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 نبذة عن مركز الرافدين للحوار
 

ي   ي العراق اليق
ُ�َعدُّ مركُز الرافدين للحوار من المرا�ز النوع�ة �ف

 واالقتصاد�ة واأل�اد�م�ة الناشطة 
َ
ها النخَب الس�اس�ة تجمُع ع� من�ب

ي توج�ه الرؤى والمؤثرة 
ي صناعة القرار والرأي العام�ف

فهو مركز  .�ف
ي (THINK TANK) فكري مستقل

، �عمل ع� َ�شِجيع� الِحوارات �ف
الشؤون الِس�اِسّ�ِة والَثقافـــ�ـة واالقتصـاد�ة ب�ـن النخـب العـراقــ�ـة؛ 
 ، ـم المجتم�ي

�
بهدف تعــ��ـز التجـــ��ـة الد�مقـراط�ة، وتحق�ـق الِسل

ات ومسـاعدة مؤسسات الدو  ي تط��ر ذاتها، من خالل تقد�م الخ�ب
لة �ف

 للحوار يّتـِسـم 
�
ات�ج�ة؛ لذا �مثل المركز صالونا والرؤى اإلس�ق

بالموضوع�ة والح�ـاد و�ـوظف مخرجاته للضغط ع� صناع القرار 
ي 

النظام  إطار وتوج�ه الرأي العام نحو بناء دولة المؤسـســات، �ف
ام  ، وس�ادة القانون، واح�ق  .حقوق اال�سانالد�مقرا�ي

ي االول من شباط 
اير(تأسس المركز �ف ي مدينة  2014) ف�ب

�ف
ي 

وىف ي الفضاء االل��ق
اض�ة �ف ف ع� شكل مجموعة اف�ق النجف األ�ش

، وقد  ف ف والمثقفني ف واأل�اد�ميني تضم عددا محدودا� من الس�اسيني
، ليتم إ�سابها الصفة القانون�ة عن ط��ق 

�
تطورت الفكرة الحقا
ي 

التابعة  NGO دائرة المنظمات غ�ي الحكوم�ة�سج�ل المركز �ف
ي 
 .لألمانة العامة لمجلس الوزراء العرا�ق

ي جنباته الحوار�ة أ��� " مركز الرافدين للحوار"�ضم 
اليوم �ف

ي من التوجهات الس�اس�ة واالختصاصات 
من سبعمائة عضو عرا�ق

" عراق مصغر"األ�اد�م�ة والمذاهب الدين�ة كافة، إذ �مكن �شبيهه بـ 
ة أساس�ة لمواجهة المشا�ل، اتف ف ق ف�ه الجميع ع� اعتماد الحوار رك�ي

ي بناء الوطن 
ات�ج�ة، تتناغم ورؤ�ة المركز �ف و�نتاج حلول اس�ق

ي أقسام المركز اإلدار�ة . المزدهر
موظفا من مختلف  30كما �عمل �ف

 .االختصاصات
ة تحقيق مجموعة من  ف وقد استطاع المركز خالل مدة وج�ي

سخ�ي الطاقاِت المختلفِة وتوظ�ف مخرجاتها لصالح اإلنجازات ع�ب �
ي التواصِل 

القض�ة العراق�ة، مستف�دا� بذلك من التقن�ات الحديثة �ف
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ي مركز القرار ومتجاوزا حواجز الجغراف�ا 

ي مع النخب �ف
وىف االل��ق

ي ل��ما تعيق الحوار المبا�ش  ورات األمن�ة، اليق  . والزمن وال�ف
، بل أقام مجموعة من لم �كتِف المركز بالتواصل اال ي

وىف ل��ق
النشاطات ع� أرض الواقع شملت عددا� من الندوات والمؤتمرات 
ي مجاالت متعددة 

وورش العمل والجلسات الحوار�ة التخصص�ة و�ف
ي وسوق : منها ع� سب�ل المثال ال الح�

تط��ر القطاع الم��ف
ف   األوراق المال�ة، إنضاج مشار�ــــع المصالحة الوطن�ة والتس��ة بني

ف  ي المركز واإلقل�م، تحسني ف حكوميق ي األزمات بني
الفرقاء والتوسط �ف

 ، ف وقراط�ة اإلدار�ة والروتني القطاعات الخدم�ة والتخلص من الب�ي
، إضافة إ� استقراء العد�د من الملفات  ي

ي والغذاىئ
تحقيق األمن الماىئ

ي  ول والعالقات الخارج�ة والحشد الشعيب الشائكة كالدستور والب�ق
هاوالمنافذ ا  .لحدود�ة واالستثمار والرعا�ة االجتماع�ة وغ�ي

ف�ما �عد ملت�ق الرافدين للحوار معلما بارزا ضمن ا�شطة 
ي العراق، واال��� سعة وتنظ�ما، 

المركز والذي �عد االول من نوعه �ف
ي تهم البلد،  ي القضا�ا اليق

ف صناع القرار �ف و�ــهدف ا� اثراء الحوار بني
ف وتع��ز النقاشات �شأنها،  اء واأل�اد�ميني ات مع الخ�ب  .وتبادل الخ�ب
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 رؤ�ة المركز
ي تتالقح عندها آراء النخب وصناع  المركز هو المحطة اليق
القرار بجميع أط�افها الس�اس�ة والدين�ة والقوم�ة، وِ�َما يوفر من بيئة 
ف تلك اآلراء،  كة بني ُن إ�جاد الفضاءات المش�ق حوارّ�ة إ�جاب�ة ُتْحسِّ

ي بناء بل
 .ٍد مزدهرو�سهم �ف

 
 رسالة المركز 

ف النخب   �شجيع وتنم�ة الحوارات الموضوع�ة والجادة بني
العراق�ة وصناع، القرار بما �عزز التج��ة الد�مقراط�ة، و�حقق السلم 

ي العراق
، والتنم�ة المستدامة �ف  .المجتم�ي

 
  أهداف المركز  

 :�س� المركز ا� تحقيق جملة من االهداف منها
االجتما�ي والعمل ع� ادامته، عن ط��ق �شجيع تحقيق السلم  •

ف النخب العراق�ة، ضمن قواعد  الحوار البناء والتبادل الفكري بني
 .واطر وطن�ة شاملة

ي المجتمع، عن ط��ق  •
تع��ز الشعور بالمسؤول�ة الوطن�ة �ف

صناعة رأي عام باتجاە ادامة التج��ة الد�مقراط�ة، والحفاظ 
ف ع� عالقة متوازنة، وثقة متب ف النخب من جهة، و�ني ادلة بني

 .اجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى
ي وضع حلول للمشكالت  •

مساعدة مؤسسات الدولة وهيئاتها �ف
ي تواجه عملها، من خالل تقد�م الدراسات واالستشارات  اليق

ف  ف متخصصني ات�ج�ة من قبل باحثني  .والرؤى االس�ق
ف ال��انات الس�اس�ة و  • كات بني االجتماع�ة، توسيع قاعدة المش�ق

عن ط��ق توف�ي بيئة حوار�ة محا�دة وموضوع�ة، توجه الحوار 
ي 
 .الصالح العام للوطن والمواطن بما �صب �ف
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 الوسائل

ه يتوسل الوسائل االت�ة 
َّ
 :من أجل تحقيق أهداف المركز فإن

ي  •
إقامة المؤتمرات والندوات والملتق�ات التخصص�ة �ف

واالقتصاد�ة والثقاف�ة، المجاالت الس�اس�ة واالجتماع�ة 
 .وتوف�ي التغط�ة اإلعالم�ة المناسبة لها ومتابعة مخرجاتها

جمة والمجالت والصحف  • إصدار ال�تب المؤلفة والم�ق
والمنشورات والبحوث باللغة الع���ة او باللغات األخرى، 

 
�
ون�ا ، أو ال��ق

�
ها ورق�ا  .و��ش

ا�ات للتعاون وتوقيع مذكرات تفاه • ـم مع عقُد اتفاقاٍت و�ش
ي  المؤسسـات والمنظمـات والمرا�ز المحل�ة والدول�ة اليق

ك مع توجهـات المركز  �ش�ق
�
 .تحمُل توجهـاٍت وأهدافا

ي  •
عقد اتفاق�ات مع الجامعات وال�ل�ات رف�عة المستوى �ف

ي 
كة �سهم �ف العراق وخارجه؛ إلقامة فعال�ات علم�ة مش�ق

 .تحقيق اهداف المركز
ات العلم�ة والفك��ة والثقاف�ة، إ�شاُء دوائر البحوث والدراس •

ي تعزز  و�شك�ل اللجان المتخصصة الدائمة او المؤقتة، اليق
ي 

ي تحقيق أهداف المركز �ف
حركة البحث العل�ي بما �سهم �ف

ق األوسط ي تخص العراق ومنطقة ال�ش  .القضا�ا اليق
، سواء أ�ان  • ف ف المختلفني عقد حلقات الحوار والتفاهم بني

 
�
؛ لتط��ر آل�ات فهم االخر   اختالفهم إثن�ا أم عرق�ا

�
أم س�اس�ا

كات الوطن�ة، وجعلها قاعدة  كمقدمة ال�تشاف المش�ق
ق لتحقيق االندماج االجتما�ي 

ّ
ي حوار بناء خ�

 .االنطالق �ف
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 الخالصة
ت    � ي جانب الصادرات ب التجارة العراق�ةتم�ي

كز عا�ي �� �ق
) ع� سلعة Herfindahl-Hirshman Indexبحسب مؤ�ش (

ي الناتج و  معينة و�ي النفط،
ارتفاع �سبة إسهام الصادرات ��

. قابل  ادات المح�ي االجما�ي ي جانب االست�ي
هذا التن��ــــع العا�ي ��

ادات إ� (  ).GDPحسب المؤ�ش ذاته. مع ارتفاع �سبة االست�ي
ولتسل�ط الضوء ع� التجارة العراق�ة فقد تم دراسة ترك�ا و�يران 

. ارتفعت ق�مة 2003إذ انتعشت التجارة معهما بعد عام 
ادات من ترك�ا من نحو (  ا� نحو 2004%) عام 8.5االست�ي

ادات العراق�ة، وانتقل  2017%)عام 23.3( من اجما�ي االست�ي
ك�ة من  ي سلم است�عاب الصادرات ال�ق

ترت�ب السوق العراق�ة ��
ولعب  .2013) عام 2إ� المرتبة ( 2004) عام 9المرتبة (

ي 
ي دورا ��

ك�ة وارتفاع ق�مة الدينار العرا�ق ة ال�ق انخفاض ق�مة الل�ي
ة وارتفاع ق�مة الدينار أصبح مجم�ع انخفاض ق�مذلك إذ  ة الل�ي

� سعر . %)260( و�ش�ي معامل االرتباط العك�ي المرتفع بني
ادات العراق�ة من ترك�ا  � االست�ي �ف الدوالر/الدينار و�ني
� سعر �ف الدوالر/  ومعامل االرتباط الطردي المتوسط بني
� تؤدي إ� تغ�ي  ة و�ينها ا� أن تحركات أسعار �ف العملتني الل�ي

ي 
ادات العراق�ة من ترك�ا.  مهم ��  حجم االست�ي

و�المقابل شهدت التجار�ة العراق�ة اإليران�ة �ي األخرى  
ادات العراق�ة من إيران  انتعاشا واضحا إذ ارتفعت �سبة االست�ي

ي عام  2004%) خالل عام 3.3من نحو (
ما  2018لتصل ��

ادات العراق�ة ووصلت ا� 14.5�سبته ( %) من إجما�ي االست�ي
%) من إجما�ي الصادرات اإليران�ة. وشهدت ق�مة ال��ال 6.1(

ا فقد بلغ مجم�ع انخفاض ق�مة ال��ال  ي انخفاضا كب�ي
اإليراي�

ي بالسعر الموازي وارتفاع ق�مة الدينار بالسعر الموازي 
اإليراي�

� سعر �ف الدوالر/الدينار 558( %)، وكان معامل االرتباط بني
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ادات العراق�ة من إيران ع ك�ي وقوي وان سعر �ف واالست�ي
الدوالر/ال��ال قوي وطردي �ش�ي إ� أن تغ�ي سعر �ف الدوالر 

ادات العراق�ة من إيران.  ي االست�ي
 يؤدي إ� تغ�ي مهم ��

ي امام  مرا�مة االحت�اط�اتاما موقف  وسعر ال�ف األجنيب
ي تنازل خالل الدينار 

فان �سب مرا�مة االحت�اط�ات كانت ��
ي  ي  المدة المدروسة اليق

ات إذ كانت �� تمت تجزئتها ا� ثالث ف�ق
%) 15) (2013 - 2010%) و(58) (2009 - 2004المدة (

ي �ش�ي ا� شدة وكثافة استخدام 2-) (2018 - 2014و( %) واليق
ي امام الدينار  ي الدفاع عن سعر ال�ف األجنيب

االحت�اط�ات ��
 . ي

 العرا�ق
ة المثال�ة لتخف�ض ق�مة الدينا ر وختاما فقد كانت الف�ق

 � ة الثان�ة ول�ن البنك المركزي لم �ستجب، وحني ي �ي الف�ق
العرا�ق

ي 
ي تعرض خاللها االقتصاد العرا�ق ة الثالثة واليق جاءت الف�ق

للصدمة المزدوجة ام� التخف�ض واجبا ول�ن البنك المركزي 
ي الدفاع عن سعر ال�ف ع� حساب 

لم �ستجب واستمر ��
ي أواخر 

وهو قرار  2020عام االحت�اط�ات، حيق جاء القرار ��
ات التجارة واالحت�اط�ات وان كان  ي ظل تحل�ل متغ�ي

صحيح ��
� وضع الموازنة  ي االجل القص�ي ع� تحسني

متأخرا وس�عمل ��
ادات  ي االجل المتوسط والط��ل ع� تقل�ل االست�ي

العامة و��
وعل�ه فانه من و�شجيع المنتج المح�ي وتوف�ي فرص العمل. 

ورة االبقاء ع�  اجع عنه إذ ال�ض السعر الجد�د وعدم ال�ت
ة.  تب عل�ه مشا�ل كث�ي   ست�ت
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 المقدمة
�عــــد ســــعر الـ�ـــف المفتـــــاح الرمــــزي للس�اســــة االقتصــــاد�ة ال�ل�ـــــة 
ي �شـــــاط 

�� 
�
للبلـــــد، وتـــــتج� أهم�ـــــة ســـــعر الـ�ــــف ل�ونـــــه مركـــــزا� محور�ـــــا

الس�اســات النقد�ــة والمال�ــة والتجار�ــة، فعــ� صــع�د الس�اســة النقد�ــة 
ي ترجمــة س�اســاتها �شــكل ســعر ا

ي �ســاعدها �� لـ�ـف االداة الرئ�ســة الــيق
%) 98النظ��ـــة إ� التطب�ق�ـــة، أمـــا عـــ� صـــع�د الس�اســـة المال�ـــة فـــإن (

ي وعل�ــــه فــــإن التقلبــــات  مــــن ايــــرادات الموازنــــة العامــــة �ي بالنقــــد االجنــــيب
ي اعــــــداد الموازنــــــة 

ي كم�ــــــة وق�مــــــة ســــــعر الـ�ـــــف تــــــؤثر ��
ي تحــــــدث �� الــــــيق

 الحكوم�ة. 
س�اســـــــة التجار�ـــــــة فـــــــإن االنكشـــــــاف عـــــــ� العـــــــالم أمـــــــا بخصـــــــوص ال

ي 
ادات زاد مــــن أهم�ــــة ســــعر الـ�ـــف �� ي واالعتمــــاد عــــ� االســــت�ي الخــــار�ب

� الجــــزء األ�ــــ�ب مــــن المعــــروض الســــل�ي وجعــــل مــــن ســــعر الـ�ـــف  تــــأمني
ي تحد�د أسعار السلع المتاجر بها، وأسـعار مـدخالت االنتـاج 

األساس ��
ي مجـــــــال انتــــــاج الســـــــلع غــــــ�ي المتــــــا

ي تــــــدخل �� جر بهـــــــا، كمــــــا أن لتلـــــــك الــــــيق
ي اتجاهات سعر ال�ف وهـو مـا �عـ�ي أهم�ـة مركبـة 

ا� �� الس�اسات تأث�ي
ي النشاط االقتصادي. 

 لسعر ال�ف ��
كز هـــذا البحـــث عـــ� دراســـة مشـــكلة رفـــع ســـعر الـ�ــف  وعل�ـــه ســـ�ي
� الجانـــــب األول �ـــــدور حــــــول  ي مــــــن جـــــانبني

ي امـــــام الـــــدينار العـــــرا�ق األجنـــــيب
ي حـــــول التجـــــ

ي الجـــــوار ترك�ـــــا االحت�اط�ـــــات والثـــــاي� ارة، الســـــ�ما مـــــع دولـــــيق
 وايران. 

  



ي امام               16 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق
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 المبحث األول
ي ومرا�مة  

ي امام الدينار العرا�ت سعر ال�ف األجنيب
 االحت�اط�ات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ي امام               18 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق
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وأثـــــر حصـــــول الســـــلطة النقد�ـــــة عـــــ� اســـــتقاللها  2003بعـــــد عـــــام 
بـــات المركـــزي  2004) لســـنة 56بموجـــب قـــانون البنـــك المركـــزي رقـــم (

المســؤول عــن ســعر الـ�ـف وادارتــه، والــذي اســتطاع مــن خــالل أدواتــه 
 Exchangeالنقد�ــة التقل�د�ــة والمســتحدثة تقلــ�ص فجــوة الـ�ـف (

Gap سعر ال�ف الرس�ي (سعر النافذة) وسـعر � ال�ـف المـوازي ) بني
)Parallel Exchange Rate والســـــ�ي إ� تقل�ـــــل االخـــــتالالت (

ي الســــوق العراق�ــــة قبــــل 
ي كانــــت حاصــــلة �� ، و�فعــــل 2003الســــع��ة الــــيق

ي اطـــار 
�ــها المركـــزي مـــن الحكومـــة �� ي �شـــ�ق فـــائض العوائـــد الدوالر�ـــة الـــيق

) الــــــــــديناري وتــــــــــرا�م االحت�اط�ــــــــــات Monetizationعمل�ـــــــــة التنق�ــــــــــد (
 2018-2004ى دعم ق�مة العملة ع� مدار مـدة الدراسـة األجنب�ة جر 

ي : 
 وهذا الدعم مر بمراحل �مكن تقس�مها ع� النحو اآليق

 )2004-2009المرحلة األو� (
 لــــــدى الســــــلطة النقد�ــــــة وهــــــو 

�
كــــــان هــــــدف هــــــذە المرحلــــــة واضــــــحا

ة  � ي بوصــــــــفه ركــــــــ�ي
ي ق�مــــــــة الــــــــدينار العــــــــرا�ق

اســــــــتعادة الثقــــــــة واالســــــــتقرار ��
قتصاد�ة وخلق بيئـة اسـتثمار�ة مالئمـة للتوجـه نحـو لتحقيق التنم�ة اال

. واســتطاعت الســلطة النقد�ــة  ي عــال�ي
االنــدماج مــع نظــام مــا�ي وم�ــ��

) مــــــــن 2004-2009تخفـــــــ�ض ســـــــعر الـ�ــــــف الرســـــــ�ي خـــــــالل المـــــــدة (
ي الجــدول ( 1170)) دينــار ل�ــل دوالر إ� (1453(

�� � )، 1دينــار كمــا مبــني
ي انخفاض سعر ال�ف 

) دينـار إ� 1454الموازي مـن (واجهُه ا�ساق ��
) دينــــار للمــــدة ذاتهــــا، وهــــو مــــا ترتــــب عــــ� إثرهــــا انحســــار 1182حــــوا�ي (

� الســـع��ن بحـــدود ( %) أو أدي� منـــه، و�ي أدي� مـــن 1فجـــوة الـ�ــف بـــني
ي تقــــدر بنحــــو ( %)، فضــــً� عــــن ارتفــــاع 2النســــبة المع�ار�ــــة الدول�ــــة والــــيق

ي بحـــــــــــدود (
ســـــــــــ�ي ونحـــــــــــو %) بالســـــــــــعر الر 4.48ق�مـــــــــــة الـــــــــــدينار العـــــــــــرا�ق

 %) بالسعر الموازي للمدة ذاتها. 3.89(
 
 
 
 



ي امام               20 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق

ي الرس�ي 1جدول (
�ي تجاە الدينار العرا�ق ): مسار سعر ال�ف الدوالر االم�ي

 )2004-2018والموازي للمدة (
 

 السنة

سعر 
ال�ف 
 الرس�ي 
Au.P)( 

دينار/ 
 دوالر

سعر 
ال�ف 
 الموازي
Pa.P)( 

دينار/ 
 دوالر

�ات  مش�ق
البنك 
 المركزي
(مليون 
 دوالر)

معدل نمو 
�ات  المش�ق

(%) 

مب�عات 
 البنك

 المركزي
(مليون 
 دوالر)

االحت�اط�ات 
 االجنب�ة

 (مل�ار دوالر)

معدل نمو 
االحت�اط�ات 
 االجنب�ة(%)

2004 1453 1454 901 - 293 7.9  

2005 1469 1472 10402 1054.4 6108 12.2 54.4 

2006 1467 1475 14930 43.5 10462 18.1 48.3 

2007 1255 1267 16912 13.2 20605 30.4 67.9 

2008 1193 1203 45850 171.1 25869 49.2 61.8 

2009 1170 1182 23013 (49.8) 33992 44.3 (9.90) 

2010 1170 1185 41004 78.1 36171 50.6 14.2 

2011 1170 1196 51003 24.3 39798 61 20.5 

2012 1166 1233 57004 11.7 48649 70.3 15.2 

2013 1166 1232 62000 30.4 53231 77.4 10.02 

2014 1188 1214 47515 (23.3) 51728 66.3 (14.3) 

2015 1190 1247 32450 (31.7) 44304 53.7 (19) 
2016 1190 1275 25653 (20.9) 33524 45.3 (15.6) 

2017 1190 1258 40355 57.3 42201 49.3 8.8 

2018 1190 1208 52229 29.4 47133 64.7 31.2 

ات االحصائ�ة  ، الن�ش ي
تم اعداد الجدول استنادا ا�: البنك المركزي العرا�ق

 .السن��ة، اعداد متفرقة
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ي فجــــــــــوة الـ�ـــــــــف وتحقيــــــــــق االســــــــــتقرار       
إن هــــــــــذا االنحســــــــــار ��

الســــعري �عــــزى إ� عوامـــــل ادار�ــــة واقتصــــاد�ة مـــــن هــــذە العوامـــــل 
 االدار�ة: 

ي  -
ـــــ�ن االول  15اســــــتبدال العملــــــة المحل�ــــــة القد�مــــــة �� ـ ��ش

ي (يناير)   15 – 2003(أ�ت��ر) 
 .2004كانون الثاي�

ي  -
اء العملــــة األجنب�ــــة �� ��ن ـشــــ�  4اعتمـــاد نافــــذة بيــــع و�ش

 .2003االول (أ�ت��ر) 
ي بلغـت نحـو ( - ) سـعر 11إلغاء تعدد�ـة أسـعار ال�ـف والـيق

 �ف. 
رض والطلـــــب عـــــ� تلــــك العوامـــــل االدار�ـــــة عززهـــــا ســــلوك العـــــ

ي جانــــب العــــرض كانــــت قــــدرة المركــــزي عــــ� 
العملــــة األجنب�ــــة، فــــ��

تلب�ــــة طلــــب القطــــاع الخــــاص مــــن العملــــة األجنب�ــــة دون أن �كــــون 
ي انحســـــــار فجـــــــوة الـ�ــــــف 

ي الطلـــــــب عل�ـــــــه، أثـــــــر ��
هنـــــــاك فـــــــائض ��

� ســـعر بيـــع المركـــزي  بحـــدود متدن�ـــة وأصـــبحت تعكـــس الفـــرق بـــني
ة ،  للـــدوالر إ� المصـــارف وق�ـــام االخــــ�ي � بب�عـــه إ� طالب�ـــه النهــــائيني

�ات المركــزي مــن الــدوالر تقــدر  ي الوقــت الــذي كانــت ف�ــه مشــ�ق
و��

) مل�ــار 113) مل�ــار دوالر كانــت مب�عاتهــا تقــدر بنحــو (139بنحــو (
ي عرض العملة األجنب�ـة 2004-2009دوالر للمدة (

) هذا الضخ ��
ي اطـــــار 

�قابلـــــُه ســـــحب كث�ـــــف للســـــيولة النقد�ـــــة وهـــــو مـــــا �صـــــب ��
، وقـــــــــد تمكنـــــــــت )Sterilization ()1س�اســـــــــة البنـــــــــك التعق�م�ـــــــــة (

ي 
السلطة النقد�ة من بناء االحت�اط�ات �شكل متنا�ي إذ وصـلت ��

) مل�ـــــــار 7.9) مل�ـــــــار دوالر بعـــــــد ان كانـــــــت (49.2ا� ( 2008عـــــــام 
وكـــــان معـــــدل �ســـــب نمـــــو االحت�اط�ـــــات للمـــــدة ، 2004دوالر عـــــام 

ر أن انخفــــاض مــــن جانــــب آخــــ %)،58بلــــغ نحــــو ( 2008 – 2004

                                           
ض ســـــعر الـ�ــــف ، الـــــدل��ي عــــوض فاضـــــل اســــماع�ل  (1)  ي ومث�لـــــه الرســـــ�ي نحـــــو التقـــــارب بــــني

الســـــو�ت
�ي  ي تجاە الدوالر االم�ي

 للدينار العرا�ت
�
،  46، مجلة العلوم العراق�ة االقتصاد�ة ، العـدد  المثبت اسم�ا

 .32م ، ص2015



ي امام               22 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق

معدل التضخم منح اشارات حق�ق�ة لسعر الفائدة باالرتفاع وهو 
ي تغيـ�ي سـلوكهم 

ما أع� ثقة أ��ب لـدى حـائزي السـيولة النقد�ـة ��
 النقدي تجاە الطلب الديناري وارتفاع ق�مته. 

وخــــــــالل هــــــــذە المرحلــــــــة اســــــــتطاعت الس�اســــــــة النقد�ــــــــة مــــــــن 
 :  تحقيق ثالثة امور �ي

ي وانخفــــــــاض معــــــــدل اســــــــتعادة ق�مــــــــة الــــــــدين •
ار العــــــــرا�ق

�ة واحدة.   التضخم إ� مرتبة ع�ش
ي تثب�ــــــت  •

تكــــــ��ن احت�ــــــا�ي نقــــــدي أعطاهــــــا الح��ــــــة ��
 سعر ال�ف الرس�ي 

ي  •
تـــــــــرك للطلــــــــــب تحد�ــــــــــد ال�م�ـــــــــة المعروضــــــــــة منــــــــــه ��

 السوق. 
ي هــــذە 

� أن نظــــام ســــعر الـ�ـــف �� ولهــــذا يــــرى بعــــض المتتبعــــني
ظـام ال�ـف ) هـو نDe factoالمرحلـة بحكـم التعـامالت الفعل�ـة (

الثابـــت، بينمـــا يـــرى أخـــرون أنـــه نظـــام التعـــ��م المـــدار، و�ع�ـــدا� عـــن 
انتهــت لتبــدأ  )2(جــدل االنظمــة فــإن حركــة ســعر الـ�ـف العمود�ــة

 مرحلة أخرى. 
 

 )2010-2013المرحلة الثان�ة (
تكونــــت قناعــــات لــــدى الســــلطة النقد�ــــة بــــأن مســــتوى ســــعر  
النقد�ـــــة رف الـــــذي تحقـــــق �خـــــدم الهـــــدف الـــــرئ�س للس�اســـــة ـالصـــــ

ي تحقيـــق االســـتقرار الســـعري لتبـــدأ الحركـــة االفق�ـــة
 )3(والمتمثـــل ��

ي هـــذە المرحلــــة بعـــرض العملــــة 
لســـعر الـ�ـــف، وا�ـــت�� المركــــزي ��

ي تضمن له تنف�ذ س�استه تجاە سعر ال�ف وضمان  األجنب�ة اليق
� ســــعر  اق بــــني اســــتقرارە ضــــمن حــــدود معينــــة، ومــــن هنــــا بــــدأ االفــــ�ق

� الـــرغم مــــن ثبـــات ســــعر الـ�ـــف الـ�ــف الرســــ�ي والمـــوازي، فعــــ
                                           

 الحركة العمود�ة تتمثل بانخفاض سعر ال�ف عمود�ا.  2
� سعر ال�ف الرس�ي والموازي .  3 ي الفرق بني

 الحركة االفق�ة �ي التوسع ��
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) دينــــارا� ارتفــــع ســــعر الـ�ـــف المــــوازي إ� 1170الرســــ�ي بحــــدود (
، 2011) و (2010) دينـــارا� لعـــا�ي (1196) و(1185( ) عـــ� التـــوا�ي

ي الســــوق المــــوازي و�نحــــو 
ي ق�مــــة الــــدينار ��

ي تراجــــع �� وهــــو مــــا �عــــي�
ي محاولــــــــــة 2011%) لعـــــــــام 0.9و( 2010%) لعـــــــــام 0.2(

، لـــــــــذا و��
� للحفــــاظ  عــــ� اســــتقرار ســــعر الـ�ـــف وتحقيــــق فــــرق معقــــول بــــني

الســـــــعر الرســـــــ�ي والمـــــــوازي أقـــــــدم المركـــــــزي عـــــــ� تخفـــــــ�ض ســـــــعر 
ة مـن الـدوالر 1166ال�ف الرس�ي إ� ( ) دينارا� وضخ كم�ات كب�ي

) مل�ــــار دوالر و�معــــدل نمــــو ســــنوي 48عــــ�ب نافــــذة البيــــع نــــاهزت (
 بارتفـــــــــاع االحت�اط�ـــــــــا2012%) عـــــــــام 17.4قـــــــــدر بــــــــــ(

�
ت ، مـــــــــدعوما

ي الوقت الـذي ازدادت 
األجنب�ة، غ�ي أن النتائج جاءت عكس�ة ف��

%) بالسـعر الرسـ�ي انخفضـت 0.3ف�ه ق�مـة العملـة المحل�ـة إ� (
، إذ 2012%) خــالل عــام 3.09اســتنادا� إ� الســعر المــوازي بنحــو (
) دينــارا� بعــد أن كــان �قــدر 1233ارتفــع ســعر الـ�ـف المــوازي إ� (

� السـع��ن 2011) دينارا� عام 1196بـ ( ، وا�سـاع فجـوة ال�ـف بـني
 %)، فك�ف �مكن تفس�ي ذلك؟5.74إ� (

ي  إن العمــل عــ� تخفــ�ض ســعر الـ�ـف الرســ�ي للــدوالر �عــي�
ــــائ�ة لـــــدى أصـــــحاب الـــــدخل الـــــديناري،  ـ  ز�ـــــادة القـــــدرة ال�ش

�
ضـــــمن�ا

�ــة فــإن الم�ــل المتوســط لالســتهالك يــزداد  � وحســب النظ��ــة ال�ي��
ي بمعــــدل متنـــــاقص مـــــع ز�ـــــادة 

�� 
�
الــــدخل، وطالمـــــا أن هنـــــاك ضـــــعفا

ي اســـــــــت�عاب هـــــــــذا الطلـــــــــب 
مرونـــــــــة الطاقـــــــــة االنتاج�ـــــــــة المحل�ـــــــــة ��

ي  ادات اليق االستهال�ي فسوف يتم إشباعه عن ط��ق ز�ادة االست�ي
أصـبحت أرخــص بمعــي� ز�ـادة الطلــب عــ� الـدوالر، وهــذا الطلــب 
ادي االســتهال�ي فحســب بــل �متـــد  ال �قتـ�ـ عــ� الطلــب االســت�ي

، وهــــو مــــا أنعكــــس إ� الطلـــ � ب االدخــــاري واالســــتثماري الخــــارجيني
ي ازد�ــــاد مب�عــــات المركــــزي مــــن (

) مل�ــــار دوالر خــــالل عــــام 48.6��
، و�معــــــدل نمــــــو 2013) مل�ــــــار دوالر عــــــام 53.2إ� نحــــــو ( 2012

 للعملـــة الصـــعبة وتقلـــ�ً� 15ســـنوي قـــدر بــــ(
�
افا � %) ممـــا شـــكل اســـت��
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 اقـــل مـــن المـــدة لفـــرص مرا�مـــة االحت�اط�ـــات األجنب�ـــة بفـــارق كبـــ�ي 
ي خـالل عـام 43السابقة بلغ (

 2012%). كما تعرض الدينار العرا�ق
ي بلـــــــدان 

� �ســـــــبب شـــــــحة الـــــــدوالر �� للهجـــــــوم مـــــــن قبـــــــل المضـــــــار�ني
اقل�م�ـــــة (ســـــور�ا وايـــــران) نت�جـــــة للحصـــــار االقتصـــــادي المفـــــروض 
عليهمـــــــا وســـــــحب للعملـــــــة الصـــــــعبة مـــــــن داخـــــــل الســـــــوق العراق�ـــــــة 

ة، واســتجاب البنــ ي لــذلك مــن بصــورة غــ�ي مبــا�ش
ك المركــزي العــرا�ق

خــــالل تقي�ــــد الوصــــول إ� الــــدوالر، عــــ� الــــرغم مــــن أن هــــذا الــــرد 
وري، إال أنه يتعارض مـع مصـداق�ة المركـزي بضـمان الوصـول  ��

� الحلقــــــــة 1، والشــــــــكل ()4(إ� الــــــــدوالر �ســــــــعر �ف ثابــــــــت ) يبــــــــني
 المفرغة ألثر ارتفاع ق�مة الدينار. 

 
 ق�مة الدينار العراق ) الحلقة المفرغة الرتفاع1الشكل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تم أعداد المخطط استنادا� إ� نتائج التحل�ل اعالە.  -

  

                                           
(4) Gunter . R. Frank , The Political Economy of Iraq , Edward Elgar Publishing 
Limited , UK , 2013, p262. 

زیادة الطلب على 
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 تنافسیتھا
 

تزاید حجم االستیرادات 
االستھالكیة 
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 )2014-2018المرحلة الثالثة (
ات  شــــهدت هــــذە المرحلــــة العد�ــــد مــــن العوامــــل والمتغــــ�ي
 وصـــدمة مـــؤثرة تقـــف أمـــام 

�
ي شـــكلت تحـــد�ا الس�اســـ�ة والمال�ـــة الـــيق

ي المحافظة ع� االستقرار السعري 
للبلـد، ادارة السلطة النقد�ة ��

ي أسـعار الـنفط بحـدود (
اجـع �� � عـا�ي  )∗(%)50.3ابتـداًء مـن ال�ق بـني

ي ايـــرادات الموازنـــة (2015-2014
)، ومـــا نـــتج عنـــه مـــن انخفـــاض ��

العامــة ومــن ثــم تراجــع تــدفق العملــة األجنب�ــة إ� المركــزي والــذي 
ي تكــــ��ن االحت�اط�ــــات األجنب�ــــة، مــــرورا� بتــــدخل 

�شــــكل األســــاس ��
ــــ�ع�ة (مجلـــــس الســـــلطة التنف�ذ�ـــــة  ـ (وزارة المال�ـــــة) والســـــلطة الت�ش

وط وس�اسات ال تمت لعمل الس�اسة النقد�ـة  النواب) و�مالء �ش
 .)∗(بصلة

�ات المركـــــــــزي مـــــــــن وزارة المال�ـــــــــة إ�  ل انخفـــــــــاض مشـــــــــ�ق
�
شـــــــــك

) مل�ـار 62، بعـد أن كانـت تقـدر بــ (2014) مل�ار دوالر عـام 47.1(
%) 23.3ـ(، و�معــــدل نمــــو ســــنوي ســــالب قــــدر بــــ2013دوالر عــــام 

ي تلب�ــة طلــب القطــاع الخــاص مــن الــدوالر، 
 أمــام المركــزي ��

�
تحــد�ا

، بعــد 2014) مل�ــار دوالر عــام 51.7عــ� الــرغم مــن انكماشــه إ� (
، و�معـــــدل 2013) مل�ـــــار دوالر عـــــام 53.2أن كانـــــت تقـــــدر بنحـــــو (

%). والتحــــدي األخـــــر الـــــذي واجهـــــه 2.8نمــــو ســـــنوي ســـــالب بلـــــغ (
ي التم��ل غـ

�ي المبـا�ش للموازنـة العامـة مـن خـالل المركزي يتمثل ��
ـــــاء  ـ اء حـــــواالت الخ��نــــــة مــــــن األســــــواق الثان��ــــــة، وألن هــــــذا ال�ش �ش

                                           
 )b/$) (97.45، بنحو (2014) عام Basrah Lightبلغ سعر برم�ل نفط الب�ة الخف�ف ( )∗(

  .2015) عام b/$() 47.87لينخفض إ� (

 :للم��د من االطالع ير�ب النظر إ�  )∗(
- ، ي ، متـاح عـ� نتائج البنك المركزي الحال�ة نت�جة فقـدان اسـتقالليته سنان دمحم الشـبييب

 � � العراقيني  .http://iraqieconomists.netموقع شبكة االقتصاديني
اشـــكال�ات ق�ـــام الموازنـــة بتحد�ـــد ســـقف للمب�عـــات اليوم�ـــة مـــن  جـــورج حـــاتم جـــورج ، -

� ،  لعملــــــــــــــــــــــة االجنب�ـــــــــــــــــــــــةا � العـــــــــــــــــــــــراقيني متـــــــــــــــــــــــاح عــــــــــــــــــــــ� موقـــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــبكة االقتصـــــــــــــــــــــــاديني
http://iraqieconomists.net. 

http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/


ي امام               26 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق

الــــــــــديناري ســــــــــيتحول إ� طلــــــــــب دوالري عنــــــــــد إنفاقــــــــــه مــــــــــن قبــــــــــل 
الحكومــة دون وجــود مــا �قابلــُه مــن الــدوالر أو أي أصــل آخــر وهــو 
 عـــــــ� االحت�اط�ـــــــات األجنب�ـــــــة وســـــــعر 

�
 مزدوجـــــــا

�
مـــــــا �شـــــــكل ضـــــــغطا

ي لحقـــــــــت  )5(الـ�ــــــــف الـــــــــذي تولـــــــــد نت�جـــــــــة الصـــــــــدمة الثان�ـــــــــة الـــــــــيق
ي إذ تمكنــــت العصــــابات اإلرهاب�ــــة (داعــــش) مــــن  باالقتصــــاد الــــوطي�

ي أواسط عام 
 . 2014احتالل عدد من المحافظات الشمال�ة ��

ي االقتصــــــــــــــــــاد�ات ال��ع�ــــــــــــــــــة ومنهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــراق تمــــــــــــــــــارس 
��

ان  � � ســـــــــعر الـ�ــــــــف ومـــــــــ�ي  بـــــــــني
�
االحت�اط�ـــــــــات األجنب�ـــــــــة دورا� مركبـــــــــا

ات، فـــــــ�ي مـــــــن جانـــــــب �شـــــــكل غطـــــــاء للعملـــــــة المحل�ـــــــة المـــــــدفوع
ي دعـــــم ســـــعر �ف عمالتهــــــا، ومـــــن جانـــــب آخـــــر تمثــــــل 

واساســـــا ��
ي تتولــــد   ضــــد الصــــدمات الخارج�ــــة الــــيق

�
 دفاع�ــــا

�
االحت�اط�ــــات خطــــا

ان المدفوعات.  � ي م�ي
 عن االختالل ��

مــــــع إدراك ادارة الســــــلطة النقد�ــــــة لهــــــذە التحــــــد�ات ووضــــــ�ح 
، أخـذ الرؤ�ة باستمرار تأزم الوضع ا  عـ� المـدى القصـ�ي

�
 ومال�ـا

�
من�ـا

) دينــــــــارا� عــــــــام 1188المركــــــــزي برفــــــــع ســــــــعر الـ�ـــــــف الرســــــــ�ي إ� (
، نت�جة النخفاض التـدفقات النقد�ـة مـن جهـة والسـ�ي إ� 2014

تخف�ف الطلب عل�ه مـن جهـة أخـرى، ومـع اسـتمرار تراجـع تـدفق 
العملــــــــــــة األجنب�ــــــــــــة إ� المركــــــــــــزي دون مســــــــــــتوى حاجــــــــــــة الســــــــــــوق 

، شــــكل هــــذا وانخفــــاض مر  و�ي � ونــــة االنفــــاق الحكــــو�ي باالتجــــاە الــــ��
 عـــ� االحت�اط�ـــات األجنب�ـــة ومســـار ســـعر الـ�ــف الرســـ�ي 

�
ضـــغطا

 2015) دينـــــــــارا� عـــــــــام 1190والمـــــــــوازي، إذ ارتفـــــــــع األول بحـــــــــدود (
ي إ� 2018واســتقر عنــد هــذا المبلــغ إ� عــام 

، وكــذلك ارتفــاع الثــاي�
، 2016) و(2015) دينـــارا� لعـــا�ي (1275) و(1247( ) عـــ� التــــوا�ي

� الســـــع��ن بنحـــــو ( )% 7.14،  4.78وا�ســـــعت فجـــــوة الـ�ــــف بـــــني

                                           
ي مواجهــة التحـد�ات ( عـ�ي محسـن العـالق، )5(

، البنـك المركــزي )م 2016-2015الس�اســة النقد�ـة �ض
ي ، 

 .8، ص2017العرا�ق
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و�ي أق�ـــ فجـــوة �ف خـــالل مـــدة الدراســـة، قابلهـــا أق�ـــ فـــرق 
�ات ومب�عــــــات المركــــــزي مــــــن الــــــدوالر قــــــدرت ( � مشــــــ�ق ،  11.8بــــــني

) مل�ـار دوالر وهــو مــا ادى إ� انخفـاض االحت�اط�ــات إ� نحــو 7.8
 للمدة ذاتها. ) مل�ار دوالر 53.7 ، 45.3(

ي �عتمــــد عــــ� 
 بامت�ــــاز مثــــل االقتصــــاد العــــرا�ق

�
إن اقتصــــادا� ر�ع�ــــا

ي حقـــــن النشـــــاط االقتصـــــادي بـــــالموارد 
عائـــــد االيـــــرادات النفط�ـــــة ��

ي ســــوق الــــنفط 
ي تفرزهــــا صــــدمات العــــرض والطلــــب �� المال�ــــة والــــيق

�جعــــل الـــــدورة االقتصـــــاد�ة مســـــايرة ومالزمـــــة للموازنـــــة العامـــــة، إذ 
الـــنفط إ� ز�ـــادة تـــدفق العملـــة األجنب�ـــة إ�  انعكـــس ارتفـــاع أســـعار 

ي بلغت  �ات المركزي واليق ان�ة العموم�ة من خالل ز�ادة مش�ق � الم�ي
%) خــــالل 57.3) مل�ــــار دوالر و�معــــدل نمــــو ســــنوي قــــدرە (40.3(

، من جانب آخر رافق ارتفاع العائدات النفط�ة توقف 2017عام 
ي تم��ــل عجــز الموازنــة العامــة غــ�ي المبــا�ش مــن قبــل  المركــزي والــيق

بلغـــــت بحســـــب تـ�ــــ�حات الســـــ�د (مظهـــــر دمحم صـــــالح) مستشـــــار 
ي )6() ترليــــون دينــــار25رئــــ�س الــــوزراء حــــوا�ي (

، وهــــو مــــا انعكـــــس ��
تخف�ـــــف الضـــــغط عـــــ� االحت�اط�ـــــات األجنب�ـــــة لـــــدى المركـــــزي إذ 

بعـــــد أن كانــــت تقــــدر بــــــ  2017) مل�ــــار دوالر عــــام 49.3ارتفــــع إ� (
ي �شـــوء  ، انعكســـت هـــذە2016) عـــام 45.3(

العوامـــل اال�جاب�ـــة ��
ي أدت إ� انخفاض سـعر  ي سوق ال�ف االجنيب

توقعات تفاؤل�ة ��
ل�ســــــــتقر عنـــــــــد  2017) دينـــــــــار عــــــــام 1258الـ�ـــــــف المــــــــوازي إ� (

%)، 1.5وانح�ـت فجـوة ال�ـف إ� ( 2018) دينار عـام 1208(
ي بنحو (

%) �سـعر المـوازي 4.33و�عادة ارتفاع ق�مة الدينار العرا�ق
ي المحتلة كنت�جة ل� 

�ادة الطلب الديناري بعد إعادة اعمار االرا��
، وعـ� العمــوم فــان هــذە المــدة  ي مـن قبــل عصــابات داعــش اإلرهــايب
شـــــهدت نمـــــوا ســـــالبا لمعـــــدل تـــــرا�م االحت�اط�ـــــات إذ بلـــــغ المعـــــدل 

ة السابقة. 17%) بفارق انخفاض (2-تق��با (  %) عن الف�ق
                                           

6  � � العراقيني   www.iraqieconomists.netشبكة االقتصاديني

http://www.iraqieconomists.net/
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 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق

 سعر ال�ف ومرا�مة االحت�اط�ات 
المــــــــــدة المدروســــــــــة ان �ســــــــــب مرا�مــــــــــة  �الحــــــــــظ مــــــــــن خــــــــــالل

ي 
ات الـــــثالث إذ كانـــــت �� ي تنـــــازل خـــــالل الفـــــ�ق

االحت�اط�ـــــات كانـــــت ��
%) و�معــــــــدل 2-%) والثالثــــــــة (15%) والثان�ــــــــة (58المــــــــدة األول (

ي �شـــ�ي ا� شــــدة 60انخفـــاض إلجمـــا�ي المـــدة �صـــل ا� ( %). والـــيق
ي الـــــــدفاع عـــــــن ســـــــعر الـ�ــــــف 

اســـــــتخدام االحت�اط�ـــــــات وكثافتهـــــــا ��
ي  ة المثال�ـــة لتخفـــ�ض  األجنـــيب . لقـــد كانـــت الفـــ�ق ي

امـــام الـــدينار العـــرا�ق
ة الثان�ـة (وقـد تمـت اإلشـارة ا� ذلـك  ي �ي الفـ�ق

ق�مة الدينار العـرا�ق
ي العد�ـــــد مـــــن البحــــــوث والدراســـــات) ول�ـــــن البنــــــك المركـــــزي لــــــم 

��
ي تعــــــــرض خاللهــــــــا  ة الثالثــــــــة والــــــــيق � جــــــــاءت الفــــــــ�ق �ســــــــتجب، وحــــــــني

ي للصـــــــدمة المزدوجـــــــة أ
م�ـــــــ التخفـــــــ�ض واجبـــــــا االقتصـــــــاد العـــــــرا�ق

� الخ�ـــارات فقـــط ول�ـــن البنـــك  ولـــ�س مرغ��ـــا بـــه أو خ�ـــار مـــن ببـــني
ي الـــدفاع عـــن ســـعر الـ�ــف 

المركـــزي لـــم �ســـتجب واســـتمر مـ�ــا ��
ة مــن عــام  ، إذ 2020عــ� حســاب االحت�اط�ــات حــيق األ�ــام األخــ�ي

ي امام الدوالر من   1460دينار ا�  1180رفع سعر ال�ف االجنيب
ي االتجــــــاە الصــــــحيح حــــــيق وان كــــــان دينــــــار للــــــدوالر، و�

عــــــد قــــــرارە ��
 متأخرا. 
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ي 
  المبحث الثايض

تحل�ل التجارة الخارج�ة للعراق وعالقتها �سعر 
ي   ال�ف االجنيب
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 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق
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ي 
تعـــــــــد التجـــــــــارة الخارج�ـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــم القطاعـــــــــات الحي��ـــــــــة ��

ي ظــل االنفتــاح التجــاري العــال�ي أصــبح مــن الصــعب 
االقتصــاد، و��

عـــــــ� البلـــــــدان النـــــــأي باقتصـــــــاد�اتها عـــــــن مزا�ـــــــا وســـــــلب�ات التجـــــــارة 
ي وضـــــع 

 أمــــام صــــان�ي القــــرار ��
�
الخارج�ــــة االمــــر الــــذي شــــكل تحــــد�ا

ي تعــــزز مــــن تنافســــ�ة المن امج الــــيق ي الخطــــط والــــ�ب
تجــــات المحل�ــــة ��

� الصـــادرات، وقـــدر تعلـــق  ســـ�اق س�اســـة إحـــالل الـــواردات أو تحفـــ�ي
ات  2003االمــــــــــر بـــــــــــالعراق شـــــــــــهد بعـــــــــــد عــــــــــام  جملـــــــــــة مـــــــــــن التغـــــــــــ�ي

ي الس�اســـــات واالنظمـــــة االقتصـــــاد�ة منهـــــا التجـــــارة 
واالصـــــالحات ��

ي تم��ـــــــــل النشـــــــــاط 
ـــــــــ �� ي �شـــــــــكل العصـــــــــب الرئ��ي الخارج�ـــــــــة والـــــــــيق

ي عــ�ب االقتصـادي بت�ــار نقـدي عــ�ب الصـادر 
ات النفط�ــة وت�ـار حقــ��ق

ادات الســـــلع�ة، وألجـــــل التحقـــــق مـــــن ذلـــــك ســـــيتم تحل�ـــــل  االســـــت�ي
ي تحـــــ�ط بهـــــا وعـــــ�  مكونـــــات التجـــــارة الخارج�ـــــة واالخـــــتالالت الـــــيق

ي : 
 النحو اآليق

 ) الصادرات1(
عمل�ـــات  رافقـــت الحـــروب العســـك��ة والعق��ـــات الدول�ـــة

ي أثــــــرت  تــــــدم�ي للبــــــي� التحت�ــــــة ل�افــــــة القطاعــــــات االنتاج�ــــــة والــــــيق
�شــــكل واضــــح عــــ� معــــدالت انتاجهــــا وخاصــــة القطــــاع الصــــنا�ي 

، و�عـــــد عـــــام  ي ، تـــــم اعـــــداد 2003بفرع�ـــــه التحـــــ���ي واالســـــتخرا�ب
امج إلعادة عجلة الصناعة االستخراج�ة مـن خـالل  الخطط وال�ب

كــــــات الــــــنفط المحل�ــــــ ة، فضــــــً� عــــــن مــــــنح العمــــــل عــــــ� تطــــــ��ر �ش
� بق�ـــــت  ي حـــــني

ــــكات النفط�ـــــة االجنب�ـــــة، �� ـ جـــــوالت تـــــراخ�ص لل�ش
الصــــــــناعة التح��ل�ــــــــة دون رؤ�ــــــــة واضــــــــحة تضــــــــمن آل�ــــــــة إلعــــــــادة 
�شـــــغ�لها وهـــــو مـــــا �طـــــ�ح العد�ــــــد مـــــن التســـــاؤالت حـــــول جــــــدوى 
ي هـــــــــذا الـــــــــنهج الـــــــــذي ي��ـــــــــد مـــــــــن عمـــــــــق التشـــــــــوهات 

االســـــــــتمرار ��
ي ظـل التقلبـات السـع��ة للمـواد 

االول�ـة والتحـد�ات االقتصاد�ة ��
التكنولوج�ــة والفن�ــة المرتبطــة بهــا، هــذە المقدمــة حــول التشــوە 
ي تقودنــا إ� تصـور حـول طب�عــة ه�كـل الصــادرات  الهـ�ك�ي االنتـا�ب
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�عــــان مــــا ا�ســــحبت تلــــك التشــــوهات عــــ� واقــــع الصــــادرات، إذ 
ولغـــــرض الوقـــــوف عـــــ� صـــــحة هـــــذا التحل�ـــــل ســـــيتم التطـــــرق إ� 

ات الخاصة بالص  ادرات منها: بعض المؤ�ش
) Herfindahl – Hirshman Index) (HHIمــؤ�ش التن��ــــــع لـــ (

 للصادرات
ــــــــع  ي ب�ــــــــان مــــــــدى تن��ــــ

ات المســــــــتخدمة �� �عــــــــد مــــــــن المــــــــؤ�ش
)Diversification الصــــــــــــــــــــــــادرات و�صــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــــــن منظمــــــــــــــــــــــــة (
)UNCTAD و�عكس هذا المؤ�ش درجة اعتماد صـادرات بلـد مـا (

اوح ق�مـــة  هـــذا المـــؤ�ش عــ� ســـلعة معينـــة أو عـــدد مـــن الســلع وتـــ�ق
) � �ـــــت درجـــــة المـــــؤ�ش إ� (0-1بـــــني ) دّل هـــــذا عـــــ� 0) إذ كلمـــــا اق�ق

ارتفـــاع درجـــة تن��ـــــــع الصـــادرات عـــ� عـــدد غـــ�ي قل�ـــل مـــن الســـلع، 
ي وانخفـــــاض درجـــــة  وهـــــو مـــــا �عكـــــس درجـــــة تنـــــ�ع اله�كـــــل االنتـــــا�ب

ي حالـــة Riskالمخـــاطر (
ي مـــن الممكـــن أن يتعـــرض لهـــا البلـــد �� ) الـــيق

اب تراجــــع عائــــد صــــادرات ســــلعة معي ي حــــال اقــــ�ق
نــــة، و�ــــالعكس ��

� (1المــــــــــــــــــؤ�ش إ� ( ) Concentration) دل هــــــــــــــــــذا عــــــــــــــــــ� تــــــــــــــــــرك�ي
، و�أخــــذ  ي الصــــادرات عــــ� ســــلعة معينــــة وضــــعف اله�كــــل االنتــــا�ب

 : )7(هذا المؤ�ش الص�غة اآلت�ة

𝐻𝑗 =  
�∑ �

𝑋𝑖،𝑗
𝑋𝑖
�𝑖=1 −  �1

𝑁

1 − �1
𝑁

 

اب درجــــــــة هــــــــذا المــــــــؤ�ش إ� 2�الحــــــــظ مــــــــن الجــــــــدول (        ) اقــــــــ�ق
� الصــادرات عــ� ســلعة معينــة و�ي الواحــد وهــو مــا  �ــدل عــ� تــرك�ي

� نحــــو ( الــــنفط، كــــ�ي بلغــــت ق�مــــة ) بعــــد أن 0.864إذ بلــــغ مــــؤ�ش ال�ق

                                           
(7) Indictors Explained Export Market Concentration index , UNCTAD Stat , 
2018. 
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تفـــع  2004) مل�ـــار دوالر لعـــام 17.7الصـــادرات النفط�ـــة نحـــو ( ل�ق
قابلهــــا انخفــــاض  2008) مل�ــــار دوالر عــــام 61.1ق�متهــــا إ� نحــــو (

� بهــــــامش �ســــــ�ط قــــــدر بـــــــ ( كــــــ�ي ي مــــــؤ�ش ال�ق
)، و�رجــــــع هــــــذا 0.805��

� إ� رفــع العق��ــات الدول�ــة عــ� صــادرات النفط�ــة العراق�ــة  كــ�ي ال�ق
ي كانــت مفروضـة قبــل عـام  ، وتنــا�ي الطلـب العــال�ي عــ� 2003الـيق

 بعجلــــــة النمـــــــو االقتصـــــــادي العــــــال�ي �شـــــــكل عـــــــام 
�
الــــــنفط مـــــــدفوعا

 
�
ي والهنــدي أساســا   )∗(والصــيي�

�
 مــا �شــكل هــذان البلــدان ســوقا

�
وغالبــا

زمـــــة ســـــوق الـــــرهن ، ومـــــا أن عصـــــفت أاق النفط�ـــــةلصـــــادرات العـــــر 
�ي عــــام  ومــــا تبعهــــا مــــن  باقتصــــاد�ات العــــالم 2008العقــــاري االمــــ�ي

ركـــــــود وانخفـــــــاض الطلـــــــب العـــــــال�ي عـــــــ� الـــــــنفط، انخفـــــــض عائـــــــد 
م 2009) مل�ـــــــار دوالر لعـــــــام 41.6الصـــــــادرات النفط�ـــــــة إ� نحـــــــو (

� الصــــــادرات ( ي االقتصـــــــاد 0.837و�لــــــغ مــــــؤ�ش تـــــــرك�ي
)، و�عـــــــد تعــــــا��

�ي مـــن حالــة الركـــود وانتعــاش األســـواق االورو��ــة واالســـي��ة اال  مــ�ي
، فضــــً� عــــن رفــــع مســــتوى  � ازداد الطلــــب وأســــعار الــــنفط العــــالميني
اخـــــ�ص ودخـــــول  الطاقـــــة االنتاج�ـــــة والتصـــــدي��ة بعـــــد جـــــوالت ال�ق
، ل�عـــود عائـــد  ي

ــكات النفط�ـــة العالم�ـــة إ� قطـــاع الـــنفط العـــرا�ق ـ ال�ش
 2010) مل�ــار دوالر عــام 51.1(الصــادرات النفط�ــة باالرتفــاع مــن 

� قـــــــــــدرت بـــــــــــــ  2014) مل�ـــــــــــار دوالر عـــــــــــام 84.3إ� ( و�ســــــــــــبة تـــــــــــرك�ي
). وهـــــو مـــــا �ـــــدل عـــــ� عمـــــق انكشـــــاف االقتصـــــاد المحـــــ�ي 0.865(

وتــأثر مســار الصــادرات بالصــدمات الخارج�ــة اال�جاب�ــة والســلب�ة، 
ي تعـــرض لهــــا البلـــد عــــام  فضـــً� عــــن الصـــدمات الداخل�ــــة كتلـــك الــــيق

ي والمتمث 2014 لــــــــة بالصــــــــدمة المزدوجــــــــة االمن�ــــــــة والمال�ــــــــة والــــــــيق
تزامنــــت مــــع أزمــــة مال�ــــة عالم�ـــــة تمثــــل بانخفــــاض أســــعار الـــــنفط، 

                                           
ي مـن () ∗( ي الصـيي�

) 2003-2007%) للمـدة (14.3%) إ� (10ارتفع معدل نمو الناتج المح�ي الحقـ��ق
ي الهنـــــد مــــــن (

 9.8%) إ� (7.8بينمـــــا ارتفـــــع ��
�
 مــــــا �شـــــكل هـــــذان البلـــــدان ســــــوقا

�
%) للمـــــدة ذاتهـــــا، وغالبـــــا

 لصادراتنا النفط�ة، المصدر : صندوق النقد الدو�ي . 
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) 43.6) و (49.2ليــــــنخفض عائــــــد الصــــــادرات النفط�ــــــة إ� نحــــــو (
� الصــادرات إ� نحــو ( كــ�ي تفــع معهــا درجــة ال�ق ) 0.90مل�ــار دوالر ل�ق

، و�لـــــــغ نحـــــــو (2016- 2015لعـــــــا�ي ( ) لعـــــــا�ي 0.89) عـــــــ� التـــــــوا�ي
)2018-2017 .  ) ع� التوا�ي

 
ي للمدة (2جدول (

ان التجاري العرا�ق �  (مليون دوالر)) 2004-2018) الم�ي
 

 
 السنة

ق�مة 
 الصادرات
 االجمال�ة

)FOB( 
)1( 

ق�مة 
الصادرات 

 النفط�ة
 

)2( 

ق�مة 
الصادرات 

غ�ي 
 النفط�ة

 
)3( 

ق�مة 
ادات  االست�ي
 االجمال�ة

)CIF( 
)4( 

ان  ض الم�ي
التجاري 
بدون 
 نفط

 
)5( 

ان  ض الم�ي
التجاري 

مع 
 النفط

 
)6( 

2004 18490 17751 739 21302 (20563) (2812) 
2005 23697 23199 498 23532 (23034) 165 
2006 30529 30645 64 22009 (21945) 8520 
2007 39516 39433 83 19556 (19473) 19960 
2008 63726 61111 2615 35012 (32397) 28714 
2009 44275 41668 2607 41512 (38905) 2763 
2010 52084 51147 937 43915 (42978) 8169 
2011 83226 83006 220 47803 (47583) 35423 
2012 94392 94103 289 59006 (58717) 35386 
2013 93066 89403 3663 59349 (55686) 33717 
2014 88112 84303 3809 58602 (54793) 29510 
2015 57577 49211 8366 48010 (39644) 9567 
2016 47642 43684 3958 34208 (30250) 13434 
2017 63314 59730 3584 38766 (35182) 24548 
2018 86360 86259 101 45736 (45635) 40624 
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 ): 2يتبع جدول (
 

 
 السنة

 درجة
االنكشاف 
 االقتصادي

 
)7( 

 �سبة
 

 الصادرات
من  
)GDP( 

 
)8( 

�سبة 
ادات  االست�ي

 )GDPمن (
 

)(9 

 مؤ�ش 
)Herfindahl 

– 
Hirshman( 

لتن��ــــع 
 الصادرات

)10( 

 مؤ�ش 
)Herfindahl 

– 
Hirshman( 

لتن��ــــع 
ادات  االست�ي

)11( 

 
 الجدار 
 الجمر�ي 

 
)12 ( 

2004 108.6 50.5 58.1 0.86 0.50 0.38 
2005 94.6 47.4 47.1 0.83 0.48 0.50 
2006 80.6 46.8 33.7 0.82 0.49 0.79 
2007 67.1 44.8 22.2 0.82 0.49 1.17 
2008 80.6 52.05 28.5 0.80 0.57 1.07 
2009 83.6 43.1 40.4 0.83 0.51 1.42 
2010 74.1 40.2 33.9 0.84 0.52 1.15 
2011 77 48.9 28.0 0.86 0.50 0.78 
2012 78.7 48.4 30.2 0.86 0.50 1.60 
2013 72.9 44.5 28.4 0.85 0.50 1.48 
2014 74.2 44.6 29.6 0.86 0.43 0.73 
2015 63.2 34.5 28.7 0.90 0.45 0.86 
2016 49.1 28.5 20.5 0.90 0.43 1.89 
2017 53.4 33.1 20.2 0.89 0.45 3.18 
2018 62.1 40.6 21.5 0.89 0.44 2.21 

 
 تم اعداد الجدول استنادا� ا� :  -

ــــــات احصـــــــائ�ة ، اعـــــــداد ) ، منظمـــــــة او�ـــــــك ، 4) (3) ( 2) (1العمـــــــود ( - ـ ��ش
 متفرقة . 

 ) ، من اعداد الباحث . 9) (8) (7) (6) (5العمود ( -
ـات احصـائ�ة ، اعـداد متفرقــة 11) (10العمـود ( - ) ، منظمـة االونكتـاد ، ��ش

. 
عـــــ� المعادلـــــة االت�ـــــة: الجـــــدار  ) مـــــن اعـــــداد الباحـــــث اعتمـــــادا� 12العمـــــود ( -

ادات *مرك�ة / ق�مة �لمر�ي = ق�مة االيرادات ا�ال  100االست�ي
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�  )HHIالتن��ـــــــع لـــــ (مــــؤ�ش ممـــا تقــــدم �ســـتنتج أَن ارتفــــاع      كــــ�ي وال�ق
العـــــا�ي عـــــ� صـــــادرات الســـــلع االول�ـــــة (الـــــنفط) �جعـــــل الصـــــادرات 
واالقتصــاد المحــ�ي دالــة لســوق الــنفط العالم�ــة، خاصــة اذا علمنــا 
امــات العــراق أمــام  � أن كم�ـة هــذە الســلعة تتحــدد وفــق ضــوابط وال�ق

ي ينضـــوي البلـــد تحـــت لوائهـــا، OPECة (منظمـــ فضـــً� عـــن أن ) الـــيق
� وما ينطوي   لقوى العرض والطلب العالميني

�
أسعارها تتحدد وفقا

عــــــــ� ذلــــــــك مــــــــن تبع�ــــــــة االقتصــــــــاد المحــــــــ�ي للظــــــــروف والعوامــــــــل 
الس�اس�ة واالقتصاد�ة الدول�ة؛ ألن هذە السوق �شـهد تذبـذبات 

� واألخـــر متـــأثرة بظـــروف االنتعـــاش واال  � الحـــني ، بـــني نكمـــاش العـــال�ي
 � ي  األو�ممـــا �جعـــل اقتصـــاد البلـــد أمـــام حـــالتني

حالـــة االنخفـــاض ��
أســـــعار الـــــنفط وهـــــو مـــــا �جعـــــل الحكومـــــة أمـــــام ايـــــرادات متذبذبـــــة 

ي الموازنــــــة  ،ونفقــــــات اســــــتهال��ة ثابتــــــة
ومــــــن ثــــــم ظهــــــور العجــــــز ��

الحكوم�ــــــة ومــــــا يــــــؤدي ذلــــــك إ� اســــــتدامة الــــــدين العــــــام الــــــداخ�ي 
 ، ي لـــة ارتفـــاع أســـعار الـــنفط و�ي حالـــة الرخـــاء حا والثان�ـــةوالخـــار�ب

ي توج�ـه المـوارد المال�ـة نحـو  ،الحكو�ي 
إذ �غ�ب معها التخط�ط ��

ي تعــــزز مــــن القــــدرة واالعتمــــاد  القطاعــــات والمشــــار�ــــع التنم��ــــة الــــيق
عـــــ� الطاقـــــات االنتاج�ـــــة المحل�ـــــة والتخف�ـــــف مـــــن اثـــــار التقلبـــــات 

ة المـــــرض فضـــــً� عـــــن الداخل�ـــــة، ممـــــا �عـــــزز مـــــن ظـــــاهر  ،الخارج�ـــــة
ي البلد. 

 الهولندي ��
� العــا�ي للصــادرات  كــ�ي وعــ� الصــع�د النقــدي للبلــد فــإن ال�ق
ك اثــــارا�  � بتقلبــــات األســــعار العالم�ــــة ســــت�ق ي تتمــــ�ي عــــ� الــــنفط والــــيق
 ع� مقدار تدفق العملة األجنب�ة والذي سـينعكس عـ� 

ً
واضحة

ي �شــــكل خــــط  حجــــم االحت�اط�ــــات األجنب�ــــة لــــدى المركــــزي والــــيق
األول للحفــاظ عــ� اســـتقرار�ة ســعر �ف الــدوالر وعـــ� الــدفاع 

ي التـــــــوازن 
المســــــتوى العــــــام لألســـــــعار المحل�ــــــة ومــــــن ثـــــــم التــــــأث�ي ��

ي للبلد  .الداخ�ي والخار�ب
 



ي 
ي امام الدينار العرا�ق                                                      37                   دراسة تحل�ل�ة -سعر ال�ف االجنيب

 

 )GDPمؤ�ش �سبة الصادرات إ� (
ي تك��ن بن�ـة  

�عكس هذا المؤ�ش مدى أهم�ة الصادرات ��
ديري، النشــــاط االقتصــــادي المحــــ�ي ودرجــــة تــــأثرە بالقطــــاع التصــــ

ا� عـــــــ� االنفتـــــــاح 25و�عـــــــد ارتفـــــــاع هـــــــذە النســـــــبة عـــــــن ( %) مـــــــؤ�ش
، وماثلــــــت هـــــــذە النســـــــبة مـــــــؤ�ش  ي التجــــــاري تجـــــــاە العـــــــالم الخـــــــار�ب

ــــع لـــــ  ي مســــارها وارتفــــاع �ســــبتها، فقــــد بلغــــت نحــــو HHI(التن��ــــ
�� (

 2008%) عــــام 52.05لتصـــل إ� حـــدود ( 2004%) عـــام 50.5(
 2009 %) لعـــــــا�ي 40.2%) و(43.2وانخفضـــــــت بعـــــــد ذلـــــــك إ� (

، متــــــــأثرة بأزمــــــــة الــــــــرهن العقــــــــاري العالم�ــــــــة  2010و عــــــــ� التــــــــوا�ي
)، لتعــــــــــــاود االرتفــــــــــــاع إ� 2كمــــــــــــا �الحــــــــــــظ مــــــــــــن الجــــــــــــدول (  2008

) شــــــهدت 2014-2017. وخــــــالل المــــــدة (2014%) عــــــام 44.6(
ي اثـرت �شـكل   نت�جـة الصـدمة المزدوجـة والـيق

�
هذە النسبة تراجعا

 إ� 
ً
 وق�مــــــة

�
%) و 44.6نحــــــو (اســــــا�ي عــــــ� القطــــــاع الــــــنف�ي كمــــــا

تفــــع بعــــد ذلــــك إ� (33.1( . وخــــالل 2018%) عــــام 40.1%)، ل�ق
%) 43.1مدة الدراسة بلغ المعـدل المتوسـط لهـذا المـؤ�ش نحـو (

%) و�ستدل ع� ذلك 25و�ي أع� من المعدل المقبول البالغ (
ي (

) و�ي �ســــــــبة تفــــــــوق GDPارتفــــــــاع �ســــــــبة إســــــــهام الصــــــــادرات ��
ي (إسهام قطاعات انتاج�ة مثل الزرا

 ).GDPعة والصناعة ��
 

ي للصادرات
 التوز�ــــع الجغرا�ض

ي للتجــــــارة الخارج�ــــــة �شــــــكل عــــــام 
ــــــع الجغــــــرا�� �عكــــــس التوز�ــــ

والصـــادرات �شـــكل خـــاص طب�عـــة العالقـــات التجار�ـــة مـــع بلـــدان 
ي لب�ان مدى 

ي أهم�ة معرفة التوز�ــــع الجغرا��
، وتأيق ي العالم الخار�ب

ي األســـــــواق الخارج�ـــــــة ومـــــــا يـــــــنجم عنهـــــــا مـــــــن 
تنوعهـــــــا أو تركزهـــــــا ��

ي يتعــــرض لهــــا الب ي درجــــة المخــــاطر الــــيق
لــــد. وقــــدر تعلــــق تقلبــــات ��

ي للصــادرات �ي 
األمــر بــالعراق فــإن معرفــة درجــة التوز�ــــــع الجغــرا��

ي ه�كـل و�ن�ـة التجـارة الخارج�ـة، 
استكمال لمعرفـة مـدى الخلـل ��
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ي للصــــــــادرات العراق�ــــــــة 3والجــــــــدول (
ــــــــع الجغــــــــرا�� ) يوضــــــــح التوز�ــــ

ك�ـــــــــــة  بحســـــــــــب المجـــــــــــاميع الدول�ـــــــــــة، إذ شـــــــــــكلت األســـــــــــواق االم�ي
أل�ــــــ�ب مــــــن اســــــت�عابها للصــــــادرات الشــــــمال�ة والجن���ــــــة الحصــــــة ا
، ثـــــــم تلتهـــــــا 2004%) عـــــــام 60.7العراق�ـــــــة بنســـــــبة بلغـــــــت نحـــــــو (

ي و�نســــبة بلغــــت ( %) ثــــم األســــواق 17.5أســــواق االتحــــاد االورويب
� العــــــا�ي للصــــــادرات 12.1االســــــي��ة و�نســــــبة ( كــــــ�ي )%، اســــــتمر ال�ق

ك�ـــــة حـــــيق عـــــام  ، إذ احتلـــــت 2010العراق�ـــــة تجـــــاە األســـــواق االم�ي
%) ليبـــدأ بعـــدها 30.1�ـــة و�نســـبة اســـت�عاب بلغـــت (المرتبـــة الثان

� عــــــ� األســــــواق االســــــي��ة مــــــع انتعــــــاش النمــــــو االقتصــــــادي  كـــــ�ي ال�ق
� والهنـــد، إذ بلغـــت �ســـبة اســـت�عابها مــــن  لبلـــدان اســـ�ا مثـــل الصـــني

، ثـــــــم جـــــــاءت 2010%) لعـــــــام 42.2الصـــــــادرات العراق�ـــــــة بنحـــــــو (
بنحـــو  األســـواق االور��ـــة بالمرتبـــة الثالثـــة بنســـبة اســـت�عاب قـــدرت

)21.4.(% 
) تقلصـــت فجــــوة 2004-2010و�الحـــظ أنــــه خـــالل المــــدة (

� األســـواق الثالثـــة األو�  ي للصـــادرات العراق�ـــة بـــني
� الجغـــرا�� كـــ�ي ال�ق

ك�ــــــــة واالســــــــي��ة واالور��ــــــــة مــــــــع فقــــــــدان األســــــــواق الع���ــــــــة  االم�ي
ق�ة، ل�ن �عان ما ا�سعت هذە الفجـوة  واالف��ق�ة واورو�ا ال�ش

� ع� ك�ي ي أخـذت �سـتوعب مع استمرار ال�ق  األسـواق االسـي��ة الـيق
%) مــــــــن إجمـــــــــا�ي الصــــــــادرات العراق�ــــــــة، واحتلـــــــــت 64.4حــــــــوا�ي (

ي بنســـــبة اســـــت�عاب قـــــدرت بنحـــــو 
األســـــواق األور��ـــــة المركـــــز الثـــــاي�

ي األســــــــواق 20(
%) مــــــــع فقــــــــدان الصــــــــادرات العراق�ــــــــة تنافســــــــها ��

ك�ة وانحدرت إ� المرتبـة الثالثـة و�نسـبة اسـت�عاب (  13%)االم�ي
ي للصــــادرات 2018عــــام  خــــالل

. عنــــد مالحظــــة التوز�ــــــــع الجغــــرا��
 �مكننا الوقوف ع� عدد من المالحظات أهمها: 
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ي للصـــــــــادرات عـــــــــ�  •
� الجغـــــــــرا�� كـــــــــ�ي ارتفـــــــــاع درجـــــــــة ال�ق

 � كـــــــــ�ي المســـــــــتوى القـــــــــاري؛ و�ي نت�جـــــــــة طب�ع�ـــــــــة لل�ق
العــــــا�ي للصــــــادرات عـــــــ� ســــــلعة واحــــــدة فقـــــــط و�ي 

المخــاطرة الـنفط، ومــا �شــكل هــذا مــن ارتفــاع درجــة 
ي ظــــــــل 

ي ��
ي �مكــــــــن أن تلحــــــــق باالقتصــــــــاد العــــــــرا�ق الـــــــيق

تقلـــــــــــــــــــــب الظـــــــــــــــــــــروف والعوامـــــــــــــــــــــل الجيوس�اســـــــــــــــــــــ�ة 
 واالقتصاد�ة. 

ي عـ� عـدد محـدود مـن  •
� الجغرا�� ك�ي ارتفاع درجة ال�ق

كــــــــــــز  بلــــــــــــدان القــــــــــــارة فعــــــــــــ� الصــــــــــــع�د االســــــــــــيوي ت�ق
الصادرات العراق�ة ع� األسواق الصـين�ة والهند�ـة 

ز عـــــــــــ� األســـــــــــواق وكور�ـــــــــــا الجن���ـــــــــــة، بينمـــــــــــا ترتكـــــــــــ
ك�ـــــــــــــة واليونان�ـــــــــــــة بالنســـــــــــــبة للقـــــــــــــارة  اال�طال�ــــــــــــة وال�ق
االورو��ة، بينما اقت�ت أسواق الوال�ات المتحـدة 
ك�ـــــة، وهـــــو مـــــا ي��ـــــد مـــــن حـــــدة  بالنســــبة للقـــــارة االم�ي
ي االســتحواذ عــ� 

�� � ــكاء التجــار�ني المنافســة مــع ال�ش
ي و�يـــــران  تلـــــك األســـــواق مثـــــل بلـــــدان الخلـــــيج العـــــريب

ها من البلد  ان النفط�ة. وغ�ي
بالمقابــــل فــــإن انخفــــاض �ســــبة اســــت�عاب األســــواق  •

ـــــــق�ة للمنتجـــــــــات  ـ الع���ــــــــة واالف��ق�ــــــــة واورو�ـــــــــا ال�ش
العراق�ــة �عــود إ� ضــعف تنافســ�ة هــذە المنتجــات 
ي الولـــ�ج إ� تلـــك األســـواق و/أو ضـــعف المفـــاوض 

��
ي وقدرتــه عــ� إ�صــال المنتجــات المحل�ــة إ� 

العــرا�ق
 تلك األسواق. 
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ي للصادرات العراق�ة للمدة 3جدول ( 

): ه�كل التوز�ــــع الجغرا��
 (�سب مئ��ة)) 2018-2004(

البلدان  السنة
 الع���ة

البلدان 
االتحاد 
ي   األورويب

بلدان 
 � كيتني  االم�ي

 البلدان
االسيو 

 �ة

البلدان 
االف��ق�

 ة

بلدان 
اورو�ا 
ق� ال�ش

 ة

بق�ة 
العال
 م

2004 8.7 17.5 60.7 12.1 - 0.7 0.1 
2005 3.1 17.5 55.6 9.7 - 1.7 3.3 
2006 3.1 24.2 55.4 14.5 - 1.4 1.8 
2007 3.6 23.7 54.8 15.6 - 0.8 1.3 
2008 3.5 23.8 54.8 15.7 - 0.8 1.8 
2009 2.1 26.0 49.5 12.7 - 2.9 6.4 
2010 2.2 21.4 30.6 42.2 - 2.4 0.6 
2011 3.5 17.3 30.1 45.5 - 2.8 0.5 
2012 3.5 17.3 30.1 45.6 - 2.8 0.5 
2013 3.3 16.8 26.9 49.7 - 0.4 0.5 
2014 3.9 15.5 19.3 61.3 - 0.0 1.3 
2015 3.6 17.6 19.2 58.8 - 0.3 0.5 
2016 5.3 25.3 8.80 61.4 0.2 0.0 0.1 
2017 5.4 24.3 8.70 61.4 0.2 0.0 0.0 
2018 2.0 20.0 13.0 64.4 0 0.6 0.0 

ات تم اعداد الجدول استنادا� إ�،  - ، الن�ش ي
البنك المركزي العرا�ق

 االحصائ�ة السن��ة، أعداد متفرقة . 
 

وف�مــــــا يتعلــــــق بجانــــــب الصــــــادرات غــــــ�ي النفط�ــــــة فــــــ�ي لــــــم 
%) كمعـــــدل متوســـــط مـــــن إجمـــــا�ي الصـــــادرات 3.6�شــــكل ســـــوى (

ي هــذە النســبة لهــا مــدلوالت عــدة 2004-2018للمــدة (
) و�ن تــدي�

�ي أمــا توجــه النــاتج الســل�ي إ� اشــباع حاجــة الســوق المحــ�ي مــع 
عــدم كفايتــه للولــ�ج إ� األســواق الخارج�ــة أو أنــه غــ�ي قــادر أصــً� 
، ومــن ثــم فإنــه لــ�س هنــاك مــا  عــ� اشــباع حاجــة الســوق المحــ�ي
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ضــــح مــــن �مكــــن تصــــديرە إ� الخــــارج، و�ن اإلجابــــة عــــ� ذلــــك تتو 
ي 

ادات وتن��عهـــا وهـــو مـــدار الحـــد�ث �� خـــالل ب�ـــان حجـــم االســـت�ي
 الفقرة التال�ة. 

ادات2(   ) االست�ي
ات الخاصـة   لب�ان صحة التحل�ل اعالە سـوف نتطـرق إ� المـؤ�ش

ادات منها:   باالست�ي
ادات Index HHمؤ�ش التن��ــــع (  ) لالست�ي

 ) Index Herfindahl – Hirshman( هــو نظــ�ي مــؤ�ش  
ادات  الصــــادرات إال أنــــه �عكــــس درجــــة اعتمــــاد البلــــد عــــ� االســــت�ي

) � اوح ق�مة هذا المؤ�ش بني �ـت درجـة المـؤ�ش 0-1وت�ق ) وكلمـا اق�ق
ادات عــ� عــدد 0إ� ( ) دل هــذا عــ� ارتفــاع درجــة تن��ــــــع االســت�ي

اب المؤ�ش  ي حال اق�ق
غ�ي قل�ل من السلع المستوردة و�العكس ��

� 1إ� ( ادات Concentration() دّل هـــــــــذا عـــــــــ� تـــــــــرك�ي ) االســـــــــت�ي
� مــن الســلع، و�الحــظ مــن الجــدول ( ) انخفــاض 2عــ� عــدد معــني

ادات مــن ( ادات بلغــت 0.50مــؤ�ش تن��ــــــع االســت�ي ) و�ق�مــة اســت�ي
) بعد أن ارتفعـت 0.43إ� نحو ( 2004) مل�ار دوالر عام 21.3(

ادات نحـــــو ( ، وهـــــو 2014) مل�ـــــار دوالر عـــــام 58.6ق�مـــــة االســـــت�ي
ادات يــؤ�ش عــ� تنــ �ع الســلع المســتوردة مــع ارتفــاع ق�مــة االســت�ي

نت�جـــــــــــة ز�ـــــــــــادة حجـــــــــــم اإلنفـــــــــــاق العـــــــــــام، ومـــــــــــع انخفـــــــــــاض ق�مـــــــــــة 
ادات متأثرًة باحتالل عصـابات (داعـش) االرهاب�ـة للعد�ـد  االست�ي
مــن المنافــذ الحدود�ــة مــع دول الجــوار وســنوات التقشــف المــا�ي 

ي اتبعتهـــــا الحكومـــــة آنـــــذاك نت�جـــــة انخفـــــاض عائـــــد صـــــادر  ات الـــــيق
ادات  الــنفط وارتفــاع تكــال�ف الحــرب، إذ انخفضــت ق�مــة االســت�ي

) مل�ــار دوالر عــام 38إ� نحــو ( 2015) مل�ــار دوالر عــام 48مــن (
ادات بنحـو ( 2017 ) للمـدة 0.45و�لغ معها مؤ�ش تن��ـــــع االسـت�ي

ادات باالرتفاع إ� نحو ( ) مل�ـار 45.7ذاتها، عاودت ق�مة االست�ي
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ي مر بها نت�جة لل 2018دوالر عام  ظروف والعوامل اال�جاب�ة اليق
 ). 0.44البلد وانخفض معها مؤ�ش التن��ــــع إ� نحو (

 
ادات إ� (  ) GDPمؤ�ش �سبة االست�ي

أن تحل�ل هذا المؤ�ش ي��د من وض�ح الصـورة حـول ارتفـاع 
درجــة االنكشــاف االقتصــادي واالعتمــاد عــ� األســواق الخارج�ــة 

ي ســـد حاجـــة  مــن جهـــة وضـــعف النـــاتج المحـــ�ي مـــن جهـــة
أخـــرى ��

�كس) "أن اقتصــاد البلــد اذا تجــاوزت  . و�ــرى (هــ�� الســوق المحــ�ي
اداته إ� (  20) الــ (GDP�سبة است�ي

�
، )8(%) �عـد اقتصـادا� مكشـوفا

) ارتفـــــــاع �ســـــــبة هـــــــذا المـــــــؤ�ش مقارنـــــــة 2و�الحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول (
لتصـل إ�  2004%) لعام 58.1بالنسبة المقبولة إذ بلغت نحو (

، لتنخفض بعد ذلـك نت�جـة االحـداث 2014 %) عام29.6نحو (
 إ�  (

�
ي شـــــهدها البلـــــد ومشـــــار إليهـــــا ســـــابقا ) 20.5%) و(28.7الـــــيق

تفــــــــــــع إ� 2015-2017%) للمــــــــــــدة (20.2و( ، ل�ق ) عــــــــــــ� التــــــــــــوا�ي
 .2018%) لعام 21.5(

 لتن��ــــــــــع) HHI(�ســــــتنتج ممــــــا تقــــــدم انخفــــــاض درجــــــة مــــــؤ�ش 
ادات ي اع لالســــت�ي تمــــاد البلــــد مقارنــــة بالصــــادرات االمــــر الــــذي �عــــي�

اد قائمـــــــــــة واســـــــــــع مـــــــــــن الســـــــــــلع  ي اســـــــــــت�ي
ي �� عـــــــــــ� العـــــــــــالم الخـــــــــــار�ب

االســـــــتهال��ة والوســـــــ�طة والرأســـــــمال�ة بلغـــــــت ق�متهـــــــا اإلجمال�ـــــــة 
)، بالمقابـل ارتفـاع 2004-2018) مل�ار دوالر للمدة (598بنحو (

ادات إ� ( ) يــــــــؤ�ش عــــــــ� انخفــــــــاض انتاج�ــــــــة GDP�ســــــــبة االســــــــت�ي
ي سـد حاجـة

، إذ أخــذت  القطاعـات غـ�ي النفط�ــة �� الســوق المحـ�ي
 للسـلع والمنتجـات المحل�ـة ولـ�س 

�
السلع المستوردة دورا� منافسـا

ي البلــد، و�الحــظ مــن 
عنـ�ـا� مكمــً� للعمل�ــة االنتاج�ــة والتنم��ــة ��

                                           
، مــ�س عبــداالم�ي كشــ�ش، 8( ان التجــاري للمــدة () فــارس كــ��م بــ��ــ�ي ض 2014-االخــتالل الهــ�ك�ي للمــ�ي

،  23، مجلــــــــــة العلـــــــــوم االقتصـــــــــاد�ة واالدار�ــــــــــة ، جامعـــــــــة بغـــــــــداد ، المجلــــــــــد ) دراســـــــــة تحل�ل�ـــــــــة1994
 .328، ص2016، 101العدد
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� مســـــــــــــــــار الصـــــــــــــــــادرات 4الجـــــــــــــــــدول ( ) إن هنـــــــــــــــــاك متالزمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــني
ي ســــــــنوات الــــــــرواج الــــــــنف�ي يــــــــزداد 

ي العــــــــراق، فــــــــ��
ادات �� واالســــــــت�ي

الحكــــــــــــو�ي االســــــــــــتهال�ي واالســــــــــــتثماري و�ــــــــــــزداد حجــــــــــــم اإلنفــــــــــــاق 
ادات �شــــــــــــق�ه الحكوم�ـــــــــــة والخــــــــــــاص وهـــــــــــو مــــــــــــا �جعــــــــــــل  االســـــــــــت�ي

ي حجم الصادرات. 
ادات دالة ��  االست�ي

 
ادات العراق�ة للمدة 4جدول ( ي لالست�ي

): ه�كل التوز�ــــع الجغرا��
 (�سب مئ��ة)) 2018-2004(

 
 السنة

البلدان 
 الع���ة

بلدان 
االتحاد 
ي   االورويب

بلدان 
 � كيتني  االم�ي

البلدان 
 االسي��ة

البلدان 
 االف��ق�ة

بلدان 
اورو�ا 
ق�ة  ال�ش

بق�ة 
 العالم

2004 11.1 42.5 8.7 18.7 - 12.3 6.5 
2005 30.6 11.5 15.1 10.7 - 29.6 2.5 
2006 37.5 14.1 7.80 10.5 - 29.8 0.1 
2007 46.2 6.4 11.1 11.5 - 24.2 0.3 
2008 47.1 6.4 11.2 11.4 - 24.1 0.4 
2009 36.5 8.7 13.0 13.2 - 24.6 3.7 
2010 23.6 11.9 11.9 12.5 - 30.1 1.5 
2011 24.9 10.2 8.5 26.3 - 29.1 3.2 
2012 24.8 10.2 8.5 26.4 - 29.0 0.8 
2013 21.7 10.0 7.1 25.2 - 35.5 0.5 
2014 23.9 15.2 5.6 51.6 - 2.4 1.3 
2015 23.7 12.7 6.6 50.0 - 6.4 0.6 
2016 25.8 13.0 6.3 49.1 0.1 5.6 0.1 
2017 25.8 13.0 6.3 49.1 0.1 5.6 0.1 
2018 8.8 13.5 7.2 65.2 0.2 4.5 0.6 
ات  - ، الن�ش ي

تم اعداد الجدول استنادا� إ�: البنك المركزي العرا�ق
 االحصائ�ة السن��ة، اعداد متفرقة. 

 
 
 

 



ي امام               44 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق

ادات  ي لالست�ي
 التوز�ــــع الجغرا�ض

ادات ســب�ً� للتعــرف  تعــد دراســة ي لالســت�ي
اله�كــل الجغــرا��

ي تلب�ـــــــة حاجـــــــة الســـــــوق 
عـــــــ� مـــــــدى إســـــــهام المجـــــــاميع الدول�ـــــــة ��

ي تحصل  ات اليق المح�ي من السلع والخدمات ومعرفة مدى التغ�ي
ي �ســب إســهامها خــالل مــدة الدراســة (

)، و�الحـــظ 2018-2004��
ادات العراق�4من الجدول ( ي لالست�ي

ة ع� ) تن�ع التوز�ــــع الجغرا��
ي المرتبــــة  المجـــاميع الدول�ــــة؛ إذ احتلــــت منتجــــات االتحــــاد االورويب

ادات 42.5األو� و�نســــبة إســــهام بلغــــت ( %) مــــن إجمــــا�ي االســــت�ي
ــــــق�ة 2004لعـــــــام  ـ ، ثـــــــم جـــــــاءت المنتجـــــــات االســـــــي��ة واورو�ـــــــا ال�ش

وجــــاءت البلـــــدان الع���ـــــة بالمرتبـــــة الرابعـــــة و�نســـــبة إســـــهام بلغـــــت 
ت هـــــــذە النســـــــبة لصـــــــالح %)، ل�ـــــــن �عـــــــان مـــــــا 11.1نحـــــــو ( تغـــــــ�ي

ة مع تزا�د االنفتاح التجاري خاصة و�ًن العراق �جـاور أر�عـة  االخ�ي
 واسـعة لت�ـ�ف منتجاتهـا وأغلـب 

�
بلدان ع���ة وجدت ف�ـه سـوقا

، كانت العالقات التجار�ة معها منقطعة، 2003هذە البلدان قبل 
م بحـــــــــدود 2005و�لغـــــــــت �ســـــــــبة إســـــــــهام البلـــــــــدان الع���ـــــــــة لعـــــــــام 

مـــــــــع تـــــــــدفق منتجـــــــــات البلـــــــــدان المجـــــــــاورة فضـــــــــً� عـــــــــن  %)30.6(
ــق�ة  ـ المنتجـــات المـ�ــ�ة واالمارات�ـــة، ثـــم جـــاءت بلـــدان اورو�ـــا ال�ش

%) مـــــع تـــــدفق الســـــلع القادمـــــة مـــــن 29.6و�نســـــبة إســـــهام بلغـــــت (
 � كيتـــــني بلـــــدان (روســـــ�ا االتحاد�ـــــة، اوكران�ـــــا)، وجـــــاءت بلـــــدان االم�ي

) مــن مجمــل %15.1بالمرتبــة الثالثــة و�نســبة إســهام بلغــت نحــو (
ادات العراق�ـــــــة، و�حلـــــــول عـــــــام  م أخـــــــذت األســـــــواق 2014االســـــــت�ي

ادات إذ بلغــــت  ي مجمــــل االســــت�ي
االســــي��ة تأخــــذ النصــــ�ب األ�ــــ�ب ��

%) مـــــــع تـــــــدفق الســـــــلع القادمـــــــة مـــــــن 51.6�ســـــــبة إســـــــهامها نحـــــــو (
، الهند، ايران، ترك�ا � )، ثم جاءت البلدان الع���ة و�نسبة )∗((الصني

ي بالمرتبة 23.9بلغت نحو ( ادات االتحاد االوريب %) وجاءت است�ي

                                           
 تصنف وزارة التخط�ط العراق�ة ترك�ا ضمن البلدان االسي��ة. ) ∗(
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ادات 15.2الثالثـــة و�نســـبة بلغـــت ( %)، واســـتمرت ه�منـــة االســـت�ي
%) خـــالل 65.2االســـي��ة عـــ� األســـواق العراق�ـــة إذ ابلغـــت نحـــو (

، بعــــــــدها جــــــــاءت المنتجـــــــات المتدفقــــــــة مــــــــن االتحــــــــاد 2018عـــــــام 
ي و�نبـــة بلغـــت ( ان %) وانخفضـــت �ســـبة إســـهام البلـــد13.5االوريب

 %).8.8الع���ة إ� أدي� مست��اتها خالل مدة الدراسة إ� نحو (
 

ي 3(
ان التجاري العرا�ت ض  ) اختالل الم�ي

ي جانــب العــرض ال�ــ�ي 
ي اقتصــاد البلــد مــن قصــور ��

�عــاي�
 مــن خـــالل 

�
ي تلب�ــة متطلبــات الطلــب ال�ــ�ي و�ظهـــر ذلــك واضــحا

��
� مــــؤ�ش ( ان التجــــاري للبلــــد، إذ بــــني � ي المــــ�ي

ــــHHIالتشــــوە �� ع ) لتن��ــــ
ي جانــــب 

ادات أن هنـــاك تن��ــــــــع ســـل�ي عــــا�ي �� الصـــادرات واالســــت�ي
� عـــا�ي  ادات نت�جـــة لمحدود�ــة انتاجـــه الســـل�ي قابلهــا تـــرك�ي االســت�ي
ي جانــب الصــادرات نت�جــة ارتفــاع القــدرة االنتاج�ــة والتصــدي��ة 

��
النفط�ــــــة، ومــــــع اســــــتبعاد عائــــــد الصــــــادرات النفط�ــــــة فــــــإن العجــــــز 

ان ال � تجاري وللموازنـة الحكوم�ـة وهـو س�كون الرفيق الدائم للم�ي
) فـــاألول نـــاجم Twin Deficitsمـــا �طلـــق عل�ـــه بـــالعجز التـــوأم (

ادات مقارنـة بالصـادرات ( ي E<Mعـن ارتفـاع ق�مـة االسـت�ي
) والثــاي�

�بة عن نفقات الحكـو�ي  ناجم عن انخفاض ق�مة االيرادات ال��
)T<G �ي التـوازن الـداخ�ي والـذي �مثلـه المنحـي

)، هذا االخـتالل ��
)XX) �ي والـــذي �مثلـــه المنحـــي ) كمـــا يتضـــح AA) والتــوازن الخـــار�ب

� بوجـــــود 2) وتحد�ـــــدا� عنـــــد النقطــــة (2مــــن الشـــــكل ( ي تتمـــــ�ي ) والـــــيق
ات  ي الحســـــاب الجـــــاري، وتضـــــمن تغـــــ�ي

بطالـــــة مصـــــح��ة بعجـــــز ��
ي �طلـق عليهـا �س�اسـات  الس�اسة النقد�ة عـ�ب سـعر ال�ـف والـيق

) وكــذلك Expenditure-Switching Policyتبــد�ل اإلنفــاق (
ي �طلـق عليهـا  ات الس�اسة المال�ـة عـ�ب اإلنفـاق الحكـو�ي والـيق تغ�ي

) إ� expenditure-changing policy�س�اسة تغ�ي اإلنفـاق (
ي س�اســة اإلنفاق�ــة إ� 1الوصــول إ� النقطــة (

ات �� ). تقــود التغــ�ي
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، ومـــن ثـــم ( ي حجـــم الطلـــب ال�ـــ�ي
ات �� ) ومـــا ينـــتج عــــن GDPتغـــ�ي

ي حجــــم القــــوى العاملــــة والــــذي ـذلــــك مــــن اســــت�عاب أو �ســــ
��ــــح ��

ي حجــم البطالــة، إذ تضــمن الس�اســة المال�ــة التوســع�ة 
يــنعكس ��

) وتحقيــــــــــق معــــــــــدالت بطالــــــــــة مقبولــــــــــة 3الوصــــــــــول إ� النقطــــــــــة (
، بينمــــــا تضــــــمن الس�اســــــات  ي  مــــــع بقــــــاء العجــــــز الخــــــار�ب

�
اقتصــــــاد�ا

ي مــــع 4االنكماشــــ�ة التحــــرك إ� النقطــــة ( ) و�لــــ�غ التــــوازن الخــــار�ب
مشــــكلة البطالــــة، لــــذا فــــإن تحركــــات الس�اســــة المال�ــــة تفــــاقم مــــن 

ي التـــوازن الـــداخ�ي 
اإلنفاق�ـــة غـــ�ي كاف�ـــة �شـــكل عـــام لتحقيـــق هـــد��

ي الوقـــت ذاتـــه، لـــذا ال بـــد مـــن تحركـــات نقد�ـــة تضـــمن 
ي �� والخـــار�ب

ي وجهـــة اإلنفـــاق مـــن الســـلع المســـتوردة إ� الســـلع 
معهـــا التغيـــ�ي ��

ي تضــمن المحل�ــة مــن خــالل تخفــ�ض ق�مــة العملــة المحل�ــ ة والــيق
 ).1مع الس�اسات المال�ة التوسع�ة االنتقال إ� النقطة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي 
ي امام الدينار العرا�ق                                                      47                   دراسة تحل�ل�ة -سعر ال�ف االجنيب

 

ي تحقيق التوازن الداخ�ي 2شكل (
� النقد�ة والمال�ة �� ات الس�استني ): أثر تغ�ي

ي   والخار�ب

 

Source: Krugman , Pual, Obstfeld . Maurice , Melitz . Marc 
, International Finance Theory and Policy , eleventh 
edition , Pearson Education Limited , 2018 , P287. 

 
 

� مقـدار العجــز التجــاري دون 2و�ـالعودة ا� الجــدول ( ) يتبــني
م وأخـــــذ هـــــذا 2004) مل�ـــــار دوالر عـــــام 20.5الـــــنفط الـــــذي بلـــــغ (

) مل�ــــــار دوالر عـــــــام 8.58العجــــــز بــــــالمن� التصـــــــاعدي إ� نحــــــو (
. بينمـــــــــــــا 2018) مل�ـــــــــــــار دوالر عـــــــــــــام 45م لتـــــــــــــنخفض إ� (2012

ان التجـاري  �  مـع وجـود الـنفط إذ حقـق المـ�ي
�
تختلف الصـورة تمامـا

 عــ� طــول مــدة الدراســة باســتثناء عــام 
�
الــذي حقــق  2004فائضــا

) مل�ار دوالر، ولـم تكـن هـذە الفـوائض المال�ـة 2.8عجزا� مقدارە (
لقـــــدر نت�جــــة ارتفـــــاع انتاج�ــــة القطاعـــــات الزراع�ــــة أو الصـــــناع�ة با
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امنــة مــع ز�ــادة الطاقــة االنتاج�ــة والتصــدي��ة  � الــذي كانــت ف�ــه م�ق
، هــــذا الفــــائض النقــــدي عــــزز مــــن ظــــاهرة العجــــز  للقطــــاع الــــنف�ي
ي وولــــد تبعــــات ســــلب�ة أ�ــــ�� مقارنــــة بتبعاتهــــا اال�جاب�ــــة إذ 

الحقــــ��ق
دعمــــت العوائــــد المال�ــــة الضــــخمة نمــــو اإلنفــــاق العــــام مــــن جانــــب 

 �  للســـلطة النقد�ـــة مـــن رفـــع الق�مـــة الســـلطة المال�ـــة، قابلهـــا تمكـــني
، وهـــو مـــا مـــن شـــأنه أن �ضـــعف القـــدرة  ي

الحق�ق�ـــة للـــدينار العـــرا�ق
ي الوقــت الــذي �حتــاج ف�ــه 

التنافســ�ة للمنتجــات المحل�ــة للبلــد ��
البلـــــد إ� تع��ـــــز هـــــذە القـــــدرة و�نعـــــاش القطاعـــــات االنتاج�ـــــة، إن 
القـــدرة التنافســـ�ة للمنتجـــات المحل�ـــة ل�ســـت فقـــط لـــم �ســــعفها 

ظــروف والعوامــل الولــ�ج إ� األســواق الخارج�ــة بــل لــم �ســتطع ال
ي األســـــواق الداخل�ـــــة، وهـــــذا يرجـــــع إ� 

المحافظـــــة عـــــ� مكانتهـــــا ��
وط منظمــات  ي كانــت أغلبهــا إمــالءات و�ش الس�اســة التجار�ــة والــيق
 ،( ، البنـك الـدو�ي ومؤسسات مال�ـة دول�ـة (صـندوق النقـد الـدو�ي

ومــــــة ســــــلطة االئــــــتالف فضــــــً� عــــــن القــــــرارات الس�اســــــ�ة أبــــــان حك
ي فرضــت عــ� العـــراق اتبــاع س�اســة البــاب المفتـــ�ح  المؤقتــة والــيق
أمــام الســلع األجنب�ــة مـــن خــالل إزالــة كافـــة القيــود الجمرك�ــة عـــ� 
ام بمســـتوى أدي� مـــن  � الســـلع الـــواردة إ� األســـواق المحل�ـــة وااللـــ�ق

ي �ســــــبة )9(س�اســــــات الحما�ــــــة التجار�ــــــة
ي تــــــدي�

، وانعكــــــس ذلــــــك ��
�ي إ� حدود الواحد صحيح أو اقل من ذلـك خـالل الجدار الجمر 

) 0.38) إذ بلغـــــــت هـــــــذە النســـــــبة بحـــــــدود (2004-2015المـــــــدة (
ادات بنحـو ( 2004خالل عـام  ) 21.3حينهـا قـدرت ق�مـة االسـت�ي

مل�ار دوالر، وع� الرغم من ارتفاع هذە الق�مـة بحـدود الضـعف 
الجــــدار ار دوالر، اال أن �ســــبة ) مل�ــــ48بنحــــو ( 2015خــــالل عــــام 

)، وشـهدت هـذە 0.86مر�ي لـم توا�ـب هـذە ال��ـادة إذ بلغـت (�ال
                                           

ـــــع حـــــالوب كـــــاظم معلـــــة، مـــــروة خضـــــ�ي ســـــلمان )9( ورات التن��ــــ ض �ض ، التجـــــارة الخارج�ـــــة للعـــــراق بـــــني
مجلـــــة العلـــــوم االقتصـــــاد�ة واالدار�ـــــة جامعـــــة بغـــــداد ،  )WTO( االقتصـــــادي وتحـــــد�ات االنضـــــمام إ�

  329، ص 2015،  22، المجلد  88العدد 
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ي الجمــر�ي الجد�ــد ذي  ــ�يب  بعــد تطبيــق النظــام ال��
�
النســبة تحســنا

%)، و 3.18%) و (1.89إذ بلغــــــــــــت ( 2010) لســــــــــــنة 22الــــــــــــرقم (
) ع� الـرغم مـن انخفـاض 2016-2018%) خالل المدة (2.21(

ادات العراق�ة مقارنة بعام   . 2015االست�ي
ادات  إن أحاد�ـــة جانـــب الصـــادرات وتنـــ�ع جانـــب االســـت�ي
ي عرضـــة لالنكشــاف االقتصـــادي وهـــو مـــا 

جعلــت االقتصـــاد العـــرا�ق
، و�تضـح  ي �قود البلد إ� التبع�ـة االقتصـاد�ة تجـاە العـالم الخـار�ب
ي الجـــدول 

�� � هـــذا مـــن خـــالل مـــؤ�ش االنكشـــاف االقتصـــادي المبـــني
� الق�مــــة المق2( ة بــــني ي ) أن هنــــاك فجــــوة كبــــ�ي  والــــيق

�
بولــــة اقتصــــاد�ا

ي البلـد، إذ بلـغ 45تقدر بنحو (
� مـا هـو متحقـق �� %) فما دون و�ني

ليبلــغ  2004%) عــام 108.6مــؤ�ش االنكشــاف االقتصــادي نحــو (
ي 2014%) عام 74.2( ، ليـنخفض بعـد ذلـك متـأثرا� باألحـداث الـيق

جــرت بــالعراق (الســـالفة الــذكر) ليبلــغ أدي� مســـت��اته خــالل عـــام 
تفــــع بعــــد ذلــــك خــــالل عــــا�ي (49.1قــــدر بـــــ ( 2016 -2018%) ل�ي
، وخـــــــالل المــــــــدة 62.1%) و(53.4) إ� (2017 %) عـــــــ� التـــــــوا�ي

) بلــــــــغ معــــــــدل متوســــــــط درجــــــــة االنكشــــــــاف نحــــــــو 2018-2004(
)74.6.(% 
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ي س�اسات  2003شهد البلد بعد عام 
ات �� العد�د من التغ�ي

واتجاهات النظم االقتصاد�ة ال�ل�ة للبلد، وتعد التجارة 
ي  ات اليق الخارج�ة مع البلدان المجاورة و�حدى تلك التغ�ي
ي التحل�ل التجاري والنقاشات االقتصاد�ة 

أخذت تحتل أهم�ة ��
ل�س فقط ل�ونها تجارة غ�ي متكافئة فحسب وانما حول 

صاد�ة واالجتماع�ة ع� البلد. ابتداًء اجهضت انعكاساتها االقت
ي فرضتها األمم  ال�اعات العسك��ة والعق��ات االقتصاد�ة اليق
المتحدة لما �قارب عقدا� من الزمن ع� العراق ع� اله�كل 
ي وجودة منتجاته المحل�ة وتعط�ل تدفقاته التجار�ة مما  االنتا�ب

� باالست�الء ل�س فقط ع� حصته  ي األسواق سمح للمنافسني
��

. مما جعل االقتصاد )10(الخارج�ة بل وع� األسواق الداخل�ة
ي �عتمد ع� االقتصاد�ات الخارج�ة �شكل عام والمجاورة 

العرا�ق
ي تلب�ة متطلبات سوقه 

�شكل خاص ومنها ترك�ا و�يران ��
كز هذا المبحث ع� تحل�ل التجارة معهما  المحل�ة. وس�ي

تيهما فضال عن الدينار وانعكاسات س�اسات سعر ال�ف لعمل
 عليها. 

ي  -1
�ي  –تحل�ل التبادل التجاري العرا�ت

 ال�ت
ي 

�ي بالمراحل والظروف  –تأثر التبادل التجاري العرا�ق
ال�ق

الس�اس�ة المح�طة بالمنطقة إذ شهد هذا التبادل ازدهارا� خالل 
ة الثمانينات نت�جة الحرب العراق�ة  االيران�ة، إذ بلغ حجم  –ف�ق

ل�صل إ�  1980) مل�ار دوالر عام 1.1ري بنحو (التبادل التجا
 بعد فرض 1988) مل�ار دوالر عام 2.4(

�
، ثم شهد تراجعا

العق��ات االقتصاد�ة ع� العراق خالل عقد التسعينات إذ بلغ 
، 1998) مليون دوالر عام 221حجم التبادل التجاري نحو (

� كان الفائض  والجدير بالذكر أنه خالل العقدين السابقني
�ي للنفط 

التجاري لصالح العراق نت�جة تفض�ل الجانب ال�ق
                                           

(10) Frank R. Gunter , Op cit , P230. 
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ت�ب ( � البلدان المصدرة 2العراق�ة إذ احتل العراق ال�ق ) من بني
 بدأت حركة التبادل التجاري بالرواج.   2003إ� ترك�ا. و�عد عام

ادات العراق�ة 5ومن الجدول ( ) �الحظ ارتفاع ق�مة االست�ي
) 1.8) إذ بلغت نحو (2004-2013من ترك�ا ع� طول المدة (

ادات 8.5مل�ار دوالر شكلت ما �سبته ( %) من مجمل االست�ي
) مل�ار دوالر عام 11.9لتصل إ� حدود ( 2004العراق�ة عام 

%) من إجما�ي 20.1وارتفعت معها �سبة إسهامها إ� ( 2013
ادات و�معدل نمو قدر بنحو ( %) للمدة ذاتها، 556.4االست�ي

ادات العراق�ة شكلت من بالمقابل فإن ارت فاع ق�مة االست�ي
�ي ما �سبتُه (

%) من إجما�ي صادراتها لعام 2.8الجانب ال�ق
م ، وهذا �دل ع� 2013%) عام 7.9م لتصل إ� نحو (2004

ك�ة وانتقل  ي ت��ف المنتجات ال�ق
أهم�ة السوق العراق�ة ��

إ�  2004) عام 9ترت�ب سلم السوق العراق�ة من المرتبة (
من ح�ث القدرة ع� است�عاب  2013) عام 2المرتبة (

ك�ة.   المنتجات ال�ق
ي عام 

ي شهدها العراق �� أدت التطورات غ�ي المحس��ة اليق
ك�ة  2014 ر حركة التجارة البين�ة وتدفق السلع ال�ق إ� ت��

نت�جة لعدم قدرة الشاحنات ع� الدخول إ� ما بعد منطقة  
ر كردستان كما تراجعت حركة اال  ي البلد وت��

ك�ة �� ستثمارات ال�ق
ي الوضع 

كات العاملة ف�ه �سبب التدهور �� العد�د من ال�ش
ي األسواق المحل�ة لصالح 

�ي ��
، وانح� النفوذ ال�ق ي األمي�

ادات العراق�ة من ترك�ا إ�  ، إذ انخفضت االست�ي ي
الجانب االيراي�

 2016-2014) مل�ار دوالر للمدة 7.6) و (8.5) و (10.8نحو (
ادات من ع� ، وانخفضت معها �سبة إسهام هذە االست�ي  التوا�ي

ادات العراق�ة إ� نحو  ( %) 17.8%) و (18.5إجما�ي االست�ي
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، بالمقابل انخفض إسهامها من إجما�ي الصادرات )∗(%)22.3(
ك�ة إ� نحو ( %) للمدة نفسها. 5.4%) و(5.9%) و (6.9ال�ق

را� إلجما�ي الصادرات  ك�ة، وكذلك شكل هذا االنخفاض �� ال�ق
� ورجال األعمال األتراك، إذ �ح وز�ر  ي ت��حات مسؤولني

��
�ي (

) أن التبادل التجاري Hayati Yazıcıال�مارك والتجارة ال�ق
ر جراء است�الء داعش ع� عدد من المناطق  � البلدين ت�� بني
را� أ��ب  الشمال�ة أمً� بتجاوز هذە المرحلة قبل أن �شكل ��

 العراق.  لصادرات ترك�ا إ�
�ي 

)  –و�ح القائم بمجلس األعمال (ال�ق ي
العرا�ق

)Aksoy Ercument(  أن استمرار احداث (داعش) ستكلف
ك�ة إ� العراق بحوا�ي ( ي الصادرات ال�ق

�� 
�
) مل�ار دوالر 9انخفاضا

ي �ستوعب  إذ سيب�ق اقل�م كردستان السوق الوح�د اليق
ك�ة. ومن جهته �ح ( رئ�س  )Nevaf Kilicالمنتجات ال�ق

 � � ورجال األعمال االتراك أن التجارة بني جمع�ة الصناعيني
� قد تم تعل�قها وتم تف��ــــغ البضائع المتجه إ� جنوب  الطرفني

ي البلد
ي المخازن �سبب االحداث الدائرة ��

 .)11(العراق ��
وأوضحت جمع�ة المصدر�ن األتراك أن حجم الصادرات 

ك�ة إ� العراق انخفضت بنحو ( ي يونيو من عام 21ال�ق
�� (%

م مقارنة بالعام السابق وع� أثرها تراجع ترت�ب األسواق 2014
العراق�ة إ� المرتبة الثالثة من ح�ث است�عاب الصادرات 

                                           
ادات العراق�ــة لعــام  )∗( ك�ــة مــن إجمــا�ي االســت�ي ادات ال�ق %) 22.3بنحــو ( 2016ان ارتفــاع �ســبة االســت�ي

ادات  العراق�ة من ترك�ـا وانمـا عـ� العكـس مـن ذلـك اذ انخفضـت حجـم ال �عود إ� ارتفاع ق�مة االست�ي
ادات إ� نحــــو ( ادات العراق�ــــة 7636االســــت�ي ) مليــــون دوالر و�عــــزى ذلــــك إ� انخفــــاض مجمــــل االســــت�ي

 لذلك العام. 

(11  ) Erdinç , Çelikkan , Unrest in Iraq stirs worries over Turkish business links , 
Hürriyet Daily News , 2014 , p3. 
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ك�ة، لتنخفض بنحو ( ي يوليو من العام ذاته46ال�ق
�� (%)12( .

ك�ة  وع� الرغم من تحسن االوضاع االمن�ة وتدفق السلع ال�ق
ادات إ� نحو (إ� األسواق المحل ) 9.05�ة وارتفاع ق�مة االست�ي

)% من 18.2، 23.3) مل�ار دوالر شكلت ما �سبتُه (8.3و (
ادات العراق لعا�ي ( ، اال 2018-2017مجمل است�ي ) ع� التوا�ي

ك�ة بحدود  أن �سبتها بق�ت منخفضة من إجما�ي الصادرات ال�ق
 %) للمدة ذاتها. 4.9%) و (5.8(

ادرات العراق�ة إ� ترك�ا فإن هناك وفما يتعلق بجانب الص
ادات العراق�ة فخالل المدة  � االست�ي ة بينها و�ني فجوة كب�ي

 إذ بلغت نحو (2013-2004(
�
) مليون 145.5) شهدت تذبذبا

%) من مجمل الصادرات العراق�ة، 0.81دوالر شكل ما �سبتُه (
 إ� (

�
م شكلت ما 2010) مليون دوالر عام 153.4لتشهد ارتفاعا

%) من إجما�ي الصادرات لتعاود االنخفاض إ� 0.29ه (�سبت
ي �سبة إسهامها إ� 145.6نحو (

�� 
�
) مليون دوالر وانخفاضا

. وع� الرغم من 2013%) عام 0.16مجمل الصادرات بنحو (
ي عصفت بالبلد اال 2014الظروف واالوضاع االمن�ة بعد  م اليق

 خال
�
ل المدة أن الصادرات العراق�ة إ� ترك�ا شهدت ارتفاعا

) مليون دوالر عام 268.5) إذ بلغت نحو (2018-2014(
%) من إجما�ي الصادرات 0.30شكلت ما �سبتُه ( 2014

بعد أن بلغت ق�مة  2018%) عام 1.6العراق�ة لتصل إ� (
) مليون دوالر، إذ انتقل سلم ترت�ب 1420الصادرات نحو (

من ح�ث  2018) عام 36إ� ( 2014) عام 65العراق من (
ك�ة. وخالل المدة  حجم الصادرات العراق�ة إ� األسواق ال�ق

ي 2018-2004(
ان التجاري العرا�ق � �ي عجزا�  –) شهد الم�ي

ال�ق

                                           
)12 ( ، � بـــــا��ي ات�ج�ة والتوجهـــــات المســـــتقبل�ة،عـــــ�ي حســـــني ي حســـــابات ترك�ـــــا االســـــ�ت

مركـــــز  العـــــراق �ض
 .7، ص2014الج��رة للدراسات، الدوحة، 
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، وكما �الحظ ذلك من  ي
 لصالح الثاي�

�
لصالح األول وفائضا

) مل�ار دوالر عام 1.6) ارتفع العجز التجاري من (5الجدول (
لتنخفض إ�  ،2013) مل�ار دوالر عام 11.8م إ� (2004

 .2018) مل�ار دوالر عام 6.9(
 

ي 5جدول (
�ي للمدة  –): التبادل التجاري العرا�ق

 (مليون دوالر) 2004-2018ال�ق
 

 السنة
ادات  است�ي
 العراق من

 ترك�ا
)1( 

 صادرات
 العراق إ�

 ترك�ا
)2( 

حجم 
 التبادل
 التجاري

 
)3=2+1( 

ان التجاري  � الم�ي
ي 
�ي -العرا�ق

 ال�ق
 

)4=2-1( 

ادات �سبة  االست�ي
 العراق�ة

من ترك�ا من 
 إجما�ي 

ادات  االست�ي
 العراق�ة

)5( 

�سبة الصادرات 
ك�ة  ال�ق

إ� العراق من 
 إجما�ي 

الصادرات 
ك�ة  ال�ق

)6( 
2004 1820 145.5 1965.5 

(1674.5) 
8.5 2.8 

2005 2750 66.4 2816.4 
(2683.6) 

11.6 3.7 

2006 2589 121.7 2710.7 
(2467.3) 

11.7 3.02 

2007 2844 118.7 2962.7 
(2725.3) 

14.5 2.6 

2008 3916 133.05 4049.05 
(3782.9) 

11.1 3 

2009 5123 120.5 5243.5 
(5002.5) 

12.3 5 

2010 6036 153.4 6189.4 
(5882.6) 

13.7 5.3 

2011 8310 86.7 8396.7 
(8223.3) 

17.3 6.2 

2012 10822 149.3 10971.3 
(10672.7) 

18.3 7.1 

2013 11948 145.6 12093.6 
(11802.4) 

20.1 7.9 

2014 10887 268.5 11155.5 
(10618.5) 

18.5 6.9 

2015 8549 296.5 8845.5 
(8252.5) 

17.8 5.9 

2016 7636 836.2 8472.2 
(6799.8) 

22.3 5.4 

2017 9054 1527.7 10581.7 
(7526.3) 

23.3 5.8 

2018 8346 1420 9698.5 (6926) 18.2 4.9 

 اعداد الجدول استنادا� إ� : تم 
 . Turkish Statistical Institute) ، 6) (2) (1العمود ( -
� . 5) (4) (3العمود ( -  ) ، من اعداد الباحثني
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�ي اســـــتطاع أن �قلـــــب 
ممـــــا تقـــــدم �ســـــتنتج بـــــأن الجانـــــب الـــــ�ق

ي خـالل 
ي كـان �سـجلها مـع الجانـب العـرا�ق حالة العجز التجاري الـيق

إ� فـــــائض تجـــــاري وهـــــو الـــــرابح  عقـــــدي الثمانينـــــات والتســـــعينات
؛ إذ 2003االقتصــادي األ�ــ�ب مــن هــذا التبــادل التجــاري بعــد عــام 

تعمـــــل ترك�ـــــا عـــــ� تـ�ــــ�ف المنتجـــــات الفائضـــــة عـــــن حاجتهـــــا إ� 
ي �شـــــكل مصـــــدر تـــــدفق للعملـــــة األجنب�ـــــة  األســـــواق العراق�ـــــة والـــــيق
الصــعبة ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن ز�ــادة مســتوى اســتخدام عنــا� 

ع عائــــــد تلــــــك العنــــــا� وز�ــــــادة النمــــــو االقتصــــــادي االنتــــــاج وارتفــــــا 
؛ إذ   ي

والتشــــغ�ل للبلــــد. هــــذە اال�جاب�ــــات افتقــــدها الجانــــب العــــرا�ق
ي تـــوف�ي فـــرص العمـــل وحـــل مشـــكلة 

كـــان مـــن الممكـــن اســـتثمارها ��
البطالـــــة وتقل�ـــــل االعتمـــــاد عـــــ� القطـــــاع العـــــام ومـــــن ثـــــم تخف�ـــــف 

المنتجــات العــبء عــ� الموازنــة العامــة فضــً� عــن ز�ــادة تنافســ�ة 
ادات وتخف�ــف العجــز (أو  المحل�ــة وتقل�ــل االعتمــاد عــ� االســت�ي
ان التجــــــاري للبلــــــد، وهــــــو مــــــا يــــــؤدي إ�  � ي المــــــ�ي

تحقيــــــق فــــــائض) ��
اف العملــــــــــــــة الصـــــــــــــعبة وتقل�ــــــــــــــل الضــــــــــــــغط عــــــــــــــ�  � تقل�ـــــــــــــل اســــــــــــــت��
ان�ـــــة العموم�ـــــة للبنــــــك  � ي الم�ي

االحت�اط�ـــــات األجنب�ـــــة ومرا�متهـــــا ��
بــــدون أدي� شــــك الخــــا� المركــــزي، واقتصــــاد �فقــــد كــــل هــــذا هــــو 

 االقتصادي االصغر. 
ادات العراق�ـــة مــن ترك�ــا مــع عـــدد  تــزامن ارتفــاع ق�مــة االســت�ي
ي شــهدها البلــدين بدا�ــة  ات الس�اســ�ة واالقتصــاد�ة الــيق مــن التغــ�ي

نقطة تحول  2003االلف�ة الجد�دة إذ شكل احتالل العراق عام 
ي المنطقــة وتر 

ك�ــة �� ة بالنســبة إ� الس�اســة ال�ق افــق ذلــك مــع كبــ�ي
ي ترك�ـــــا عــــام 

والتأســـــ�س  2002صــــعود حــــزب العدالـــــة والتنم�ــــة ��
ــــق  ـ لس�اســـــة خارج�ـــــة جد�ـــــدة قوامهـــــا االنفتـــــاح عـــــ� أســـــواق ال�ش

ي  ، )13(األوســط بعـــد أن عجــزت عـــن االنضــمام إ� االتحـــاد االورويب
                                           

ي العـراق؟ )13(
ي العراق ك�ف استطاعت ان توسـع ترك�ـا نفوذهـا �ض

، مركـز الج��ـرة للدراسـات ،  ترك�ا �ض
 . 2019الدوحة ، 
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ي   قابلهــــا ذلــــك انفتــــاح تجــــاري وازالــــة جميــــع القيــــود الجمرك�ــــة الــــيق
ك�ــــة مــــن  2003كانــــت مفروضــــة قبــــل عــــام  ادات ال�ق عــــ� االســــت�ي

، وتـــــــزامن رفـــــــع العق��ـــــــات االقتصـــــــاد�ة الدول�ـــــــة  ي
الجانـــــــب العـــــــرا�ق

المفروضــــة عــــ� العــــراق وارتفــــاع عائــــد الصــــادرات النفط�ــــة ورفــــع 
ك�ـة  ي تـوترا� للعالقـات ال�ق

ك�ـة؛ إذ  –سعر �ف الدينار العرا�ق االم�ي
ة عـــدد مـــن العق��ـــات االقتصـــاد�ة عـــ� ترك�ـــا أدت  فرضـــت األخـــ�ي

ك�ـــــة، والجـــــدول ( ة ال�ق ) يوضـــــح مقـــــدار 6إ� انخفـــــاض ق�مـــــة اللـــــ�ي
ك�ـة أمــام  ة ال�ق ي إزاء انخفــاض ق�مـة اللــ�ي

ارتفـاع ق�مـة الــدينار العـرا�ق
�ي للمــــدة ( ) إذ انخفـــض ســــعر �ف 2004-2018الـــدوالر االمـــ�ي

) دينـــار 1190م إ� نحـــو (2004) دينـــار عـــام 1453الـــدوالر مـــن (
) %22-ر قبــال الــدوالر بنحــو (، وارتفعــت ق�مــة الــدينا2018عــام 

ة 1.42للمدة ذاتها، بالمقابل ارتفع سـعر �ف الـدوالر مـن ( ) لـ�ي
ة 4.81إ� نحـو ( ة للمــدة ذاتهـا، عــ� أثرهـا ســجلت ق�مـة اللــ�ي ) لـ�ي

 قـــــدرە (
�
) أمـــــام الــــدوالر، و�ـــــذلك �صـــــبح مجمـــــ�ع %238انخفاضــــا

ة (ارتفـاع سـعر ال�ـف) وارتفـاع ق�مـة الـدينار   انخفاض ق�مـة اللـ�ي
%) وهـــــذا �صـــــب باتجـــــاە جعـــــل 260(انخفـــــاض ســـــعر الـ�ــــف) (

ك�ــــــة رخ�صــــــة الــــــثمن مــــــن وجهــــــة نظــــــر المســــــتهلك  الصــــــادرات ال�ق
ك�ــــــة عــــــ� حســــــاب  ة تنافســــــ�ة للمنتجــــــات ال�ق � ي و�مــــــنح مــــــ�ي

العــــــرا�ق
ي األسواق المحل�ةالمنت

، وال �قت� أثـر تخفـ�ض جات العراق�ة ��
ي بـــــــل �متـــــــد إ� القطـــــــاع الســـــــ

�ا�ي العملـــــــة عنـــــــد القطـــــــاع الحقـــــــ��ق
ها.   والتعل��ي والص�ي وغ�ي
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�ي 6جدول ( ك�ة أمام الدوالر االم�ي ة ال�ق ي والل�ي
): مقدار تقلب ق�مة الدينار العرا�ق

 )2004-2018للمدة (
 سعر �ف السنة

 الدوالر/ الدينار
 بالسعر الرس�ي 
 (دينار/دوالر)

)1( 

 مقدار
تقلب 
ق�مة 
 الدينار
(%) 

)2( 

سعر �ف 
ة  الدوالر / الل�ي
ك�ة بالسعر  ال�ق

 الرس�ي 
ة/دوالر)  (ل�ي

)3( 

 مقدار
تقلب ق�مة 

ة  الل�ي
(%) 

)4( 

2004 1453 - 1.4223 - 
2005 1469 (1.10) 1.3407 5.73 
2006 1467 0.13 1.4311 (6.73) 
2007 1255 14.4 1.3015 9.05 
2008 1193 4.9 1.2929 0.66 
2009 1170 1.9 1.5470 (19.65) 
2010 1170 0 1.5003 3.01 
2011 1170 0 1.67 (11.3) 
2012 1166 0.3 1.7924 (7.33) 
2013 1166 0 1.9013 (6.07) 
2014 1188 (1.8) 2.1878 (15.07) 
2015 1190 (0.1) 2.7200 (24.32) 
2016 1190 0 3.0212 (11.07) 
2017 1190 0 3.6476 (20.73) 
2018 1190 0 4.8134 (31.95) 

 إ�: تم اعداد الجدول 
�
 استنادا

 ).1) ، ب�انات الجدول (3) (1العمود (  -
ض . 4) (2العمود ( -  ) ، من اعداد الباحثني
 Turkish Statistical Institute) 3العمود ( -

 
 

 



ي 
ي امام الدينار العرا�ق                                                      61                   دراسة تحل�ل�ة -سعر ال�ف االجنيب

 

وممـــــــا تقـــــــدم �ســـــــتطيع أن نكـــــــون مصـــــــفوفة معـــــــامالت 
ات (ســـــــــــــــــــــــعر �ف Pearsonارتبــــــــــــــــــــــاط لـــــــــــــــــــــــ ( � المتغــــــــــــــــــــــ�ي ) بــــــــــــــــــــــني

ة ()، وســـــــــــعر �ف الـــــــــــدوالر/ EXDالدوالر/الـــــــــــدينار ( )، EXLاللـــــــــــ�ي
ادات العراق�ــــــة مــــــن ترك�ــــــا  ) والصــــــادرات إليهــــــا  (IMI،Tاالســــــت�ي

)EXI،T) البلدين �  ). X+M)، وحجم التبادل التجاري بني
� 7و�الحـــــــظ مــــــــن الجــــــــدول ( ) أن معامــــــــل االرتبــــــــاط بــــــــني

ادات العراق�ـــــة مـــــن  � (االســـــت�ي (ســـــعر �ف الدوالر/الـــــدينار) و�ـــــني
ـ قـوي0.72-ترك�ا) بلغ ( ي أن ارتفـاع  ) وهو ارتباط عك�ي هـذا �عـي�

سعر �ف الـدوالر (انخفـاض ق�مـة الـدينار) تـؤدي إ� انخفـاض 
 � ادات العراق�ة من ترك�ا، بالمقابل بلغ معامل االرتباط بني االست�ي
ادات العراق�ــــة مــــن  � (االســــت�ي ة) و�ــــني (وســــعر �ف الــــدوالر/ اللــــ�ي

) وهـــو ارتبـــاط طـــردي ضـــع�ف، وهـــذا �شـــ�ي إ� 0.47ترك�ـــا) بلـــغ (
ة) يــؤدي إ� أن ارتفـا  ع ســعر ال�ـف الــدوالر (انخفــاض ق�مـة اللــ�ي

ادات العراق�ـــة مـــن ترك�ـــا، و�ـــدل هـــذا عـــ� أن  ز�ـــادة حجـــم االســـت�ي
رفــــع ق�مــــة الــــدينار (انخفــــاض ســــعر �ف الــــدوالر أمــــام الــــدينار) 
ادات العــراق مــن ترك�ــا أ�ــ�� مــن خفــض ق�مـــة  ي ز�ــادة اســت�ي

تــؤثر ��
ك�ــة (رفــع سـعر �ف الــدوالر أ ة ال�ق ي أن اللـ�ي ة) وهــذا �عــي� مــام اللـ�ي

ادات  ي االســـت�ي
ا� �� ي ســـ�كون أ�ـــ�� تـــأث�ي

تح��ـــك ق�مـــة الـــدينار العـــرا�ق
ي ع� عاتق الس�اسة النقد�ة العراق�ة 

العراق�ة من ترك�ا وهذا �ل�ق
� بلـــغ معامـــل االرتبـــاط  ي حـــني

مســـؤول�ة معالجـــة هـــذە المشـــكلة، ��
ادا0.31نحـــــــو ( ك�ـــــــا) و(االســـــــت�ي � (الصـــــــادرات العراق�ـــــــة ل�ق ت ) بـــــــني

العراق�ة من ترك�ا) وهو ارتباط طردي ضع�ف وهذا �دل ع� أن 
ارتفاع حجم الصـادرات العراق�ـة إ� ترك�ـا يـؤدي إ� ارتفـاع حجـم 
� حجــم  ادات العراق�ــة منهــا، بينمــا بلــغ معامــل االرتبــاط بــني االســت�ي
ادات العراق�ـــة مــن ترك�ـــا)  � البلــدين و(االســت�ي التبــادل التجــاري بـــني

� )، وهـــــــو �0.99بنحـــــــو ( شـــــــ�ي إ� وجـــــــود ارتبـــــــاط طـــــــردي تـــــــام بـــــــني
ادات العراق�ة من ترك�ا)  �ن وهذا �دل ع� ه�منة (االست�ي المتغ�ي
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� بلــــغ معامــــل  ي حــــني
� البلــــدين، �� عــــ� حجــــم التبــــادل التجــــاري بــــني

) � ك�ــــــا) بنحــــــو X+Mاالرتبــــــاط بــــــني � (الصــــــادرات العراق�ــــــة ل�ق ) و�ــــــني
) وهــــو ارتبــــاط طــــردي ضــــع�ف وهــــذا �ــــدل عــــ� انخفــــاض 0.43(

 ة الصادرات العراق�ة إ� ترك�ا. أهم�
 

� بعض Pearson): مصفوفة معامالت االرتباط (7جدول ( ) بني
ات العراق�ة  ك�ة –المتغ�ي  ال�ق

X+M EXI،T EXL EXD IMI،T  
    1 IMI،T 
   1 -0.72 EXD 

  1 -0.35 0.47 EXL 

 1 0.92 -0.26 0.31 EXI،T 
1 0.43 0.57 -0.72 0.99 X+M 
ومخرجات  )28) (27الجدول استنادا� إ� ب�انات الجدول (تم اعداد 
 ).Eviews-10برنامج (

 
ي 

ي  –التبادل التجاري العرا�ت
 االيرايض

ي وكثافـــة 
أســـهمت العد�ـــد مـــن العوامـــل مثـــل القـــرب الجغـــرا��

ي رفـــع مســــتوى التبـــادل التجــــاري 
� البلـــدين �� الســـ�احة الدين�ـــة بــــني

 خــــــالل عقــــــد 
�
� منــــــذ عقــــــود قبــــــل أن �شــــــهد انقطاعــــــا � الطــــــرفني بــــــني

ي نت�جـــــة حـــــرب الثمان�ـــــة ســـــنوات، 
الثمانينـــــات مـــــن القـــــرن المـــــا��

� بعــــــد عـــــــام  � الطـــــــرفني حـــــــظ مـــــــن ، إذ �ال 2003ل�عــــــود التبـــــــادل بـــــــني
ادات العراق�ــــــة مــــــن الجانــــــب 8الجــــــدول ( ) ارتفــــــاع حجــــــم االســــــت�ي

ي إذ قـدرت نحـو (
شـكلت  2004) مليـون دوالر عـام 718.7االيراي�

ادات العراق�ـة، وشـكلت مـا 3.3ما �سـبته ( %) مـن إجمـا�ي االسـت�ي
%) مـــــن إجمـــــا�ي الصـــــادرات االيران�ـــــة، و�حلـــــول عـــــام 1.6�ســـــبته (

ادات 2013 ) مل�ـــــار 6.02العراق�ـــــة إ� (م ارتفعـــــت ق�مـــــة االســـــت�ي
%) مـــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــل 10.1دوالر وارتفعـــــــــــــــــت �ســـــــــــــــــبتها إ� نحـــــــــــــــــو (
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ادات العراق�ـة، وارتفعــت معهـا �ســبتها مقارنـة بالصــادرات  االسـت�ي
ي الوقــــــت الــــــذي انخفضــــــت ف�ــــــه 6.4االيران�ــــــة إ� حــــــدود (

%) و��
ادات العــراق مــن بعــض بلــدان الجــوار ترك�ــا واالردن وســور�ا  اســت�ي

 2014عــ� المنافــذ الحدود�ــة خــالل عــام  نت�جــة ســ�طرة داعــش
ي مــــــن 

ادات العراق�ــــــة مــــــن الجانـــــب االيــــــراي� ارتفعـــــت ق�مــــــة االســـــت�ي
، شــــكلت تلـــك القـــ�م مــــا 2017) مل�ـــار دوالر عـــام 6.5) إ� (6.4(

ادات العــــــراق 16.9%) و (11.6�ســـــبتُه ( %) مـــــن إجمـــــا�ي االســـــت�ي
) عـــــ� التـــــوا�ي ، بالمقابـــــل شـــــكلت تلـــــك 2017) و (2014لعـــــا�ي (

ادات ما �سبته (ا %) مـن إجمـا�ي الصـادرات 6.6%) و (7.2الست�ي
ادات العراق�ــــــة  االيران�ــــــة للمــــــدة نفســــــها، وارتفعــــــت ق�مــــــة االســــــت�ي

) مل�ــــــار دوالر شــــــكلت مــــــا �ســــــبته 6.6بنحــــــو ( 2018خــــــالل عــــــام 
ادات العراق�ـة بينمـا بلغـت (14.5( %) 6.1%) من إجما�ي االست�ي

هـــــــذا التوجـــــــه الســـــــل�ي مـــــــن إجمـــــــا�ي الصـــــــادرات االيران�ـــــــة، �ـــــــدعم 
للصــادرات االيران�ــة نحــو األســواق العراق�ــة التـ�ـ�حات الرســم�ة 
� إذ أ�د سف�ي ايران لدى العراق أن المنافسة  � االيرانيني للمسؤولني
 � ي الســوق العراق�ــة أصــبحت أ�ــ�� جد�ــة مــع المنافســني

التجار�ــة ��
ي ظـــل ارتفـــاع عائـــد الصـــادرات النفط�ـــة وتع��ـــز ق�مـــة 

�� � التجـــار�ني
ة المحل�ـــة وأن التوجـــه نحـــو األ�شـــطة التنم��ـــة وفـــرت بيئـــة العملـــ

 � ــــكات االيران�ـــــة وتع��ـــــز التبـــــادل التجـــــاري بـــــني ـ مناســـــبة لعمـــــل ال�ش
 .)14(البلدين

 
 
 
 

                                           
)14 ( ، ي � جل�ــــل الغــــاليب ،شــــبكة  س�اســــة افقــــار الجــــار وســــلوك الس�اســــة النقد�ــــة العراق�ــــةعبدالحســــني

 ، � � العراقيني  .3، ص2018االقتصاديني
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ي 8جدول (
ي للمدة ( –) التبادل التجاري العرا�ق

 (مليون دوالر)) 2004-2018االيراي�
 

 السنة
ادات  است�ي
 العراق من

 إيران
)1( 

 صادرات
 العراق إ�

 إيران
)2( 

ان التجاري  � الم�ي
ي 
ي -العرا�ق

 االيراي�
)3=2-1( 

حجم 
التبادل 
 التجاري

)4=2+1( 

ادات  �سبة االست�ي
العراق�ة من إيران 

 من إجما�ي 
ادات  االست�ي

 العراق�ة
)5( 

�سبة الصادرات 
 االيران�ة

إ� العراق من إجما�ي 
 الصادرات االيران�ة (%)

)6( 

2004 718.7 25 (693.7) 743.7 3.3 1.6 

2005 1224 134 (1090) 1358 5.2 1.8 

2006 1791.57 35 (1756.57) 1826.57 8.1 2.3 

2007 1842.42 92 (1750.42) 1934.42 9.4 1.8 

2008 2762.07 67 (2695.07) 2829.07 7.8 2.7 

2009 4559.98 63 (4496.98) 4622.98 10.9 5.1 

2010 4538.67 46 (4492.67) 4584.67 10.3 4.02 

2011 5179.41 124 (5055.41) 5303.41 10.8 3.5 

2012 6337.14 83 (6254.14) 6420.14 10.7 6.5 

2013 6028.55 68 (5960.55) 6096.55 10.1 6.4 

2014 6485.36 60 (6425.36) 6545.36 11.06 7.2 

2015 6300.08 50 (6250.08) 6350.08 13.1 10.0 

2016 6131.75 55 (6076.75) 6186.75 17.9 7.3 

2017 6554.68 87 (6467.68) 6641.68 16.9 6.6 

2018 6636.01 65 (6571) 6701.01 14.5 6.1 

 إ� : 
�
 تم اعداد الجدول استنادا

ات االحصائ�ة السن��ة، اعداد متفرقة. 6) (2) (1العمود ( - ، الن�ش ي
 )، البنك المركزي االيراي�

. ) ، من اعداد 5) (4) (3العمود ( - �  الباحثني
 
 

وف�ما يتعلق بجانب الصادرات العراق�ة إ� ايران فإنها         
 مقارنة مع الصادرات العراق�ة إ� ترك�ا، و�رجع هذا إ� 

ً
منخفضة

ي بلد نف�ي 
فإن احتمال تصدير النفط  ومن ثمأن الجانب االيراي�

، إذ بلغت �سبة الصادرات  �ي
غ�ي وارد مقارنة مع الجانب ال�ق
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ي نحو (العراق�ة 
م 2004) مليون دوالر عام 25إ� الجانب االيراي�
 خالل عام 

�
) مليون دوالر، 125م إذ بلغت (2011شهدت ارتفاعا

 إ� نحو (
�
هذا  2018) مليون دوالر عام 65لتشهد بعدها تراجعا

ي 
ان التجاري العرا�ق � ي الم�ي

ة �� ، إذ  –ما �جعل الفجوة كب�ي ي
االيراي�

) مليون 693.7 األول بنحو (بلغ العجز التجاري بالنسبة إ�
تفع نحو ( 2004دوالر عام  ، 2013) مل�ار دوالر عام 5.9ل�ي
ي  2018) مل�ار دوالر عام 6.5ليبلغ نحو (

�� 
�
وهو ما �مثل فائضا

 . ي
ان التجاري لصالح الثاي� �  الم�ي

ي اتبعهــا البلــد بعــد عــام   2003إن س�اســة البــاب المفتــ�ح الــيق
ي انعكســــــت عــــــ� ز�ــــــادة معــــــدل الت ي والــــــيق

 –بــــــادل التجــــــاري العــــــرا�ق
ي ز�ـادة التبـادل التجـاري مـع إيـران، 

ي اسـهمت �� �ي �ي ذاتهـا الـيق
ال�ق

ُ�ضــــاف إ� ذلــــك أن العــــراق يــــرتبط مــــع إيــــران عــــ� طــــول حــــدودە 
ــــــق�ة مـــــــن الشـــــــمال إ� الجنـــــــوب وهـــــــو مـــــــا �جعـــــــل المنتجـــــــات  ـ ال�ش
هـا، كـذلك فـإن  االيران�ة أقرب للنفاذ إ� األسواق العراق�ة من غ�ي

ي أســـــــهمت عمل�ــــــة 
تخفــــــ�ض و/أو انخفـــــــاض ق�مــــــة ال��ـــــــال االيــــــراي�

ي ز�ــــــادة حجــــــم الصــــــادرات االيران�ــــــة إ� العــــــراق، إذ 
�شــــــكل كبــــــ�ي ��

 (ارتفــــــاع ســــــعر الـ�ـــــف  ال��ــــــالشـــــهدت ق�مــــــة 
�
ي انخفاضــــــا

االيــــــراي�
ي امــــــــــــام ال��ــــــــــــال) خــــــــــــالل المــــــــــــدة ( ) بنحــــــــــــو 2004-2018األجنــــــــــــيب

 بنحــو (381(
�
، بينمــا ســجلت تراجعــا  %)538%) بالســعر الرســ�ي

ي 
�� 

�
ي السوق الموازي للمدة نفسها، قابل هذا االنخفـاض ارتفاعـا

��
�ي و�نســــــبة بلغــــــت ( ي قبــــــال الــــــدوالر االمــــــ�ي

-ق�مــــــة الــــــدينار العــــــرا�ق
، بينمــــــا قــــــدر االرتفــــــاع بنحــــــو (22 ي بالســــــعر الرســــــ�ي

�� (%-20 (%
بالســـعر المــــوازي للمـــدة ذاتهــــا؛ و�ــــذلك �صـــبح مجمــــ�ع انخفــــاض 

ي بالسعر المو 
ازي وارتفاع ق�مة الـدينار بالسـعر ق�مة ال��ال اإليراي�
ي ز�ـــــادة تنافســــــ�ة 558المـــــوازي أ�ضـــــا (

%)، األمـــــر الـــــذي �صـــــب ��
المنتجــــــات االيران�ــــــة عــــــ� حســــــاب المنتجــــــات المحل�ــــــة واغــــــراق 
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) يوضــــــح مســــــار تقلــــــب ق�مــــــة الــــــدينار 9الســــــوق بهــــــا، والجــــــدول (
� الرســ�ي  ي الســوقني

�ي �� ي أمــام الــدوالر االمــ�ي
ي وال��ــال االيــراي�

العــرا�ق
 ).2004-2018موازي للمدة (وال

 
ي أمام الدوالر 9جدول (

ي وال��ال االيراي�
): مقدار تقلب ق�مة الدينار العرا�ق

�ي للمدة (  )2018 -2004االم�ي
 
 

 السنة

 سعر
 �ف
 ال��ال

 الرس�ي 
 (لایر/دوالر)

)1( 

 مقدار
تخف�ض 

 ق�مة
ال��ال 
بالسعر 
 الرس�ي 

(%) 
)2( 

 سعر
 �ف
 ال��ال

 الموازي
 (لایر/دوالر)

)3( 

مقدار 
انخفاض 

 ق�مة
ال��ال 
بالسعر 
 الموازي

(%) 
)4( 

 سعر
 �ف
 الدينار
 الرس�ي 

 (دينار/دوالر)
)5( 

مقدار 
 ارتفاع
ق�مة 

الدينار 
 بالسعر
 لرس�ي 
(%) 

)6( 

 سعر
 �ف
 الدينار
 الموازي
 (دينار/ 
 دوالر)

)7( 

مقدار 
 ارتفاع
ق�مة 

الدينار 
 بالسعر
 الموازي

(%) 
)8( 

2004 8719 - 8747 - 1453 - 1454 - 

2005 9023 (3.4) 9042 3.3)( 1469 1.08 1472 (1.2) 

2006 9195 (1.9) 9226 (2.03) 1467 0.13 1475 (0.2) 

2007 9285 (0.9) 9357 (1.4) 1255 14.4 1267 14.1 

2008 9574 (3.1) 9667 (3.3) 1193 4.9 1203 5.05 

2009 9920 )6.3( 9979 (3.2) 1170 1.9 1182 1.7 

2010 10339 (4.2) 10601 (6.2) 1170 0 1185 (0.2) 

2011 10962 (6.02) 13568 (27.9) 1170 0 1196 (0.9) 

2012 12260 (11.8) 26059 (92.06) 1166 0.3 1233 (3.09) 

2013 21253 (73.3) 31839 (22.1) 1166 0 1232 0.08 

2014 26509 (24.7) 32801 (3.02) 1188 (1.8) 1214 1.46 

2015 29580 (11.5) 34501 (5.1) 1190 (0.1) 1247 (2.71) 

2016 31389 (6.1) 36440 (5.6) 1190 0 1275 (2.24) 

2017 34214 (8.9) 40453 (11.01) 1190 0 1258 1.33 

2018 41950 (22.6) 55800 (37.9) 1190 0 1208 4.37 

مقدار 
 تقلب
ق�مة 
 العملة

381%  538%  -22%  -20%  

 الجدول استنادا إ� : تم اعداد  -
. 3) (1العمود ( - ي

 ) ، البنك المركزي االيراي�
 .)1) ، ب�انات الجدول (7) (5العمود ( -
. 8) (6) (4) (2العمود ( - �  ) ، من اعداد الباحثني
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) Pearsonو�مكـــــن تحد�ـــــد مصـــــفوفة معـــــامالت االرتبـــــاط (
ي 

� التبـــــــــادل التجـــــــــاري العـــــــــرا�ق ي وعـــــــــ� ذات الســـــــــ�اق  –بـــــــــني
االيـــــــــراي�

� 10و�الحــــــظ مــــــن الجــــــدول (الســــــابق،  ) أن معامــــــل االرتبــــــاط بــــــني
ادات العراق�ــــــــــــــة EXDســــــــــــــعر �ف الدوالر/الــــــــــــــدينار ( ) واالســــــــــــــت�ي

)IMI،I) ــــ قــــوي وهــــذا 0.75-) مــــن ايــــران بلــــغ ) وهــــو ارتبــــاط عك�ي
�شــ�ي إ� أن ارتفــاع ســعر �ف الــدوالر (انخفــاض ق�مــة الــدينار) 

ادات العراق�ة من ايران، با لمقابل فـإن يؤدي إ� انخفاض االست�ي
� (ســعر �ف الدوالر/الــدينار) والصــادرات العراق�ـــة  االرتبــاط بــني

) وهو ارتباط عك�ي ضع�ف و�رجع 0.06-) هو (EXI،Iإ� ايران (
هذا إ� انعدام أهم�ة الصادرات العراق�ة إ� ايران، بينما نجـد أن 

� ســـــــــــــــعر الـــــــــــــــدوالر/ال��ال ( � EXRمعامـــــــــــــــل االرتبـــــــــــــــاط بـــــــــــــــني ) و�ـــــــــــــــني
ادات العراق�ــ ) وهــو ارتبـــاط 0.80) بلــغ (IMI،Iة مــن ايــران (االســت�ي

طردي قوي و�رجع هذا إ� انخفاض ق�مة السلع المستوردة من 
ي حــال ارتفــاع ســعر �ف الــدوالر (انخفــاض ق�مــة ال��ـــال 

ايــران ��
)، وعـــ� نحـــو متصـــل فـــإن ارتفـــاع ســـعر �ف الـــدوالر (انخفـــاض 

يــــران ق�مــــة ال��ــــال ) تــــؤدي إ� انخفــــاض الصــــادرات العراق�ــــة إ� ا
)EXI،I ن� � المتغــــ�ي ي ق�مــــة معامــــل االرتبــــاط بــــني

) وهــــو مــــا اتضــــح ��
� 0.12-والـــذي بلـــغ نحـــو ( ي حـــني

ـــ ضـــع�ف، �� ) وهـــو ارتبـــاط عك�ي
ي 

ي االيــراي�
� معــدل التبــادل التجــاري العــرا�ق بلــغ معامــل االرتبــاط بــني

)X+M) ادات العراق�ـــــــــة مـــــــــن ايـــــــــران � االســـــــــت�ي ) نحــــــــــو IMI،I) و�ـــــــــني
ب مــــن الواحــــد الصــــحيح ) وهــــو ارتبــــاط طــــردي قــــوي 0.96( �قــــ�ق

ي 
ي التبـــــادل التجــــــاري العـــــرا�ق

 كمـــــا ��
�
�ي إ�  –و�رجـــــع هـــــذا ا�ضــــــا

الــــــ�ق
ادات العراق�ــــــة مــــــن االيران�ــــــة ( ) عــــــ� حجــــــم IMI،Iه�منــــــة االســــــت�ي

� البلـدين ( )، بالمقابـل فـإن هـذا التبـادل X+Mالتبادل التجاري بني
) 0.01) بنحــــــو (EXI،Iارتــــــبط مــــــع الصــــــادرات العراق�ــــــة إ� ايــــــران (

وهــــــــــو ارتبــــــــــاط طــــــــــردي ضــــــــــع�ف وهــــــــــو نت�جــــــــــة النعــــــــــدام أهم�ــــــــــة 
 الصادرات العراق�ة إ� إيران. 
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� بعض Pearson): مصفوفة معامالت االرتباط (10جدول ( ) بني
ات العراق�ة   االيران�ة –المتغ�ي

X+M EXI,I EXR EXD IMI,I  
    1 IMI,I 
   1 -0.75 EXD 
  1 -0.41 0.80 EXR 
 1 -0.12 -0.06 -0.04 EXI,I 
1 0.01 0.73 -0.81 0.96 X+M 
) ومخرجات 31) (30تم اعداد الجدول استنادا� إ� ب�انات الجدول ( -

 )Eviews-10برنامج (
 

 
جـــ��ي  ومـــن خـــالل مـــا تقـــدم �مكـــن أن �ســـتخ�ج الـــوزن ال�ق

)Weighing ي�
ي الـــــــــ�ق

ي لحجـــــــــم التبـــــــــادل التجـــــــــاري العـــــــــرا�ق
) الثنـــــــــايئ

، لب�ـــــان مـــــدى األهم�ـــــة النســـــب�ة  ي
ادات االيـــــراي� للصـــــادرات واالســـــت�ي

جــ��ي للتبـــادل  ي ال�ق العراق�ــة مــع كــال للبلــدين، و�أخــذ الــوزن النســيب
� بلدين الص�غة التال�ة  : )15(التجاري بني

𝑊𝑏 = (𝑋𝑐𝑛+𝑀𝑐𝑛)
{(𝑋𝑐𝑛+𝑀𝑐𝑛)+(𝑋𝑐𝑣+𝑀𝑐𝑣} … (1) 

� البلــــدين إذ تبلــــغ 𝑊𝑏و�شــــ�ي ( ي بــــني
جــــ��ي الثنــــايئ ) إ� الــــوزن ال�ق

) � ) مــــن البلــــد c) صــــادرات البلــــد (Xcn، و�شــــ�ي ( )1) و (0ق�متــــُه بــــني
)n) بينمــــا �شــــ�ي ،(Mcn) ادي مــــن البلــــد ) إ� c) إ� الجانــــب االســــت�ي

) و�ــالعكس v) مــن البلــد (c) صــادرات البلــد (Xcv)، و�شــ�ي (nالبلــد (
ادات البلد (Mcvبالنسبة إ� (  ). v) من البلد (c) �ش�ي إ� است�ي

� حجــــم التبــــادل و�مكــــن اســــتخدامها لب�ــــان الــــوزن  جــــ��ي بــــني ال�ق
ي �مكن أن تأخذ الص�غة االت�ة:  �ي واليق

ي ال�ق
 التجاري العرا�ق

                                           
، تع��ــــب ، محمــــود حســــن (15) جوز�ــــف دان�ــــالز، د�ف�ــــد فــــانهوز، اقتصــــاد�ات النقــــود والتم��ــــل الــــدو�ي

، ال��اض،  ، دون طبعة، دار الم��ــــخ للن�ش ي  .72، ص2010حسي�
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𝑊(𝐼،𝑇)
𝑏 =

�𝐸𝑋�𝐼،𝑇�+𝐼𝑀�𝐼،𝑇��

{�𝐸𝑋�𝐼،𝑇�+𝐼𝑀�𝐼،𝑇��+(𝐸𝑋�𝐼،𝐼�+𝐼𝑀�𝐼،𝐼�)}
… (2) 

𝑊(𝐼،𝑇)إذ �ش�ي (
𝑏 التبادل التجاري � ج��ي بني ) إ� الوزن ال�ق

�ي ، كما و�مكن أن نعك
ي ال�ق

ج��ي العرا�ق سها لب�ان الوزن ال�ق
ي (

ي االيراي�
� حجم التبادل التجاري العرا�ق ي بني

𝑊(𝐼،𝐼)الثنايئ
𝑏 من (

 خالل الص�غة التال�ة : 

𝑊(𝐼،𝐼)
𝑏 =

�𝐸𝑋�𝐼،𝐼�+𝐼𝑀�𝐼،𝐼��

{�𝐸𝑋�𝐼،𝐼�+𝐼𝑀�𝐼،𝐼��+(𝐸𝑋�𝐼،𝑇�+𝐼𝑀�𝐼،𝑇�)}
… (3)   

 
جــــــ��ي لحجــــــم 11الجــــــدول ( ي ال�ق ) يوضــــــح أن الــــــوزن النســــــيب

�ي خالل المـدة (التبادل 
ي ال�ق

) أعـ� 2004-2018التجاري العرا�ق
ي 

ي لحجـــــم التبــــــادل التجــــــاري العــــــرا�ق مقارنـــــة بحجــــــم الــــــوزن النســــــيب
جـــــ��ي نحــــــو ( ي ال�ق ، و�وضــــــح الـــــوزن النســــــيب ي

) كــــــأع� 0.73االيـــــراي�
ي عـــام 

�ي وذلـــك ��
ي الـــ�ق

 2004نقطـــة بلغـــه التبـــادل التجـــاري العـــرا�ق
جـــــــ��ي   للتبـــــــادل التجـــــــاري قابلهـــــــا أدي� نقطـــــــة بالنســـــــبة للـــــــوزن ال�ق

ي (
ي االيــــراي�

جــــ��ي 0.27العــــرا�ق ) لــــذات العــــام، بينمــــا بلــــغ الــــوزن ال�ق
�ي نحـــــو (

ي الـــــ�ق
) كـــــأدي� نقطـــــة لهـــــا، 0.54للتبـــــادل التجـــــاري العـــــرا�ق

ي 
ي االيـــراي�

قابلهــا أعـــ� �ســـبة وزن تـــرج��ي للتبـــادل التجـــاري العـــرا�ق
. وخالل مـدة الدراسـة بلـغ 2009) وذلك خالل عام 0.46بنحو (
� حجــــــم التبــــــادل التجــــــاري متوســــــ ي بــــــني

جــــــ��ي الثنــــــايئ ط الــــــوزن ال�ق
�ي بنحـــــــو (

ي الـــــــ�ق
)، بينمـــــــا بلـــــــغ متوســـــــط هـــــــذا الـــــــوزن 0.62العـــــــرا�ق

ي نحو (
ي االيراي�

). و�مكـن أن 0.38بالنسبة للتبادل التجاري العرا�ق
�ي مقارنـــــة مـــــع 

ي الـــــ�ق
جـــــ��ي العـــــرا�ق �عـــــزى ارتفـــــاع مـــــؤ�ش الـــــوزن ال�ق

ي إ� ارتفــــــاع ق�مــــــة ال
صــــــادرات العراق�ــــــة إ� ترك�ــــــا الجانــــــب االيــــــراي�

ادات العراق�ـــة  مقارنـــة بالصـــادرات إ� إيـــران، كمـــا أن ق�مـــة االســـت�ي
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ادات العراق�ـــــة مـــــن  مـــــن ترك�ـــــا �ي األخـــــرى أعـــــ� مقارنـــــة باالســـــت�ي
 إيران. 
 

�ي 11جدول (
ي ال�ق

ج��ي لحجم التبادل التجاري العرا�ق ): الوزن ال�ق
ي للمدة (

 ) 2004-2018االيراي�
 
 

 السنة

 التبادلحجم 
 التجاري

ي 
�ي  –العرا�ق

 ال�ق
 (مليون دوالر)

)1( 

 حجم التبادل
 التجاري

ي 
ي –العرا�ق

 االيراي�
 (مليون دوالر)

)2( 

إجما�ي حجم 
 التبادل

ي 
 التجاري العرا�ق

�ي –
ي  –ال�ق

 االيراي�
 (مليون دوالر)

)3=2+1( 

ج��ي   الوزن ال�ق
� حجم ي بني

 الثنايئ
 التبادل التجاري

ي 
�ي  -العرا�ق

 ال�ق
)4=3/1( 

ج��ي ا  لوزن ال�ق
� حجم ي بني

 الثنايئ
 التبادل التجاري

ي 
ي  -العرا�ق

 االيراي�
)5=3/2( 

2004 1965.5 743.7 2709.2 0.73 0.27 
2005 2816.4 1358 4174.4 0.68 0.32 
2006 2710.7 1826.57 4537.27 0.59 0.40 
2007 2962.7 1934.42 4897.12 0.61 0.39 
2008 4049.05 2829.07 6878.12 0.59 0.41 
2009 5243.5 4622.98 9866.48 0.54 0.46 
2010 6189.4 4584.67 10774.07 0.58 0.42 
2011 8396.7 5303.41 13700.11 0.62 0.38 
2012 10971.3 6420.14 17391.44 0.64 0.36 
2013 12093.6 6096.55 18190.15 0.67 0.33 
2014 11155.5 6545.36 17700.86 0.64 0.36 
2015 8845.5 6350.08 15195.58 0.59 0.41 
2016 8472.2 6186.75 14658.95 0.58 0.42 
2017 10581.7 6641.68 17223.38 0.62 0.38 
2018 9698.5 6701.01 16399.51 0.60 0.40 

 0.38 0.62 معدل النمو المتوسط

تم اعداد الجدول استنادا إ� :  -  
).8() 5) ، ب�انات الجدول (2) (1العمود ( -  

).3) (2) استنادا� إ� المعادلة (5) (4) (3العمود ( -  
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  االستنتاجات
ي عـ� اسـتقالليته  -1

ع� الرغم من ضـمان البنـك المركـزي العـرا�ق
ـــــــــع�ة بموجــــــــــب قــــــــــانون رقــــــــــم ( ـ ، اال أن 2004) لســــــــــنة 56ال�ش

ه�منــــــة الســــــلطة المال�ــــــة عــــــ�ب مواردهــــــا ال��ع�ــــــة قوضــــــت مــــــن 
ي الســــ�طرة عــــ� األســــاس النقــــدي 

فاعل�ــــة الس�اســــة النقد�ــــة ��
ي جانـــــب الموجـــــودات األجنب�ـــــة 

نت�جـــــة التوســـــع أو التقلـــــ�ص ��
 
�
ع�ب ما �س� بآل�ة تنق�د الدينار بالـدوالر والـذي شـكل ضـغطا

، وهـو مـا �مكـن ع� عرض النقود مـن خـالل اإلنفـاق الحكـو�ي 
عــــــــد اســــــــتقالل�ة البنــــــــك المركــــــــزي أشــــــــبه مــــــــا تكــــــــون بالصــــــــ�غة 

اض�ة منها إ� الص�غة القانون�ة.   االف�ق
ي عــــززت مــــن ظــــاهرة  -2

إن العمــــل عــــ� رفــــع ق�مــــة الــــدينار العــــرا�ق
ي منهــا اقتصــاد البلــد ل�ونهــا تعمــل 

ي �عــاي� المــرض الهولنــدي الــيق
ــائ�ة بـــذات اتجـــاە المـــوارد ال��ع�ـــة مـــن خـــالل رفـــع القـــدرة ا ـ ل�ش

ادات مع قصـور  لدى المستهلك المح�ي ومن ثم ز�ادة االست�ي
 .  العرض السل�ي المح�ي

ي �س� إليها السلطة النقد�ة وع�ب  -3 إن االستقرار�ة السع��ة اليق
ي اوقــات الركـــود 

مثبتهــا االســ�ي ســعر الـ�ـف، تصــبح مكلفــة ��
االقتصــــادي العـــــال�ي نت�جـــــة انخفـــــاض أســـــعار الـــــنفط وتراجـــــع 

 عـــــــ�  تـــــــدفق العوائـــــــد 
�
الدوالر�ـــــــة، االمـــــــر الـــــــذي �شـــــــكل ضـــــــغطا

 االحت�اط�ات األجنب�ة واستقرار سعر ال�ف لمدة ط��لة. 
بالشــــــكل  2003لـــــم ترســــــم مالمـــــح س�اســــــة تجار�ـــــة بعــــــد عـــــام  -4

الــــــــــذي �خــــــــــدم القطاعــــــــــات االنتاج�ــــــــــة و�التحد�ــــــــــد الصــــــــــناعة 
التح��ل�ـــة، بقـــدر مـــا كانـــت امـــالءات وقـــرارات اتخـــذتها ســـلطة 

ي كانـــت مـــن اول��اتهـــا خدمـــة مصـــالحها االئـــتالف المؤقتـــة و  الـــيق
 الخارج�ة ع� حساب مصالح هذا البلد نفسه. 

ي قـــرارات الس�اســـة التجار�ـــة خاصـــة ف�مـــا يتعلـــق  -5
إن التخـــبط ��

باإلعفــاءات والتع��فــة الجمرك�ــة شــكل عقبــة أمــام نمــو وتطــور 
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ي بوجــــــه التحد�ــــــد)، إذ ال �مكــــــن أن  القطــــــاع الخــــــاص (االنتــــــا�ب
ي قطاعـــــه اال 

ي مـــــن غـــــ�ي حما�ـــــة جد�ـــــة، مـــــن يـــــنهض بلـــــد �� نتـــــا�ب
ي وجــــــــــــــه الســــــــــــــلع 

شــــــــــــــأنها أن تــــــــــــــوفر الضــــــــــــــمان للمســــــــــــــتثم��ن ��
ي انخفــــاض معــــدل النمــــو المتوســــط 

المســــتوردة، وظهــــر هــــذا ��
 %) خالل مدة الدراسة. 1.28للجدار الجمر�ي إذ بلغ نحو (

ي ه�كــــــــــل  -6
ات التجار�ــــــــــة وجــــــــــود اخــــــــــتالالت �� أظهــــــــــرت المــــــــــؤ�ش

ي جانــــب الصــــادرا
� التجار�ــــة الخارج�ــــة، فــــ�� ت كــــان هنــــاك تــــرك�ي

) إذ بلــــــغ نحــــــو HHIعــــــاٍل أظهــــــرە المعــــــدل المتوســــــط لمــــــؤ�ش (
%) خـــــــالل مـــــــدة الدراســـــــة، بينمـــــــا اظهـــــــر المـــــــؤ�ش ذاتـــــــه 0.85(

اد بلـــــغ نحـــــو ( ي جانـــــب االســـــت�ي
�� 

�
 عال�ـــــا

�
%) للمـــــدة 0.48تن��عـــــا

ذاتهـــا، بالمقابـــل شـــكل معـــدل النمـــو المتوســـط لنســـبة إجمـــا�ي 
دة الدارسـة، بينمـا %) لمـ43.1) حـوا�ي (GDPالصـادرات مـن (

ادات مـــن  بلـــغ معـــدل النمـــو المتوســـط المتعلـــق لنســـبة االســـت�ي
)GDP) لمـــدة الدراســـة، هـــذە القـــراءة الرقم�ـــة 31.4) نحـــو (%

بـــدون أدي� شـــك تعكـــس صـــورة لالنكشـــاف االقتصـــادي تجـــاە 
ي وهــو مــا أظهــرە ارتفــاع معــدل النمــو المتوســط  العــالم الخــار�ب

 خالل مدة الدراسة. %) 74.6لمؤ�ش االنكشاف والذي بلغ (
� مســـــــــار الصـــــــــادرات النفط�ـــــــــة  -7 اتضـــــــــح أن هنـــــــــاك متالزمـــــــــة بـــــــــني

ي العــــراق إذ بلــــغ معامــــل االرتبــــاط بينهمــــا نحــــو 
ادات �� واالســــت�ي

ي ســنوات الــرواج الــنف�ي يــزداد اإلنفــاق الحكــو�ي 0.89(
)، فــ��

ادات �شــق�ه الحكــو�ي والخــاص وهــو مــا  و�ــزداد حجــم االســت�ي
ادات دالة لتقلب ال  صادرات النفط�ة. �جعل االست�ي

ي مرا�مــــــــة االحت�اط�ــــــــات ينــــــــذر بخطــــــــر  -8
ي �� ان التنــــــــازل التــــــــدر��ب

ي 
نفادهــــا دفاعــــا عــــن الــــدينار مــــن خــــالل بيــــع العملــــة الصــــعبة ��

 نافذة بيع العملة االجنب�ة. 
ي االحت�اط�ــــــــات االجنب�ــــــــة لــــــــدى البنــــــــك  -9

ان �ســــــــب التــــــــدهور ��
� العــــراق  ئ بــــني ي والتبــــادل التجــــاري غــــ�ي المتكــــا��

المركــــزي العــــرا�ق
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ي و 
كــل مــن ترك�ــا وايــران فضــال عــن س�اســات الـ�ـف المتبعــة ��

ادات �شـــــكل كبـــــ�ي  ي توســـــيع االســـــت�ي
الـــــدول الـــــثالث أســـــهمت ��

وتحجـــ�م الصـــادرات بح�ـــث انهـــا اقتـ�ــت عـــ� الـــنفط تق��بـــا 
ي امـــــام الـــــدينار منـــــذ عـــــام  تـــــدعو ا� رفـــــع ســـــعر الـ�ــــف االجنـــــيب

ي أواخـر 2014
 2020، ل�ن البنك المركـزي اتخـذ هـذا القـرار ��

وان كـــــــــان القـــــــــرار متـــــــــأخرا اال انـــــــــه �عـــــــــد خطـــــــــوة عـــــــــ� الط��ـــــــــق 
 الصحيح. 

 
  التوص�ات

ي اتجاهـــــــــــــات  -1
ي ســـــــــــــ�اق البحـــــــــــــث أن هنـــــــــــــاك تبـــــــــــــاين ��

اتضـــــــــــــح ��
ي الجهــد وتبد�ــد 

� النقد�ــة والمال�ــة نــتج عنــه هــدر �� الس�اســتني
ورة اتبـــــــــاع س�اســـــــــة  للمـــــــــوارد المال�ـــــــــة، وهـــــــــو مـــــــــا �ـــــــــدفع إ� ��
اقتصاد�ة متكاملة تتضمن إ�جـاد آل�ـة للتنسـيق بينهمـا ووضـع 
أول��ــــــات لتشــــــخ�ص المشــــــا�ل االقتصــــــاد�ة وتحد�ــــــد االدوات 

 ناسبة لها. الم
� النقد�ــــــــــة  -2 � الس�اســــــــــتني تجزئــــــــــة المســــــــــؤول�ة االقتصــــــــــاد�ة بــــــــــني

ي مــــــن خــــــالل اعتمــــــاد  ي رفــــــع كفــــــاءة القطــــــاع االنتــــــا�ب
والمال�ــــــة ��

الس�اســــــة النقد�ــــــة نظــــــام �ف أ�ــــــ�� مرونــــــة كنظــــــام الـ�ــــــف 
ة تنافســـــ�ة للمنتجـــــات  � الزاحـــــف و�مـــــا �ســـــهم مـــــن تحقيـــــق مـــــ�ي
المحل�ـــــــة عــــــــ� حســــــــاب المنتجـــــــات المســــــــتوردة �شــــــــكل عــــــــام 

ك�ــة وااليران�ــة �شــكل خــاص، تقابلهــا س�اســات مال�ــة ت��ــد و  ال�ق
مـــن �ســــبة مـــا �خصــــص إ� اإلنفـــاق االســــتثماري والعمـــل عــــ� 
�شـــجيع القطـــاع الخـــاص الصـــنا�ي والـــزرا�ي فضـــً� عـــن ضـــبط 
ي مـــــا �خـــــص 

المنافــــذ الحدود�ـــــة و�شـــــد�د الجبا�ـــــة الجمرك�ـــــة ��
 لمــا توصــل إل�ــه ا

�
، ووفقــا

�
لبحــث الســلع الممكــن انتاجهــا محل�ــا

ي جانـــــب الصـــــادرات عـــــ� 
� الســـــل�ي �� كـــــ�ي مـــــن ارتفـــــاع درجـــــة ال�ق

� إ�  سلعة واحدة و�ي الـنفط فـإن دعـوات بعـض االقتصـاديني
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ي جانــب الصــادرات 
�� 

�
تخفــ�ض ق�مــة العملــة ال تــنعكس إ�جابــا

ات ق�مـة العملـة  طالما أن أسعار النفط تتحدد بع�ـدا� عـن تـأث�ي
ي المحل�ــة، لــذا فــإن ا�جاب�ــات تخفــ�ض ق�مــة الع

ملــة ســتؤثر ��
ادات  ي جانـــــب االســـــت�ي

التخف�ـــــف مـــــن درجـــــة التن��ـــــــــع العـــــا�ي ��
 وتقل�لها. 

المحافظــة عــ� الســعر الجد�ــد والــدفاع عــن اســتقرارە وتكــون  -3
ي االجــــــــل القصــــــــ�ي بالحفــــــــاظ عــــــــ� 

ة لرفعــــــــه �� النتــــــــائج المبــــــــا�ش
ي الحـــــــد مـــــــن 

ي االجـــــــل القصـــــــ�ي والمتوســـــــط ��
االحت�اط�ـــــــات و��

اد الســـــلع والخـــــ ي االنفـــــاق عـــــ� اســـــت�ي
ــــور�ة و�� ـ دمات غـــــ�ي ال��

االجـــل المتوســـط والط��ـــل �شـــجيع المنـــتج المحـــ�ي والتقل�ـــل 
ها مـن الخـدمات  من البطالة فضال عن �شجيع الس�احة وغ�ي

 المحل�ة. 
ي االجــــل القصــــ�ي والمبــــا�ش بــــدعم  -4

البــــد مــــن تــــدخل الحكومــــة ��
الـــرائح الهشـــة مـــن المجتمـــع مـــن خـــالل العد�ـــد مـــن األســـال�ب 

�ــــع لحصــــــــص البطاقـــــــــة التم��ن�ـــــــــة ومــــــــن بينهـــــــــا التوز�ــــــــــــع الـ�ــــــــ 
 بدفعات مهمة �مكن ان �س�طر ع� األسعار. 

ورة تـــــدخل الحكومـــــة للســـــ�طرة عـــــ� المنافـــــذ الحدود�ـــــة،  -5 ��
فضـــال عـــن اســـتخدام س�اســـة تجار�ـــة واضـــحة المعـــالم تـــتالئم 

ادات.   مع دعم المنتج المح�ي والس�طرة ع� االست�ي
 
 
 
 
 
 
 
 



ي 
ي امام الدينار العرا�ق                                                      75                   دراسة تحل�ل�ة -سعر ال�ف االجنيب

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 راجعالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي امام               76 ي  سعر ال�ف االجنيب
 دراسة تحل�ل�ة -الدينار العرا�ق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ي 
ي امام الدينار العرا�ق                                                      77                   دراسة تحل�ل�ة -سعر ال�ف االجنيب

 

ــــــات االحصـــــــائ�ة الســـــــن��ة، أعـــــــداد  -1 ـ ، الن�ش ي
البنـــــــك المركـــــــزي العـــــــرا�ق

 متفرقة. 
اشــــكال�ات ق�ــــام الموازنــــة بتحد�ــــد ســـــقف  جــــورج حــــاتم جــــورج ، -2

متــاح عــ� موقــع شــبكة ،  للمب�عــات اليوم�ــة مــن العملــة االجنب�ــة
 � � العراقيني  .http://iraqieconomists.netاالقتصاديني

جوز�ف دان�الز، د�ف�د فانهوز، اقتصاد�ات النقود والتم��ل  -3
، دون طبعة، دار الم��ــــخ  ي ، تع��ب ، محمود حسن حسي� الدو�ي

، ال��اض،   .2010للن�ش

، التجـــــارة الخارج�ـــــة حـــــالوب كـــــاظم معلـــــة ، مـــــروة خضـــــ�ي ســـــلمان -4
ورات التن��ــــــــع االقتصــــادي وتحــــد�ات اال  ض �ض نضــــمام للعــــراق بــــني

مجلـــــة العلـــــوم االقتصـــــاد�ة واالدار�ـــــة جامعـــــة بغـــــداد ،  )WTOإ� (
 .2015،  22، المجلد  88العدد 

5- ، ي نتــائج البنــك المركــزي الحال�ــة نت�جــة فقــدان  ســنان دمحم الشــبييب
� اســـــــتقالليته � العــــــــراقيني ، متــــــــاح عــــــــ� موقــــــــع شــــــــبكة االقتصــــــــاديني

http://iraqieconomists.net. 
6-  � � العراقيني   www.iraqieconomists.netشبكة االقتصاديني
7-  ، ي � جل�ل الغاليب س�اسة افقار الجـار وسـلوك الس�اسـة عبدالحسني

� ،  النقد�ة العراق�ة � العراقيني  .2018،شبكة االقتصاديني
8-  ، � بــــــــا��ي ات�ج�ة العــــــــر عــــــــ�ي حســــــــني ي حســــــــابات ترك�ــــــــا االســــــــ�ت

اق �ض
مركـــــــز الج��ـــــــرة للدراســـــــات، الدوحـــــــة،  والتوجهـــــــات المســـــــتقبل�ة،

2014. 
ي مواجهــــة التحــــد�ات  عــــ�ي محســــن العــــالق، -9

الس�اســــة النقد�ــــة �ض
ي ، )م 2015-2016(

 .2017، البنك المركزي العرا�ق
ض ســعر الـ�ـف ، الــدل��ي عــوض فاضــل اســماع�ل  -10 نحــو التقــارب بــني

ي ومث�لــــــه 
ي تجــــــاە الســـــو�ت

 للــــــدينار العـــــرا�ت
�
الرســـــ�ي المثبــــــت اســـــم�ا

�ي  ،  46، مجلة العلـوم العراق�ـة االقتصـاد�ة ، العـدد  الدوالر االم�ي
 م. 2015

، مــــ�س عبـــداالم�ي كشــــ�ش،  -11 االخــــتالل الهــــ�ك�ي فـــارس كــــ��م بــــ��ــ�ي
ان التجــاري للمــدة ( ض ، مجلــة  ) دراســة تحل�ل�ــة2014-1994للمــ�ي

http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
http://iraqieconomists.net/
http://www.iraqieconomists.net/
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،  23ة بغـــــــــداد ، المجلـــــــــدالعلـــــــــوم االقتصـــــــــاد�ة واالدار�ـــــــــة ، جامعـــــــــ
 .2016، 101العدد

ي العـــــراق ك�ـــــف اســـــتطاعت ان مركـــــز الج��ـــــرة للدراســـــات،  -12
ترك�ـــــا �ض

ي العـــــــراق؟
، مركـــــــز الج��ـــــــرة للدراســـــــات ،  توســـــــع ترك�ـــــــا نفوذهـــــــا �ض

 . 2019الدوحة ، 
13- Central Bank of Islamic Republic Of Iran، Annual 

Review، Various Years. 
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Edward Elgar Publishing Limited ، UK ، 2013. 
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