
لقانوني حيز التنفيـذ فـي شـهر     البنك حديثا، وتدخل الئحة متطلبات االحتياطي ا       إدارةمجلس  

 المالية لوزارة   األوراق وبقرار منه    البنك المركزي العراقي  بيع  ي أوتشرين الثاني  وقد يشتري      
يطلـق  (  السياسة النقديـة     وإغراضالحتياجات    المصارف  وفق مبدأ تنافسي     لدىالماليــة  

كافة المتعلقة بأدوات   رات   تفاصيل هذه التغيي   أدناه في   ويوضح  ) عليها عمليات السوق المفتوح     
  -:السياسة النقدية الجديدة 

  :ادوات السیاسة النقدیة 
  السياسة النقدية في تعزيـز     ألدوات البنك المركزي العراقي   أعدهاتخدم الصياغة التي    

 البنك المركزي العراقـي  ويوجه   ، األمد قصيرة   اآلجالذات  في ادارة السيوله    المصارف  قدرة  
 مـن ضـمنها     متنوعـة  وسيطةمتغيرات  تقيم وفق    أنوالتي يمكن    ( طلوبةالملسياسة النقدية   ا

  القـدرة علـى     بخـصوص  أما) عرض النقد في  منحنى العائد ، سعر الصرف، ومقدار النمو        
 أسـواق  تعمل مع أنلبنك المركزي اة من قبل انالمتب سياسة النقد أدوات السيولة فان على   إدارة
لمصارف الثقة في تلبية التزامات     انظام تسديد فعال يمنح     يجاد  إل األخرى  المالية واألوراقالنقد  

  .الدفع لديها وبكلف معقولة 
كالنقد فـي   ( إضافيةباستخدام احتياطيات هي  السيولةتوفير  في ة كلفاألكثرفأن ويقيناً 

ـ  ال البنك المركزي العراقي مع واألرصدةئن  الخزا  ة متطلبـات االحتيـاطي  ـزائدة عـن حاج
)   الفائدة على الودائع وعلـى القـروض         أسعارالفرق بين   (  هوامش التدخل    إنما  ك ) القانوني

ناجمة من احتياطيات زائـدة    يمكن تقليصها وذلك بالسماح للمصارف بتقليل حيازتها من عوائد          
 وسـائط  بإيجاد لديها االحتياطيات الزائدة تخفيض   وتعتمد قدرة المصارف على التحمل فائدة   

  . السيولة ارةإديعول عليها في 
  -:وهي ) األساسالنقد ( على سوق السيوله ةؤثروم فعالة أدوات البنك المركزي العراقياتخذ 
مـن   الدوالر البنك المركزي العراقيبيع ي آو وفيها يشتري العملة االجنبيةمزادات   -1

  .ةي السياسهأهدافلسوق في ضوء  اإلى أو
عليها المصارف في الحيازة وفق      والتي تعتمد     القانوني الئحة متطلبات االحتياطي   -2

، النقـد  البنك المركزي العراقـي  للودائع لدى تفاضليةودائع الزبائن أي بمستويات  
 . المالية لوزارة المالية واألوراقائن الخزفي 

البنـك   حسابات احتياطيـة فـي       أرصدةتسهيالت االنكشاف للمصارف التي لديها       -3
التزاماتها فـي نهايـة يـوم العمـل         ير كافية لتسوية    غ ولكنها   المركزي العراقي 

 .المصرفي 
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 المصرفية المشابهة لها والتي تحمل آجال اقل        األوراق أونافذة الخصم للكمبياالت     -4
 لـألوراق % 11تفرض حاليا بنسبة    (  بتوقيعين   األقل على   ههرظّم و اً يوم 90من  

  ).األولىالمالية ذات الدرجة 

مصارف التي تعاني مـن مـشاكل       ل، والتي تمنح ل   األخيرتسهيالت مقرض الملجأ     -5
 .لقاء ضمان يقدم من قبلها  مزمنةسيولة 

 تبيع بموجبها المصارف مثل هـذه  أوتشتري ووزارة المالية    المالية ل  األوراقنافذة   -6
   )اإلصدارأي بسعر الفائدة عند (  بقيمتها االسمية  الحكومية األوراق

 إنهـا خصوصا  و القطاع المالي    يوجه المذكورة غير كافية لتطوير سوق فعال        األدوات أن
 إلدارة أوالحكومية   المالية   األوراقغير مالئمة لتطوير سوق ذات سيوله كافية فيما يخص          

 المعمـول بهـا     العملة االجنبية  مزادات   أن السياسة النقدية، ونرى     أساسسوق مبني على    
ا، كمـا    صياغته أعيد قد   األخرى األدوات أنتعمل بصورة جيدة ومرضية في حين       حديثاً  
 السيوله وقد تربـك  إلدارة مفيدة أدوات للمصارف رال توف  القانوني  متطلبات االحتياطي  إن

ولكـن   الحكوميـة     المالية األوراقمتطلبات  تشترك مع   حيث انها   في تحقيق الهدف النقدي     
  .ها  جزءاً منتكونال
 أهـداف  دائمـا  موال تخـد  هي ليست من الشفافية المتناهيـة     اإلقراض تنوع تسهيالت    إن

وزارة المالية السيوله الكافية ولكن بشروط تحد مـن   المالية لاألوراق نافذة، وتوفر   السياسة
  الماليـة   األوراق عالوه على ذلك فان نافذة       ،وسوق بين المصارف  ثانوي  تطوير التعامل ال  

 اإلدارة أدوات أهـم في الرقابة على احد  البنك المركزي العراقي دور توقفوزارة المالية  ل
 البيـع   أو بالـشراء    البنك المركزي العراقـي   لمصارف التعامل مع    ل تسمحاذ  على النقد   
البنك المركزي    من  قانون      30 و 29و28منحت المواد    إذوزارة المالية   ل  المالية   لألوراق
وتقديم التسهيالت القائمـة للمـصارف       مفتوح  ل عمليات السوق ا   إلدارة له   السلطة العراقي
، كما منحته السلطة، في ظروف استثنائية، بـأن   القانونيالحتياطي متطلبات ا  أسسووضع  

 سياسـة  أدوات إليجاد األسس المواد المذكورة هيئت أن حيث ،األخيريكون مقرض الملجأ   
  . في هذا المجال البنك المركزي العراقي سيعتمدهاحديثه والتي 

لجديـدة والتـسهيالت    االقانوني   لوائح متطلبات االحتياطي     إعدادرض من   غ ال إنويالحظ  
 في السوق وتشجيع المصارف     أكثر السيوله للمصارف بفعالية     إدارةالمصرفية هي لتسهيل    

البنـك المركـزي    تصار بالتعامل مـع     ق بدالً من اال   أوسععلى التعامل فيما بينها بصورة      
  . السيوله حصراً إدارة فيما يخص العراقي

  -: جديدةاةأد والسمات الرئيسية لكل األسباب أدناهدرج نو
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  : القانوني متطلبات االحتیاطي
  

ـ  للبنك المركزي العراقـي،       القانوني   طيتياتطلبات االح م إنفي الحقيقة     عليهـا فـي     دوالمؤك
 إن علـى المـصارف      ويشترط  هي ثالث متطلبات منفصلة في تعليمات موحدة       12/12/2003

مـن التزامـات   % 20بنـسبة    والتي هي حاليـا البنك المركزي العراقيتودع ودائع تجمد لدى  
% 2 وبنسبة   ريمن التزامات ودائع التوف   % 5الجارية للشهر السابق وبنسبة      الودائع   أو/الودائع و 

 أساسـيين  ، عالوه على ذلك تتضمن التعليمات مطلبين المؤقتة أو/ والثابتةمن التزامات الودائع   
من مجمـل التزامـات     %10 بنسبة   األقلوزارة المالية وعلى    ل  المالية   األوراقمنفصلين لحيازة   

عتبر طلب السحب من    يمن مجمل التزامات الودائع و    % 10 قل عن ت ال ةودائع المصارف وبنسب  
 مـن   القـانوني     متطلبات االحتياطي  تعليمات وتعلن    ،    االحتياطية غير قابل للتعويض    األرصدة

 والـى   واألبحاث حصاءلإل المديرية العامة    إلى وتوجه   البنك المركزي العراقي   إدارةقبل مجلس   
المعد طبقاً للتعليمات    المصارف   المديرية العامة لالئتمان والرقابة على الصيرفة ، ويرسل تقرير        

  . المديرية العامة للحساباتإلى
 البنك المركـزي العراقـي     الممارسات وعليه فان     أفضل  القانوني  متطلبات االحتياطي  سال تعك 

 أوجدت وحيثما   ،قتصاد السوق   الجات السياسة النقدية    وضع متطلبات جديدة لغرض توفير احتيا     
ـ  رقابأداةت  سياسة نقدية وليسكأداة عموماً باعتبارها  إليها فينظر   القانونيمتطلبات االحتياطي    ة ي

 تـم   التـي مصرفية ، وعليه فان مسؤولية الرقابة على كل مصرف يخضع للمتطلبات  الجديدة              
 المديريـة العامـة لالتفاقيـات     إلـى الـصيرفة   االئتمان و  علىنقلها من المديرية العامة للرقابة      

 في تضمين السياسة النقديـة كمـا يفـضل    األوليةالمسؤولية   بدورها   والقروض والتي ستتحمل    
  ).أي ذات النسبة لكافة الودائع االحتياطية( السياسة النقدية ألغراض متطلبات موحدة إعداد

 كافة فيما يخص مفهـوم النقـد اذ تجعـل   ات الودائع   على التزام  الجديدةمتطلبات  الوتطبق نسبة   
 اعتمـاداً عليـه،   وأكثـر  اً استقرارأكثر) األساس النقد إلىنسبة كمية النقد قياسا   ( النقد   فضاعم

في الواقـع    على اختيار الجمهور الستحقاقات الودائع والتي هي         الً متعاد اً له تأثير  أن إلى إضافة
ضمن تدخل   األخرى هي   األجنبية ودائع العملة    أنية كما    الضريب لسياسةامن وجهة نظر    مفضلة  

 األجنبيـة  العملـة  لذلك اليمكن تفضيل ودائـع        القانوني  لمتطلبات االحتياطي  األساسالوديعـة  
ولهـذا فـان    ) الدينار العراقي   أي هيمنة عملة الدوالر على       ()الدولرهعملية  ( م  ــن ث ــوم

   .تكون بعملة الدينار أن يجب األجنبية ةالعمل أوالمتطلبات مقابل ودائع الدينار 
 البنك المركـزي العراقـي     على ودائع المصارف  لدى       متعددة متطلبات   كانت التعليمات تفرض  

كون متطلبـات     ت، وفي الحقيقة فان المتطلبات الجديدة قد تم توحيدها لكي           الخزينةوعلى النقد في    
 النقد في الخزينـة     أوائع في حسابه الجاري     ديحتفظ بو  تلبي التزامات النقد  لكل مصرف        متماثلة
  .البنك المركزي العراقيلدى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6 

 ان تكـون  إمكانيـة جم عـن  يـن  للمتطلبات الجديـدة  المصارف  الذي تحققهاألولي المردود إن
  .اساس دائم  المعدل المتوسط وليس على أساسعلى  المتطلبات

 إلـى ل  الودائع  الجارية المجمدة        يتم نق  إنويستمر تثبيت المتطلبات لفترات شهرية  ولكن على         
 المعـدل  أسـاس  الممسوكة حساباتها علـى  األرصدة إن كما ، لكل مصرف مفرد مقاصةحساب  

 ك المركزي العراقي  ــالبندى  ــ تودع بالدينار العراقي ل    أن بالمتطلبات يمكن    لإليفاءالمتوسط  
 المـصارف   ائنزخقي الجديد في     النقد العرا  إليهامضافاً  ) لودائع  القائمة ل تسهيالت  الوليس في   ( 

 أن في أي يوم  طالما       البنك المركزي العراقي   كافة ودائعه لدى     أووقد يستخدم المصرف وديعته     
لـدينار العراقـي     المتوسط ل  معدل  ال إليهمضافاً  (  في نهاية يوم العمل       القانوني معدل االحتياطي 

  .غ المطلوب من المبلأكثر أويكون مساوياً ) نقد الخزينة الموجود في 
ـ    البنك المركزي العراقي   إدارةوقد حدد مجلس     وبـسبب متطلبـات    % 25 نسبة االحتياطي بـ

 لإليفـاء  للمصارف استخدام النقد بالدينار العراقي في الخزينـة          الجديد أجاز   القانوني االحتياطي
  موجودات االحتياطي  القانوني ولغرض تحديـد تـأثير هـذا           دبازدياتنمو   سوف   إذ بالمتطلبات
فقد اشترط   )  من المعتاد    أكثرودون رفع معدل المتطلبات     (  السيوله لدى المصرف     ىالتغيير عل 

للمصرف لدى البنك المركـزي العراقـي        ) من الودائع   % ( 20 نسبة    تودع  بأن اإلدارةمجلس  
  .نقد في خزائن المصرف )منها(% 5ونسبة 
 نافعـة   أداةإلى    القانوني  متطلبات االحتياطي  حول ت أن  لفترة ما  الشهريالمتوسط  لمعدل  ل يمكن  

ويتوقـف العمـل   لسيوله للمصرف وحسب المواقف اليومية الواسعة ل تقلبات  اللغرض امتصاص   
باعتبارها متطلبـات   المالية الحكومية    لألوراق متطلبات االحتياطي القانوني     من%10الـ   بنسبة

  .منفصلة للنقد في الخزينة 
  

   :التسھیالت القائمة
غير متطـورة، فعلـى البنـوك    ،  الماليةاألنظمة أوسع المالية وعلى نطاق     األسواقدما تكون   عن

وفـي هـذا   ن عمليات السوق المفتوح  م تعتمد على التسهيالت القائمة بصورة اكبر        أن ةالمركزي
 تطورات السيولة غير    إلى لالستجابة آمانالتسهيالت القائمة كصمام    تؤدي   أن يمكن   الخصوص
 توزيع  مـنظم لالحتياطيـات        إعادة تعوق التي   الكفاءة عدم   أو العوائق مختلف   إلى وأالمتوقعة  

  عندما،  أيضاضرورية ي ــه ه هذاألمانوظيفة صمام ن أ. عن طريق سوق بين المصارف
 للبنـك تـوفير     الجديـد    البنك المركزي العراقـي   يسمح قانون   ،    التنبؤ  بالسيولة   تقديريضعف  
 محـل تـسهيالت     األخيـر ومقرض الملجأ   هذه التسهيالت   ئع وستحل   الودا  وتسهيالت القروض

 ودائـع  أرصـدة  القانون الجديد في انكشاف حوال يسم، التي كانت مستخدمة  االنكشاف والسلف   
  .البنك المركزي العراقيالبنوك لدى 
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 فـائض   إلدارة للمصارف   االمان الغرض من تسهيالت الودائع والتسهيالت القائمة هي لمنح          أن
البنـك   سياسـة  أهـداف  الفائدة والتي توسـع مـن   أسعار ضمن معدل معتدل من   ايولة لديه الس

 متطـورة   أسواق غياب   في حالة    و األجل قصيرة   ائدة  ف ال بأسعار ذات الصلة  المركزي العراقي 
 فيها عمليات السوق المفتوح للبنك المركـزي        رحيث تدا ،   المالية  والنقد بين المصارف     لألوراق
 المناسـبة   األجـل  الفوائد قـصيرة     أسعار وجهة نظره  حول      نبالتعبير ع  األخيريقوم  العراقي  

االقراض . تأشيريباعتباره سعر ) "   policy rate"سعر البنك   ( بإيجادللسياسة النقدية وذلك 
على مثـل   األسعار أيضا وتوفر   بسعر البنك  فائدة لها صله     أسعار تحمل تسهيالت الودائع القائم و 

ـ  و اإليداعفائدة يتذبذب مابين      سعر  التسهيالت هذا النوع من   ـ البنسـلم النقــد مــن   ت ك ــ
 اًضـروري  يعد    هذا الهامش    إناذ  ) االستثمار الليلي    ( لفترة استحقاق محدده   المركزي العراقي 

 توجـد  أن دون   بـسهوله    الـسيولة فيمـا بينهـا        وإدارةالمصارف بتطوير سوق     قيام   لتشجيع
تطوراً  وحالما يتطور سوق بين المصارف       البنك المركزي العراقي   مع   اًدائمي تعامالً   بالضرورة  

ـ  عمليات السوق المفتوح  في البنك المركزي العراقي  ملحوظا يكون هدف   علـى   ههـو ألمحافظ
 لنـوعين مـن     األسـعار  نفـق  بين المصارف ضـمن      األمد قصيرة   اآلجال الفائدة ذات    أسعار

  .التسهيالت القائمة
مـن   أوطأ أو أعلى القائمة بمستوى    واإلقراضضة على تسهيالت الودائع      المفرو األسعار وتعوم
االوراق المالية لـوزارة الماليـة فـي      التعامل في    تطور   حينول ،سوق النقد في   السائدة   األسعار

 النـوعين مـن التـسهيالت    ين لهذأسعاريتم وضع سالسوق الثانوية بين المصارف    وسوق النقد   
 للبنك المركزي وعلى البنك المركزي مراقبة السعر بعناية  فـي  هعالقة بسعر السياسيكون لهما   

  %.6  بنسبة البنك البنك كان  قد حدد سعر إدارة مجلس إن السياسة النقدية علما أهدافضوء 
  

  تسھیالت االقراض القائمة 
  المصارف مقابل تقديم ضمان مناسب عند      إلى القائمة ائتمان ليلي     األوليتوفر تسهيالت االئتمان    

 مبلغ  ألقصى سيسمح للمصارف باالقتراض في االستثمار الليلي        إذرغبة المصارف باالقتراض    
  فائـدة   وبسعر )مناسبقدم ضمان   ي المصرف   إنطالما  (  رأس مال المصرف     إلىممكن بالنسبة   
وقـد   البنك المركزي العراقي   من سعر    أعلىبسعر  وسيحدد سعر  الفائدة     . األولييوم  االئتمان    
أي % 2 نـسبة    إليه مضافاً   بسعر البنك    األولي البنك المركزي سعر االئتمان      إدارةحدد مجلس   

 الحيطـة  المالية  ولزيادة     األسواق ع عند توس  األولييتناقص مستقبالً سعر الفائدة     و  %8صبح  ي
ة والوقتية  سوف يتم  فرض زيادة اكبر عند  استخدام  التسهيالت              يفي طبيعة التسهيالت العرض   

 يوم لكل شهر بموجب تـسهيالت االئتمـان الثانويـة وقـد  يـستخدم                 15مدة  على   لفترة تزيد 
 فـي الـشهر   إضـافية  أليام يوم في الشهر ويمكن استخدامه     15 لمدة   األوليالمصرف االئتمان   

قد يستخدم المصرف    أخرىوفي حاالت    المسبقة   البنك المركزي العراقي  المعني  شريطة موافقة     
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 قد يستخدمه  زيـادة عـن المبلـغ    أومن رأس مال المصرف % 20سبة  لغاية ن األولياالئتمان  
  .أيضاالمحدد شريطة موافقة البنك المركزي المسبقة 

 ولكن يمكـن    األوليثانوي بنفس مقياس المؤهالت لتسهيالت االئتمان       لتتمتع تسهيالت االئتمان ا   
ـ      أعلى وبسعر فائدة    طولادد لفترات   تم أن   ءاابتـد   .ك المركـزي   وتمنح استناداً لقرار من البن

 مـن المفيـد     ولـيس % 9ليصبح   األوليسعر االئتمان   فوق  بالمائه  ) 1( بنسبة   سيفرض هامش   
  فيها مـن    يال تعان  بموجب هذه الشروط وفي ظروف       إضافية أمواالرض  ت تق أنللمصارف من   

ـ تـسويتها   ب يقوم أن على البنك المركزي العراقي      إن حيث   مؤقتةمصرفية   أزمات  تم تغطيـة  وي
 الحقا  أليها يتم التطرق و األخير حادة بتسهيالت الملجأ     أزماتلمصارف التي تعاني من      ا إقراض

 علـى  لرقابـة العامـة ل مديرية التفرض من قبل  التي  التدقيقيةاإلجراءاتباعتبارها جزء ضمن    
 بموجب هـذه التـسهيالت  بـضمانات         البنك المركزي العراقي  تضمن كافة سلف    و المصارف

 ينشر قائمة بالضمانات  المقبولة لكل نوع من         أن، وعليه   البنك المركزي العراقي  ل  مقبولة من قب  
تسهيالت االئتمـان  ب ، وقدر تعلق األمرمن ناحية المبدأ. تم تنقيحها في أي وقت  يالتسهيالت  وقد    

 لصادره عـن وزارة الماليـة   ا المالية األوراق يقبل أن البنك المركزي العراقيعلى  ، فأن   األولي
 المالية لديها   األوراق ترهن   أنعلى المصارف   حيث ان    يوم   180ي تحمل استحقاقات اقل من      الت

 البنـك المركـزي العراقـي      إلى باإليعاز المالية لوزارة المالية وذلك      األوراقفي حساب ودائع    
   .البنك المركزي العراقي في حساب ضمانات والذي يعد رهناً المبلغ المطلوب لتأشير

  
   LLR الملجأ االخیر تسھیالت مقرض

فـي   مالية أزمات المصارف  التي تعاني من      إقراض أيضاً   البنك المركزي العراقي  يسمح قانون   
او  مغرضـة  إلشاعات  نتيجة إفالسه قد يعلن مصرف  على ذلك    ظروف استثنائية  وكمثال   ظل  

يعـاني  ستمر  يولكنه   غير كافية     مالية مالءة لمصرف ذو    اً قرض البنك المركزي العراقي   قد يمنح 
  في المثالين المذكورين تحت طائلة      ، ولهذا الغرض سيكون المصرف    مزمنةمن عجز في سيوله     

 على العقبات التـي يعـاني       السيطرة التدقيق لغرض    إجراءات تستمر   أنالتدقيق المكثف ويتوقع    
علـى  في السيوله تكمن في عدم القدرة        الزمهاعن سبب    وهله   ألول نما يتبي  أن وعموماًمنها ،   
  .في وقت واحدكافة لديون ل اإليفاء

وفي الحقيقة فان الكثير  من الدول تبذل مساع كبيرة في دعم المصارف  التي تعاني مـن عـدم     
 للدولـة  العامـة  ألخزانهخالل ومن  الديون بمنحها قروض لدعم السيوله  لديها       إيفاء على   ألقدره
 إيفـاء  علـى    القدرةيعاني من عدم     ما يقرض بنك    أن شرط البنك المركزي العراقي  ليس على   و

 فـي  على نحو دقيق شروط القروض االسـتثنائية         البنك المركزي العراقي  حدد قانون   اذ  الديون  
  -:اآلتية لم تتحقق  الشروط  يتم منح مثل هذه القروض ما  منه وال30المادة 

 اإليفـاء  علـى  اً، قـادر البنك المركزي العراقي المصرف وحسب وجهة رأي      كان إذا  - أ
البنـك   االقتـراض وان  طلبـه مـن          دتسديد الديون وكان قد قدم ضماناً مالئماً عن       ب
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 الحاجة لتحـسين الـسيوله      أساس على   يمبنو المالية     ته لمساعد و ه المركزي العراقي 
  ،أولديه 

على ثبات النظام المالي     المحافظةلغرض   ضروريةتكون   مثل طلب هذه المساعدة      أن  -  ب
زي العراقي محـرراً نيابـة عـن    كلبنك المر  الى ا    ضمان راأصدوزير المالية   على  و

 . حكومة العراق يتعهد فيه بتسديد مبلغ القرض

 ترفع من مبلغ القرض المضمون لفتـرات        أن األخيرويمكن لتسهيالت مقرض الملجأ     
ـ  على ان ي   (تقليدية ضمانات بصيغ     قبول  المركزي  ويمكن للبنك  أطول ، )احتاط بتقييمه

ـ  سيكون األخير على تسهيالت مقرض الملجأ وان سعر الفائدة المفروض   ك ـسعر البن
 نـسبة   أليـه  مـضافاً    البنك المركزي العراقي  يحدد من قبل    الذي  ) السعر التأشيري ( 
  . % 9ر5 ليصبح %3ر5

  
   التسھیالت على الودائع 

ها يمكـن قبـول ودائـع       في باستحداث تسهيل الودائع القائمة و     البنك المركزي العراقي  سيقوم      
  . زائدة بأرصدة عتمتثمار الليلي من المصارف التي تلالست
التسهيل مالم يطلب المصرف منـه ذلـك         المركزي من وضع ودائع في حساب        للبنكيمكن   وال
 المحدد مـن قبـل      سعر البنك حة، ويحدد سعر الفائدة على مثل هذه الودائع بسعر اقل من            اصر
 هـذه    إن. سعر البنك  من نسبة    قلا% 2ة  المركزي العراقي ومن ناحية المبدأ سيحدد بنسب       البنك

 فوائد ذات آجال قصيرة جداً وستساعد المـصرف علـى           ألسعارنشأ قاعدة صلبه    تالتسهيالت س 
 األوراقحين تطور سوق    ى  لا، و المستقبلية الفوائد   بأسعار حد ما عندما يتنبأ      الى هاستقراري أيجاد

عمليات السوق المفتوح، فان تسهيل      كفاءةب يدير   أن حيث يمكن للبنك المركزي      ،المالية الحكومية 
  . تلقائياًالزائدة من القطاع المصرفي السيوله  سحب ان يعمل على الودائع يمكن

  
   )policy rate (البنك سعر 

 الفوائد المعلنة فـي سـوق   أسعار النقدية  للبنك المركزي العراقي عن نفسها بشأن     ةتعبر السياس 
 يعتمد عليها في    أناليمكن   هذه السوق غير متطورة ولهذا       يا فأن وحال ،األمد قصيرة   لآلجالالنقد  
 السوق الثـانوي   أوحين تطور السوق    ى  لاو،   البنك المركزي العراقي  سياسة   صورة عن    إعطاء

، سـيركز البنـك   األمدالتي تحمل استحقاقات قصيرة    و المالية  لوزارة المالية      األوراقفي مجال   
 السائدة بين المصارف لالستثمار الليلي وذلك بتحديـد سـعر            الفوائد أسعارالمركزي هدفه على    

  للفائدة أسعاروللمصارف كامل الحرية في وضع      ،   سعر البنك فائدة تأشيري  ويدعى هذا السعر       
ـ البنـك  سعر   إن.  سعر فائدة يتفق عليه فيما بينها        أي وفقلتعامل فيما بينها في السوق      في ا   و ه

 األخيرقروض الملجأ   لوالثانوي  ولسوق االولي   ا في   األسعار السعر التأشيري الذي تحدد بموجبه    
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 البنك المركـزي العراقـي   السعر الذي يعتبره لذا فأن.  ودائع االستثمار الليلي  أسعارفضالً عن   
ق االسـتقرارية    ــ وان سياسته النقدية ستحاول جاهدة تحقي      األسعارمالئما للمحافظة على ثبات     

   ) .سعر البنك المصرفية بمستويات متماشية مع  على السيوله باإلبقاءذلك ( 
   عملیات السوق المفتوح

ومن ثم التأثير على     ) احتياطيات مفرطة   (  على السيوله المصرفية     التأثيريمكن للبنك المركزي    
 عملية بيـع    إن.  المالية الحكومية  األوراق وذلك بشراء وبيع     األمد الفوائد لآلجال قصيرة     أسعار
 سحب الـسيوله    إلى ستؤدي   البنك المركزي العراقي  من موجودات   ولسوق  في ا ة   المالي وراقاال

البنـك   المصارف في حـسابات احتياطياتهـا مـع          أرصدة ضتخفيبأي  ( من النظام المصرفي    
 بالشراء من السوق سـيزيد مـن   البنك المركزي العراقي   فأن قيام   وبالمقابل  ) المركزي العراقي 

 مثل هذه العمليـات للـسوق       إن ) االحتياطية ه   حسابات صدةأرأي من   ( السيوله لدى المصرف    
 العملـة مـع مـزادات     باالشتراك   ( فعالة للسيولة    إدارة وفر ثانوية مهمة وت   أداةالمفتوح ستوجد   

  . )األجنبية
، فعلى سبيل المثـال ولغـرض        في عمليات السوق المفتوح     استراتيجيات مختلفة  إتباعيمكن  كما  

 هذه االستراتيجيات معتمداً    إحدى البنك المركزي العراقي   ، قد يختار     تحقق نمو نقدي بعيد المدى    
 األجنبيـة الحتياطي العملة    يالتأثير النقد نمو  ،وينجم  األجنبيةعلى تراكم االحتياطيات من العملة      

  من خالل عملية التـدخل المباشـر لغـرض فـرض            المنخفضةفي األسعار المرتفعة او     سواء 
 ،وق المفتـوح ــللعملة األجنبية والتي قد تعرقل من عملية الـس      استقرارية على سعر الصرف     

وبخالفه فأن مثل هذه العمليات قد تتحدد من اجل خلق حالة من االستقرارية في الـسيوله لـدى                
 التـسهيالت   أسـعار  ضمن نفـق     اآلجل الفوائد قصيرة    أسعار على سوق    وللمحافظةالمصارف  

  .  والودائع للبنك المركزي العراقي 
المزادات نوعـاً   مثل هذه تشابهت المزاد مع المصارف وأسسعلى  السوق المفتوح   عمليات  د  تعتم

البنـك  سيأخذ  و البنك المركزي العراقي  التي تدار حاليا من قبل       و األجنبيةالعمله  ما مع مزادات    
 المالية الحكوميـة  األوراق عمليات سوق    تتطور بعين االعتبار وخاصة عندما      المركزي العراقي 

  . فعاله في عمليات السوق المفتوح أداة الشراء باعتبارها إعادة أو الشراء عقود
  
  
  

  /خولة
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