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 المستخلص

أ مز اءااً السيياةيات اية  يا  ة      وذلك   ،ذلك لما لها مز اهمية في ال أثير على اية  يا  الكلي ،تعد السيياةية الديد ة ءاًاأ اةياةييا

ومز هذا     ومز ثو تحفيا ال يدم اية  ييا و وتحييا ايةيي يراق اية  ييا و لل لد   ،في معالجة ال ضيي و وا ا ا ايا او والبلا الكلي

ومز ثو ةياس و تحليل اثر  ،ثداً مدا ال حثالمدبلا   هدف ال حث إلى بيان اثر السيييياةييية الديد ة في الدمو اية  يييا و في العراق ا

وذلك باةيي  دام ااةيياليا   ،ومز ثو معرفة او مز اي وات اكثر تأثيراأ في الدمو اية  ييا و ،السييياةيية الديد ة في الدمو اية  ييا و

ال حيا مز مدى فاعلية و  ،(spss) وعلى وفا ال راامج اإلص ياةي  ،اليياةيية الم عاقف عليها وفا ايت  اقات ايص ياةية واليياةيية

اااموذو ي   الى انإذ توصيل  ال حث   السيياةية الديد ة في الدمو اية  يا  العراةي الم مثل في الداتج المحلي ايءمالي بااةيعاق الثاب ة 

( فسييييرت  2Rكما ان اليوا ال فسييييير ة )  ،مما  عدي ة ول فرضييييية العدم  ،(Watson-Durbin عااي مز مشييييكلة ايقت اذ الذاتي )

كما ت يز ان اكثر ا اا لها تأثير في الدمو اية  ييا و العراةي في المدا المذكوقا هي ةييعر   ،( ترءع الى اي وات المدقوةيية0.97%)

  وءو  تشوه في بعض ا وات السياةة الديد ة  الى كما توصل ال حث ،ال رف الرةمي

 ال ض و، ايقت اذ الذاتي  اية  ا ،الكلمات المفتاحية : 

 

The Analysis of the Monetary Policy and Impact on Economic Growth and Iraq 

as a Model for the Period (2003-2015) 
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                     Kut University College - Iraq                                 Kut University College - Iraq   
                             jasemhade66@gmail.com                                               kutiraq083@gmail.com           

Abstract 

     Monetary policy is an integral parts of economic policies, the importance of the macro-economic 

impact, in the treatment of inflation and increasing production and aggregate demand, and thereby 

stimulate economic progress and economic stability of the country. It is in this spirit that the research 

aims to indicate the impact of monetary policy in economic growth in Iraq during the time of the 

search, and then the measurement and analysis of the impact of monetary policy in economic growth 

and then find out any of the tools more influential in economic growth, by using standard methods in 
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accordance with the statistical tests and standard, according to the statistical program (spss), 

verification of the effectiveness of monetary policy in the Iraqi economy growth of GDP at constant 

prices. With the research that template does not suffer from the problem of self-Link (the Third 

Harvard University Forum on Islamic finance), which means accepting the assumption of a scratch, 

and the interpretative force (R2) explained by (0.97%) due to the thoughtful tools, it also shows that 

more than a tool to influence the Iraqi economic growth in the period stated is the official exchange 

rate, the search also reached a distorted in some of the tools of monetary policy.  

Keywords : Economy, Inflation, Self-link.

 المقدمـــة

  ،تح ل السيياةية الديد ة مكااة اةياةيية في اة  يا  ات العالو     

وتا ا  هذه ايهمية مع اتسيييال الم ا يت المحلية والدولية في  

ظل اظام اة  ييا و عالمي، ذلك لما تم لكه هذه السييياةيية مز 

ةدقات ءيدا على مواءهة ال ييييدمات اية  ييييا  ة وضيييي    

ايت اليت ال ي تح يييل في اةيييواق ايوقاق الديد ة والمالية  

ل ي تؤ و الى  وقةييو السييياةييات اية  ييا  ة الكلية لل ال ، وا

 ومز ثو تحييا اية يراق اية  ا و  ،قفع الدمو اية  ا و

في العراق شييييهدت السييييياةيييية الديد ة اتجاهات ومسيييياقات 

أ مع الدعوا   2003وتحويت ك يرا بعد عام  هذا ءاً مدسييييجما

الى اع ما  اظام السيوق وللياته مز تالل قةيو وتدفيذ السيياةية  

ص يل  السيلبة الديد ة على   وومز ثاية  يا  ة الكلية لل ال ،  

ايةي يالل الكامل في وضيعها لل ب  الديد ة وا اقتها ا واتها  

ااهيا قكات  فضييييال عز  وبيدوقه  كفيل تحييا اهيدافهيا العيامية،  

بشيكل اةياةيي على تحييا اةي يراق ةيعرو  وفر بيفة محفاا 

لحركة الدشيييياذ اية  ييييا و الكلي، ايمر الذو اةيييي باع   

ن ان تدجح السيييياةيييات اية  يييا  ة الدجاح الدسييي ي فيه،  و

ايترى في ايةيييي فيا ا مز هيذا ايةيييي يراق ل دشييييي  عجلية  

 اية  ا  باتجاه الدمو 

 أهمية البحث

تكمز اهميية ال حيث في كون ان للسيييييياةيييية الدييد ية اهميية      

وقةيو السيياةيات اية  يا  ة  ،ك يرا في تحفيا عجلة اية  يا  

ومز ثو   ،ال ي تؤ و الى قفع الدمو اية  ييييا و  ،الكليية لل ال  

  تحييا اية يراق اية  ا و 

 فرضية البحث

تدبلا فرضييية ال حث مز فرضييية مفا ها ان السييياةيية الديد ة  

بعييد عييام   العراق  الديييد    2003في  بييأ واتهييا عرد  تمثليي  

ف    الخ، لها تأثير  وةييعر ال يير  ،بالمعدى الضيييا والواةييع

 ك ير في الدمو اية  ا و في العراق 

 

 هدف البحث

 -مدها :  ، س دد ال حث الى عدا اهداف

ال برق الى المفاهيو الم علية بالسييييياةيييية الديد ة والدمو   -1

 اية  ا و 

ابراا  وق السيييييياةييييية الدييد ية في ال يأثير على الدمو   -2

 اية  ا و 

لدمو اية  يا و  لمعرفة مدى العالةة بيز السيياةية الديد ة   -3

  2003 في العراق بعد عام 

معرفية او اكثر فعياليية مز ا وات السيييييياةيييية الدييد ية في   -4

   2003الدمو اية  ا و في العراق بعد 

تحلييل وةيياس السيييييياةييييية الدييد ية وتيأثيرهيا في الدمو   -5

 اية  ا و 

 

 مشكلة البحث

 -ال حث مز تالل ذرح ال ساؤيت اآلتية :تدبلا مشكلة 

ميا هو ايذياق الدظرو للسيييييياةييييية الدييد ية والدمو   -1

 ؟ اية  ا و

هل هداك تأثير للسيياةية الديد ة في الدمو اية  يا و  -2

 ؟ 2003العراةي بعد عام 
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 المبحث األول

 السياسة النقدية

 أوال  / مفهوم السياسة النقدية 

صدى اا وات السييياةيية اية  ييا  ة إتعد السييياةيية الديد ة       

ال ي تسي عمل لل أثير على مسي وى الدشياذ اية  يا و  ،العامة

وذلك مز تالل تأثيرها على الم غيرات المركا ة لهذا الدشياذ  

وته و بالم غيرات    ،كايةيييي ثماق وايةييييعاق واإلا او والدتل

في   اية  يييييا  يية  الجوااييا  في م  لج  تؤثر  ال ي  الديييد يية 

ال دييك المركاو    ،المج مع )محمييد   [1]و يوم ب دفيييذهيا عيا اأ 

 ( 355 ص ،2008  ،ذاةة ولترون

عرفي  السيييييياةييييية الدييد ية بعيدا تعر فيات مدهيا ال عر ج 

الحكومة   به  ما تيوم    كل  )هي       G،Lbash     اية  ا و  

مز عميل  ؤثر ب ييييوقا فعيالية في صجو وتركييا الموءو ات  

السييياةلة ال ي  ح فه بها اليبال  ير الم يييرفي ةيييواً كاا   

  ، )ظافر صميد صسييون  [2]عملة او و اةع او ةييددات صكومية( 

 Monetaryو ي ييييد بالسييييياةيييية الديد ة )  ،(2ص ،2011

(Policy   ميدى السيييييبرا ال ي تمياقةييييهيا الحكومية على(

اليذو   مثيل   Money Supply MS)د مز الديو  )المعرو

ال دوك   لييدى  المحلييية  العمليية  الجيياق يية  الو اةع  في قصيييييييد 

فضييييالأ عز الدييد ية المح فه بهيا ليدى الجمهوق(   ،ال جياق ية

أ   ،(126ص  ،2011  ،)مدير إبراهيو هددو[3] كما  عرفها ا ضا

(George Pariente  على ااهيا مجموعية ال يدابير الم  يذا( )

صداث اثر على اية  ييا  مز إلسييلبات الديد ة ة ييد مز ة ل ا

)لجلو موةييى   [4]اءل ضييمان اةيي يراق اةييعاق ال ييرف( 

 (                                59ص ،2010 ،بوتاقو

و سيييي د ج ال اصثان مما ةيييي ا ان السييييياةيييية الديد ة هي      

السييييلبييات   بهييا  تيوم  ال ي  مجموعيية اإلءراًات واليراقات 

ايهييداف    ،الديييد يية ل حييا  الديييد يية  الم غيرات  لل ييأثير على 

 اية  ا  ة 

 

 ثانيا  / أهداف السياسة النقدية 

تعد السيييياةييية الديد ة مز اهو السيييياةيييات في اية  يييا        

بييالديييد  الييذو  بلا عليييه    ،الوذدي اظراأ يه مييامهييا وعملهييا 

ان كل تغيير في ةيمة هذا  ،بالم غير ايةيياةييي في اية  ييا  

وعلى   ،غير ةييييوف  ؤثر على ءميع اافرا  والشييييركاتالم 

  ،وكذلك على الم غيرات اية  ييييا  ة ااترى   ،مياااية الدولة

أ او مركا الم غيرات اية  ييييا  ة  ،لهذا  عد م غيراأ اةيييياةيييييا

وبذلك  مكددا اليول بأن السيييياةييية الديد ة تركا اه مامها على 

مياان   ايةيييي يراق وال واان وال بوق والدمو وال حسييييز في

اما اذا ص ييل العكف فأن هذا ةييوف    ،المدفوعات وال شييغيل

 ،2012  ،)علي كدعان[5] سيي ا كواقث في اية  ييا  الكلي  

 ( 458ص

  -تسعى السياةة الديد ة إلى مجموعة مز ااهداف مدها :

 

 جمع   -:تحقيق االستقرار بالمستوى العام لألـسعار   -1

ان اةييي يراق   علىن في الوة  الحاضييير  واية  يييا  

ايةيعاق هو الهدف المركاو للسيياةية الديد ة مز تالل  

ين ال غيير في ايةيييعاق   ،مراة ة اية مان الم يييرفي

ؤ و الى صدوث اضييراق ءسيييمة لدى الداةديز   ةييوف  

والميد ديز مميا  ؤ و الى ال وا ع السيييييً للثروا بيز 

و[6]البيرفييز   الجيدييابي  ءمييييل  عجيميي  قماو )هيييل 

ليذا فيأن المحيافظية على   ،(260ص  ،2009  ، ياةيييييز

اةيي يراق ايةييعاق مز اهو العوامل المؤثرا في الدشيياذ  

اية  ييا و وان او تغيير في مسيي و ات ايةييعاق احو 

أ في ةيمية الديو   ومز ثو   ،ايقتفيال ةييييوف  ؤثر ةييييل يا

مما  ؤ و الى   ،  رتا عليه اا فاد اليوا الشيراةية لها

وفي الد يجة صدوث اثاق ضيياقا  ،صدوث صالة ال ضيي و

وان لثاق ال ضي و تكون اعظو   ،على اي اً اية  يا و

أ  اترى  افضيال عز ان هدالك اثاق ،مما لو كان ت و توةعا

لل ضيييي و ت مثيل في تلا صيالية عيدم ال يأكيد وعو ايميان  

مما  ،ي  مكز ال  بي  بثية في المسيييي ي ل الد يجةوفي 

أ( على اية  يا   فال ضي و ي  حدث   ، ؤثر عكسييا )ةيل ا

وعديدميا  ا يد معيدل ال ضيييي و فيأن صيالية    ال ثياب يد في معي

ومعدل ال ضيي و   يي ح   ا ضييا،عدم ال أكد ةييوف تا د 

فان الديو  ةييييوف تفيد وظيف ها  ،في  قءة كافية اك ير

)ما كل  [7]ووصدا للحسييا    ،ال يليد ة كوةييي  للم ا لة

 ( 376-275ص ،ابد مجان
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هدالك اءمال  -: تحقيق مسـتوى عال م  االسـتخدام -2

 بيز اية  ييا  يز على ان  كون ضييمان ال وظج كامال

او مسييي وى مرتفع مز ال شيييغيل مز بيز ايصداث ال ي  

و را  بذلك ان تحرص  ،تسييعى اليها السييياةيية الديد ة

السييلبات الديد ة على تث ي  الدشيياذ اية  ييا و عدد  

اعلى مسيييي وى ممكز مز ال وظيج للمواق  الب يعيية 

ات يياذ ءميع  الديييد يية  السييييلبييات  وال شيييير يية وعلى 

ب جدييا ال بيياليية ومييا  رافيهييا مز  الكفيليية  ايءراًات 

عوامل ااكماشيية في ايا او والدتل و اضيبرابات في 

ومز هيذه ايءراًات قفع صجو   ،يء مياعييةالعالةيات ا

البليا الكلي الى المسيييي وى الالام ل شييييغييل المواق   

)اكر ا الدوقو و سيييرى [8]ايا اءية  ير المسييي يلة 

وبما ان ايةيييي  دام    ،(189ص ،2013 ،السييييامراةي

وهيذا ي  عدي    ،الكياميل  عدي  ييا  ال بيالية ايء ياق ية

 سيمح بوءو    بل ،ات فاً ال بالة ووصيولها الى ال يفر

اذاأ   ح و على السييياةيية    ،ما  سييمى بال بالة ايص كاكية

فيييه مز  المر و   المسيييي وى  على  الحفيياظ  الديييد يية 

ايةيييي  يدام بيالمحيافظية على اياتج محلي اءميالي  فوق 

وذلك   ،مز اءل محاقبة ال ضيييي و  ،كمية الديد الم داولة

بات ال ةييياةييات تحفيا على ايةيي ثماق واليضيياً على 

 ال بالة 

 

 عدي    -:  تحقيق معدالت عالية م  النمو االقتصــادي -3

الدمو اية  ييييا و ا يا ا مسيييي مرا في الدياتج المحلي 

امو  اك ر مز  معييدل  بمعييدل  لل لييد  الحيييي  ايءمييالي 

 ،2009  ،)هييل عجمي وقماو  ياةيييييز[9]السييييكيان  

اهييداف    ،(260ص اصييد  ايةي  ييييييا و  اليديميو  و يعييد 

 ،ومدها ال لدان الدامية ،اة  يييا  ات كل ال لدان الم يدمة

وته و هيذه ال ليدان ل لوه هيذا الهيدف مز اءيل اشيييي يال 

صياءيات ايفرا  وقفع مسيييي وى معيشيييي هو وقفياهي هو  

يت اقتفال الدتل الذو  عد صييمام امان  د وتحسيييز مع

و  وقاأ قةيسييييا ل راكو قاس الميال اليذو هو بيدوقه  ؤ  

 في عملية اية ثماق وتحييا الدمو اية  ا و 

في تشييييجيع الدمو    وت و فعياليية السيييييياةيييية الدييد ية     

  ،( Invcstmentاية  ييييا و مز تالل ايةيييي ثمياق )

فال غيرات وال ي تحدثها السياةة   ،اهو محد اته الذو هو

 ومز ثوالدييد ية في ايص يياذييات الدييد ية لل دوك ال جياق ية  

عرد الديد تدعكف في صيييوقا تغيرات ميابلة في في  

ةييييعر الفاةدا ال ي ت حد  ب أثيرها في صجو ايةيييي ثماق 

، وال ياص باف راد بيياً ايشييييياً ايترى على صالها

فإبياً اةييعاق الفاةدا الحيييية عدد مسيي و ات مد فضيية 

تسييمح ب لا بيفة مالةمة ل سييهيل ال مو ل ايةيي ثماقو  

 ( 159ص ،2001،)ا  ا ةاةو شددو[10]

 

مــدـفوعــات: -4 اـل واا  ـي ـم مييياان   -ـتحســــــي    يعيرف 

الميدفوعيات بيأايه ةييييجيل محياةيييي ي مدظو تيدقو فييه كيل 

المعامالت اية  ييييا  ة ال ي ت و بيز المييميز في الدولة  

)هجير  [11]ايترى تالل مدا امدية تكون عا اأ ةييييدة 

و  كون مياان   ،(199ص  ،2010  ،عييداييان اكي اميز

وتسييييجيل فييه    ،ءياايا  اةز  ،الميدفوعيات مز ءياا يز

 ية كيافية وال ي تمكز اليدولية مز ان المعيامالت اية  ييييا  

 ، مثل ةيو ال يا قات ،ت سيلو ا را ات مز العالو ال اقءي

تسيجل فيه المعامالت اية  يا  ة كافة  واما ءااا المد ز  

ال ي تلام اليدولية بيان تؤ و ميدفوعيات الى ال ياقو مثيل  

 ، 2011،)كر و مهدو الحسييداوو[12]ةيو ايةيي يرا ات  

  ( 302ص

مياان الميدفوعيات في صيييييالح ال ليد عديدميا و كون       

تكون اة الماته مز العالو ال اقءي بالعملة ال ع ة اك ر  

وتسيييعى ءميع   ،مز مدفوعاته لل اقو والعكف صيييحيح

ايةبياق مهميا ات لفي   قءية تبوقهيا اية  ييييا و الى 

ءعل هذا المياان  عمل في صيييالحها مز اءل المحافظة 

يياذييات مز العملية  على ميا ليد هيا مز م اون ذه ي واص 

فيالعجا في مياان الميدفوعيات  عدي ان ال ليد    ،ال ييييع ية

وي   ااءد ية، دفع اكثر مما  س لو ب وقا ءاق ة بالعملة  

 مكز تغبيية هيذا العجا إي بيالسييييحيا على اص يياذياتيه 

او عز   ،او بيع ةسييييو مز موءو اتيه  ااءد يية،الدييد ية  

اليميديح  بيعيض  عيليى  اليح يييييول  او  ايفي يراد  ذير يا 
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اايات مع ميا   رتيا على ذليك مز لثياق ةييييل يية على وايعي

)اكر يا اليدوقو  [13]الييمية ال ياقءيية للعملية الوذديية  

  ( 190ص 2013 ،و سرى السامراةي

وللسيييييياةيييية الدييد ية تيأثير مهو في تحسيييييز مياان      

المدفوعات وذلك مز تالل العمل على قفع ةيعر الفاةدا  

 ات يال  ليد ولجيذ  قؤوس ايموال ايءد يية الى  اتيل ال

اظام ةيييعر صيييرف اءد ي مداةيييا  ؤ و الى تشيييجيع 

د فض ةعر ال رف يف  ،ال ا قات والحد مز الواق ات

و حسيييز المياان ال جاقو اذا اجح في ا ا ا صيييا قات  

  ،)هيل عجمي وقماو  اةيز[14]ال لد وتفض واق اته 

 ( 261ص ،2009

 

 -انواع السياسة النقدية : -ثالثا :

ااوال السيييياةيييات اية  يييا  ة الديد ة  مكز ال مييا بيز 

 -المس عملة في الدول وكما  أتي:

وت مثل السيياةية  -السيياةية الديد ة ال وةيعية : -1

الديد ة ال وةييعية في ال وةييع بعرد الديو  بدسيي ة  

 اك ر مز الكمية المعروضة مز السلع 

وهي عكف   -السيييياةييية الديد ة اياكماشيييية : -2

ال وةيييعية وتعدي اياكماي في  السيييياةييية الديد ة  

 عرد الديو  بالدس ة للكمية المعروضة مز السلع  

اول مع دل مز ال ض و وهو اقتفال ذفيج في  -3

 ايةعاق 

 وهو اول اياكمياي ،اول مع يدل مز اياكمياي -4

أ بالكسييا  1930 ظهر عام    الذو م وكان م ييحوبا

وتهدف الحكومة مز ات ال السيييياةيييات الديد ة الى 

 اتليية وتياقءيية ت مثيل ايهيداف    تحييا اهيداف

الداتليية في محياولة الوصييييول الى العميالة الكياملية 

وا يا ا اليدتيل اليومي ، والمحيافظية على مسيييي واهيا

 ،الحيييي عز ذر ا اصكيام الرةيابية على ال ضيييي و

  مثيل في المحيافظية على فاميا ايهيداف ال ياقءيية  

الييمة ال اقءية للعملة عز ذر ا صما ة الرصييييد  

لل حو ييل  الييذه ي   اليييابليية  ايترى  وايقصييييييدا 

 ،2010 ،)قشيييا  الع ييياق وق اد الحل ي[15]

وةييوف اأتذ السييياةيي يز اياكماشييية  ( 152ص

 -ا اكثر السياةات اة عمايأ :موال وةعية ااه

ــعية : -أ ــة النقدية التوس ــياس السييياةيية الديد ة   -الس

ال وةعية تهدف بإ اقتها الم  لفة الى ا ا ا عرد  

الدييد )السيييييولية الدييد ية( الم يداولية في اية  ييييا  

و حييدث ذلييك عييا اأ عدييدمييا تسييييو  صيياليية قكو  

او عددما ي تس بيع ةوى البلا اي فاً    ،اة  ا و

بيوى العرد فيحدث ما  سمى بالفجوا اياكماشية  

ع ييدالرص[16] محمييد )اةييييميياعيييل  وصربي  مز 

و عرف اياكميياي   ،(230ص  ،2004  ،عر يييات

اا فيياد في عرد الديييد مز  ون   بييأاييهالديييدو  

واهو مظاهره  ،مسي وى صجو الم ا يت اية  يا  ة

 او  رك لثاق ،هو اا فاد المسي وى العام لسةيعاق

بيالغية على الدشيييياذ اية  ييييا و ا يجية اا فياد  

فاد  اذ  ؤ و الى اا   ،المسييي وى العام لسةيييعاق

  ،مسي و ات كل مز ايا او وايةي هالك وايةي ثماق 

وعلييه  مكز معيالجية اياكمياي عز ذر ا ا يا ا 

)مجيد تليل صسيييز وع دالغفوق  [17]عرد الديد 

اصيمييد  ذلييك    ،(266ص  ،2008  ،ابيراهيييو  و ي يو 

بأصداث ال غيير المداةييييا بأ اا او اكثر مز ا وات  

  -السياةة الديد ة وهي كاآلتي :

 

ــم   ❖ ــعر الخصــ عديدميا    ع ال ديك   -:خفض ســ

المركاو ةيييياةييية توةيييعية فما عليه اي ان   فض  

وذلك ل شيجيع ال دوك على اية راد    ،ةيعر ال  يو

على ال وةييع    بالد يجةوهو ما  شييجعها  ،بهذا السييعر

او ان ال دك  ،اية راد بأةييييعاق فاةدا مداةيييي ةفي  

المركاو  يرد ال دوك ال جياق ية بسييييعر مد فض  

وتعميل ال دوك ال جياق ية على ت فيض ةييييعر الفياةيدا  

مما  ؤ و   ،لكي تشيييجع ايفرا  على اية راد مدها

 ،)مدير إبراهيو هديدو[18]الى ا يا ا عرد الدييد  

 ( 127ص ،2011
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ؤ و تفض اسييي ة     -:خفض نســـبة االحتيااي القانوني   ❖

دقا ال دوك ال جياق ية الى تلا الو اةع  ةيايص يياذي الييااواي الى  

 عز ذر ا الا ا ا في صجو اليرود  

ايص ييياذي  اسيييي يية  المركاو   فض  ال دييك  ان  ذلييك   عدي 

ومز ثو ا ا ا  ،ةدقتها على مدح اية مانللم يياقف ص ى تا د 

الو اةع   ايو   ولترون،  [19]عرد  ذيياةيية  ، 2008)محمييد 

 ( 10ص

 

تهدف الى الحد مز ال ضي و   -السيياةيية الديد ة اياكماشيية:  - ب

باةيي عمال ا واتها، وال ضيي و هو اصد اليضييا ا الرةيسيية لعدم 

ف ييأثيره  شييييمييل العييد ييد مز  ايةيييي يراق الكلي في ال لييدان، 

المؤشييييرات اية  ييييا  ية مثيل الميااايية ايع ييا  ية وةييييعر 

  ضيال عز فال يرف وةيعر الفاةدا وايءوق ومسي وى المعيشية، 

الثية بالدظام  ةي اعالالى ذلك فأن اقتفال مسي و ات ال ضي و 

اية  ييا و، وال ضيي و هو ايقتفال المسيي مر والملموس في  

أ لدى ايفرا   يالمس وى العام لسةعاق بحيث   رك شعوقاأ صييي ا

  ما   راءع ةدقتهو في الح ييول على اص ياءاتهو ،في المج مع

و كون هذا ايقتفال مسي مراأ وعلى مدى صي ة مز   ،بشيكل عام

الامز، و عدي الا ا ا في المسييي وى العام لسةيييعاق هو ا ا ا  

عرد الديد وال ي ي ت داةييا مع صجو الم ا يت اية  ييا  ة 

عليييه   والبلييا  الديييد  بيز عرد  ال واان  تحييييا  عييدم  او 

 ( 58، ص2008)ص اح اوقو ع اس، [20]

اةييية ال وةيييعية هي عكف السيييياةييية  كما ذكراا ان السيييي     

ولليضياً وعلى مشيكلة ال ضي و   و ات ال ا وات    ،اياكماشيية

 -السياةة اياكماشية وهي :

 

هو ةيام ال دك المركاو   -رفع ســــعر الخصــــم : -أ

مما   رتا عليه اا فاد    ،برفع ةيعر اعا ا ال  يو

او   ،اا فياد عرد الدييد   ومز ثوفي كميية الديو   

 ةعاق ه وذ المس وى العام لس

االـحـتيــاـاي   - ب نســــبــة  اـلـمرـ وي  اـلـبنــك  ـيرـفع 

انوني :  عدي ت فيض الم  يي مز الو  عية ليدى   -الـق

  [21]ال دك ال جاقو مما  عكف ةييياةيية ااكماشييية 

(، ومميا تييدم 128،ص2011)مدير إبراهيو هديدو،  

مز السياةات الديد ة  د غي على الحكومة ات ياق مز 

أثيرا على السيياةيات ايفضيل وايتج وذأا وايةل ت

 السياةات الديد ة للدولة 

 

رابعا  / أهم النظريات االقتصـادية التي تررق  لليها السـياسـة 

 النقدية .

ان تأثير السيييياةييية الديد ة في اية  يييا     لج بات الف      

فضيالأ عز    ،ذ يعة وتبوق الدظام السيياةيي واية  يا و لل لد 

اظر ات وايفكاق   الىان تبوق اهمية السييياةيية الديد ة اةيي دد  

اية  يا  ة ال ي تأتذ بها الدول المعالجة لالامات اية  يا  ة 

ة الدييد ية في عيد  مز اليياةمية، وةييييي و تدياول  وق السيييييياةيييي

 -الدظر ات اية  ا  ة الرةيسية وكما  أتي :

 

 النظرية النقدية الكالسيكية  -1

ان ال حليل الكالةيييكي  ركا على اةيي عمال السييياةيية الديد ة  

  وذليك مز اءيل   ،وصيدهيا  ون اللجوً إلى السيييييياةييييات المياليية

معالجة ايت اليت والوصييول إلى صالة ال واان اية  ييا و 

مز تالل اف راضييييات الدظر ية الكالةيييييكيية ال ي تمثلي  بيأن 

البلا على الديو  هو ذلا مشيي ا مز السييلع وال دمات ال ي 

إلى ااها باف راد    فضيييال عز مكز اة داةها بواةيييبة الديو ، 

 عمال ث ات ايا او بسيي ا وصييول اية  ييا  إلى مرصلة ايةيي

)ةييددس صميد [22]الشييامل وكذلك ث ات ةييرعة تداول الديو   

 ( 22، ص2009موةى، 

وتؤكيد هيذه الدظر ية ان ال غيير في كميية الديو   ؤ و إلى تغيير  

(،  1ذر و في المسيي وى العام لسةييعاق كما في الشييكل قةو )

وهذه العالةة البر  ة ال داة ية بيز كمية الديو  وايةعاق تؤكد  

)علي كدعان،  [23]لعكسييية بيز ةيمة الديو  وايةييعاق العالةة ا

 ( 507، ص2012
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 ( تأثير التغيير في عرض النقد على المستوى العام لألسعار بحسب النظرية الكالسيكية1الشكل )

  436ص ،2008 ،عمان  ، اق اهران للدشر وال وا ع ،الديو  والم اقف والدظر ة الديد ة ،ااظو محمد اوقو الشمرو -الم دق :

     

 ؤ و إلى ا يا ا     M2إلى  M1 فيالا يا ا في كميية الديو  مز  

وعددما  ، P2إلى   P1مماثلة على المسي وى العام لسةيعاق مز  

فان ايةيييعاق ةيييوف    M3إلى   M1تد فض كمية الديو  مز 

في ظيل ث يات صجو    P3إلى    P1تد فض بيالمسيييي وى افسييييه  

ايا او عدد مس وى ال شغيل الكامل وث ات ةرعة تداول الديو   

فعديد   ،(436ص  ،2008  ،)اياظو محميد اوقو الشييييمرو[24]

صايت الكسييا  والركو  اية  ييا و   و اللجوً إلى السييياةيية  

اما في صالة ال ضيي و  ،ال وةييعية مز تالل ا ا ا عرد الديد 

وهذا بدوقه    ،ي و اللجوً إلى تيليص عرد الديد فاية  يييا و 

 ةوف  يو  إلى اا فاد في مس وى العام لسةعاق 

يية تبوا مهمية في ال حلييل  الدظر ية الدييد ية الكالةيييييك  تعيد      

لكز اجيد الفرود ال ي ةيامي  عليهيا الدظر ية ال يلييد ية    ،الدييدو

أ مز اف راضيييها م دا صيا  الديو    ،ت سيييو بعدم الواةعية   ، اابالةا

اي ان ال يل يات   ،او ااهيا ي تؤثر في الدشييييياذ اية  يييييا و

وايصداث اية  ييييا  ة ال ي مرت بها اية  ييييا ات العالمية  

ا ان  الدشيييييياذ  اث  يي   فعييايأ ومهمييا على  تييأثيراأ  تؤثر  لديو  

 وان ةرعة تداول الديو  تكون  ير ثاب ة  ،اية  ا و

وهدياليك عيدا اا ييا ات وءهي  إلى هيذه الدظر ية ا يجية       

ظياهرا عيديية م يأثرا بعواميل    هوعيد   ،إلهميالهيا ةييييعر الفياةيدا

صييييية صييييرفية هي اي تياق وايةيييي ثمياق ولكز  يول ءوان  

)ان ال غييرات في كميية الديو  ذات اهميية بيالغية   :وقوبدسييييون

وا ة اظر ة   ،ولكز اهمي ها تكمز في تأثيراتها على ةعر الفاةدا

اييد ية ي تيذكر ةييييعر الفياةيدا هي ليسييييي  اظر ية اييد ية(  

 ( 23ص ،2009،)ةددس صميد موةى[25]

 

 السياسة النقدية الكينوية  -2

الكيداو اه ميياميي      ال حليييل   اوك ير  اواضييييحيي  اليييد اعبى 

على عكف  ،للسيياةية الديد ة في معالجة المشياكل اية  يا  ة

 2008، ،)ااظو محمد اوقو الشيمرو[26]ال حليل الكالةييكي  

ال يحيلييييل    ،(439ص ت يييز  ان  حيا اذ  بييأاييه  ميكز  الكيييدياو 

ال واان اية  يا و مز  ون مسي وى ايةي عمال الشيامل الذو  

او ان اية  ييا   كون في صالة   ،عده كيدا هو صالة اةيي ثداةية

في الوة  الذو تسو  فيه ال بالة وهذا عكف الكالةيك    ،تواان

فيد قكا كيدا على اية  ييييا   ،الذ ز اه موا باة  ييييا  عيدي

تحليليه اكثر شييييمويأ مز ال حلييل الكالةيييييكي   وكيان  ،الدييدو

الديو  إ اقا    تإذ عيد   ،البليا على الديو    الى  اليةبيالدسيييي ية  

اذ ت كون لها   ،إلى ااها وةييييلة للم ا لة فضيييال عزل ان الييو 

ودوافع   ،دوافع المـعامالت وافع ال فضييييييل الدييدو هي    ةثالثي

ة ــارـب اا ودوافع الماـــ و رى كيدا ان السيييييياةييييية    ،االحتـي

 ,ة  يييا  ة الواءا ات اعها ت مثل في تدشيييي  البلا الفعالاي
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وا ا ا ايءوق   ،وا ا ا ايافاق ايةيييي هالكي وايةيييي ثماقو

م اشييييرا بيز تغيرات  الإذ قكا على العالةة  ير  ،وايةييييعاق

لذا فيد تظهر لثاق   ،عرد الديد ومسيي وى الدشيياذ اية  ييا و

باإلافاق الكلي   ال غيرات الديد ة مز تالل ةيعر الفاةدا وعالة ه

 ،2009 ،)ةيددس صميد موةيى[27]  ،(2كما في الشيكل قةو )

وكلميا كيان البليا على الديو  اكثر مرواية بيالدسيييي ية   ،(24ص

 ،وكلما كان ايا فاد في ةييعر الفاةدا اةل ،الفاةدا  الى ةييعر

وا يجة لذلك فان السييياةيية    ،ومز ثو ا ا ا ايةيي ثماق والدتل

 -الديد ة تكون اةل فاعلية وكما م يز إذااه :

 

 

 

 

 

 

 تأثير التغيرات في عرض النقد على سعر الفائدة بافتراضها ثبات المستوى العام لألسعار في النظرية الكينوية  -( :2الشكل )

 ،الر اد  ، اق المر خ للدشيير ،ترءمة محمد ابراهيو مد ييوق  ،الدظر ة السييياةييية  -اية  ييا  الكلي ،ما كل ابد ءمان  -الم ييدق :

  274ص  ،1988

اتجه الى   ،ولدف رد ان ال دك المركاو كواه السيييلبة الديد ة 

مع اف راد  MS1الى  MSoا ا ا عرد الديد الرةيمي مز 

فيان عرد الدييد وبيالييمية   ،لسةييييعياق  ث يات المسيييي وى العيام

وان الفياةيدا ةييييوف   ،Po/MS1الحييييية ةييييوف  رتفع الى  

و مكز مالصظة ان ةيعر الفاةدا ةيوف  كون   I1د فض الى ت

وهذا ايا فاد    ،كلما كان البلا على الديو  اكثر مرواة  ةليال

ن او  االيلييل  ؤ و بيالد يجية الى ا يا ا في ايةيييي ثمياق واليدتيل  

 ،للية اا يال تأثير السييياةيية الديد ة الى اية  ييا  تكون ببيفة

فيأن السيييييياةيييية    ،وعديدميا  كون البليا على الدييد تيام المرواية

أ  وتسمى هذه الحالة )فخ السيولة(  ،  الديد ة تكون  ير فعالة تماما

 ،)ميا كيل ابيد ءميان[28]  ،(3الشييييكيل قةو )  في  كميا موضييييح

 -: (272ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 فخ السيولة -(:3الشكل )

 ،1988  ،الر اد  ، اق المر خ للدشر  ،ترءمة محمد ابراهيو مد وق  ،الدظر ة السياةة  –اية  ا  الكلي   ،ما كل ابد ءمان  -الم دق :

  274ص
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عديد ا يا ا العرد الدييدو مع بيياً البليا على الديو  على 

فان ةيييعر الفاةدا ةييييأتذ بايا فاد ص ى  سييي ير عدد  ،هصال

را  ايص فاظ عددةذ  فضييل ايف ،ال ي  ه     واه Ioالمسيي وى 

بيأموالهو ذيالميا ان كلفية ايص فياظ بيالديو  ةليلية او ان العياةيد  

 على ايموال المحلية ةليل ءداأ  

 

 النظرية النقدية المعاصرة )مدرسة شيكاغو(  -3

بعد تراءع اظر ة كمية الديو  الكالةييكية لحي ة عيد ز مز      

أ  تير  ييا عييام    ،الامييان  الدظر يية  لهييذه  الحييياا   1956اعييا  

اية  ييييا و )مل ون فر يدميان( مز تالل تحو يل هيذه الدظر ية  

وءعيل كميية    ،الييد مية إلى اظر ية صيد ثية للبليا على الديو  

ي واليدتيل  الديو  هي المؤثر الرةيف في مسيييي وى البليا الكل

اذلا على هيذه الدظر ية الحيد ثية اةييييو   ومز ثو  ،وايةييييعياق

 الدظر ة الديو  ة  

وة ل  قاةييية مح وى هذه الدظر ة يبد مز ايشييياقا إلى اهو 

 ،)عييل ءاةيو ع ده[29]الفرضييات ال ي ترتكا عليها وهي 

 -( :163ص ،2006

اةيييي يالليية الكميية الدييد ية )عرد الدييد( عز البليا   -1

    على الديو  

 اة يراق  الة البلا على الديو   -2

قفض فكرا الم ييييدا او فخ السييييولة عدد بداً  الة   -3

 البلا الديدو 

ال ي تحكو    افسييييهيا    وةج البليا على ايع  ياقات -4

إلى ءياايا   ،ظياهرا البليا على السييييلع وال يدميات

 عدد الكالةيك  V)ةرعة تداول الديدو )

اذ عيد فر يدميان ان البليا على الديو  كيأو ذليا على      

يبيد وان  ع ميد على المواق  الم ياصية للفر     ،ايصييييول المياليية

والم مثلية بيالثروا الفر  ية ال ي  مكز ان ت جسييييد في صييييوقا  

اترى مثيل ايةييييهو العيا  ية والسييييديدات العيديية وقاس الميال  

 مياقاة بالعاةد الم وةع على الديو  

اةيييي عميل )فر يدميان( فكرا اليداةو للدييابية عز الثروا    وةيد      

و رت   البليا على الديو  بعالةية ذر  ية مع اليدتيل    ،الفر  ية

وةد اشياق فر دمان إلى الا ا ا في عرد الديد ةي ؤ و    ،الداةو

ففي ايمد الي ييير ةيي سيي ا   ،إلى ا ا ا مهمة في البلا الكلي

أ ا يا ا المعرود الدييدو ا يا ا في الدياتج وايةييييعي في    ،اق معيا

صيز ان الا ا ا في عرد الديد ةييي ؤ و وبشيييكل قةيف الى  

وهكذا عد    ،ا ا ا المسيي وى العام لسةييعاق تالل ايمد البو ل

فر يدميان ان معيدل الدمو البو يل ايءيل   حيد  بعواميل صييييية  

 ،)ع ياس كياظو العمي[30]معيدل اي تياق وهيكيل ال ييييدياعية  

سيياةية الديد ة تأثيراأ وةد بيز الديو  ون ان لل  ،(41ص ،2010

في تحييا ايةيي يراق في مسيي وى ايةييعاق ومعدل الدمو   مهما

 الجيد ل حييا ال وظيج الكامل 

وهو  رون ان كل مز مدحدى عرد وذلا الديو    سمان      

إي ان هيذا ايتير ليه    ،الفياةيدا  الى ةييييعربمرواية ذفيفية اتجياه  

مما  عدي ان البلا   ،تأثير واضيح على ايةي هالك وايةي ثماق

الكلي عيالي المرواية بيالدسيييي ية لسييييعر الفياةيدا فياذا ات ع ال ديك 

المركاو ةيياةية ايد ة توةيعية مز تالل ا ا ا عرد الديو   

فأن مدحدى   M2الى  M1كما موضييييح في الشييييكل ا ااه مز 

أ الى تدياةص ك ير في    ،عرد الدييد ةيييييد ييل الى اليميز مؤ  يا

 د ج عز ذلك ا ا ا ايةيي هالك و  ،r2الى    r1ةييعر الفاةدا في 

  Y2الى   Y1توةييع في الداتج اليومي مز  ومز ثووايةيي ثماق 

على الر و مز تركيا فر دمان على فاعلية السياةة الديد ة في  

المحافظة على ال واان الديدو وال أثير في مسيييي وى الدشيييياذ  

اية  يييا و إي ااها تدبوو على ت اذؤات امدية ص ى ت يييل  

حسييا قا ه فأن اية  ييا   ب غيرات اية  ييا  ة  لثاقها الى الم

بعد صدوث الا ا ا في عرد  ( شيييهراأ 18 -6 ح او الى مدا )

وهيذا ءعيل الديو  ون    دون   ،الدييد لكي   يدا الدياتج بيايقتفيال

فكرا الياعدا الديد ة بمعدل ةييييدوو ثاب   كفي للمحافظة على 

 ال يات  ايةيي يراق اية  ييا و بديأ مز ايع ما  على ال يد ر

)ةيددس  [31]،(4ةد تكون  ير  ةيية كما موضيح في الشيكل )

( 27ص ،2009 ،صميد موةى
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 فاعلية السياسة النقدية وفق النظرية النقدية -(:4الشكل )

قةيالة ماءسي ير  ير   ، وق ال دك المركاو في تحييا ال واان اية  يا و مع اشياقا تاصية للعراق  ،ةيددس صميد موةيى  -الم يدق :

   3ص ،09 20 ،ءامعة الكوفة ،كلية اي اقا واية  ا   ،مدشوقا

   

 مفهوم  النمو االقتصادي. -خامسا  :

 عد الدمو اية  ييييا و مز اهو المؤشييييرات اية  ييييا  ة      

وهذا  أتي الدمو    ،و ةيييياةييية اة  يييا  ة كاا او مثل هدف 

 ،اية  ييييا و في صييييدق اه مامات العد د مز اية  ييييا  يز

أ مع تبوق الفكر اية  ييا و إذ  عد الدمو اية  ييا و   ،تماشيييا

  ، ة تبوقهالمرلا العاكسة للدشاذ اية  ا و لل لد المعدي و قء

صيث كان محل اه مام العد د مز اية  ا  يز امثال " قوبرت 

م في ك يابيه )م يدا ايمية( وت عيه  بعيد ذليك 1798ميال وس" عيام  

يز بشيكل  عكف ايهمية الك رى  الكثير مز ال اصثيز اية  يا  

 ال ي  ع ر عدها الدمو اية  ا و مز عدا ءوااا 

ســـب بح  -مدها :  ،يو مكز تعر ج الدمو اية  يييا و بعدا مفاه

" هو ايقتفيال المسييييجيل مز تالل ميدا امديية    -فيلـيب بيرو :

عا اأ ما تكون ةيدة لم غير اة  ا و توةعي هو الداتج ال افي 

اصمييد [32]الحيييي"    ،2015  ،)علوااي عمر واقق ةيييييييد 

 ( 46-45ص

هو صيدوث ا يا ا في اءميالي الدياتج ايءميالي او اليدتيل   -

 ؤ و الى ا يا ا مسيييي مرا في  الوذدي ايءميالي اليذو  

 م وة  ا يا الفر  مز الدتل الحيييي  

 -شروذ اةاةية : ةإذ   ضمز هذا المفهوم ثالث

ان ا يا ا الدياتج المحلي ايءميالي  جيا ان   رتيا   -1

 عليها ا ا ا في ا يا الفر  مده 

 جا ان تكون الا ا ا في  تل الفر  صيييية وليسيي   -2

ا الدييد ية في اليدتيل  بمعدى ان تفوق الا يا    ،اييد ية في 

 الفر و الا ا ا في المؤشر العام لسةعاق 

 جيا ان تكون الا يا ا المحييية في اليدتيل الحيييي  -3

الفر و او م وة  الفر  مز الدتل الوذدي ايءمالي 

مسيييي مرا الى الميدى البو ل وليسيييي  مؤة ية تاول 

 باوال اة ابها 

ليلي يديميييي       أ  عييامييا أ  ميفيهيومييا ايعيبيي  ان  تييييدم  يميكيز  ة  وميمييا 

 وذلك مز اءل تمياها عز الدمو اية  ا و  ،اية  ا  ة

بأاها " مجموعة ايءراًات التنمية االقتصادية  إذ تعرف        

تهدف الى تحييا  ،وال دابير اية  ييا  ة وايء ماعية والثيافية

تغيير هيكلي في الكيان اية  ييا و ل داً للية اة  ييا  ة ذاتية  

أ مسي مراأ  تضيمز تحييا ا ا ا صيييية في الداتج اإلءمالي وقفعا

كميا تهيدف الى توا ع عيا ل لهيذا الدياتج    ،ليدتيل الفر  الحيييي

تيحييييييييه   فيي  تسيييييياهيو  الي يي  اليمي ي يليفيية  اليميجي يميع  ذي ييييات  بيييز 

 (  20-17ص ،2012 ،د )ك دااي ةيدو اصم[33]
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 المبحث الثاني

مســار الســياســة النقدية والنمو االقتصــادي في العراق للمدة  

(2003- 2015) 

 أوال  // السياسة النقدية ومعدل التاخم

ان ظاهرا ال ضيي و  2003اث    المرصلة ما بعد عام   

في اية  ييييا  العراةي ظياهرا مرك ية وعلى الر و مز اا هياً  

واوال بعض مسيي  ات هذه الظاهرا الم جسييدا بسييياةيية الديد  

اي ان ايتجياهيات السييييعر ية ايتجياهيات السييييعر ية   ،الرتيص

 اة مرت بال  اعد تح  ضغ  و فع عوامل م جسدا تجسدت  

 

باإلتفاق في عملية اعا ا اعماق ال دية ال ح ية والمؤةيييسيييات  

اإلا اءية وال دمية والوضيع ايمدي الم ر و واقتفال معديت 

فضييييالأ عز ايل اام ب وءيهيات   ،الفسيييييا  الميالي واإل اقو

  ، صددوق الديد الدولي في تيليص الدعو الحكومي ل عض السلع 

 اصيية  باامر الذو ةيي ا اقتفال صا  في اةييعاق هذه السييلع و

اليديفيبيييية   اليربيييعيي[34]اليمشيييي ييييات  تيليج   ،2006  ،)فيالح 

(   يز معيدل ال ضيييي و ومعيدل الدمو  1والجيدول )  ،(34ص

المركا وكما موضح ا ااه :

 

 ( 2003-2015معدل التاخم في العراق للمدة )  -(: 1جدول )ال

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 الدشرا اإلص اةية لعدا ةدوات  ،المد ر ة العامة لإلص اً واابحاث ،ال دك المركاو العراةي -الم دق :

 )  ( تدل على االشارة السالبة .

 

بلغ  2003( ان معدل ال ضييي و في عام 1 الصه مز الجدول )

صيث شيهد في هذا العام ان العراق  تل مرصلة ءد دا    (33.6)

وهي ةيييوذ الدظام ال اةد صيث شييهدت هذه المرصلة كثير مز 

اعميال السييييليا والدهيا لمم لكيات اليدولية والمرافا الحكوميية 

مما ا ى ذلك إلى   ،لمركاو والم ياقف الحكوميةمدها ال دك ا

كميا االصه في عيام    ،اقتفيال اليوا الشييييراةيية للفر  العراةي

اذ   2003فيد شييهد معدل ال ضيي و اا فاضييا عز العام  2004

وةيييي يا هيذ ايا فياد  عو  إلى ت يد يل العملية   (26.9بلغ )

بييالعمليية الجييد ييدا الموصييدا وكمييا االصه ان معييدل    ،اليييد ميية 

ال ضي و اةي مر في ايقتفال اذ وصيل إلى اعلى مسي و اته في  

(  33.6( بعيد ان كيان بعيد ان كيان )53.2اذ بلغ )  2006عيام  

و شيير ذلك إلى ان اية  يا  العراةي تعرد مرا  2003عام 

ذلييك إلى تب يا اترى إل ى معييديت تضيييي و صييا ا و رءع 

شروذ صددوق الديد الدولي ال اص برفع الدعو عز المش يات 

ثو اا فض    ،الدفبية مما ا ى إلى اقتفال اةعاقها بشكل ك ير

(  2.7اذ بلغ  ) 2008معديت ال ضي و بشيكل ك ير تالل عام 

و رءع ذليك إلى تيليص     2007في عيام   (30.8بعيد ان كيااي  )

و على المشييي يات الدفبية واللجوً إلى تب يا ةيييياةيييات الدع
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اترى لمعالجة شييحة المشيي يات الدفبية والحد مز الا ا ا في  

اما  ،ايمر الذو ا ى إلى تراءع معديت ال ضييي و  ،اةيييعاقها

وصيل معدل ال ضي و إلى ا اى مسي وى له اذ  ف 2009في عام 

في  ( وةي ا هذا ال حسيز  عو  إلى ايوضيال ايمدية 2.8بلغ )

أ   ،ال ال   اما في اها ة المدا صيث شييهد معدل ال ضيي و اا فاضييا

بمعيدل امو   2015تالل عيام    (1.4شييييد يداأ اذ وصييييل إلى )

( وهذا  ؤثر على اجاح السييياةيية -19.9مركا ةييالا ةدقه )

الديد ة في العراق مز تالل ك ح ءماح ال ضي و ووصيوله إلى  

 معديت معيولة 

 -  2003النقدية وعرض النقد في العراق )ثانيا  // الســياســة  

2015) 

تع ميد السيييييياةيييية الدييد ية م غير عرد الدييد لل يأثير على      

ومز ثو تحييا الدمو وايةي يراق  ،مسي وى الدشياذ اية  يا و

اذ    ،اية  يا و عز ذر ا ال أثير في م غيرات اية  يا  الكلي

على  ةيياهم  هذه الم غيرات في المعرود الديدو في ال أثير

وهذا بدوقه ةييوف  دعكف على  ،معديت الفاةدا في اية  ييا  

( ااتيرى   ،William Boyes، 201)[35]اليميؤشيييييرات 

p267، مؤشيييرات الدمو  عز  فضيييالأ  ،كاي تاق وايةييي ثماق

 واية يراق اية  ا و 

و عيد عرد الدييد مز الم غيرات اية  ييييا  ية الكليية ال ي      

تعكف صييييوقا عز الوضييييع اية  ييييا و في مرصلة امدية  

اما مكوااته فأاها تعكف ال ييوقا الحيييية لمدى تبوق   ،معيدة

الجهياا الم ييييرفي والوعي الم ييييرفي ليدى الجمهوق وعز  

ا اقا  وان   ، قءة ال بوق الذو بلغ ه  ايةييواق المالية والديد ة

إي ان    ،عرد الدييد تعيد مز اولى اه مياميات ال دوك المركا ية

اي اقا الم مياا للك لية الدييد ية  عدي محيافظية ال ديك المركاو 

على مسي و ات مي ولة مز ايقتفال في مسي وى العام لسةيعاق 

 والحد مز اقتفال معديت ال ض و 

والمحيافظية على اةيييي يراق مسيييي وى العملية المحليية وةوتهيا  

لشيييراةية وةيييعر ال يييرف العملة تجاه اةيييعاق ال يييرف  ا

 ،2002 ،)ع دالحسيييييز ءليل الغال ي[36]والعمالت ايترى  

 (  131ص

الدييد  عيد المرلا العياكسييييية لالة  يييييا    وبميا ان عرد      

إي ان الا ا ا في عرد الديد بمعداه الضيا والواةع   ،الوذدي

مع ا يا ا معيديت ال ضيييي و واا فياد ةيمية العملية العراةيية 

تعبي صييوقا م شيياةمة تدل على الفير في اية  ييا  العراةي 

ت عية السيييياةييية الديد ة للحكومة مز تالل تمو ل  فضيييال عز

ا ا ه   الذو ا ى بدوقه الى  ،العجا الحكومي )ال مو ل بالعجا(

 في المعرود الديدو 

 (2015 -2003 ترور عرض النقد في العراق للمدة ) -(:2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدشرا ايص اةية لسدوات م فرةة  ،المد ر ة العامة لإلص اً و ايبحاث ،ال دك المركاو العراةي -الم دق :

 سالبة.)  ( تدل على االشارة . ( م  عمل الباحثي .4( و)3العمود )
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ان الا يا ا المسيييي مرا في    ،اعاله  (2   يز مز الجيدول قةو )

كاا  ةي ا ال وةيع الك ير   (M2)( الى (M1عرد الديد مز

 في اية مان الميدم مز ة ل الجهاا الم رفي للحكومة 

وذلك ل مو ل العجا الم واصيل في المواااة العامة للدولة        

( مليون   دياق 134952200صييث اا ت الو اةع اآلءلية الى )

عييام   اليدييييد    2004تيالل  عيرد  فيي  اليديميو  ميعييدل  وبيليغ 

(  26عدل ال ضي و الذو بلغ )( ا يجة يا فاد م65،3الواةيع)

واا فياد ةييييعر صييييرف اليدويق مييابيل اليد دياق العراةي اذ  

(   داق عراةي تالل  1453وصيل الد داق العراةي الواح الى )

 العام افسه 

     ( اليمييدا  ان  اليدييييد  2015  -2004و يالصيه  عيرد  ان   )

عييام   بيعييد  اا ا   ةييد  الضيييييييا  بيليغ  ،  2003بيياليميفيهيوم  إذ 

عيي(10149000 ميليييون   يديياق  كييان   2004ام  (  ان  بيعييد 

 سيجل عرد الديد بالمعدى الضييا   2003( عام (5774000

إذ ءياًت ا يا ا    ،اعلى مسيييي و يات في اهيا ية الف را الامديية

عرد الديد ا يجة لييام الدولة في ا ا ا ايافاق ايةيييي ثماقو 

  ، على برامج ايصييييالح وكيذليك الا يا ا في قواتيا الموظفيز

فضييييالأ عز عمليية اةيييي  يدال العملية الييد مية واصالل العملية  

تييداولهييا بييدا  ال ي  الجييد ييدا  ا ييا ا   ،العراةييية  الى  ا ت  ممييا 

ز تالل ا ييا ا عييد   المعرود الديييدو لييدى الم ييييياقف م

كما ان هذه    ،المواذديز الم  ي ية لعملية ايةي  دال  تصسيابا

ةييييياهمي  في ا يا ا ثيية   ،العملية تميات بمواصييييفيات عياليية

بيدوقه ا ى الى اةيييي يراق   اوهيذ   ،الجمهوق بياليد دياق العراةي

فضيالأ عز الغاً ظاهرا اةيعاق ال يرف للد داق   ،البلا الديدو

والغيياً الفيياقق بيز   اءد ييية،االعراةي العمليية ميييابيل العمليية  

مما ا ى الى توصيد ةيوق ال يرف   ،ذ يات العملة المد فضية

كميا  الصه اقتفيال عرد الدييد بيالمعدى   ،وتجيااف عمليياتهيا

وبمعدل امو ةدقه  2005( عام 14659225إذ بلغ )  ،الواةيييع

مدها ا ا ا    ،و رءع هذا بسيي ا اقتفال عوامل عد دا  ،(27،5)

وهيذا ا ى الى    ،فيال اةييييعياق الدف ال ييييا قات الدفبيية واقت

 اقتفال صافي الموءو ات الدفبية 

في معيديت امو   امسيييي مر  اكميا  الصه ان هدياليك تاا يد      

 2015( بيدميا شييييهيد العيام  2014  -2004عرد الدييد للميدا )

وهيذا  عو  الى اا فياد    ،في عرد الدييد   اذفيفي  ااا فياضييييي

ومز  لل رميل الواصد    ا(  ويق50 ياق  )  ما  اةيييعاق الدف  الى

أ في ايافاق   ثو اا فاد العواةد المالية للدولة ال ي اثرت ةييييل ا

 العام  

    

ـــياســــة النـقدـية في الـناتم المحلي االجـمالي في    //  ـثالـثا   الســ

 (2015 -2003العراق للمدة )

     ( اليجييدول  ميز  ايءيميياليي  3 يالصيه  اليميحيليي  اليديياتيج  ان   )

( مليون (26990،4إذ بلغ    2003بيااةييييعياق الثياب ية في عيام  

صييث شييييهيد هيذا العيام الحرو  والعملييات    ،  دياق عراةي

العسيكر ة وال حيا السيياةيي وما ا ج عدها مز فوضيى واايال  

اما عام   ،فضالأ عز اا فاد صا قات العراق مز الدف   ،امدي

( فيد شييييهد الداتج المحلي ايءمالي بااةييييعاق الثاب ة 2004)

( وبمعيدل  (41607،8غ في هيذا العيام  صييث بل  املحوظي  ااقتفياعي

( و ع  ر هذا المعدل هو ايعلى مع اةي مراق 54،1امو ةدقه )

وهيذا ايقتفيال    2014الدياتج المحلي ايءميالي بيايقتفيال لغيا ية  

 عو  اةيييي يا  عيد يدا مدهيا اعيا ا ت ييييد ر العراق للدف  في  

كما االصه  ،ايةييواق الدولية فضييالأ عز اقتفال اةييعاق الدف 

أ  اةيييي مر   2005ان الداتج المحلي ايءمالي تالل عام    ا ضييييا

إذ  ، 2008لكز ب يييوقا م ذبذبة وصيييويأ الى عام    ،بايقتفال

( مليون   دياق وبمعيدل امو   (51716،6بلغ تالل هيذا العيام  

 ( 6،6ةدقه )

إذ بلغ    ،هذا ايقتفال  عو  الى اقتفال اةعاق الدف  ال ام      

%( وهذا 35،8اسيييي ية هذا ايقتفيال في ةييييعر برمييل الدف  )

)ال دك [37] ااعكاس ا جابي على بعض اليباعات اية  ييا  ة

 -  2010اميا في ايعوام )  ،(18ص  ،  2008  ،المركا العراةي

إذ بلغ   ،ايءمالي بايقتفال( فيد اةيييي مر الداتج المحلي  2015

عييام   )(57751،6  2010فيي  ةييدقه  ايميو  وبيميعييدل   )5،5 )،  

( فيد شيهد الداتج المحلي  2015  -2014وصيويأ الى ايعوام )

أ صيا اأ  ( و  (72736،2  2014إذ بلغ عيام  ،  ايءميالي اا فياضييييا

عييام  (70990،3 في  مليون   ديياق  امو   2015(  وبمعييديت 

وةيييي يا هيذا    ،ال والي( على  -2،4( )3،8ةيييييال ية بلغي  )

ايا فاد  رءع الى تفشيييي ظاهرا الفسيييا  المالي واي اقو  

و تول العراق الحر  مع  اعش وكيل هيذا ايمر تاامز مع 
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ص يييول اامة مالية  اجو عدها اا فاد صا  في ةيييعر بربيل 

الدف  الذو كان له الواةع ايك ر على المواااة العامة للدولة 

 

 (2015  -2003االجمالي في العراق للمدة ) الناتم المحلي -(:3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدشرا ايص اةية لسدوات م فرةة  ،المد ر ة العامة لإلص اً وايبحاث ،ال دك المركاو العراةي -الم دق:

 )  ( تدل على االشارة السالبة . - ( م  عمل الباحثي  .2العمود ) -

 

 رابعا // السياسة النقدية وسعر الصرف في العراق.

في اذاق ال وءه احو اة  يييا  السيييوق وصيييدوق ةااون        

اصي ح  اةيعاق ال يرف   ،2004( لسيدة  56ال دك المركاو )

الثياب ية والم عيد ا ي تدسييييجو مع ال وءيهيات الجيد يدا للسييييلبية  

ة  لذلك فيد اتجه صيدال السيياةي  ،الديد ة في بداً اة  يا  مسي ير

الديد ة الى اع ما  اظام ةييييعر ال ييييرف المعوم المداق الذو  

ولكز تح  اشييراف   ،تحد ه ةوى العرد والبلا في السييوق

وقةابة ال دك المركاو لما تشييكله ال غيرات في مسيي وى ةييعر 

ال يييرف مز تداعيات على الدشييياذ اية  يييا و ل لد  عااي  

 ول عا ا  وق ةييعر ،اة  ييا ه اصييالأ مز ال شييوهات الهيكلية

فيد اف  ح ال دك المركاو اافذا ل يع وشييراً  ،ال ييرف المعوم

واصييي ح   ،الدويق ايمر كي ل دظيو عرد الديد والبلا عليه

  ماا  العملة  مثل المجال المداةيا لديل اشياقا ةيعر ال يرف 

ل وةعيات الجمهوق ال ضيييي ميية صييث تيوم الحكومية ب مو يل ميا 

 دات الدف %( مز افياتها عز ذر ا اةيي  دال عاة70 ياق  )

  ،الم دق بالدويق مع ما  د جه ال دك المركاو مز الد داق

 

وان ميا   حميل علييه ال ديك المركاو مز عملية اءد يية ليياً هيذه 

الم يا لية  كون ال راكو ايص يياذي ايءد ي ليدى ال ديك المركاو 

  ، )ةييييعيد ع يد اجو الع يدلي وتلييل اةييييمياعييل[38]العراةي  

 ( 190ص ،2017

فييد عملي  السييييلبيات الدييد ية في العراق على ال ركيا  ومز ثو

ي ةيييعر ال يييرف للد داق  في ضييي   ال غيرات ال ي تحدث ف

والذو اث    فاعلي ه  ،العراةي  لذا فيد ت ع  ةياةة ماا  العملة

ذلك    ،في السيييبرا على تيل ات ةييعر ال ييرف للعملة المحلية

ما  ،مز تالل ال وةييع في الياعدا ال  ييد ر ة للمواق  الدفبية

أ ليدعو موءو ات   تعو  بيه مز عملية اءد يية تشييييكيل كيامالأ مهميا

ال ي عظمي  مز ةيدقا ال ديك المركاو على   ال ديك المركاو

تحييا ايةيي يراق في ةييعر ال ييرف واة رابه مز ةييعر ال دك  

%( مز الضييييغوذ  25المركاو الى ام  يييياص ما اسيييي  ه )

  ،( 8ص ،2013  ،)ما ح شي يا و الا شياكر [39]ال ضي مية 

 2003( بعيد ال غير السيييييياةييييي عيام  4و الصه مز الجيدول )

ل ةييييعر ال ييييرف اليد دياق مييابيل اليدويق بفعيل ظروف ااقتفي
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فييد اا فض   ،افرا  المج مع  ،الحر  وال وةعيات ال شيييياؤميية

الى   2003(   داق عام  1896ةييعر ال ييرف الرةييمي مز )

اميا ةييييعر   ،مييابيل اليدويق الواصيد   2005(   دياق عيام  1453)

بعيد  2004( عام 1453ال ييييرف الموااو فييد اا فض الى )

-24،7) ( او بمعدل امو ةدقه )930) 2003  ان كان في عام

ةيد ءياً هيذا ال حسييييز في ةيمية اليد دياق العراةي ا يجية تيأثير  و

مجموعية مز العواميل ةيييياعيدت على عمليية اةيييي  يدال العملية  

الييد مية بعملية ءيد يدا ت ميا بمواصييييفيات عياليية اا ت مز ثيية  

الجمهوق في الد داق العراةي ومز ال يييعوبة تاو رها فضيييالأ 

  العلدي اليومي للعملية ايءد يية اليذو ةييييياعيد مز عز الماا

)باةيو ع دالها و [40]ال  فيج مز ال يل ات في ةيعر ال يرف 

االصه ان ةيمية   2006اميا في عيام    ،(4ص  ،2007  ،صسييييز

ةييييعر ال ييييرف الدويق   الد داق العراةي تدهوقت فيد اقتفع

لدويق  لاما ةييعر ال ييرف   ،ا(   داق1467ميابل الد داق الى )

أ الى ) ( بعيد ان  1475مييابيل اليد دياق الموااو فييد اقتفع ا ضييييا

وليد ترتا على ةييياةيية  ،ا(   داق1453) 2004كان في عام 

ةيعر ال يرف تفاوت بيز السيعر الرةمي المحد  مز ة ل ال دك  

اصيي ح ةييعر  2007ففي عام  ،المركاو وبيز ةييعر ال ييرف

صيث اصيي ح ةييعر   ، داق(   1255صييرف الدويق الرةييمي )

بعد ان كان  2007في عام   ا(   داق1267ال ييرف الموااو )

 اكما االصه ان هدالك اة يراق  ،2006في عام    ا(   داق1475)

( ا يجة 2011 -  2009في ةييعر ال ييرف الرةييمي لسعوام )

ال حسيييز في ايوضيييال ايمدية ال ي شيييهدها العراق في تلك  

شيهد اا فاضيا في معدل    اما ةيعر ال يرف الموااو فيد   ،المدا

 2009صييث بلغ معيدل الدمو في عيام    ااعوام،الدمو تالل تليك  

 ( -0،2فيد بلغ معدل الدمو ) 2011( اما في عام -1،7)

دالصه ةيييعر ال يييرف الرةيييمي بلغ ف 2012اما في عام      

اما ةيييعر ال يييرف ، 2015( ليسييي ير في اها ة المدا 1167)

أ في هذا العام ف 2012الموااو في عام  صيث بلغ ،شيهد اقتفاعا

ا يجة الا ا ا في البلا على الدويق بسيييي ا  ا(   داق1233)

مما اثاقت  ،ايامة اي رااية وتعرضييها للعيوبات اية  ييا  ة

 ران ا يجة الم اوف ل هر ا الدويق مز السوق العراةية الى ا

يتسييييال عملييات تحمييل ايموال في العراق عز ذر ا ماا  

  ،( 161ص ،2015 ،)ا  ا ةاةييو شييددو[41]العملة ايءد ية  

فيييد اقتفع ةييييعر ال ييييرف 2015  -2013امييا ايعوام )  )

كميا   ،(2،7وبمعيدل امو ةيدقه )  ا(   دياق1247الموااو الى )

 ( 4م يز في الجدول قةو )

 (2015 -2003 الصرف الرسمية والموازية للدوالر مقابل الدينار العراقي للمدة )أسعار  -:4)جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعدا    ،ال ياق ر اية  يا  ة السيدو ة لل دك المركاو العراةي ،المد ر ة العامة لإلص ياً وايبحاث ،ال دك المركاو العراةي  -الم يدق:

 م فرةة 

 تدل على االشارة السالبة.)   ( .   ( م  عمل الباحثي .3العمود ) -
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 -المبحث الثالث:

 الجانب العملي

 مراحل بناء و تقدير األنموذج القياسي -اوال :

 مراحل بناء األنموذج القياسي المتعدد.  -اوال :

 مرحلة توصيف النموذج : -1

بديياً   في  المراصييل  اهو  تعييد مز  المرصليية  هييذه  اياموذو ان 

لذا   بلا تحد د الم غيرات اية  ييا  ة ال ي ةييوف    ،اليياةييي

ومز ءياايا لتر  جيا   ،  و تييد رهيا وتحليلهيا هيذا مز ءياايا

تحد د الم غير ال ابع والم غيرات المسيييي يلة ال ي ةييييوف تؤثر 

تيالهيا في ااموذو اياحيداق ال بي    وال ي ةييييوف   و ا  ،علييه  

الديد ة في الدمو اية  يييا و في الم عد  وهي) اثر السيييياةييية  

 ( 114ص ،2014،) عذقاً باةو ءال  الّا ا وّ [42]العراق(

ًأ على ما تيدم توءد هداك اوعيز مز الم غيرات   -وهي : ،وبدا

تسمى بعدا تسميات مدها: ) م غيرات   ،م غيرات تاقءية -1

وكما هو  ،م غيرات مسي يلة (  ،م غيرات تفسيير ة  ،توضييحية

ال وضيييييحيية او ال فسييييير ية هي ااكثر   ةمعلوم ان تسييييميي

كما ان الم غير المسييي يل   حد  ةيم ه بعدا عوامل   ،اا شييياقاأ 

 وتكون تاقو الدموذو  

أ ما تسييييمى     ،م غيرات  اتلية تيع  اتل الدموذو -2 و ال ا

كميا ان الم غير ال يابع على   ،)الم غير او الم غيرات ال يابعية (

قءية(    حد  ةيم ه  عكف الم غير المسييي يل )الم غيرات ال ا

)ع يد الكر و المشييييهيدااي وعلي  [43]  ،مز  اتيل الدموذو

 ( 76ص ،2016،ها و

 مرحلة التقدير : -2

إذ   و  ،هذه المرصل الثااية مز مراصل بداً اياموذو اليياةيييي

تييد ر معلميات وفا البرق ايص ييييياةيية وذليك بيأةييييلو   

بأع  اق ااها مز افضيييل البرق للح يييول    ،(Linear)تبي

 على ا اةج ةياةية ءيدا  

 

 مرحلة االختبار: -3

في هيذه المرصلية  جرو ات  ياق المعلميات المعبياا وذليك مز 

تالل المعا ير اية  يييا  ة )وال ي تع مد على اشييياقات وةيو 

مز ثو ت حد  العالةة بيز و ،المعلمات وفا الدظر ة اية  يا  ة

والمعا ير ايص ييياةية )والذو   ،الم غيرات ال ابعة والمسييي يلة(

تالل ايت  ياقات   وذليك مز  ، عدي ميدى اع ميا  ية المعلميات

 ،( 2Rوات  اق ،Fوات  اق  ،Tايص ييياةية الم مثلة   ات  اق  

اليييياةييييييية )مدهييا ات  يياق     ،( Durbin-Watsonوالمعييا ير 

    (115ص ،2014،)عذقاً باةو ءال  الّا ا وّ [44]

 تقدير وتحليل األنموذج القياسي -ثانيا :

ان ال ياصثيز اةيييي  يدميا ااموذو اياحيداق ال بي الم عيد  وذليك  

لمعرفية ميدى تيأثير او مز الم غيرات المسيييي يلية في الم غير 

ال ابع )السييييياةيييية الديد ة وتأثيرها في الدمو اية  ييييا و في 

م غيرات اترى وذليك للوصييييول الى    فضييييال عزالعراق(  

مز اكثر إذ  عيد اموذو تحلييل اياحيداق الم عيد     ،ءييد   ااموذو

أ، و ه و اموذو اياحداق   ا وات ال حليل ايص ييياةي اةييي  داما

ال ييابع   الم غير  ب يييد ر العالةيية بيز م غير كمي وهو  الم عييد  

أ    ،وعيدا م غيرات كميية اترى وهي الم غيرات المسيييي يلية علميا

 ( spssان ال راامج المعالج هو ال راامج المشهوق )

ًأ على ميا تييدم  مكز اآلن تحيد يد ا برا الم غيرات ال ي  وبديا

لذلك فيد تو اةيي عمال تمسيية م غيرات في هذا    ،ةييوف ت حث

   -ال حث تمثل  باآلتي :

الداتج المحلي ايءمالي بااةيييعاق الثاب ة و رما لها  -1

 ( Yiبالرما )

عرد الدييد بيالمعدى الضيييييا و رما ليه بيالرما   -2

(1X ) 

عرد الدييد بيالمعدى الواةييييع و رما ليه بيالرما   -3

(2X ) 

 ( 3Xال رف و رما له بالرما )ةعر  -4

 ( 4Xمعدل ال ض و و رما له بالرما ) -5

( في هيذا ال حيث GDPإذ  مثيل الدياتج المحلي ايءميالي )      

اما بييية الم غيرات ف مثل الم غيرات المسيييي يلة  ،الم غير ال يابع

(Independent-Variablies)،  مياةه بمال يز الداااير 

ومما تيدم  مكز ك ابة اااموذو الميدق لل ييييغ اعاله كاآلتي :

 

(𝐲𝐢 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐱𝟏 + 𝛃𝟐𝐱𝟐 + 𝛃𝟑𝐱𝟑 + 𝛃𝟒𝐱𝟒 + 𝛆𝐢)  
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 صيث إن :

iY: يمثل معدل   الناتم المحلي االجمالي باألسـعار الثابتة(

 النمو االقتصادي في العراق(.

1ⅹ :  عرض النقد بالمعنى الايق. 

2ⅹعرض النقد بالمعنى الواسع : 

 .3ⅹ .)سعر الصرف )الرسمي : 

 4ⅹ . معدل التاخم : 

  iU  . المتغير العشوائي : 

 

( العمو   2والجيدول)(  1بيايع ميا  على ال يياايات في الجيدول )

(،  1( العمو  )4( والجيدول )1( العمو )3( والجيدول )2،  1)

صيث  مكز توضييح العالةة بيز الم غيرات المسي يلة )عرد  

الديد بالمعدى الضييييا، عرد الديد بالمعدى الواةيييع، ةيييعر  

واليمي يغييير   الي ضييييي يو(،  ميعييدل  )اليرةيييييميي(،  ال يييييرف 

ال يييااييات في براييامج )GDPال ييابع) ا تييال  بعييد   ،)spss  )

المشييهوق، تو ال وصييل الى المعا لة ال يد ر ة كما في الجدول  

 ( وكما  أتي:7قةو )

 

(Yi = 6346.84-0.0001 x1 + 0.001 x2 -23.59 x3 

+193.77 x4+ui) 

 

بييز   ذر  يية  عالةيية  توءييد  اية  ييييييا و  الميديبيليا  وفا 

الم غيرات المسي يلة )عرد الديد بالمعدى الضييا، عرد 

 ،GDPالديد بالمعدى الواةع( مع الم غير ال ابع 

-لكز االصه ان اشييييياقا عرد الدييد بيالمعدى الضيييييا

)1 0.0001 x المدبا مع  وهييذا   دييافى  ةييييييال يية  ( هي 

 لديد الضييا والواةيعاية  يا و إذ ااه كلما اا ا عرد ا

 ا ا  الداتج المحلي ايءمالي، كما االصه ان اشيياقا ةييعر  

وهذا  دب ا مع المدبا اية  ا و   )-x 323.59ال رف)  

إذ كلما اا فض ةييعر ال ييرف ا ى الى ا ا ا معدل الدمو  

( x 193.77+4اية  يييا و، كما اشييياق معدل ال ضييي و )

يديه ءيدول  وهيذا ي  دب ا مع المدبا اية  ييييا و وهيذا   

 (  7قةو )

وفيا  الييذاتيي  ايقتي يياذ  مشيييييكيليية  ميز  ي  يعيياايي  ايايميوذو  ان 

 (  5( كما في الجدول )Durbin-Watsonات  اق)

ةوا العالةة بيز الم غيرات المس يلة    اإلص اةية الىكما تشير الد اةج     

( كميا في الجيدول  2Rوالم غير ال يابع وذليك مز تالل معياميل ال حيد يد)

 ،%(  فسر في اياموذو97(، وهذا  عدي ان )0.978)  ( ال ي بلغ 5)

%( مز الم غيرات المسي يلة في اياموذو  ؤثر في الم غير 97او ان )

فهو عياةيد إلى عواميل اترى %(  13ال يابع، اميا الم  يي اليذو اسيييي  يه )

وهذه  العوامل تاقو اباق  قاةييية ال اصث ال ي    ،مؤثرا في اااموذو

ي  مكز ةياةيها مز العا ات وال ياليد و  ع ر عدها بالم غير العشيواةي،  

( على  (F ( على معدو ة الدالة، كما  شييير ات  اقTكما تؤكد ات  اق )

 ( 7( و )6ل قةو )معدو ة اياموذو ككل كما ما موءو  في الجدو

(، GDPفي الم غير ال ابع ) ااآلن ا يز او م غير مسي يل اكثر تأثير

اليجييدول) تيالل  )7ميز  ةيييميية  ان  ايالصيه   )Sig( او   ) p valu )

للم غير المسيييي ييل)عرد الدييد بيالمعدى الضيييييا، عرد الدييد 

هو ضييعيج او  ( على ال والي0.191 -0.733بالمعدى الواةييع( )

الدمو اية  يييا و العراةي، وهذا ااما  دل على لو  كز له تأثير في 

تشوه اية  ا  العراةي، بيدما االصه ان ةيمة معدل ال ض و ال الغة  

%( ةيمية مي ولية في اياموذو او لهيا 5(  وهي اةيل مز )0.037)

تأثير في الدمو اية  يا و العراةي، لكز اجد ان اكثر ةيمة للم غير 

%(  5( وهي اةل مز )0.004المسيي يل هو ةييعر ال ييرف ال الغة )

 ال ي تؤثر بشكل م اشر في الدمو اية  ا و العراةي 
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 االستنتاجات     

 اية  ييا  ة السييياةييات مز الديد ة السييياةيية إن -1

  وقها في تماقس ال ي اةيي باع  ان المهمة الكلية

 ةييييعر إ تال تالل مز ال ضيييي و معديت تفض

 بعد  ما ف را في وإ اقته ال ضيي و يص واً ال ييرف

٢٠٠٣  

ان ةييعر صييرف الد داق ميابل الدويق ايمر كي   -2

ا ى إلى تغيرات صيا ا بفعيل العواميل اية  يييييا  ية 

( اة يراق 2015  -2003والسياةية، اذ شهدت المدا )

ةيييعر صيييرف الد داق بفعل ماا  العملة، اامر الذو  

ا ى إلى تحييا ايةيييي يراق السييييعرو وال يلييل مز 

 الضغوذ ال ض مية    

دياتج المحلي اإلءميالي الدفبي ا ى ت  ع مسيييياق ال -3

إلى ان اية  ييييا  العراةي  عااي مز اصا  ة شييييد دا  

الديياتج، وبيال ييالي فيأن  وات الل في بدييية تكو ز هيذا 

مز  الكثير  العراق  كلج  الديفي   موق   عليى  ايع يمييا  

 ال ساةر يقت اذ هذا الموق  في السوق العالمية 

لييد اث ي   الجياايا العملي اايه ليف ءميع ا وات   -4

لسييياةيية الديد ة تؤثر في الدمو اية  ييا و العراةي، ا

وااميا في  ةييييعر ال ييييرف ليه تيأثير ك ير في الدياتج 

فلهيا تيأثير ذفيج    اا وات،المحلي ايءميالي، ام بييية  

وهذا  عدي ان هداك تشيييوهات في اية  يييا  العراةي 

  عو  الى ةوً ا اً السياةة الديد ة بالشكل المبلو  

 

 

 التوصيات

 على للسيييبرا تعمل ان الديد ة السييياةيية على -1

 عرد بيز تحييا ال داةيا ذر ا عز الديد ة الك لة

 اليباعيز تواان إلى للوصييول المحلي والداتج الديد 

   الحيييي والديدو

ضييروقا المحافظة على ةييعر ال ييرف مز اءل   -2

تيالل  ميز  اليميحيليييية  اليعيميليية  ةيييميية  عيليى  اليميحييافيظيية 

ل يرف  مثل ةوا الماا ات اليومية للعملة ين ةيعر ا

 ال لد اية  ا  ة 

ان الب يعية الر عيية ال ي   سييييو بهيا اية  يييييا    -3

العراةي، واع ما ه على م غيرات تاقءية ءعل  بيفة 

اية  يا  العراةي اكثر عرضيه لل يدمات ال اقءية 

والضييييغوذ ال ضيييي ميية، ايمر اليذو   بليا وءو   

لالةي جابة ةيياةية ايد ة ت سيو بدقءة عالية مز الفعالية 

إلى هذه ال غيرات  ون ال أثير على اية  يا  المحلي، 

مما   بلا تبو ر الجهاا الم ييرفي ووضييع تب   

ءد دا  افعة لدمو الداتج الحيييي تاصييية  ير الدفبي 

  ون ان   اص ها اقتفال في معديت ال ض و 

  عيز على ال دك المركاو السييبرا على عرد  -4

ميية الديو  ومعيدل الدمو  الدييد مز تالل المواااية بيز ك

 الداتج المحلي اإلءمالي 

بما ااه ليف ءميع ا وات السيييياةييية الديد ة فعالة  -5

في الدمو اية  ييييا و، لذى ضييييروقو تفعيل ءميع 

ا وات السيياةية الديد ة بالشيكل الذو  حفا معدل الدمو  

 اية  ا و 
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علو اية  ييا ،  اق اهران للدشيير وال وا ع، عمان، 

2008  

و هددو، اةييياةييييات ايةييي ثماق وتحليل مدير إبراهي [18]

ااوقاق المالية ايةيييهو والسيييددات، الب عة الثااية، 

  2011توا ع المعرفة الجامعية، ايةكددق ة، 

محمد ذاةة ولترون، اةيييياةيييييات علو اية  ييييا   [19]

الجاةي والكلي، الب عية ااولى،  اق اثراً للدشيييير  

  2008وال وا ع، عمان، 

و على ةييييعر صيييي ياح اوقو ع ياس، اثر ال ضيييي  [20]

-1990ال ييييرف  ال واااي للد داق العراةي للمدا ) 

للعلوم اية  يييييا  ية    -بغيد(، مجلية كليية ا    2005

  2008(، 16الجامعة، العد  )

مدير إبراهيو هددو، اةيياةيييات ايةيي ثماق وتحليل   [21]

ااوقاق المالية ايةيييهو والسيييددات، الب عة الثااية، 

  2011توا ع المعرفة الجامعية، ايةكددق ة، 

ةيددس صميد موةيى،  وق ال دك المركاو في تحييا  [22]

ال واان اية  يا و مع اشياقا تاصية للعراق، قةيالة 

ماءسييي ير  ير مدشيييوقا، كلية اي اقا واية  يييا ،  

  2009ءامعة الكوفة، 

علي كدعان، الديو  وال ييييرفة والسيييياةييية الديد ة،   [23]

الب عة ااولى،  اق المدهل الل دااي للدشيير وال وا ع،  

  2012روت، بي

اياظو محميد اوقو الشييييمرو، الديو  والم يييياقف   [24]

للدشيييير وال وا ع،   الديييد يية،  اق اهران  والدظر يية 

  2008عمان، 

ةيددس صميد موةيى،  وق ال دك المركاو في تحييا  [25]

ال واان اية  يا و مع اشياقا تاصية للعراق، قةيالة 

ماءسييي ير  ير مدشيييوقا، كلية اي اقا واية  يييا ،  

  2009ءامعة الكوفة، 
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اياظو محميد اوقو الشييييمرو، الديو  والم يييياقف    [26]

والدظر ية الدييد ية ،  اق اهران للدشيييير وال وا ع،  

  2008عمان، 

ةددس صميد موةى،  وق ال دك المركاو في تحييا   [27]

ال واان اية  يا و مع اشياقا تاصية للعراق، قةيالة 

ماءسييي ير  ير مدشيييوقا، كلية اي اقا واية  يييا ،  

  2009ءامعة الكوفة، 

ما كل ابد مجان، اية  ا  الكلي الدظر ة والسياةة،    [28]

ترءمة محمد مد يوق،  اق المر خ للدشير، الر اد، 

 بدون ةدة 

عييل ءاةيييو ع ده، مفاهيو واظو اة  يييا  ة،  اق   [29]

  2006واةل للدشر، ايق ن،  

ع اس كاظو العمي، السيياةيات الديد ة والمالية وا اً   [30]

عة ايولى،  اق صيييفاً  ةيييوق ايوقاق المالية، الب 

  2010للدشر وال وا ع، عمان، 

ةيددس صميد موةيى،  وق ال دك المركاو في تحييا  [31]

ال واان اية  يا و مع اشياقا تاصية للعراق، قةيالة 

ماءسييي ير  ير مدشيييوقا، كلية اي اقا واية  يييا ،  

  2009ءامعة الكوفة، 

علوااي عمر واقق ةييد اصمد، اثر السيياةية الديد ة   [32]

الدمو )  على  الجااةر  صيياليية  -1990اية  ييييييا و 

(، العلوم ال جياق ية، الجااةر، قةيييييالية  ير 2014

  2016 -2015مدشوقا، 

ك يدااي ةييييييدو اصميد، اثر الدمو اية  ييييا و على    [33]

عيدالية توا ع اليدتيل في الجااةر ميياقاية بياليدول  

 قاةيييية تحليليية وةيياةيييييية، اذروصية  ير -العربيية

  2013-2012مدشوقا، 

الربييعي  [34] تليج  في فالح  ال ضيييي يو  ظيياهرا  تغييير  ي، 

ليالذيالل   اليعيراق  ميجيليية  اليعيراةيي،  ايةي  ييييييا  

اية  ا و، عد  تاص عز ال ض و و وق السياةات  

  2006المالية واية  ا  ة، بغدا ،  

[35] William boyes, Michael Melvin 

macroeconomics, 8th edition, south-

western cengage learning, USA, 2011. 

الغال ي، ةيعر ال يرف و العوامل    ع د الحسييز ءليل [36]

المؤثرا فييه وا اقتيه في ظيل ال يييييدميات الحييييية 

والدييد ية مع اشيييياقا تياصيييية الى العراق، اذروصية  

 ك وقاه، ءيامعية الكوفية، كليية اي اقا واية  ييييا ، 

2002  

ال دك المركاو العراةي، المد ر ة العامة لإلص يياً   [37]

  2008وايبحاث، ال ير ر اية  ا و السدوو، 

ةييييعيد ع يد اجو الع يدلي وتلييل اةييييمياعييل عا ا،   [38]

البليا على الديو  وفياعليية السيييييياةيييية الدييد ية في 

بعييد عييام   للعلوم  2003العراق  بغييدا   ، مجليية كلييية 

  2017، 53اية  ا  ة الجامعة، العد   

ما ح شي يا و الا شياكر، اةي ياللية ال دك المركاو  [39]

العراةي و وقه في بعض الم غيرات اية  يييييا  ية، 

كلية اي اقا واية  يا ، ءامعة واةي ، مجلة الكوت  

  2013،  11للعلوم اية  ا  ة واي اق ة، العد  

باةيو ع د الها و صسيز، السيياةية الديد ة في العراق    [40]

ايصييييالصيات وتحيد ياتهيا الجيد يدا لل ديك المركاو 

الييداةيرا   ليالةيييي يثيميياق،  اليوذيديييية  اليهيييفيية  اليعيراةيي، 

  2007اية  ا  ة، 

، اةيي شييراف مسيي ي ل اية  ييا  ا  ا ةاةييو شييددو [41]

   2015العراةي، الب عة ايولى، واة ،  

عيذقاً بياةييييو ءال  الّا يا ّو، اثر إافياق المواااية   [42]

العيامّية على بعض مؤشييييرات ال دميية ال شيييير ية في 

( ليليمييدّا  ميدشييييوقا، (2010-1991اليعيراق  ،  ييير 

2014  

ع د الكر و المشيهدااي وعلي ها و الدلفي، ةياس اثر  [43]

( 2014  -2003اإلافياق العيام في ال شييييغييل للميدا )

  2017-2016العراق صالة  قاةية،  ير مدشوقا 

عيذقاً بياةييييو ءال  الّا يا ّو، اثر إافياق المواااية    [44]

العيامّية على بعض مؤشييييرات ال دميية ال شيييير ية في 

( ليليمييدّا  ميدشييييوقا، (2010-1991اليعيراق  ،  ييير 

2014  


