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مة  المقدِّ
ــذ السياســات النقديــة واالئتمانيــة للحفــاِظ  ُيرســي البنــك المركــزي اإليرانــي وُينفِّ
علــى قيمــة الُعملــة الوطنيــة الرســمية للبــاد »الريــال اإليرانــي«؛ إذ أنفــق 280 
مليــار دوالٍر للحفــاِظ علــى قيمــة الريــال، منــذ بــدء فــرِض العقوبــات اأُلمميــة فــي 
عــام 2006م، والحًقــا فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــاٍت علــى البنــك المركــزي 
اإليرانــي فــي ســبتمبر 2019م، لتمويِلــه النشــاطاِت اإلرهابيــة للحــرس الثــوري 
عــات صنــدوق النقــد الدولــي منــذ العقوبــات األخيــرة،  اإليرانــي )1(، وأظهــرت توقُّ
130 مليــار دوالر  ر بنحــو  ُتقــدَّ التــي  أّن االحتياطــات األجنبيــة للبنــك المركــزي، 
فــي الســنوات األخيــرة، انخفضــت إلــى حوالــي 69 مليــار دوالر )2(، وعلــى ضــوء 
التراُجــع الحــاّد فــي قيمــة الُعملــة، قــد تلجــأ الحكومــة اإليرانيــة إلــى تحويــل الُعملــة 
الرســمية للبــاد إلــى الُعملــة الســائدة فــي األســواق اإليرانيــة والمعروفــة باســم 

»التومــان«، إاّل أّن هــذه الخطــوة ال تــزال رهــَن موافقــِة البرلمــان اإليرانــي.  
ميــزان  علــى  بالحفــاِظ  اإليرانــي  المركــزي  البنــَك  اإليرانيــة  الحكومــة  فــت  كلَّ
ــة التنميــة الخمســية،  قــة بخطَّ مدفوعــاٍت للبــاد، والسياســات النقديــة المتعلِّ
مــن خــال التمويــل التجــاري وخطابــاِت االعتمــاد. اضطــرَّ البنــك المركــزي اإليرانــي 
ى  ــر القطــاع المصرفــي؛ مــا أدَّ ــروع فــي ُخطــٍط لتحري ــى الشُّ ــات إل بســبب العقوب
إلــى ظهــور عــدٍد كبيــر مــن البنــوك الخاّصــة فــي إيــران، التــي تحتــاُج إلــى ســيولٍة 
ــات، واجهــت  ــة لتنظيــم النظــام المصرفــي فــي البــاد؛ وإلــى جانــب العقوب مالي
لــت فــي سياســاِت البنــك المركــزي اإليرانــي، التــي  يــاٍت تمثَّ عمليــة التحريــر تحدِّ
تهــُدف لدعــم المعامــات التجاريــة، وضمــاِن النمــو اإلجمالــي لألســواق الماليــة 

واالقتصاديــة والتجاريــة فــي إيــران.
يــات، إاّل أّن البنــك المركــزي اإليرانــي مســتمرٌّ فــي  وعلــى الرغــم مــن هــذه التحدِّ
إصــدار األوراق النقديــة والنقــود المعدنيــة، واإلشــراف علــى البنــوك الوطنيــة 
ســات االئتمــان فــي إيران، وصياغة سياســاِت ومعامــاِت الّصرف األجنبي،  ومؤسَّ
وتنظيــم التــداُول بالذهــب والمعــادن الثمينــة اأُلخــرى، عــاوًة علــى ذلــك، بصفِتــه 
مصــرَف الحكومــة اإليرانيــة، ُيديــر البنــُك المركــزي الحســاباِت الماليــة الحكوميــة، 
والــوكاالت،  والبنــوك  الحكوميــة  ســات  للمؤسَّ واالئتمانــات  القــروَض  ويمنــُح 

ويشــتري ويبيــع ســنداِت المشــاركة الحكوميــة )3(.
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ت إلــى  ًتــا، وأدَّ أوقفــت العقوبــاُت األمريكيــة وجائحــُة كورونــا صــادراِت إيــران مؤقَّ
إغــاق حدودهــا؛ مــا أجبــَر البنــَك المركــزي اإليرانــي علــى التفكيــر فــي سياســاٍت 
لكــّن  اإليرانيــة.  والتجاريــة  الماليــة  األســواق  فــي  االســتقرار  لتحقيــق  جديــدة، 
السياســاِت فشــلت فــي تلبيــِة احتياجــاِت إيــران النقديــة، وإصــاِح العجــز الحــاّد 
ــم الُمفــِرط فــي االقتصــاد؛ ونتيجــًة لذلــك، انكمــَش  فــي ميزانيتهــا، ووقــِف التضخُّ
ت العقوبــات  االقتصــاد اإليرانــي بنســبة 7.5 % إلــى 11% فــي عــام 2020م، وأدَّ
وحَدهــا إلــى انخفــاٍض حــادّ فــي عائــدات النفــط اإليرانيــة، التــي انخفضــت مــن 100 
ــا ومّشــتقاٍت  مليــار دوالٍر نتيجــَة بيــِع 2.8 مليــون برميــل مــن النفــط الخــام يوميًّ
ــارات دوالٍر  ــى 8 ملي ــرام االتفــاق النــووي عــام 2015م، إل ــة ُأخــرى، بعــد إب نفطي
فــي عــام 2019م، وُتشــير التقديــرات إلــى أّن إجمالــي االنخفــاض فــي اإليــرادات 
بلــَغ  2018م،  الســنوية إليــران عنــد اســتئناف العقوبــات األمريكيــة فــي عــام 
اء جائحــة  50%)4(، ناهيــَك عــن ُقرابــة 6.5 مليــون إيرانــي فقــدوا وظائفهــم جــرَّ
ــن البنــك المركــزي اإليرانــي مــن ســدِّ العجــز الحــاّد فــي  كورونــا؛ ولذلــك لــم يتمكَّ
م)5(. الت التضخُّ ى إلــى ارتفاع معــدَّ الميزانيــة، وكبــِح االنكمــاش االقتصــادي، مــا أدَّ

وُيَعــّد البنــك المركــزي اآلن ُمناًطــا بصــورٍة أساســية بحمايــِة المســتهلكين، وذلــك 
ــد البنــك المركــزي  بمعالجتــه ألزمــة العجــز الهائلــة التــي تعصــُف بالميزانيــة؛ إذ تعهَّ
بات  اإليرانــي باّتخــاذ خطــواٍت فّعالــة لتنظيــم أســعار صرف الُعمــات األجنبية وتقلُّ
األســواق الماليــة. إاّل أّن العمليــات الماليــة فــي البنــك المركــزي اإليرانــي ُتعانــي 
مــن ضعــِف الشــفافية؛ ال ســيما أّنــه كان مــن الممكــن للبنــك المركــزي أن يحصــل 
علــى جــزٍء مــن رؤوس أموالــه مــن األســواق غيــر النظاميــة أو غيــر المشــروعة فــي 

إيران.
وبــا شــّك، إدراُج إيــران أيًضــا فــي القائمــة الســوداء لمجموعــة العمــل المالــي 
ــة  ــة بهــدف حماي ــر دولي ــة تضــُع معايي ــٌة دولي مــٌة حكومي »فاتــف« - وهــي منظَّ
ــات  ــق عملي ــة - ُيعي ــر القانوني ــة غي ــي مــن األنشــطة المالي ــي الدول النظــام المال
البنــك المركــزي اإليرانــي بتقّيــد المعامــات الماليــة الدوليــة مــع إيــران، وهــذا 
ع البنــَك المركــزي والحكومــَة اإليرانيــة علــى اّتبــاِع المزيــد مــن الُطــُرق غيــر  ُيشــجِّ

المشــروعة فــي تشــغيل األســواق الماليــة والتجاريــة.  
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بة يات تنظيم األسواق المالية والتجارية المتقلِّ أّوًل: تحدِّ
يــات التــي ُتواجــُه البنــك المركــزي اإليرانــي لتنظيــم  يســتعرُض هــذا المحــور التحدِّ
األســواق الماليــة والتجاريــة، باإلضافــة إلــى الخيــارات الُمتاحــة للبنــك المركــزي 

لتنظيــم األســواق فــي األشــُهر المقبلــة: 
 »FATF /1-لئحة مجموعة العمل المالي »فاتف

االتفــاق  بشــروط  االلتــزام  علــى  بُقدرتــه  اإليرانــي  االقتصــاد  مســتقبل  يرتبــط 
النــووي، واالمتثــال للقوانيــن التنظيميــة لمجموعــة العمــل المالــي »فاتــف«؛ 
ــح األســواق الســوداء دولًيــا وتمويــل  التــي تختــصُّ بمكافحــة غســيل األمــوال وتربُّ

ــران. اإلرهــاب فــي إي
 ،FinCEN اســتعرضت شــبكُة مكافحــة الجرائــم الماليــة التــي ُتعــَرف اختصــاًرا بـــ
التــي  األســاليَب  2018م،  فــي  األمريكيــة،  الخزانــة  لــوزارة  تابــٌع  مكتــٌب  وهــي 
رت  اســتخدمتها الحكومــة اإليرانيــة للوصــول إلــى األنظمــة الماليــة الدوليــة. وحــذَّ
الشــبكُة من أّن إيران ومن خال البنك المركزي اإليراني، اســتخدمت وســائَل غير 
مشــروعة الســتغال األنظمــة الماليــة، بمــا فــي ذلــك غســيل األمــوال وصفقــات 
السمســرة، وغيرهــا مــن الُطــرق غيــر المشــروعة، وينطــوي إخفــاء المعامــات غيــر 
المشــروعة مــن خــال البنــك المركــزي اإليرانــي علــى اســتخداِم شــركاِت صرافــة، 
يــة فــي بلــٍد ثالــث، وتشــغيل شــبكاِت المشــتريات التــي  وشــركاٍت تجاريــة محلِّ
تســتخدُم شــركاٍت كواجهــة، واالنخــراط فــي ُشــحناٍت غيــر مشــروعة، واســتخدام 
ب مــن العقوبــات. ســاعدت بعــض  المعــادن الثمينــة والُعملــة االفتراضيــة للتهــرُّ
هــذه األنشــطة فــي تمويــل الحــرس الثــوري اإليرانــي، لذلــك فرضــت الواليــات 
ــه  ــي الل ــي ول ــاٍت علــى المحافــظ الســابق للبنــك المركــزي اإليران المتحــدة عقوب

ســيف)6(.
حــت وزارُة الخزانــة األمريكيــة أّن البنــَك المركــزي اإليرانــي ُيواصــل اســتخداَم  صرَّ
العديــد مــن الشــركات التجاريــة؛ إلخفــاء التحويات المالية للُمشــتريات العســكرية 
اإليرانيــة؛ ونظــًرا ألّن عائــدات تصديــر النفــط اإليرانــي ُتــوَدُع عــادًة فــي البنــك 
قــات  بــت مراقبــُة التدفُّ المركــزي، ويحتفــُظ البنــُك بحســاباٍت خارجيــة، فقــد تطلَّ
ــة )7(. ــه المالي ــا لمكافحــة جرائِم ــا عالمًي ــي تدقيًق ــة للبنــك المركــزي اإليران النقدي

فــي فبرايــر 2020م، وفًقــا لمجموعــة العمــل المالــي، ســتبقى إيــران علــى الئحــة 
»فاتف«، فيما يُخّص الدول عالية المخاطر الخاضعة لمتابعة الهيئات القضائية؛ 
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لعــدم تطبيِقهــا اتفاقيــَة »باليرمــو« واتفاقيــَة »قمــع تمويــل اإلرهــاب«. حّتــى 
اآلن، وافــَق البرلمــان اإليرانــي علــى اثنيــن فقــط مــن مشــاريع القوانيــن األربعــة 
إلــى  إيــران  ــق بانضمــام  التــي طلبتهــا مجموعــُة العمــل المالــي، أحدهمــا يتعلَّ
ــَر الوطنيــة«، واآلخــر  مــة عب »اتفاقيــة اأُلمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظَّ

ــق بتعديــل قانــون مكافحــة تمويــل اإلرهــاب اإليرانــي. يتعلَّ
 إّن تصنيــَف مجموعــة العمــل المالــي إيــران علــى القائمــة الســوداء للــدول »عاليــة 
المخاطــر«، يعنــي اســتبعادها مــن األنظمة المصرفية الماليــة الدولية، واألنظمة 
المخاطــر. وفــي  المنخفضــة  لتســهيل االســتثمارات األجنبيــة  الازمــة  اأُلخــرى 
ظــّل هــذه الظــروف، رفــَض ُشــركاء إيــراَن التجارييــن الرئيســيين، مثــل تركيــا والهنــد 
والصيــن وروســيا، عــرَض ُفــرٍص اســتثمارية كبيــرة علــى طهــران؛ ونتيجــًة لذلــك، 
ر الخبــراء مــن أّن إدراَج إيــران علــى القائمــة الســوداء لمجموعــة العمــل المالــي  حــذَّ
ع فــي انهيــاِر االقتصــاد  )فاتــف( باإلضافــة إلــى العقوبــات األمريكيــة، قــد ُيســرِّ

اإليرانــي)8(.
ي لمكافحة غســيل  علــى الرغــم مــن ّأن إيــران تّدعــي أّنهــا قامت بتنفيذ قانوٍن محلِّ
طــٌة  األمــوال المطلــوب مــن مجموعــة العمــل المالــي، إاّل أّن الدولــَة ذاتهــا متورِّ
ــُه  فــي عمليــاِت غســيِل أمــواٍل دوليــة، وعلــى الرغــم مــن أّن اإلجــراء الــذي اّتخذت
ــن مجموعــَة  ــه ُيمكِّ ــران، إاّل أّن ــة إي ــى معاقب ــي ال يرقــى إل مجموعــة العمــل المال
العمــل المالــي مــن حــثِّ جميــِع الُســلطات القضائيــة علــى تطبيــق تدابيــَر مضــاّدة 
وفّعالــة، بمــا يتماشــى مــع توصيــاِت مجموعــة العمــل المالــي؛ لتقييــد وصــوِل 

إيــران إلــى األســواق الماليــة والبنــوك الدوليــة)9(.
ويمنــُع مــا َســَبق ِذكــُره إيــراَن مــن االمتثــاِل لجميــع لوائــح مجموعة العمــل المالي، 
علــى الرغــم مــن بقائهــا علــى اّتصــاٍل مــع المجموعــة لمعالجــة أوُجــه الُقصــور 
فــي امتثالهــا لشــروط المجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تواصــُل إيــران تمويــَل 
حة، مثــل حــزب اللــه؛ وقــد وضعــت مجموعــة العمــل المالــي  الميليشــيات المســلَّ
)فاتــف( إيــراَن علــى قائمتهــا الســوداء لتمويــل اإلرهــاب، بعــد فتــرٍة مــن إزاحِتهــا 
عــن القائمــة الســوداء عِقــب االتفــاق النــووي فــي عــام 2016م)10(. وجــاءت هــذه 
الخطــوة بعــد بضعــِة أشــُهٍر مــن قيــاِم البنــك المركــزي اإليرانــي بتقديــم طلــٍب 
إلــى البرلمــان اإليرانــي، للموافقــِة علــى مشــاريع القوانيــن الازمــة لانضمــاِم إلــى 
ا علــى إشــارات الشــريكْين التجاريْيــن الرئيســيين  )فاتــف(، والتــي جــاءت أيًضــا ردًّ
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إليــران، الصيــن وروســيا؛ مفاُدهــا أّن عــدَم امتثــاِل إيــران للوائــِح مجموعــِة العمــل 
ي إلــى عواقــَب تجاريــة وخيمــة)11(. المالــي )فاتــف( ســُيؤدِّ

رفــَض محافــُظ البنــك المركــزي اإليرانــي الجديــد عبــد الناصــر هماتــي، إضافــَة 
البنــِك المركــزي علــى القائمــِة الســوداء لمجموعــِة العمــل المالــي، وقــال إّنهــا لــن 
ــر علــى ســوق الصــرف األجنبــي اإليرانــي؛ نظــًرا إلــى أّن 90% مــن معاماتهــا  ُتؤثِّ
ــي أنشــأتها  ــات، والت ــر خاضعــٍة للعقوب ــة غي ــواٍت مالي ــّم مــن خــال قن ــة تت التجاري
البــاد لتمكيــن التجــارة الخارجيــة)12(. فــي حيــن أّن مجموعــَة العمــل المالــي ال 
تســتطيُع فــرَض عقوبــاٍت علــى إيــران أو الــدول اأُلخــرى، فــإّن لوائحهــا التــي تتجــاوز 
عقوباُتهــا الحــدوَد اإلقليميــة وتســتهدُف التجــارة مــع إيــران والتدابيــر العقابيــة 
الجماعيــة مــن ِقبــل الــدول األعضــاء بمــا فــي ذلــك الواليــات المتحــدة والقــوى 

ــران مســتقبًا)13(. ــَع االســتثمارات فــي إي ــة، ُيمكــن أن تمن األوروبي
ية  بــات أســعار صــرف الُعمــات األجنبية وانخفاض قيمــة الُعملة المحلِّ 2-تقلُّ

ومخالفــات التجارة الخارجية
بــات  التقلُّ علــى  الســيطرة  يســتطيع  أّنــه  علــى  اإليرانــي  المركــزي  البنــُك  ُيصــرُّ 
الســريعة، التــي أحاقــت بأســعاِر صــرف الُعمــات األجنبيــة، ال ســيما بعدمــا وصــل 
ــك بعــد ُصــدور قــراٍر مــن  ــى 19 ألــف تومــان، وذل ــدوالر الواحــد إل ســعر صــرف ال
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة دعــا إلــى تفتيــِش المواقــع النوويــة اإليرانيــة 
ــب ســعُر صــرف الــدوالر األمريكــي  المشــبوهة فــي يوليــو 2020م)14(؛ ولقــد تقلَّ
فــي األســواق اإليرانيــة فــي الشــهرين التالييــن، ليصــل إلــى مــا يقــُرب مــن 30 ألــف 
تومــان مقابــل الــدوالر فــي األســواق المفتوحــة، وهــو ارتفــاٌع حــاّد مقارنــًة بأســعار 
ريــن: 4200 تومــان مقابــل الــدوالر  الصــرف الحكوميــة الخاصــة الممنوحــة للُمصدِّ
ــد البنــك المركــزي اإليرانــي بحلــول أكتوبــر بإعــادة حوالــي 19  األمريكــي، وتعهَّ
مليــار دوالٍر مــن ُعملتــه األجنبيــة الُمحتَفــظ بهــا فــي دولــٍة ثالثــة؛ للســيطرة علــى 
ة فــي الُعملــة)15(، ويســتخدم البنــك المركــزي اإليرانــي كذلــك  بــات المســتمرَّ التقلُّ
ــة؛ وبحســب  ــه لضــّخ الُعمــات فــي األســواق اإليراني ــب الصرافــة التابعــة ل مكات
بعــض التقديــرات، ســمَحت الحكومــة اإليرانيــة بارتفــاع أســعار الُعمــات األجنبيــة 
ــي األمــوال مــن تحويــات الُعمــات مــن خــال الســوق الســوداء، األمــر الــذي  لتجنِّ
ــادة المخالفــات  ــة، وزي ــع فــي أســعار البورصــة اإليراني ب فــي ارتفــاٍع ُمصطَن تســبَّ

التجاريــة الخارجيــة)16(.
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مــن الواضــح أّن االرتفاعــات المفاجئــة نتجــت عــن قــراِر الحكومــة بضــّخ الســيولة 
يــة، مــن خــال مجموعــٍة مــن السياســات القانونيــة وغيــر  فــي البورصــة المحلِّ
ــم، بســبب  الت التضخُّ ى إلــى زيــادِة الســيولة وارتفــاع معــدَّ المشــروعة؛ مــا أدَّ
الحكومــة  ر  وُتبــرِّ يــة؛  المحلِّ والعملــة  األجنبيــة  الُعمــات  علــى  الطلــب  ارتفــاع 
اإليرانيــة سياســاتها، وتقــول إّنهــا ضروريــة لســّد العجــز الحــاّد فــي الميزانيــة الناِجــم 

عــن العقوبــات وجائحــة كورونــا)17(.
ريــن اإليرانيين بإعادة  وفــي الوقــت نفســه، طالــب البنــك المركــزي اإليرانــي الُمصدِّ
تدويــر الُعمــات األجنبيــة الممنوحــة لهم بأســعاِر تحويٍل منخفضــة، وإعادة ضّخها 
فــي االقتصــاد اإليرانــي. كمــا دعــا البنــك المركــزي اإليرانــي جميــَع الكيانــات التــي 
بــات الســوق الســريعة األخيــرة فــي إيــران، إلــى إعــادة اســتثمار  اســتفادت مــن تقلُّ
د البنــك المركــزي علــى أّن  يــة لتعزيــز قيمتهــا؛ وُيشــدِّ أرباحهــا فــي البورصــة المحلِّ
ســوق األســهم فــي إيــران يحتــاُج إلــى مســتثمرين صغــار وكبــار إلنقــاِذ االقتصــاد 
يــة أثنــاء العقوبــات)18(. قــات النقديــة فــي األســواق المحلِّ اإليرانــي، ولضمــان التدفُّ
رين اإليرانيين يرفضون إعادة ُعمات التصدير الممنوحة لهم بأســعاٍر  لكّن الُمصدِّ
د تحقيــق أربــاٍح علــى الصــادرات)19(. ووفًقــا للبنــك المركــزي، فــإّن  تفضيليــة، بمجــرَّ
جائحــة كورونــا هــي الســبب الرئيســي فــي عــدم عــودة الُعملــة إلــى إيــران مــن ِقبــل 
ريــن؛ ومــع ذلــك، فــإّن االرتفــاَع المفاجــئ فــي أســعار الُعمــات األجنبية قد  الُمصدِّ
رون  ــاح هــذه الُعمــات، وعندمــا يحُصــل الُمصــدِّ ريــن لاحتفــاظ بأرب ع الُمصدِّ شــجَّ
ــع، فإّنهــم إمــا يحتفظــون  ــر البضائ علــى أســعار ُعمــاٍت أجنبيــة منخفضــة لتصدي
بأرباحهــم فــي حســاباٍت بنكيــٍة أجنبيــة، أو يبيعــون األربــاح بأســعاِر ُعمــاٍت أعلــى 

يــة)20(. فــي األســواق الســوداء المحلِّ
ــن إيــران مــن إعــادة حوالــي 20 مليار  ــية، لــم تتمكَّ ونتيجــًة لهــذه الممارســة المتفشِّ
دوالٍر مــن ُعملــة التصديــر إلــى البنــك المركــزي اإليرانــي)21(؛ وقبــل بــدء العقوبــات 
رون اإليرانيــون 30 يوًمــا إلعــادة الُعمــات األجنبيــة إلــى  األخيــرة، ُمِنــح الُمصــدِّ
ــع باإلعفــاءات الضريبيــة.  إيــران، بعــد الحصــول علــى أربــاِح التصديــر، مــن أجــل التمتُّ
ة  ت صعوبــاُت تحويــل األربــاح إلــى إيــران بســبب العقوبــات إلــى زيــادِة المــدَّ بينمــا أدَّ
إلــى أربعــة أشــُهر؛ ومــع ذلــك، اســتعادت إيــران 10 مليــارات دوالٍر فقــط مــن أصــل 
النفطيــة، ولــم  البــاد غيــر  ــي لصــادرات  الكلِّ المجمــوُع  40 مليــار دوالر، وهــو 

يــة، ســواٌء علــى شــكل وارداِت منتجــات أو نقــًدا)22(. تســتِعد األمــوال المتبقِّ
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3-اإلفراط في السيولة وعجز الميزانية
اقترضــت الحكومــة اإليرانيــة أمــوااًل مــن البنــك المركــزي اإليرانــي لتعويــض العجــز 
الحــاّد فــي ميزانيتهــا، ولقــد أجبــَر االقتــراُض البنــَك المركــزي علــى فــرِض لوائــح 
ٍكاٍف؛  لكــن دون دعــٍم اقتصــادي  أجــل توليــد األمــوال،  جديــدة للســوق، مــن 
ــن البنــُك المركــزي والحكومــة اإليرانيــة مــن ضــّخ  ومــن خــال تحريــك األمــوال تمكَّ
ب فــي ارتفــاع  الســيولة النقديــة فــي الدوائــر الماليــة إليــران، األمــر الــذي تســبَّ
ــم دون خلــق نمــٍو اقتصــادي. ووفًقــا لمعظــم التقديــرات كان  الت التضخُّ معــدَّ
نمــو الســيولة اإليرانيــة أعلــى بنســبة 12% فــي األشــُهر الخمســة األولــى مــن 
الســنة التقويميــة اإليرانيــة الحاليــة التــي تبــدأ فــي مــارس 2020م، مقارنــًة بالفترة 

ــة)23(. نفســها فــي الســنوات الخمــِس الماضي
يــة بعــض النمــو، علــى الرغــم مــن األداء  بعــد ذلــك، شــهد ســوق األســهم المحلِّ
ر الخبــراء  الضعيــف لســوق األســهم فــي وقــٍت ســابق مــن هــذا العــام. فيمــا حــذَّ
ــل  ــل أرقاًمــا وهميــة، وأّنــه بــدون تدخُّ مــن أّن أســعار البورصــة اإليرانيــة ربمــا ُتمثِّ
ــر الســيولة ضــرورٌي  الحكومــة ســينهار الســوق)24(؛ ومــا هــو واضــح، هــو أّن توفي
ر البنــك المركــزي اإليرانــي هــذه السياســة بالقــول  ي للعقوبــات، ولقــد بــرَّ للتصــدِّ
مــة فــي إيــران، بــداًل  ــق عبــَر األســواق المنظَّ إّنهــا ســُتمّكن األمــواَل مــن التدفُّ
مــة، لكــّن ســيكولوجية الســوق فــي إيــران  مــن األنشــطة االقتصاديــة غيــر المنظَّ
ــم  الت التضخُّ ــة البنــك المركــزي اإليرانــي؛ وفــي حيــن أّن معــدَّ ال تِثــق فــي ُحجَّ
18%، فــإن  البنــك المركــزي اإليرانــي كانــت أقــّل مــن  مهــا  التــي قدَّ الرســمية 
ــم غيــر الرســمية أعلــى بكثيــر، وهــي عنــد 43%، وهــذا علــى الرغــم  الت التضخُّ معــدَّ
ــٍم  ل تضخُّ عــات الســابقة للبنــك المركــزي اإليرانــي للحــّد األقصــى لمعــدَّ مــن التوقُّ

لــن يتجــاوز %22)25(.
ــم فــي إيــران أكثــر بعــد االنهيــار األخير لُخطط  ل التضخُّ ــع أن يرتفــع معــدَّ مــن المتوقَّ
الحكومــة للكشــف عــن حزمــِة االنفتــاِح االقتصــادي الجديــدة عــن طريــق البيــع 
الُمســبق للنفــط فــي ســوق األســهم، وهــي خطــوٌة مــن شــأنها زيــادة القــروض 
الحكوميــة مــن البنــوك، وإجبــار البنــك المركــزي علــى تمويــل هــذه القــروض. 
وفــي عــام 2019م أعلــن البنــك المركــزي اإليرانــي أّن الحكومــة واجهــت عجــًزا 
غيــر مســبوق فــي الميزانيــة بنحــو 10.73 مليــار دوالر)26(، مــع انخفــاض عائــدات 
النفــط والضرائــب، وأظهــرت أرقــام البنــك المركــزي اإليرانــي أّن 71% فقــط مــن 
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ــق بالفعــل؛ ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى  ــع قــد تحقَّ الدخــل الضريبــي المتوقَّ
ة)27(. ــة مســتحقَّ ــداٍت نفطي ــي اّدخــار أّي عائ البنــك المركــزي اإليران

ثانًيا: الخيارات لتنظيم األسواق المالية والتجارية
1-إدارة المديونية 

لتحســين  األجنبيــة  الــدول  فــي  الموجــودة  ُأصولهــا  الســتعادة  إيــران  تســعى 
إدارة ديونهــا، إذ تبُلــغ ُأصــول إيــران فــي الخــارج مــا يقــُرب مــن 85 مليــار دوالر، 
منــذ اســتئناف العقوبــات األمريكيــة فــي عــام 2018م، و 10% فقــط مــن تلــك 
اأُلصــول فــي متنــاول طهــران، وفًقــا لتقريــر الكونجــرس األمريكــي المنشــور فــي 
ــًرا يتفــاوُض مــع غرفة التجارة  عــام 2020م)28(، وكان البنــك المركــزي اإليرانــي مؤخَّ
فــي كوريــا الجنوبيــة بشــأِن إعــادِة حوالــي 6.5 - 9 مليــارات دوالر مــن األمــوال 
ة إليــران)29(. كمــا اّتخــذ البنــك المركــزي اإليرانــي فــي خطــوٍة منفصلــة  المســتحقَّ
إجــراءاٍت قانونيــة لمنــع واشــنطن مــن االســتياء علــى ُأصولهــا فــي البورصــة 
األلمانيــة، وِقَيــم جــدوى القنــاة السويســرية الماليــة الخاّصــة لتســهيل التجــارة 
مــع إيــران فــي اإلنســانية)30(؛ ومــع ذلــك، منــع البنــك المركــزي األلمانــي ســحَب 
ــوك  ــي الممل ــي - األوروب ــك اإليران ــون دوالر نقــًدا مــن البن ــغ 400 ملي ــران مبل إي

ــران)31(. ــا إلي جزئًي
ولزيــادة ســقِف احتياطاتــه مــن النقــد األجنبــي، ُيشــارك البنــك المركــزي اإليرانــي 
فــي تهريــب األمــوال غيــر المشــروعة والذهــب وغيرهــا مــن المدفوعــات النقديــة 
أو العينيــة القّيمــة إلــى إيــران مــن دوٍل ُأخــرى، بمــا فــي ذلــك مــن أفغانســتان؛ 
وفــي عــام 2019م كشــَف رئيــس البنــك المركــزي األفغانــي المنتهيــة واليُتــه 
خليــل صديــق، عــن تحويــل عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات إلــى إيران بشــكٍل يومي 
جــًوا وبــًرا)32(؛ وفــي عــام 2020م حصلــت إيــران علــى ســبائك ذهــب بقيمــة 500 
مليــون دوالر تقريًبــا مــن فنزويــا، نقلتهــا شــركة الطيــران اإليرانيــة »ماهــان إيــر« 
ــا علــى دوٍل ُأخــرى  ــات المتحــدة ضغوًط ــات)33(، وفرضــت الوالي الخاضعــة للعقوب
ِمثــل باكســتان وأرمينيــا وقطــر وتركيــا لوقف تحويل األمــوال أو الذهب إلى إيران، 
وحاولــت أرمينيــا مقاومــَة الضغوطــات األمريكيــة لقطــع العاقــات بيــن البنــوك 
الخاصــة األرمينيــة وإيــران، إاّل أّنهــا فشــلت)34(. كمــا ُأديــن مواطــٌن باكســتاني، وهــو 
ــة،  مــٍة ُتعــَرف باســم »النبــض اإلســامي« فــي محكمــٍة أمريكي عضــٌو فــي منظَّ

ى بــــــ»الُخمــس« إلــى إيــران)35(. بنقــل أمــواٍل يتــّم تحصيلهــا تحــت عبــاءة مــا ُيســمَّ
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منــذ أن أغلقــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة القنــواِت البنكيــة وتحويــل األموال مع 
إيــران فــي عــام 2018م، كانــت طهــران تأمــُل فــي اســتخدام قطــر وتركيــا ألغــراض 
البنــوك اإليرانيــة، بمــا فــي ذلــك »بارســيان  تحويــل النقــد والذهــب؛ وفتحــت 
2020م،  عــام  لكــن فــي  الوطنــي«)36(.  لــدى »بنــك قطــر  وميلــي«، حســاباٍت 
التركــي المملــوك للدولــة »هالــك  البنــك  اتهــاٍم أمريكيــة ضــّد  صــدرت الئحــة 
بنــك«، وكذلــك فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــاٍت علــى شــركتين مقّرهمــا 
ى لكبــح عمليــات غســيل األمــوال  اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وهــذا بــدوره أدَّ
نــت  قــة بعمليــات نقــل الذهــب مــع إيــران عبــر دولــٍة ثالثــة، وتضمَّ والخطــط المتعلِّ
لة فــي اإلمــارات، قبــل أن  طــات فــي الســابق شــركاٍت إيرانيــة مســجَّ هــذه الُمخطَّ
تّتخــَذ الواليــات المتحــدة إجــراءاٍت إلغــاق تلــك الشــركات. كمــا يســعى البنــك 
المركــزي اإليرانــي أيًضــا لنقــل األمــوال النقديــة، مــن خــال البنــوك أو الشــركات 

ــدا وآســيا الوســطى)37(. ــن وكن لة فــي الشــرق األوســط والصي اأُلخــرى المســجَّ
د البنــك المركــزي اإليرانــي قانوًنــا قــد  وفــي ســعيِه لمعالجــة أزمــة المديونيــة؛ مــدَّ
ييــن مــن  وافــق عليــه البرلمــان اإليرانــي العــام الماضــي لتمكيــن المنتجيــن المحلِّ
ــي لســداد  ع القانــون حوالــي 9000 مديــٍن محلِّ ســداد القــروض الحكوميــة، ويشــجِّ
األمــوال للبنــك المركــزي اإليرانــي)38(؛ وأجــرى البنــك المركــزي فــي يونيــو 2020م 
ــة  مــزاًدا لبيــع 588 مليــون دوالر مــن ســندات المرابحــة الحكوميــة علــى منصَّ
د البنك ببيع المزيد من الســندات بقيمة  التــداُول بيــن البنــوك اإليرانيــة، حيــث تعهَّ
8.8 مليــار دوالر، ويهــدف اإلجــراء إلــى جمــع 6.4 مليــار دوالر عبــر ســوق الديــن)39(. 
ولقــد أصــدر البنــك المركــزي اإليرانــي أيًضــا علــى مــدار الصيــف »ســنداٍت إذنيــة«؛ 
لمنــع المزيــد مــن االنخفــاض فــي قيمــة الُعملــة اإليرانيــة، ولتعزيــز ثقــة أصحــاب 
الحســابات إليــداع األمــوال فــي البنــوك المحليــة؛ وفــي المقابــل، تبقــى األمــوال 
نــة؛ ومــع ذلــك، يمكــن  فــي البنــوك، وال يمكــن ســحُبها حّتــى نهايــة فتــرٍة معيَّ
أن تتــّم عمليــات الســحب - مــع دفــع البنــك المركــزي لمبلــٍغ إضافــي ألصحــاب 

ــم)40(. ل التضخُّ الحســابات - فــي حالــة انخفــاض قيمــة الُعملــة، وفًقــا لمعــدَّ
2-تطوير الُخطط النقدية لتشجيع التجارة

ب  التهــرُّ إلــى  اإليرانــي  المركــزي  للبنــك  والمصرفيــة  النقديــة  الُخطــط  تهــُدف 
مــن العقوبــات، وهــي تشــمل إنشــاء نظــام مقايضــة مــع وزارة الصناعــة وإدارة 
النقديــة  القنــوات  جميــع  فيــه  تكــون  وقــٍت  فــي  التجــارة  لتســهيل  الجمــارك؛ 
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ــَف البنــُك  ــا ُمغَلقــًة أمــام إيــران. باإلضافــة إلــى ذلــك، كثَّ األجنبيــة الرئيســية تقريًب
المركــزي اإليرانــي جهــوده لبنــاء آليــاٍت ماليــة مــع الجيــران والــدول الصديقــة، 
وُيجــري محادثــاٍت مــع ُشــركاء تجارييــن ودوٍل إقليميــة وغيــِر إقليميــة إليجــاد ُطــُرٍق 
لتجــاوز القيــود الحاليــة )41(، ولقــد ُأعيــد فتــح حوالــي 80% مــن حــدود إيران، و%75 
ــي جائحــة كورونــا، إلجــراء المعامــات النقديــة  مــن األســواق الحدوديــة، منــذ تفشِّ

والتجــارة العابــرة للحــدود )42(.
ــات ســوق  ــن الُخطــط النقديــة اأُلخــرى للبنــك المركــزي اإليرانــي، إدارَة تقلبُّ تتضمَّ
ــي لمعامــات »فوركــس«، الــذي ُيعــَرف  الُعمــات األجنبيــة، مــن خــال نظــاٍم محلِّ
ريــن لبيــع أربــاِح الُعمــات  ــٍة للُمصدِّ باســم ســوق »نيمــا«؛ والــذي يعمــل كمنصَّ
ــة إلى تحســين التجارة  بأســعاٍر أقــّل مــن أســعاِر الســوِق المفتوحــة، وتهــدف المنصَّ
فــي الصــادرات غيــر النفطيــة، وإرجــاع عائــداِت الصــادرات إلــى الــدورة االقتصاديــة 

إليــران)43(.
ح البنــك المركــزي اإليرانــي أّن ســوَق »نيمــا« يجُب أن ُيصِبــح المحوَر المركزي  وصــرَّ
ألســواق األوراق الماليــة فــي إيــران، ولذلــك اّتخــَذ البنــُك تدابيــر لتعزيــز التــداُول 
ــازاراس« أحــَد أذُرع هــذه اإلجــراءات، والتــي تُضــّخ المعامــات فــي  ــّد »ب ــه. ُيَع في
ــح وتوفيــر الُعمــات األجنبيــة ذات الطلــب المرتفــع للُعمــاء،  »نيمــا«؛ لمنــع التربُّ
ــة  ويقــوم البنــك المركــزي اإليرانــي أيًضــا بتوســيع شــبكة مكاتــب الصرافــة المرخصَّ
ــران، وذلــك لدعــم شــفافية المعامــات فــي  مــن الحكومــة فــي جميــع أنحــاء إي
»نيمــا«؛ وفــي ســبتمبر 2020م تجــاوز التــداُول بســوق »نيمــا« المليــون يــورو، 
ريــن للســيولة النقديــة مــن الُعمــات األجنبيــة فــي الســوق،  بعــد ضــّخ الُمصدِّ

ا )44(. ــًرا فــي »نيمــا« إلــى ُقرابــة 100 مليــون دوالر شــهريًّ وارتفــع التــداُول مؤخَّ
ــي ُكلٌّ مــن البنــك المركــزي اإليرانــي وســوُق »نيمــا« احتياجــاِت إيــران مــن  اآلن ُيلبِّ
الُعملــة الصعبــة)45(، وتهــُدف التدابيــر المذكــورة أعــاه إلــى ضمــاِن تلبيــِة مطاِلــب 
ــي وباء كورونا، وتمكين  يــة اإليرانيــة خــال العقوبات وخال تفشِّ اإلمــدادات الطبِّ
يــة  يــة إلــى المــواد الخــام لتعزيــز إنتــاج اإلمــدادات الطبِّ وصــول المصانــع المحلِّ
ــص البنــُك المركــزي اإليرانــي 15  الضروريــة، ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة خصَّ
ــص مبلغ 30.31 مليار  مليــار دوالر  لضمــان ســير الــواردات لهــذا العــام)46(، كمــا خصَّ
عــة والتجاريــة  دوالٍر إضافــي للمســاعدة فــي زيــادة رأس المــال للشــركات المصنِّ
المركــزي اإليرانــي  البنــٌك  إلــى ذلــك، قــام  لعــام 2019-2018م)47(. باإلضافــة 
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بزيــادة أســعار الفائــدة المصرفيــة، علــى الرغــم مــن أّن األســعار انخفضــت قبــل 
ــن  هــذا اإلجــراء البنــَك المركــزي  ثاثــة أشــٌهر بســبب تعليمــات الحكومــة)48(، ومكَّ
للقطــاع  األســهم  نمــو ســوق  زيــادة  فــي  الماليــة،  األوراق  لمســاعدة ســوق 

الصناعــي بنســبة 1.5% إلــى 2.7% فــي يوليــو الماضــي)49(.
تّمت إعادة تفعيل آلية دعم التباُدل التجاري - المعروفة اختصاًرا بـــ »إينستكس« 
ــة العمــل الشــاملة المشــتركة أمــام إســتراتيجية  - التــي تهــُدف للحفــاظ علــى خطَّ
الضغــوط الُقصــوى التــي شــّنتها الواليــاُت المتحــدة علــى إيــران فــي عــام 2020م، 
وتهــُدف آليــة »إينســتكس« إلــى الحفــاظ علــى العاقــات االقتصاديــة مــع إيــران، 
مــع االمتثــال لنظــام العقوبــات األمريكيــة؛ وذلــك بتخصيــص اآلليــة لغــرض إرســال 
ــع التدريجــي للتجــارة مــع البــاد فــي  ــران، والتوسُّ المســاعدات اإلنســانية إلــى إي
التابــع  المانــع«  النفــط والِســلع االســتهاكية، وســيحمي »التشــريع  قطاعــي 
لاتحاد األوروبي والساري منذ عام 1996م بعَض شركات االتحاد األوروبي من 
العقوبــات األمريكيــة. ومــع ذلــك، فــإّن االمتثــال األوروبــي للعقوبــات األمريكيــة 
إيــران  2019م؛ وأنشــأت  أبريــل  التدريجــي لآلليــة فــي  بالتفعيــل  يســمُح فقــط 
بدورهــا قنــاًة ماليــة ُتســمى »أداة التجــارة والتمويــل الخاّصــة: STFI«، لتســهيل 
المعامــات المصرفيــة والماليــة مــع »إينســتكس« فــي مــارس 2020م، وأنجــزت 
ل عمليــٍة لهــا بقيمــة 540.000 دوالٍر تقريًبــا، عــن طريــق إرســال اإلمــدادات  أوَّ
ي العقوبــات األمريكيــة األخيــرة المفروضــة علــى  ــران)50(، وســُتؤدِّ يــة إلــى إي الطبِّ
اإليرانــي  المركــزي  البنــك  قيــام  إلــى  2020م،  أكتوبــر  فــي  اإليرانيــة  البنــوك 
يــة إليــران، وسيســتمرُّ  بالبحــث عــن قنــواٍت ماليــٍة بديلــة لتلبيــِة االحتياجــات الطبِّ
ــَر قنــوات »إينســتكس« الماليــة اإلنســانية الُمعفــاة مــن  ــي البعــض منهــا عب تلقِّ

ــات)51(. العقوب
م المرتفعة لت التضخُّ 3-إيجاد السيولة واحتواء معدَّ

ــُك المركــزي اإليرانــي سياســاِته لضــخِّ الســيولِة فــي األســواِق اإليرانيــة،  ز البن عــزَّ
نــت اإلجــراءاُت  مــن خــال إعــادِة تنظيــِم ســوق البورصــة فــي أواخــر الصيــف، وتضمَّ
ضــخَّ الســيولِة فــي الــدورة االقتصاديــة فــي البــاد، وإعــادَة أجــزاٍء مــن أربــاح أســهم 
مكاتــب سمســرة األوراق إلــى البورصــة اإليرانيــة؛ ولقــد أصــدَر البنــُك المركــزي 
اإليرانــي أيًضــا ســنداٍت حكوميــة ذات حوافــَز ربــٍح متفاوتــة، وتــّم بيُعهــا للمشــترين 
الســندات  أيًضــا اإلفــراُط فــي عــرِض  الصيــف، وســاعد  فــي مــزاداٍت منتصــف 
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الحكوميــة الُموَدعــة فــي ثاثــة بنــوك رئيســية - ملــت وتيجــارات وصــادرات - علــى 
م البنــوُك اإليرانيــة أّي مطالــَب  ــق الســيولة)52(؛ ونتيجــًة لذلــك، لــم ُتقــدِّ ضمــان تدفُّ
إضافيــة للحصــول علــى الســندات الحكوميــة فــي ســبتمبر. مــا يعني أّن مســتويات 
الســيولة الحاليــة كانــت كافيــًة لتلبيــِة احتياجــاِت الســوق. وبخــاِف ذلــك، قــد 
ي بيــُع الســندات إلــى تقليــِل االحتياطــات النقديــة للبنــك المركــزي اإليرانــي،  ُيــؤدِّ

وزيــادِة معــدالت اإلقــراِض بيــن البنــوك )53(.
 تهــُدف الســنداُت اإلذنيــة للبنــك المركــزي اإليرانــي التــي صــدرت هــذا العــام، 
ل  إلــى الحفــاِظ علــى القــّوِة الشــرائية للمســتهلكين، علــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدَّ
ــم بنســبة 17.8%، وفًقــا لألرقــام الرســمية)54(. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد  التضخُّ
أطلــق البنــُك المركــزي اإليرانــي »عمليــات الســوق المفتوحــة: OMO«، لتمكينــه 
مــن شــراء وبيــع األوراق الماليــة فــي الســوق المفتوحــة، للتوســيع أو التعاُقــد 
الت اإلقــراض  ــم، وإلغــاء معــدَّ علــى المعــروض النقــدي، والســيطرة علــى التضخُّ
ــم فــي  ــن البنــُك المركــزي اإليرانــي مــن التحكُّ بيــن البنــوك؛ ونتيجــًة لذلــك، تمكَّ
ى بانفجــاِر الســيولة، مــن خــال  مســتويات الســيولة بنســبة 12%؛ لمنــع مــا ُيســمَّ
قــة  تشــكيل لجنــٍة داخليــة إلدارِة مســتوياِت الســيولة، ومعالجــِة المخــاوف المتعلِّ

ــم الُمفــِرط)55(. بالتضخُّ
الخاتمة

ًيــا كبيــًرا مــن التداعيــات الُمحتَملــِة لسياســاته،  يواجــُه البنــُك المركــزي اإليرانــي تحدِّ
ــي  تفشِّ مــع  ســيما  ال  الُمرتقبــة،  الماليــة  الكارثــة  مواجهــَة  تســتهدُف  التــي 
الُمخالفــات فــي األســواق وتغلُغــل الفســاد فــي األنظمــة المصرفيــة الرجعيــة 
ية  فــي البــاد، باإلضافــة إلــى الُضغوطــات مــن جانــِب الوكالــة الدولية للطاقــة الذرِّ
ومجموعــِة العمــل المالــي علــى الحكومــِة اإليرانيــة لامتثــال لمطالبهــم؛ ممــا 
زاَد مــن حالــِة عــدِم االســتقراِر المالــي فــي إيــران. ناهيــك عــن اســتمراِر إيــران فــي 
تخصيــِب اليورانيــوم، متجــاوزًة الســقَف المنصــوص عليــه فــي االتفــاق النــووي، 
ــح أن  وتمويلهــا المســتمّر للعمليــات اإلرهابيــة خــارَج حدوِدهــا، فِمــن غيــِر المرجَّ

ــة فــي المســتقبِل القريــب. تتعافــى األســواُق المالي
لــم يبــَق للبنــك المركــزي اإليرانــي إال بضــُع خيــاراٍت لتحســيِن أداِء األســواق الماليــة 
ــا، وجــذِب االســتثمارات مــن  ًي ــُه سيســتمرُّ فــي تعزيــِز ُأصوِلــه محلِّ فــي البــاد، لكّن
الُشــركاء الدولييــن المهتميــن؛ ولكــن يبقــى أن نــرى إلــى أّي مــدى ُيمكــن إليــران أن 
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تصُمــد أمــاَم العقوبــات األمريكيــة، ال ســيما أّن العجــَز الفعلــي للميزانيــة اإليرانيــة 
ــع أن ينمــو االقتصــاُد اإليرانــي بنســبة %1.7  ال يــزال غيــر واضــح، وِمــن المتوقَّ
ــة قــد ينمــو بنســبِة  ــدات النفطي ــداِت النفــط، ومــع بعــِض العائ ــدون عائ فقــط ب
عــات الرســمية ال تعكــُس الواقــَع علــى األرض.  3.5% هــذا العــام. لكــن هــذه التوقُّ
ــِب بــثِّ  ــم الحقيقيــة؛ لتجنُّ الت التضخُّ د البنــُك المركــزي فــي اإلفصــاِح عــن معــدَّ تــردَّ
الُذعــر فــي األســواق الماليــة، لكــن ُتشــير أســعاُر الِســلع األساســية فــي إيــران إلــى 

ــم ال ُيمكــن الســيطرُة عليــه)56(. ل التضخُّ أّن معــدَّ
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