دور حواالت اخلزينة على أهم املتغريات النقدية
يف العراق للمدة ()2013 -1990

أ.د .عماد حممد علي العاني  /كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة بغداد
الباحث  /نسرين حسن جوحي

ادلستخهص:

جقذ ظواالت الخضٍنة اظذ ادوات الدذ ٍن العكدويٌ الدذاي ٌ دٌ القدشات الحدٌ جدد اعدحخذاييل لحعوٍد القصدض
العئقددث ددٌ العواصلددة العكويَددةا لددزا لصددلت العكويددة الددي ارددذاسول لاددشد جددو َش الغددَولة الن ذٍددةا ددزل
لالعحرعلسول ٌ يشلسٍـ الحلشَةا بقذ أن ؤن جعوٍ ف صض العواصلدة فدن عشٍدل الغد غة الن ذٍدة العحعر دة بلل ند
العش ضً (االرذاس الن ذً الصذٍذ) األيش الزً ادى الي اذلس ع َة ف ي االقحصلد القشاقٌا بدزل لصدذ ان ظدواالت
الخضٍنة قذ شك ث لغ ة َشة ين اشعللٌ الذٍّن العكويٌ الذاي ٌ ٌ جعوٍ القصض ق فلم .2003
وبلالعحنلد ا لي جق َعلت بَـ االوسات العللَة ٌ العضاداتاارذسات العكوية ظواالت الخضٍندة ف دش اقليدة
يضادات ليل ٌ ال ن العش ضً القشاقدٌ رات ايدذ 91ا 182ا ٍ 365ويدل يدالا العدذة( )2013 -2004ا ار ٍحدولي
ال ن العش ضً ششائيل وبَقيل الي العصدلس الحصلسٍدة والعئعغدلت العللَدةا ويدن العحوقدـ الد ٍعكدن اعدحاالا
صٍلدة ارذاس ظواالت الخضٍنة وليل يصلدس غَش جضخعَة الي العذ الزً قذ ٍئذش ف ي يحاَشات الغَلعة الن ذٍة
بيذ الغَغشة ف ي ظصد فشد الن ذ وعقش الفلئذة ويكل عة الحضخد واعح شاس قَعة القع ة العع َة.
بزل ٍحور ال عد الي ان اعدحعشاس ظدذوخ القصدض دٌ العواصلدة العكويَدة لدد ٍشدك جشا عدل بشدك دٍّدن
ظكويٌ فن عشٍل ارذاس ظواالت الخضٍنة والعل ٍقود الغ ب الشئَظ ٌ رل الي جضاٍدذ االلفدلت العكدويٌا يعدل
ٍقنٌ ان ادوات الذٍّن العكويٌ وينيل ظواالت الخضٍنة جئذش ٌ يحاَشات الغَلعَة الن ذٍة بشك يعدذود لغد َلا
لددز البددذ يددن اعدحخذام وددزا االداة لددذفد لف َددة الغَلعددة الن ذٍددة بيددذ الغددَغشة ف ددي الغددَولة الفلئضددة وج ََددذ
الضاوط الحضخعَة ورل ين يالا اسجفلؿ اعقلس الفلئذة الحٌ جقعد ف دي عدعب شدض يدن االظحَلعَدلت الفلئضدة
لذى العصدلس الحصلسٍدة والعوعغدلت العللَدة ويدن ذدد جخفدَ قدذسجيل ف دي يدنط االئحعدلنا ويدن ذدد ٍعكدن أن
جعددلسط وددزا دوسا اٍصلبَدل ددٌ الحددؤذَش ف ددي الغَلعددة الن ذٍددة (ال ند العش ددضً) شق يددل قددوة عددللذة لددذفد لف َددة
لغَلعة الن ذٍة.
ادلصطهحات انرئيسة نهححة  /ظدواالت الخضٍندةا ظدواالت ال ند العش دضًا الدذٍّن العكدويٌا الغَلعدة
الن ذٍةا فشد الن ذا الحضخدا عقش الصش .

*ال عد يغح ين سعللة يلشغحَش.
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ادلقذي :

شدديذ االقحصددلد القشاقددٌ فصددضا يللَ دل يغددحعش ددٌ العواصلددة العكويَددة لحَصددة النعددو العفددشط ددٌ االلفددلت
العكويٌ ي لب فذم فلٍة االٍشادات العكويَة يدن جاغَدة النف دلت العكويَدةا ولحَصدة لدزل جضاٍدذ ايدحالا وَكد
االقحصلد القشاقٌ الزً شف فن جشاشـ الذوس الحعوٍ ٌ ين للظَة والكَفَة الحعوٍ َة وااللفلقَة الحٌ ادٍدشت بيدل
االقحصددلد القشاقددٌ يددن للظَددة ايددشىا لددزا اعددحذفث الضددشوسة ارددذاس ظددواالت الخضٍنددة العش ضٍددة لحعوٍد فصددض
العئقث ٌ العواصلة العكويَة الحدٌ جيدذ يدن يالليدل الدي جدو َش الغدَولة الن ذٍدة ضدال فدن عدعب شدض يدن
الكح ة الن ذٍةا لزا البذ ين اعحخذام ظواالت الخضٍنة ف دي الدشغد يدن وليدل اظدذ ادوات الحعوٍد ال صدَشة االشد
ٌ جوشيلت عَلعة الدذٍّن العكدويٌ ل خذيدة الغَلعدة الن ذٍدة بللشدك الدزً ٍقدود بللفلئدذة ف دي يصعد النشدلط
االقحصلدً.

يشكه انحح

: Research Problem

أهًي انحح

:Research Importance

أهذاف انحح

: Research Objective

فرضي انحح

: Research Importance

جحعر يشك ة ال عد ٌ ع َقة واجصلا ظواالت الخضٍنة الحٌ جن ـ ين فذم اعحخذاييل بللشك الدزً ٍدذفد
الغَلعة الن ذٍة دٌ القدشات ودزا يدن شيدةا ويدن شيدة ايدشى يدقف لف َدة الغَلعدة الن ذٍدة وافحعلدودل ف دي
عَلعة عقش الصش ين اش دفد اعح شاس قَعة القع ة العع َة.

جؤجٌ أوعَة ال عد ٌ دساعة دوس ظواالت الخضٍنة ين يالا افحعلد عَلعدة دٍّدن يخغغدة و قللدة جيدذ
يددن يالليددل الددي جغددوٍش وجنشددَظ ال غلفددلت االقحصددلدٍة وجنشددَظ ظش ددة االوسات العللَددةا ورل د يددن يددالا شق د
عَلعة الذٍّن العكويٌ دافعدة الدي الغَلعدة ال ن ذٍدة الحدٌ جقعد ف دي ايحصدلر يدذيشات اال دشاد واالظحَلعَدلت
الفلئضة لذى العصلس الحصلسٍة وين ذد اعحرعلسول بللشك الزً ٍخذم االقحصلد القشاقٌ.

جح خص اوذا ال عد بللن لط االجَة-:
 .1دساعة ظواالت الخضٍنة وجع َ يل وبَلن يذى جلذَشول ف ي يحاَشات الن ذٍة ين يدالا جعذٍدذ عدقش الفلئدذة يدن
ق ال ن العش ضً وجؤذَشا ٌ الغَلعة الن ذٍة ٌ القشات.
َ .2فَ اعحخذام اع وب ارذاس ظواالت الخضٍنة ف ش اقلية العضادات.
 .3ويـ عَلعة يذسوعة ل ذٍّن العكويٌ جذفد الغَلعة الن ذٍة ين يالا اردذاس االوسات العللَدة ينيدل ظدواالت
الخضٍنة الحٌ جقع ف ي ععب الكح ة الن ذٍة ٌ ظلا الحضخد وزا ين شللبا وين شللب ايش جقع ف ي اعحرعلس
يل لذى العصلس الحصلسٍة ين اظحَلعَلت لئضة دٌ يشدلسٍـ الحلشَدةا جخدذم االقحصدلد الدوعنٌ ويدن ذدد جع دل
االعح شاس ٌ الصللب الن ذً والعللٌ.
ٍنغ ل ال عد يدن شيدَة اعلعدَة يفلدودل ( جعدلسط ظدواالت الخضٍندة دوسا ييعدل دٌ النشدلط االقحصدلدً ار جدد
اعحاالليل بشك الزً ٍذفد لف َة الغَلعة الن ذٍة).
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احملىر األول/يفهىو حىاالت اخلزين

جقددش ظددواالت الخضٍنددة العش ضٍددة ف ددي اليددل أظددذى ادوات االقحددشاد ال صددَشة األشد ا يددٌ ف ددلسة فددن
اوسات يللَة جصذسول العكوية وبشك يعذود ٌ جعوٍ االقحدشاد الدذاي ٌ ل عكويدة رات األشد ال صدَش ل عدذة
بَن شيش او ذالخ اشيش الي عنةا وٍكون الاشد االعلعٌ ين ارذاسول ٌ القشات وو عدذ القصدض العئقدث دٌ
العواصلة العكويَة يالا الغنة العللَة بغ ب وشود لست صينٌ بَن جَلس االلفلت وجَلس االٍشاد.
وغلل ل يل جكون قَعة ششائيل اق ين قَعحيل االععَة والفشت بَنيعدل ٍعرد القلئدذ ف دي العدواالتا ولؾدشا
الي رل جقذ ظواالت الخضٍنة أظذى وعلئ الحعوٍ الذاي ٌ ل قصض العللٌ العئقثا وأظدذى ادوات االعدحرعلس يدن
شللب العشحشٍن ليل (العذٍرٌا عللدا.)182 :2010
بزل جقذ ظواالت الخضٍندة دٍّدن بزيدة العكويدة لكدون وصاسة العللَدة (الخضٍندة العش ضٍدة) ودٌ الحدٌ ج دوم
بلرذاسول لعذة ال جضٍذ فن عنة فعويلا لزا جيذ العكوية ين يالا ارذاسول ليزا الغنذات قصدَشة األشد الدي
جع َل فذا اوذا ينيل (ي فا-:)269 :2006
اٍشادات يللَة ل عكوية والعَعل فنذيل جقصض اٍشاداجيل االفحَلدٍة فن ج َة ظلشلت االلفلت العكويٌ.
عل جغحيذ جشصَـ االديلسات فن عشٍل ظواالت الخضٍنةا ضالَ فن ععب الغَولة الضائذا ٌ الغوت.
وف ي اعلط رل ٍحد بَـ ظدواالت الخضٍندة الدي ال ند العش دضً بغدقش لئدذة يعدذد يغد ل ويدن ذدد ٍحدولي ال ند
العش ضً لَلبدة فدن العكويدة فع َدلت شدشا او ال َدـ او الخصدد او افدلدة الخصددا يدل ٍ دٌ و دل الشدشوط الحدٌ
ٍ شسول (ٍوعفا-:)114 :2014
أ -يوا ارذاس ظواالت الخضٍنة لحقشد ف ي الصعيوس ل َـ ف ي ان جدو ٌ ي للايدل يدالا يدذة ال جحصدلوص الغدنة
ين جلسٍخ االرذاس.
ب -عنذات العكوية القشاقَة أو الغنذات العضعولة ين ق يل الحدٌ فشيدث ف دي الصعيدوس ل َدـ والحدٌ جغدحعل
يالا يذة ال جحصلوص يعغة فشش عنة ين جلسٍخ أرذاسول.
وبزل ٍغيد ال ن العش دضً يدن يدالا ل دة الصدالظَلت الععنوظدة لد دٌ الحدؤذَش دٌ االئحعدلن بعدل ٍعدل ؼ ف دي
االعح شاس االقحصلدًا ضال فن االعيلم ٌ جو َش الغَولة العللَة لحعوٍ القصض العللٌ ٌ العواصلدة العكويَدة
(القللٌا .)23 :2012
ولؾددشا الددي يددل يددوا بد ال ند العش ددضً يددن رددالظَلت يعنوظددة جددد ظصددش بَددـ وددزا العددواالت بللغد غة الن ذٍددة
والصيددلص العصددش ٌ ك د ا ضددال فددن العئعغددلت العللَ دة العكويَددةا والغ د ب ددٌ رل د ٍقددود الددي اسجفددلؿ ال َعددة الن ذٍددة
لالرذاسٍة الواظذة ضال فن جو َش الغَولة الن ذٍة القللَة لذى العصلس الحصلسٍة وال ن العش ضً وفدذم قدذسة ال غدلؿ
الخددلر ددٌ اعددحَقلب قددَد ج د العددواالت الصددلدسة يددن الخضٍنددة العش ضٍددةا و ددٌ فددلم 1997جددد جوعددَـ أرددذاس شددشٍعة
العحقلي َن بعواالت الخضٍنة وبغقش يصد %7.250ا ضال فن الصيلص العصش ٌ العكويٌ والحصلسً يئعغلت ال غدلؿ
العخح ظ والخلر والحقلولٌ والعئعغلت العللَة الوعَغة ورل لألع لب االجَة" (ٍوعفا -:)114 :2014

 .1جعوٍ فصض العواصلة العكويَة.
 .2ععب ال وة الششائَة الفلئضة لذى العواعنَن والعئعغلت العللَة.
 .3جشصَـ االعحرعلس ٌ األوسات العللَة يعل ٍغيد ٌ جوعَـ وجغوٍش عوت األوسات العللَة.
 .4اعحرعلس العذيشات الن ذٍة لذى العئعغلت العللَة والعصش َة والصعيوس.
 .5جوعَـ ششٍعة العغلوعَن ٌ جعوٍ يغظ الحنعَة االقحصلدٍة.
ولؾشا لزل ج صؤ ظكوية القشات الي ارذاس رل النوؿ ين الغنذات ال صَشة األش (ظواالت الخضٍندة) وليدل اداة
غَش جضخعَة ار جعلسط العكوية ين يالليل دوسا سئَغل ٌ جعوٍ القصض العكدويٌ وليدل اظدذ اودد االدوات الحدٌ ٍغدحنذ
الَيل وَك الذٍّن العكويٌ الذاي ٌ ٌ جاغَة لف لجيل العكويَة.

وين الضشوسً األيز بللعغ لن الغ َقدة العئقحدة لعدواالت الخضٍندة اال اليدل ف دي الدشغد يدن رلد ايدزت
جعلسط ياوط ف ي العواصلة العكويَة جحعذد بع ذاسول و وائذول ظَد البذ ين يواشيحيل بقذ يدذةا و عدل ل غدنذ
فلئذ ٍذ ـ بشك لئذة عنة او لصف عنوٍل ل عوالة فلئذ ف ي الع غ العغحرعش ٍحعذد ٌ العضاد ٍغدعي عدقش
الخصدا وبغ ب وزا العشظ ة العئقحة لعواالت الخضٍنة البذ بقذول ين االلحصل الي الغنذات العكويَدة ال صدَشة األشد ا
(العذٍرٌا عللدا.)182 :2010
بزل جقذ وزا الغنذات ال صَشة األش ف لسة فن ركوك جصذسول الخضٍنة العش ضٍة وجغحخذييل العكوية لحعوٍ
القصض العوقث ٌ العواصلة العكويَة وجحقيذ العكوية بصفحيل يذٍنة بشد قَعحيل بقذ يذة ين الضين يـ د ـ لئذة عنوٍة.
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احملىر انثاني /إسهاو حىاالت اخلزين ادلركزي يف متىيم
انعجز احلكىيي يف انعراق نهًذة ()2013 -1990

فددللي القددشات فصددضا يغددحعشا ددٌ العواصلددة العكويَددة لحَصددة صٍددلدة النف ددلت العكويَددة ف ددي االٍددشادات
العكويَة يالا العذة ( )2002 -1990ولحعوٍ رل القصض ٌ العواصلة العكويَة لصلت العكويدة الدي العصدلدس
الذاي َة (ظواالت الخضٍنة) ضال فن الغنذات الغوٍ ة االش بقذ القذام العصلدس الخلسشَة لحَصة قشاسات االيد
العحعذة فلم ()1990ا ارا جد جعوٍ يل داي َل ين يالا االقحشاد ين ال ن العش ضً والصيلص العصش ٌ وغَش العصش ٌ.

ار شك ث ظواالت الخضٍنة العش ضٍة اً االقحشاد ين الغ غة الن ذٍة لغ ة  %100ين اشعدللٌ الدذٍّن
العكددويٌ الددذاي ٌ يددالا العددذة(()1995 -1990يغددة الحنعَددة الوعنَددة ل غددنوات  .)50 :2014 -2010وف ددي
الشغد ين ون ظواالت الخضٍنة ادوات ال صدَشة األشد ا اال اليدل ادت الدي جدشا د الدذٍّن العكدويٌ الدذاي ٌ لحَصدة
فذم جغذٍذول ين ق العكوية بَنعل ا حفث بحغذٍذ الفوائذ ف َيلا ولكن بقذ فدلم( ) 2003وبقدذ اعدح اللَة ال ند
العش ضً جد ارذاس زل ظواالت الخض ٍنةا يعل ٍقنٌ ان ظواالت الخضٍندة لدد ٍدشج ظ اردذاسول بدللقصض العدللٌ دٌ
العواصلة العكويَة والعل جد ارذاسول الغشاد ايشى ينيل اليحصلر الغدَولة الن ذٍدةا دزل ٍعكدن اعدحرعلسول
ٌ يشلسٍـ الحلشَة.
ولعقش ة يذى اعحخذام ظواالت الخضٍنة ٌ جعوٍ فصض العواصلة العكويَة جد ج غَعيل ف ي النعو االجدٌا و عدل
يويط بللصذوا (.)1
أ -ظواالت لذى ال ن العش ضً.
ب -ظواالت لذى العصلس الحصلسٍة.
ز -ظواالت لذى شيلت ايشى.
شذوا ( )1لغ ة اعيلم ظواالت الخضٍنة ٌ جعوٍ الذٍّن
العكويٌ الذاي ٌ ٌ القشات ل عذة ()2013 -1990
الغنوات

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

(ي َون دٍنلس)
ظواالت الخضٍنة العش ضٍة
اشعللٌ
لذى شيلت
لذى العصلس
لذى ال ن
ظواالت الخضٍنة
ايشى
الحصلسٍة
العش ضً
()3+2+1
()3
()2
()1
18731
27611
46902
86170
237024
587555
899980
949579
1237329
1322842
1533984
1972255
2654074
3079474
3234637
3234637
3234637
719186

15650
21694
39224
64676
163635
243680
378661
556515
719676
813782
1267061
1537067
1553167
1242023
1200070
251500
519000
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239
154
106
50
310
590
260
656
1232
2484
3184
2109
2109
-

32710
43500
68750
125500
301750
751500
1144250
1328500
1794500
2043750
2350250
3242500
4193250
4634750
4476660
4434707
3486137
1238186

لغ ة ظواالت
لذى ال ن
العش ضً ين
اشعللٌ العواالت

لغ ة ظواالت
لذى العصلس
الحصلسٍة ين
اشعللٌ العواالت

57.26
63.47
68.22
68.66
78.54
78.18
78.65
71,47
68.95
64.72
65.26
60,82
63.29
66.44
72.25
72,93
92.78
58.08

35.97
31.55
31.25
21.43
21.77
21.29
28.50
31.01
35.21
34.62
39.07
36.65
33.51
27.74
27.06
7.21
41.91
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2008
2009
2010
2011
2012
2013

719185
719185
719185
319185
0
0

500050
4478530
5225287
3891340
3392000
1500030

-

1219235
5197715
5944472
4210525
3392000
1500030

58.98
13.83
12.09
7.58
0
0

41.01
86.16
87.90
92.41
1
1

العصذس :ين فع ال لظرَن بلالفحعلد ف ي بَللدلت ال ند العش دضً القشاقٌاالعذٍشٍدة القليدة لالظصدل واالبعدلخ
فذد يلر ()2003ا ولششات يخح فة الغنوات يحقذدة.
واعحنلدا الي يضعون بَلللت الصدذوا ( )1لالظدؼ ان ظدواالت الخضٍندة العش ضٍدة ل عدذة( )2005 -1990
ٍغحعور ف َيل ين ال ن العش ضً والعصلس الحصلسٍةا ار لصذ ان ال ن العش ضً ٍغحعور ٌ فدلم( )1990
ف ددي يددل لغد ح  % 57.26يددن اشعددللٌ العددواالت والحددٌ ج ددغ ي ددذاس  18731ي َددون دٍنددلس و ددٌ فددلم ()1991
صادت ج النغ ة لح غ  % 63.47ين اشعللٌ العواالت بع دذاس 27611ي َدون دٍندلسا ي لبد لغد ة % 35.97
لصللط العصلس الحصلسٍدة والحدٌ شدك ث ي دذاس 15650ي َدون دٍندلس دٌ فدلم ( .)1991ويدالا العدذة( -1990
ٍ )2002الظؼ ان لغ ة الذٍّن ف ي وصاسة العللَة ايزت بلالسجفلؿ ووزا االسجفلؿ ٍقود بلالعلط الي جضاٍدذ القصدض
العللٌ ٌ العواصلة العكويَة وفذم جغذٍذ وصاسة العللَة ٌ ظَنيل وزا الذٍّن واالقحصلس ف ي جغذٍذ الفوائذ ظ
يعل ادى الي جشا ع ا زل ٍعر اسجفلؿ سرَذ ظواالت الخضٍنة الحٌ بعوصة ال ند العش دضً دوسا اعلعدَل و َدش
وظلععل ل ن العش ضً القشاقٌ ٌ ج العذة ٌ جعوٍ القصض العللٌ بواعغة العواالتا والزً ٍقنٌ يضٍدذا يدن الغدعب
ف ي العكشو وصٍلدة القع ة ٌ الحذاوا وصٍلدة فشد الن ذ يالا العذة لفغيل (العذٍرٌا عللدا.)186 :2010

شك ( )1ظواالت الخضٍنة الحٌ بعوصة ال ن العش ضً
والعصلس الحصلسٍة ٌ القشات ل عذة 2013-1990

العصذس :ين فع ال لظرَن بلالفحعلد ف ي بَلللت شذوا ()1
عل الخفضث لغ ة اعدحعوار ال ند العش دضً ف دي ظدواالت الخضٍندة دٌ فدلم()2010الدي  12.09والحدٌ
ج ددغ ي ددذاس  719185ي َددون دٍنددلس وبللع لب د صادت لغ د ة اعددحعوار العصددلس الحصلسٍددة الددي %87.90لح ددغ
ي ذاس 5225287ي َون دٍنلس لنفظ القلما بَنعل اعحعور ال ن العش ضً ٌ فدلم ()2011ف دي ي دذاس 319185
ي َددون دٍنددلس و ددٌ ي لبدد رلدد الخفدد ي ددذاس ظددواالت الخضٍنددة العش ضٍددة لددذى العصددلس الحصلسٍددة بع ددذاس
 3891340ي َددون دٍنددلس واعددحعش وددزا االلخفددلد الددي فددلم () 2013وبع ددذاس  1500030وبنغ د ة %1ا و عددل
يويط ٌ الشك ()1ا وٍقود الغ ب ٌ رل الي اعح اللَة ال ن العش ضً القشاقٌ والحدٌ َيدل ٍحعحدـ ال ند
العش ضً بعشٍة َشة ٌ جعذٍذ وجنفَز الغَلعة الن ذٍة بيذ الععل ؾة ف ي قَعة الن ذ وجع َل االعدح شاس دٌ
العغدحوى القددلم لالعددقلس(القللٌا  .)25 :2012ويعددل ٍصددب االشددلسة الَد وددو أن صٍددلدة ارددذاس ظددواالت الخضٍنددة
جئدً بللنيلٍة الي ج َص ال لب َة االقشايَة ل ن العش ضً وين ذد الدي ج دَص الحغديَالت االئحعللَدة العحلظدة
لاللشددددغة االقحصددددلدٍة الصددددنلفَة والضسافَددددة والحصلسٍددددة االيددددش الددددزً ٍضددددقف يددددن قددددذسة ج دد د االلشددددغة
(الغليشائٌا.)158 :1976
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وبنل ف ي يل ع ل ٍحضط ان ظواالت الخضٍنة الحدٌ بعدوصة ال ند العش دضً جعرد دوسا َدشا دٌ جعوٍد
القصض العئقث ٌ العواصلة العكويَة قَلعل بللعصلس الحصلسٍة الحٌ جقع لح َ االفحعلد ف دي ال ند العش دضً
وافغل دوس ا ش الصيلص العصش ٌا اً ان لغ ة االفحعلد ٌ جعوٍ الذٍّن العكويٌ الدذاي ٌ دٌ القدشات ٍكدون
ين يالا اسجفلؿ اشعللٌ ارذاس ظواال ت الخضٍندة العش ضٍدة الحدٌ بعدوصة ال ند العش دضًا اً بعقندي الدذٍّن ف دي
وصاسة العللَةا ايف الي رل ان لغ ة اعيلم اشعللٌ ظواالت الخضٍنة ين النلجس العع دٌ االشعدللٌ َدشة قَلعدل
بعددل جغديد بد الغددنذات الحددٌ جكددون لددذى ال ند العش ددضً والعصددلس الحصلسٍددة .ويددن ذددد لغددحذا الد عددل للددث
يقذالت لعو الذٍّن العكويٌ اف ي ين يقذالت لعو النلجس العع دٌ االشعدللٌا دا األيدش ف دي فدذم قدذسة العكويدة
ف ي عذاد دٍوليل ف ي العذى ال قَذ.
ايددل بللنغدد ة َ عددل ٍحق ددل بعددضادات ظددواالت الخضٍنددة العش ضٍددة وبلالعددحنلد الددي جق َعددلت بَددـ االوسات
العكويَددةا ظددذدت أن جصددذس وددزا العددواالت بغددقش يصددد وجغف د ب َعحيددل االعددعَة فنددذ االعددحع لت وجغددحعل
يضادا عل ج لؿ وزا العواالت بللغدقش العوظدذ والعحقدذد
91وٍ 182وم بعقذالت لئذة وبعغب يل ٍشعو ف َ
اٍضلا وٍعل ل عصلس جذاوليل ٌ الغوت الرللوٍة بقذ اشقلس ال ن العش ضً لاشد اششا الحغوٍلت العغلبَة
(ج شٍش ال ن العش ضً القشاقٌا )38 :2010بيذ االعيلم ٌ فع َة الحعوٍ الن ذً ل عكويدة بوردفيل واظدذة
ين ادوات الذٍّن العكويٌ او بعقني ايش جذفد العكوية ٌ اظحَلشلجيل لالقحشاد الن ذً وعذ القصض العئقث ٌ
العواصلة العكويَةا وبقذ اعح اللَة ال ن العش ضً جد ص بَن وذ اداسة الذٍّن واالداسة الن ذٍة وارد ط ف دي
العكوية ان ج صؤ الي وعلئ جعوٍ َة ايشى جخح ف بلشلا اعحع لقيل (ج شٍش الغَلعة الن ذٍةا.)14 :2013
ولؾشا الي رل جد ارذاس يضادات ظواالت الخضٍنة ل عذد يخح فة ينيل( ف ذ الن ٌا-:)4 :2012
 .1يضاد (ٍ )28ويل و (ٍ )63ويل الحٌ بدذأ جغ َ يدل دٌ دللون الردللٌ ( )2006وقدذ جوقدف القعد بيدل دٌ الغدنة
لفغيل.
 .2يضاد (ٍ )91ويل ٌ  2004/7/1ولالٍة للون االوا (.)2009
 .3يضاد (ٍ )182وم بذ ين جعوص( ) 2010ولالٍة الوقث العللٌ.
 .4يضاد (ٍ )365وما ع ل القع بيل يالا شيش اب ين فلم ()2009ا وجوقف القع ب ظللَل.
وبنل ف ي يل ج ذم عَحد جع َ بَلللت الصذوا ( )2لعضاد ظواالت الخضٍنة العش ضٍة ٌ يو الن لط االجَة-:
 .1يضادات وصاسة العللَة لعواالت الخضٍنة لعذة ٍ 91ويل :والزً ٍويط أن قَعة ظواالت الخضٍنة الع لفدة لقدلم
() 2004قذ ب اث ي ال قذسا  1.67ي َون دٍنلس اسجفـ ٌ القلم الزً ٍ َ الي  3.89ي َون دٍندلسا وب ادث 2.52
ي َددون دٍنددلس فددلم ( )2009وبنغ د ة  % 15.60يددن يصعددوؿ اشعددللٌ العددواالت الع لفددة وال للاددة16211030
ي َدددون دٍندددلس يدددالا يدددذة ( )2009 -2004ار ٍالظدددؼ ان ا دددش اردددذاسٍة ل عدددواالت للدددث فدددلم  2005وبنغدد ة
 %24.02ين االشعللٌ الع لؿ ول عذة (.)2009-2004
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ظواالت العذة 365
ٍوم

ظواالت لعذة
ٍ182وم

ظواالت لعذة
ٍ 91وم

شذوا ( )2يضادات وصاسة العللَة لعواالت الخضٍنة ٌ القشات ل عذة ()2013 -2004
(ي َون دٍنلس)
الغنوات
الع غ الع لف

2004
1674700

2005
3894100

2006
3001690

2007
3219320

2008
1892160

2009
2529060

عقش ال غـ
الع غ العغذد

4.30
750050

7.10
3618680

9.40
3950260

21.00
2951820

17.37
1911110

7.80
2060580

الشرَذ ال لئد
(ليلٍة العذة)

924650

1200070

251500

519000

500050

968530

2011

2010

2012

2013

968530

الع غ الع لف
عقش ال غـ
الع غ العغذد

1615010
8.90
500500

2315350
9.41
2463520

1067050
6.26
1566390

590040
5.35
857010

الشرَذ ال لئد
(ليلٍة العذة)

1114510

966340

467000

200030

3510000
2.00

الع غ الع لف
عقش ال غـ
الع غ العغذد
الشرَذ ال لئد
(ليلٍة العذة)

اشعللٌ الشرَذ ال لئد لعواالت
وصاسة العللَة
اشعللٌ الشرَذ ال لئد لعواالت
ال ن العش ضً

3760510
5.83
3159733
4110777

1185777
2925000

2925000

1300000
3.33
2925000
1300000

251500

519000

500050

4478530

5225287

3891340

3392000

1500030

1720000

2875480

2315780

1200060

400030

500020

750040

949080

3510000
924650

1200070

العصذس:اظصلئَلت ال ن العش ضً القشاقٌ :ينشوسة ف ي العوقـ الكحشولٌ https://cbi.iq
عل ب غ عقش الخصد ل عضادات يدالا فدلم( ) 2004ي دذاس%4.30ا بَنعدل اسجفدـ دٌ فدلم () 2005لَ دغ
يقذا يصد % 7.10ا ووزا االسجفلؿ لن اعحصلبة الي اسجفدلؿ اعدقلس الفلئدذة يدن ق د ال ند العش دضً يدن %6
دٌ فدلم ( )2004الدي  %7لقدلم ()2005ا عدل ان االسجفددلؿ دٌ يقدذا الخصدد ل عدذة يدن ( ) 2008 -2006ددلن
بغ ب س دـ عدقش الفلئدذة يدن ق د ال ند العش دضً الدي%20ا دٌ ظدَن الخفد يقدذا يصدد الدي  %7.80فدلم
()2009ا ووزا االلخفلد لن ع قَلم ال ن العش ضً بخف عقش الفلئذة ين  %20الدي  %15دٌ جشدشٍن
الرللٌ فلم ()2008ا ووز ا ٍقندٌ ان عدقش الفلئدذة الععدذدة يدن ق د ال ند العش دضً ودو الععدذد االعلعدٌ لغدقش
يصد ٌ يضادات العواالت والغقشان ٍغَشان ٌ االجصلا لفغد ا عدل ان اسجفدلؿ عدقش الخصدد ٍقندٌ صٍدلدة فدة
العواالت الحٌ عحذ قيل وصاسة العللَة (العذٍرٌا عللدا2010ا .)190
بَنعددل ب ددغ يصعددوؿ الع ددللغ العغددذدة يددن ق د وصاسة العللَددة ل عددذة( ) 2009 -2004ي ددذاس 15242500
ي َون دٍنلس ووزا ٍقنٌ ان % 94.02ين يصعوؿ ي للغ العواالت الع لفدة قدذ جدد جغدذٍذولا اً بعقندي ان وندلك
لغ ة ق َ دة شدذا يدن الشردَذ العح دٌ دٌ ليلٍدة العدذة لقدلم () 2009والدزً ب دغ  968530ي َدون دٍندلس لدد ٍدحد
جغذٍذا يالا وزا العذة والعل قذ جد جغدذٍذول دٌ فدلم( )2010ا بدزل ٍحضدط ان يصعدوؿ الع دللغ الع لفدة قدذ جدد
جغذٍذولا وزا ٍقنٌ فذم جشا د الذٍّن الذاي ٌ والعل ٍحد جغذٍذة بحلسٍخ اعحع لق .
 .2يضادات وصاسة العللَة لعواالت الخضٍندة لعدذة ٍ 182ويدل :قليدث وصاسة العللَدة  25يدضادا دٌ فدلم ()2010
ب غ الع دلؿ الفق دٌ يدن العدواالت الخضٍندة ي دذاس 1.61ي َدون دٍندلس وبعقدذا يصدد  %8.90وبنغد ة%28.90
لَشجفددـ ددٌ فددلم( ) 2011يددل ي ددذاسا  2.315ي َددون دٍنددلس وبعقددذا يصددد %9.41ا ايددل العغددذد يددن العددواالت
الخضٍنددة ددذ ب ددغ  2.463ي َددون دٍنددلسا ف عددل ان شددض يددن الع ددغ العغددذد ٍقددود ل عددواالت الحددٌ ارددذسجيل فددلم
()2010ا وال للاة  1114510ي َون دٍنلسا يعل ج ذم لالظؼ اسجفلؿ الع َقلت يالا القلم () 2011بنغ ة ي لسلة
بقلم( )2010ا بَنعل لالظؼ اعحعشاس الخفلد قَعة العواالت الع لفة الي فلم( )2013وب َعدة  590040ي َدون
دٍنلس وبنغ ة  %10.56ين يصعوؿ العواالت الع لفةا وٍقضى الغ ب ٌ رل الي الخفلد اعقلس الفلئذة الحدٌ
ٍفشييل ال ن العش ضً ٌ .ظَن ٍكون يصعوؿ الع للغ العغدذدة يدالا العدذة() 2013- 2010ي دذاس5387420
ي َلس دٍنلس ين يصعوؿ ي للغ العدواالت الع لفدة وبنغد ة %96,42ا وبندل ف دي ودزا النغد ة للد ال ٍوشدذ اً
جشا د لذٍون ٌ ري وصاسة العللَة وليل قليث بحغذٍذا.
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 .3يضادات وصاسة العللَة لعواالت العضٍنة لعذة ٍ 365ويل :ار ب اث قَعة ظدواالت الخضٍندة الع لفدة االعدحع لت
ٍ 365ويل فلم(  )2009ي ادل قدذسة  3.510ي َدون دٍندلسا لحشجفدـ دٌ فدلم( ) 2010الدي  3.760ي َدون دٍندلسا
وب اث  1.300ي َون دٍنلس فدلم () 2013وبنغد ة  % 15.16يدن يصعدوؿ اشعدللٌ العدواالت الع لفدة وال للادة
 8570510ي َون دٍنلس يالا العذة (.)2013 -2009
بَنعل ب غ يقذا عدقش الخصدد يدالا فدلم( ) 2009يقدذا يصدد  %2ذدد اسجفدـ فدلم () 2010لَ دغ يقدذا
يصد  %5.83اال ان ٌ فلم( )2013الخفد بنغد ة %3.33ا وودزا االسجفدلؿ دٌ اشعدللٌ العدواالت الع لفدة
ع اسجفلؿ اعقلس الفلئذة لحَصدة جدشا د الدذٍّن الدزً لدد جغدذدا وصاسة العللَدة دٌ فدلم () 2009وال دللغ 3.510
ي َددون دٍنددلسا األيددش الددزً ادى الددي جددشا د يددذ وفلت يذيددة الدذٍّن ف ددي العددواالت الخضٍنددة بزيددة وصاساة العللَددة
ولصللط ال ن العش ضً ٌ فلم ( ) 2010لح غ  4.110777ي َون دٍنلس يغشوظل ينيل يل جد جغذٍذا يدالا فدلم
()2011وال للغ ي ذاس  1.185ي َون دٍنلس.
ويددددددن يددددددالا رلدددد د ٍحضددددددط ان يصعددددددوؿ الع ددددددللغ العغددددددذدة يددددددن ق دددد د وصاسة العللَددددددة ل عددددددذة
()2013 -2009واالعحع لت ٍ 365ويل ب اث ي دذاس  7.270510ي َدون دٍندلس وودزا ٍقندٌ ان لغد ة %84.83
ين يصعدوؿ اشعدللٌ العدواالت الع لفدة قدذ جدد جغدذٍذاا والغد ب دٌ جشاشدـ ودزا النغد ة فعدل للدث ف َد يدالا
اعحع لت 91ا ٍ 182ويلا وو جشا د الذٍّن الذاي ٌ والزً لد ٍحد جغذٍذ ين ق الوصاسة ٌ اوقلج الععذدة.
و ٌ يو رل ٍعكدن ال دوا ان وندلك دٍّدن بزيدة وصاسا العللَدة ولصدللط ال ند العش دضً لغدنة()2013
بللنغ د ة ل عددضادات رات اعددحع لت ٍ 365وي دل ج ددذس  1300000ي َددون دٍنددلس وبنغ د ة  %15.16يددن يصعددوؿ
العواالت الع لفة.
واعحنلدا الي رل جد ف ذ اجفلقَة يلرة بلفلدة شذولدة الحشجَ دلت العصدش َة العوققدة بدَن وصاسة العللَدة
وال ند العش ددضً فددلم ( ) 2010/10/26بشددلن ال دذٍّن العحشجددب ف ددي وصاسة العللَددة لصددللط ال ند العش ددضً ددذ
قليث وصاسة العللَة بحغذٍذ ي دغ ف دي اسبقدة اقغدلط يدـ جغدذٍذ الفلئدذة ف دي ي دللغ ارد الدذٍّن العح دٌ (ج شٍدش
الغَلعة الن ذٍةا.)4 :2011
و ددٌ يددو يددل ج ددذم ٍعكددن اعددحخذام وددزا االداة ال صددَشة األش د الحددٌ جغددحخذم لغددذ القصددض العئقددث ددٌ
العواصلة العكويَة وأن جقع قع ظواالت ال ن العش ضً ضال فن ارذاس الغنذات الغوٍ ة األش ورلد يدن
يالا اعحرعلسول فن عشٍل ايحصلر يدذيشات اال دشاد واألظحَلعَدلت الفلئضدة لدذى العصدلس الحصلسٍدةا ب صدذ
جغوٍش وجنشَظ ال غلفلت االقحصلدٍة وجنعَة سوإط االيواا داي ويلسز ال ذا وين ذدد جنشدَظ ظش دة االوسات
العللَة والن ذٍةا وشق يل لداة دافعة لغَلعة الن ذٍة.

 ظواالت ال ن العش ضً (الغَلعة الن ذٍة) ٍحد ارذساول ين ق ال ن العش ضً لعغلب الخلر وبغقش لئذة ٍحد جعذٍذا
ين ق ال ن ا وا لاشد ين ارذاس وزا العواالت وو الغَغشة ف ي فشد الن دذ بيدذ يفد الحضدخد .بدزل جعرد ودزا
العواالت دٍّن ف ي لفغ (ال ن العش ضً) .ف ي فكظ ظد واالت الخضٍندة العش ضٍدة (عَلعدة الدذٍّن) الحدٌ جصدذسول وصاسة
العللَة لحعوٍ القصض العئقث ٌ العواصلة العكويَة وٍحد جولَيل لَلبة فدن وصاسة العللَدة ال ند العش دضً ي لبد فعولدةا
وبغقش لئذة ٍحد جعذٍذا ين ق ال ن ا األيش الزً ٍنقكظ ف ي الصيلص العصدش ٌ دٌ جعذٍدذ اعدقلس الفلئدذة ف دي دال يدن
االئحعلن والودائـ لذى العصلس الحصلسٍةا ولؾشا لزل جعر وزا العواالت دٍّن ف ي وصاسة العللَة.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )69اجمللد ( )22لسنة 2102

233

2013 1990
احملىر انثان  /تأثري حىاالت اخلزين ادلركزي عهى
اهى ادلتغريات اننقذي نهًذة ()2013 -1990

يددشز االقحصددلد القشاقددٌ ددٌ بذاٍددة ف ددذ الحغددقَنلت يددن ال ددشن العليددٌ بصع ددة يددن العشددل االقحصددلدٍة
العحعر ددة بللعقددذالت العشجفقددة يددن الحضددخد واسجفددلؿ ظصددد العذٍولَددة الخلسشَددة وجددذووس عددقش الصددش الددذٍنلس
القشاقٌا لحَصة ظشب و شد الق وبلت االقحصلدٍة لن ين ابشصول العصلس االقحصلدً وينق ين جصذٍش الدنفظا
ضال فن ا ح لسا الي قلفذة الحلشَة واعقة ويحنوفة يعل ادى الي ج َص اٍشاداج يدن القع دة االشن َدة الالصيدة
لحاغَدة اعددحَشاداج والحدٌ جشددك لغد ة َددشة يدن اظحَلشددلت ال ددذ ولد ٍقحعددذ دٌ جعوٍد اعدحَشاداج ف ددي ج د
الصلدساتا يعل ادى الدي ق دة ظصدد العقدشود ال غد قٌ واسجفدلؿ اعدقلسولا لدزل لصدؤت العكويدة لحعوٍد الفلقيدل
العكويٌ ين يالا الحعوٍ بللقصض (االرذاس الن دذً الصذٍدذ) دون الح ََدذ بؤٍدة يدوابظ قللولَدة او يصدش َةا ارا
ٍعوا رل القصض جعوٍ ي لشش ضال أن ال ن العش ضً ي ضيل بششا ل دة اوسات الدذٍّن الحدٌ جصدذسول العكويدة
وع ـ الن ود ٌ ي لب يدلا يعدل القكدظ بشدك عد ٌ ف دي قللَدة الغَلعدة الن ذٍدة يدن يدالا صٍدلدة فدشد الن دذ
والغَولة العع َة الزً لصدد فند اذدلس جضدخعَة ويدن ذدد اعديد دٌ اليَدلس القع دة العع َدة يدالا يدذة الق وبدلت
االقحصلدٍة الحٌ شيحيل االيد العحعذة ف ي القشات ينز فلم ( 1990وودا  .)119 :2009أيف الي رل يل قدلم
ب ال ن العش ضً ين اج لؿ عَلعة الن ذ الشيَص الحٌ جعر ث بخف الع لشش لك فة يذيدة الدذٍّن العكدويٌ يدن
يالا يف عقش الفلئذة ف ي االقحشاد ار ار عث رفة االلدضام ودٌ الصدفة الغدلئذة دٌ يقؾدد شوالدب االلفدلت
العكددويٌ فددن عشٍددل ظصددش وج ََددذ جددذ اوا ظددواالت الخضٍنددة بللصيددلص العصددش ٌ العكددويٌ بغد ب جوعددـ ظصددد االقحددشاد
العغ وب لحعوٍ القصض الزً لن جصقب جاغَح عوفَلا وبلعحعشاس جضاٍذ القع ة العصدذسة بح د الغشٍ دة ادى الدي فصدض
قذسة ال ن العش ضً فن جاغَة القع ةا ولحَصة العحعشاس الحوعـ العلر ٌ االلفلت العكويٌ الزً جضاين يدـ الخفدلد
العواسد االلحلشَة ل عكوية الدزً جغ دب الحعوٍد الدالصم يدن ق د ال ند العش دضً القشاقدٌ يعدل أدى الدي جضاٍدذ الدذٍّون

الذاي َة ف ي ظكوية القشات يالا يذة الحغقَنلت (يوعيا :2009بال).
ولكددن بقددذ االظددذاخ النلشعددة فددن االظددحالا بقددذ فددلم () 2003والحددٌ ادت الددي جددذيَش ليد ل نددي الحعحَددة
ٌ لكل ة العشدلسٍـ االلحلشَدةا د ودزا االظدذاخ سا يدل صٍدلدة دٌ فدشد الن دذ يدن يدالا اسجفدلؿ
وجوقف ش
اعقلس النفظ العحلجَة ين يالا رلدساجيل وصٍدلدة االعدحَشادات الحدٌ اغشقدث الغدوت بللغد ـ العغدحوسدة وجعغدن
العغحوى العقلشٌ لحَصة الفحلض االقحصلد القشاقٌ ف ي القللد الخدلسشٌ ويدن ذدد صٍدلدة االٍدشادات العكويَدة يدن
يالا صٍلدة االظحَلعَلت االشن َة وصٍلدة الذي وااللفلت العكويٌ الحٌ شل ت لحَصة صٍلدة الغ ب االعحيال ٌ.
وف ي وزا االعلط ٍعكن جويَط ج االيحالالت يدن يدالا جع َد بَللدلت الصدذوا ( )3ورلد ف دي النعدو
االجٌ-:
ً
اوال :تأثري حىاالت اخلزين عهى عرض اننقذ:
 .1اسجفددـ ظصددد النف ددلت العكويَددة ل عددذة( )2002 -1990ا يددن  14179ي َددون دٍنددلس ددٌ فددلم () 1990الددي
 2518285ي َددددون دٍنددددلس ي لبدد د صٍددددلدة االٍددددشادات بنغدد د ة ينخفضددددة شددددذا يددددن  8491ي َددددون دٍنددددلس الددددي
1971125ي َددون دٍنددلس قَلعددل بعصددد النف ددلت العكويَددة العحضاٍددذة العددذة لفغدديلا يعددل جغ د ب ددٌ اصدٍددلد فصددض
العواصلددة العكويَددة يددن( )5688ي َددون دٍنددلس الددي ( )547160ي َددون دٍنددلسا بلعددحرنل فددلم( ) 1996ار لصددذ
جعغن بغَظ ٌ ظصد االٍشادات العكويَة يدن شدشا يدز شة الحفدلودا يعدل لدحس فند جعغدن دٌ فصدض العواصلدة
العكويَةا ول حَصة الي رلد ايدغشت العكويدة لحعوٍد ودزا القصدض يدن يدالا (االردذاس الن دذً الصذٍدذ) يدن ق د
ال ن العش ضًا األيش الزً اعيد ٌ صٍدلدة الدذٍّن العكدويٌ الدذاي ٌ يدن  32737ي َدون دٍندلس الدي 4798584
ي َون دٍنلس فن عشٍل صٍلدة ارذاس ظواالت الخضٍنة بع ذاس 32710ي َدون دٍندلس الدي  4193250يدالا العدذة
( )2002 -1990ا األيش الزً اعيد ٌ جنليي الكح ة الن ذٍة (فشد الن دذ) بشدك َدشا ار لصدذ رلد دٌ اسجفدلؿ
فشد الن ذ ين  15359,3ي َون دٍنلس ٌ فلم( )1990الي  3013601ي َون دٍنلس فلم( .) 2002بدزل ٍقدود
الغ ب دٌ صٍدلدة يصعدوؿ فدشد الن دذ الدي الؾدشو االقحصد لدٍة والغَلعدَة الحدٌ ٍعدش بيدل ال دذ يعدل لدحس فند
الخفلد ال لفذة الن ذٍة اً الخفلد االظحَلعَلت الذولَةا األيش الزً ايغش ال ند العش دضً الدي اج دلؿ عَلعدة
الحعوٍ بللقصض (االرذاس الن ذً الصذٍذ).
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ولؾددشا الددي يددل ج ددذم ٍالظددؼ أن جددؤذَش ظددواالت الخضٍنددة ف ددي فددشد الن ددذ وال لفددذة الن ذٍددة يددالا العددذة
() 2002 -1990لَظ وو القلي الوظَذ والعل ونلك فواي ايشى جعر دث بحفدلقد ظصدد النف دلت العكويَدة ي لبد
يعذودٍة االٍشادات الحٌ ادت الي صٍلدة فصض العواصلة العكويَةا والزً جد جعوٍ فن عشٍل (االرذاس الن ذً الصذٍذ).

 .2عص اشعللٌ النف لت العكويَة يالا العذة( ) 2013 -2003ا ابحذا ين فلم ( ) 2003وبع دذاس 1982548
ي َون دٍنلس الي فلم (  ) 2013وبع ذاس  106873027ي َون دٍنلسا ي لبد صٍدلدة االٍدشادات بنغد ة َدشة يدن
 2146346ي َددون دٍنددلس الددي  113767395ي َددون دٍنددلس جفددوت لغ د ة النف ددلت ل عددذة لفغدديلا ويددن ذددد يع ددل
ٌ العواصلة العكويَة بع ذاس  163798ي َدون دٍندلس الدي  6894368ي َدون دٍندلس دٌ فدلم( ) 2013ا
لئ
يعل جشجب ف ي رل الخفلد ظصد الذٍّن العكدويٌ الدذاي ٌ يدن 5543684ي َدون دٍندلس الدي  4255549ي َدون
دٍنلس فن عشٍدل الخفدلد اردذاس ظدواالت الخضٍندة يدن  4634750ي َدون دٍندلس الدي  1500030ي َدون دٍندلس
يالا العذة لفغيلا وٍقدود الغد ب دٌ رلد االلخفدلد الدي يصوردَة فدلم( ) 2003وجاََدش الويدـ االقحصدلدً
والغَلعٌ يعل لحس فنيل جاَش القع ة الوعنَة و دحط العدذود بدَن الدذوا ويدشوز القعدالت األشن َدة العكحندضا دٌ
فلم(  ) 2002ذد بَقيدل وشدشا القع دة الوعنَدة ويدن ذدد ا لفلقيدلا عدل ٍقدود الغد ب يدالا ودزا العدذة الدي جغدوس
االظحَلعَلت الذولَة العحلجَة ين االٍشادات النفغَةا وين ذد يعل جشجب ف ي رلد صٍدلدة ال لفدذة الن ذٍدةا د رلد
ادى الي صٍلدة فشد الن ذ ين  5773601ي َون دٍنلس ٌ فلم  2003الي  73830964ي َون دٍنلس لقلم( .) 2013

وين ي الا يل ج ذم ٍح َن ان جضاٍذ الذٍّون العكويَدة العحشج دة ف دي االقحصدلد القشاقدٌ ادت الدي صٍدلدة يد َ ة دٌ
فشد الن ذ ين يالا صٍلدة ارذاس ظواالت الخضٍنة الحٌ جيذ لحعوٍ القصض العئقث ضال فن ععب شض ين
الكح ة الن ذٍةا الحٌ ٍعكن أن ٍكون ليل دوس يعلذد لقعد عدقش افدلدة الخصدد (ال ند ) الدزً ٍيدذ الدي الغدَغشة
ف ددي فددشد الن ددذ بيددذ يفد الحضددخدا األيددش الددزً ٍددنقكظ ددٌ الحددؤذَش ف ددي اعددقلس الفلئددذة لددذى العصددلس
الحصلسٍةا وين ذد ٍعكن ورف الذٍّن العكويٌ (بغَلعة الذٍّن العكويٌ) الحٌ ٍعكن أن جعلسط دوس اٍصلبٌ دٌ
الحددؤذَش ف ددي الغَلعددة الن ذٍددة (ال ن د العش ددضً) يددن يددالا ارددذاس االوسات العللَددةا بددزل جكددون عَلعددة ال دذٍّن
العكويٌ دافعة ل غَلعة الن ذٍة.
ً
ثانيا :تأثري حىاالت اخلزين عهى يعذل انتضخى:
 .1اسجفقث يقدذالت الحضدخد يدالا العدذة( ) 1995 - 1990النلجصدة فدن صٍدلدة فدشد الن دذ بغد ب اسجفدلؿ ظصدد
االلفلت العكويٌ ي لب صٍلدة بغَغة ٌ ظصد االٍشادت العكويَة الحٌ ادت الي اسجفلؿ فصض العواصلة العكويَدة
وين ذد صٍلدة ظصد الذٍّن العكدويٌ فدن عشٍدل صٍدلدة اردذاس ظدواالت الخضٍندة العش ضٍدةا ار ب دغ يقدذا الحضدخد
 %51.6فدددلم( )1990بلعدددحرنل فدددلم ( )1992الدددزً شددديذ الخفليدددل دددٌ االعدددقلسا والحدددٌ ب ادددث اقصدددلول
فلم( )1994وبنغ ة % 458ا عل ٍعكن أن ٍالظؼ ين يدالا الصدذوا ( )3أن لغد ة لعدو فدشد الن دذ ج د فدن
لغ ة يقذالت الحضخدا ووزا يل دفل الي صٍلدة شذٍذة ٌ يضلفف فدشد الن دذ ويدن ذدد جضاٍدذ يقدذالت الحضدخد
بشددك َددش بغ د ب فددذم لف َددة االدوات الكعَددة ل غَلعددة الن ذٍددة .ولحَصددة لددزل ٍعك دن ال ددوا أن عَلعددة ال دذٍّن
العكويٌ الذاي ٌ وفن عشٍل ارذاس ظواالت الخضٍنة ٍعكن أن جعلسط دوس اٍصلبٌ ودافد لغَلعدة الن ذٍدة يدن
ظَد ععب الغَولة ٌ االقحصلد ين يالا ارذاس ظواالت الخضٍنةا ضال فن ارذاس الغنذات العكويَة.
شذوا ( )3ظواالت الخضٍنة وفشد الن ذ ويقذا الحضخد وعقش الصش ٌ القشات ل عذة 2013 -1990
(ي َون دٍنلس)
الغنوا
ت

اشعللٌ
النف لت

اشعللٌ
االٍشادات

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

14179
17497
32883
68954
199442
690784
542542
605802

8491
4228
5047
8997
25659
106986
178013
410537

فصض  /الفلئ

-5688
-13269
-27836
-59957
-173783
-583798
-364529
-195265
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الذٍّن العكويٌ
الذاي ٌ

اشعللٌ
ظواالت
الخضٍنة

فشد الن ذ

يقذا لعو
الغنوً
لقشد
الن ذ%

يقذا
الحضخد
%

عقش
رش
الذوالس
ي لب
الذٍنلس

32737.9
46473
75318
137596
323242
926988
1270646
1479306

32710
43500
68750
125500
301750
751500
1144250
1328500

15359.3
24670
43909
86430
238901
705064
960503
1038097

29
60.61
77.98
96.83
176.40
195.12
36.22
8.07

51.6
185
83.6
207.7
458.1
370.8
-14.7
23,1

4
10
21
74
458
1674
1170
1471
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2013 1990
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

920501
1033552
1498700
2079727
2518285
1982548
32117491
26375175
38806679
39031232
59403375
52567025
64351984
69639523
90374783
10687302
7

520430
719065
1133034
1289246
1971125
2146346
32982739
40502890
49055545
54599451
80252182
55209353
69521117
99998776
119466403
113767395

-400071
-314487
-365666
-790481
-547160
163798
865248
14127715
10248866
15568219
20848807
2642328
5169133
30359253
29091620
6894368

1965807
2205019
2585887
3552885
4798584
5543684
5925061
6255578
5307008
5193705
4455569
8434049
9180806
7446859
6547519
4255549

1794500
2043750
2350250
3242500
4193250
4634750
4476660
4434707
3486137
1238186
1219235
5197715
5944472
4210525
3392000
1500030

1351876
1483836
1728006
2159089
3013601
5773601
10148626
11399125
15460060
21721167
28189934
37300030
51743489
62473929
63735871
73830964

30.22
9.76
16.45
24.94
39.57
91.58
75.77
12.32
35.62
40.49
29.78
32.31
38.72
20.73
2.01
15.83

14.8
12.6
5,0
16.4
19.3
33,6
27.0
37.0
53.2
30.8
2.7
-2.8
2.4
5.6
6.1
1.9

1620
1972
1930
1929
1957
1936
1453
1472
1475
1267
1203
1182
1186
1196
1233
1232

جد افذاد الصذوا بلالعحنلد الي ال َلللت الصلدسة فن-:
وصاسة العللَةا دائشة العواصلة.
ال ن العش ضً القشاقٌا العذٍشٍة القلية لالظصل واالبعلخا فذد يلرا 2003ا ولششات يخح فة لغنوات يحقذدة.

وصاسة الحخغَظا الصيلص العش ضً لالظصل ا النششات الغنوٍة.
وصاسة الحخغَظا الصيلص العش ضً لالظصل ا يذٍشٍة العغلبلت ال ويَة.
وبنل ف ي رل فعذت العكوية بؤجصلا الحؤذَش ٌ ظصد الغَولة العحذاولة ٌ الغوت الي ارذاس ظدواالت
الخضٍنة العش ضٍة لقدلم( ) 1995وبغدقش يصدد % 7.250ا وليدل وعدَ ة غَدش جضدخعَة جقعد ف دي الدحعكد دٌ
يقددذالت الحضددخد يددن يددالا اسجفددلؿ اعددقلس الفلئددذة الحددٌ جقع د ف ددي عددعب شددض يددن االظحَلعَددلت الن ذٍددة لددذى
العصلس الحصلسٍة والعئعغلت العللَة وين ذد جخفَ قذسجيل ف ي يدنط االئحعدلنا يعدل جحشجدب ف دي رلد س دـ
اعقلس الفلئذة لقلم( )1995ف ي ل ة الواؿ ال شود ينيل ال شود ال صَشة األش  %20وال دشود العحوعدغة
األشد  %23وال ددشود الغوٍ ددة األشد % 25ا ددٌ الوقددث الددزً ب اددث َد اعددقلس الفلئددذة ف ددي ودائددـ الحددو َش
 %10واعقلس الفلئذة ف ي الودائـ الرلبحة ل عذا ( 6اشيش %11ا لعذة عنة %12ا لعذة عنحَن ( )%18ال ن
العش ضً القشاتا  :2003بال).
واعحنلدا الي رل ٍعكن أن جقع ظواالت الخ ضٍنة العش ضٍدة فعد ظدواالت ال ند العش دضً بيدذ ايحصدلر ا دش
قدذس يعكدن يددن الغدَولة الن ذٍدة ول عددذ يدن العقدذالت العشجفقددة ل حضدخد الحدٌ شدديذول القدشات يدالا ج د العدذة يدن يددالا
اعحخذام االظحَلعَلت الفلئضة لذى العصلس الحصلسٍة ويذيشات اال شاد واعحرعلسول ٌ يشلسٍـ الحلشَدة جخدذم االقحصدلد
الوعنٌا ايف الي رل أن ال َلللت الصلدسة فن ال ن العش ضً قذ شفث فن أن اعقلس الفلئذة شيذ جقذٍال ف ي الودائدـ
العصددش َة يددن  %9فددلم( ) 1990الددي  % 10فددلم( )1993ا ضددال فددن س ددـ عددقش الفلئددذة ف ددي يددل ٍخددص ال ددشود
والحغدديَالت الع ذيددة يددن يصددلس األ ددشاد والشددش لت ل غددلؿ الخددلر ددزل س ددـ عددقش الفلئددذة ل عصددلس الحصلسٍددة
واالعحرعلسٍة ف ي يل ج ذي ين جغيَالت وقشود وودائـ ٌ ظَن ال ٌ فدلم( ) 1993لدد جشديذ اعدقلس الفلئدذة جاََدشا
ف ي يل ٍدحد اٍذافد او اقشايد يدن ال غدلؿ العكدويٌ أو االشدحشا ٌا ار ب َدث دٌ ظدذود  %5 -4يلفدذا ودائدـ واقدشاد
ال غلؿ الصنلفٌ ار شيذت اعقلس الفلئذة اسجفلفل ي عوؽل (ف ذ القضٍضا.)282 :2002
بزل ٍعكن ال وا أل فنذ اسجفلؿ عقش يصد ظواالت الخضٍنة عو ٍنقكظ ف ي اسجفلؿ اعقلس الفلئدذة ف دي ل دة
الواؿ ال شود بنغ ة ا ش ين اسجفلؿ اعقلس الفلئذة ف ي الودائـ العصش َةا األيش الزً ٍئذش ف ي يقدذالت الحضدخد .دٌ
ظددَن عددص يقددذا الحضددخد اسجفلفددل يددالا العددذة( )2002 –1996ا بلعددحرنل فددلم()1996الددزً عددص الخفليددل ي عوؽددل
وبنغ ة  %14.7-ي لسلة بقلم( )1995وبنغ ة %370.8ا بغ ب جغ َل يز شة الحفدلود يدـ االيدد العحعدذةا لحَصدة جدو ش
الن ددذ االشن ددٌ يددن شددشا الصددلدسا ت النفغَددةا ولكددن عددشفلن يددل سشددـ األيددش بقددذ رل د الددي الضٍددلدة ددٌ يقددذا الحضددخد
بنغ ة ٌ %23.1فلم(  .)1997بَنعل لصذ ٌ فلم( ) 1998ان يقذا الحضخد قذ الخفد  %14.8دٌ الوقدث الدزً قدلم
ال ن العش ضً افلدة النؾش ٌ جعشٍ اعدقلس الفلئدذة وبيدلير يشولدة ( %3+ -ج شٍدش اقحصدلدًا.)14 :2004 -2003
ووكددزا اعددحعش الخفددلد يقددذا الحضددخد بشددك يحزبددزب الددي ان ور د الددي يقددذا  %19.3ددٌ فددلم  2002ي لسلددة بقددلم
(.)1997
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 .2شيذ االقحصلد القشاقٌ جعغنل َدشا دٌ يقدذا الحضدخد يدالا العدذة( )2008 -2003ا بغد ب الخفدلد يقدذا
النعددو الغددنوً لقددشد الن ددذ يددن  %91.58لقددلم () 2003الددي  %29.7لقددلم( )2008ا ووددزا االلخفددلد ددٌ
فشد الن ذ للجس فن صٍلدة االٍشادات العكويَة بنغ ة َشة ي لسلة بعصد النف لت العكويَدة العحضاٍدذة ويدن ذدد
ٌ العواصلدة العكويَدة يعدل جشجدب ف دي رلد الخفدلد ظصدد الدذٍّن العكدويٌ فدن عشٍدل الخفدلد
يع ل لئ
ارددذاس ظددواالت الخضٍنددة (ج شٍددش االقحصددلدً )20 :2004-2003ا و بغددقش يصددد % 6.350ا يعددل لددحس فن د
الخفلد اعقلس الفلئذة ف ي ودائـ الحدو َش وبنغد ة  %7وف دي الودائدـ الرلبحدة (ل عدذا 6اشديش%8ا لعدذة عدن
%9ا ولعذة عنحَن )%10واعدقلس الفلئدذة ف دي ال دشود ال صدَشة األشد  %14وال دشود العحوعدغة األشد
 %15وال ددشود الغوٍ ددة األشد % 16ا ولحَصددة لددزل افحعددذت الغد غة الن ذٍددة ف ددي اج ددلؿ عَلعددة الكعلشددَة
األعقلس الفلئذة بقذ الال اليلير الغ ٌ ل عشولة األيش الزً لد ٍشصـ ف ي االديلس ٌ الوقدث لفغد ال ٍحنلعدب
يددـ يددل ددلن ٍحقددشد ل د الصيددلص العصددش ٌ يددن الخغددلئش شددشا ددذان ددشر الددشبط النلشعددة فددن جآ د ال َعددة
العحوققة ين االئحعلللت الععنوظة ٌ ؽ عدقش الفلئدذة العدنخف ( ج شٍدش االقحصدلدً  .)15 :2004 -2003د
رل ادى الي جعغنل َشا ٌ يقذا الحضخدا بقدذ ان عدص اسجفلفدل َدشا بنغد ة  %33.6لقدلم( ) 2003وعد ب
وزا الحعغن ٌ يقذالت الحضخد ٍقود الي الخفلد قَعة الدذ ٍنلس القشاقدٌ والخفدلد فدشد الن دذا د رلد دلن
لحَصة الفحلض االقحصلد الي القللد الخلسشٌ وجعول الي اقحصلد الغدوت يلردة بقدذ الادل الق وبدلت االقحصدلدٍةا
األيددش الددزً جشجددب ف َ د صٍددلدة ددٌ الصددلدسات النفغَددة و ددٌ الوقددث لفغ د صٍددلدة ددٌ االعددحَشادات لحَصددة صٍددلدة
االظحَلعَلت االشن َة ين القعالت االشن َة.
عل فع ث الغَلعدة الن ذٍدة الحدٌ افحعدذول ال ند العش دضً القشاقدٌ ويندز ردذوس قدللون ال ند العش دضً
القشاقٌ سقد  56لقلم (  ) 2004ف ي جع َل اوذا يل ٌ الحصذً ل حضدخد ويفد يقدذالت الضٍدلدة الغدنوٍة دٌ
العغحوى القلم لالعقلس وروال الي جع َل االعح شاس الن ذً واالقحصلدًا ار عص يقذا الحضخد الخفليل َشا
ٌ فلم (  ) 2009بنغ ة  % 2.8-ي لسلة بللقلم الغلبلا سغد صٍدلدة ظصدد الكح دة الن ذٍدة (فدشد الن دذ) الندلجس
فن صٍلدة االٍشادات العكويَة بشدك َدش قَلعدل بعصدد النف دلت العكويَدة العحضاٍدذة يعدل ادى الدي صٍدلدة دلئ
العواصلة العكويَة ولحَصة الي رل الخف ظصد الذٍّن العكويٌ فدن عشٍدل الخفدلد اردذاس ظدواالت الخضٍندة
العش ضٍددةا ددٌ ظددَن عددص يقددذا الحضددخد الخفليددل بشددك يحزبددزب يددالا العددذة( ) 2013 -2010ار ب ددغ يقددذا
الحضددخد جشاشقددل يددن  %2,4ددٌ فددلم( ) 2010ظحددي فددلم( ) 2013ارا ب ددغ لغ د ة  %1,9ي لسلددة بقددلم()2012
وال للغ % 6,1ا وبنل ف ي رل اعحعشت الغَلعة الن ذٍة الحٌ الحيصيل ال ند العش دضً ظحدي فدلم () 2013الدي
اج دلؿ عَلعددة ل ذٍددة جوعددقَة يددن يددالا يفد اعددقلس الفلئددذة اليلد ددة الددي جعفَددض النشددلط االقحصددلدً يددن يددالا
فة االيواا ف ي العصلس الحصلسٍة لحعفَضول ف ي الحوعـ ٌ يدنط االئحعدلن وبؤعدقلس لئدذة ينلعد ةا
جخفَ
لَكون ظل ض ل عنشؤت االقحصلدٍة والعغحرعشٍن ف ي االقحشاد ل َلم بلالعحرعلسات.
ولؾشا الي يل ج ذم لصدذ أن دوس ظدواالت الخضٍندة دٌ الحدؤذَش ف دي الحضدخد ٍدلجٌ يدن يدالا قَلييدل بقعد
عقش افلدة يصد (ال ن ) لفغ اً بعقني ٍعكن صٍلدة ارذاس ظواالت الخضٍنة فدن عشٍدل اسجفدلؿ اعدقلس الفلئدذة
الحٌ جقذ ا ردش العحاَدشات االقحصدلدٍة جدلذَشا دٌ قدشاسات اال دشاد بشدك ي لشدش يدن ظَدد االديدلس وف دي قدشاسات
العنشؤت والعئعغلت االقحصدلدٍة يدن ظَدد اعدحخذام ايواليدل بلالعدحرعلس ويدن ذدد جدؤذَشا ف دي الدذي وااللفدلت
واالعحخذام .ووزا يل ٍفغش ال لو جد اعحخذام عَلعة الذٍّن العكويٌ بشك يخغظ قذ ٍخذم الغَلعة الن ذٍة فن
عشٍل ارذاس ظواالت الخضٍنة ضال فن ارذاس الغنذات الحٌ جيذ ين يالليل الدي ايحصدلر يدذيشات اال دشاد
واالظحَلعَلت الفلئضة لذى العصلس الحصلسٍة وين ذدد جدنخف قدذسة العصدلس الحصلسٍدة ف دي يدنط االئحعدلنا
األيش الزً ٍنقكظ ف ي الخفلد ظصد االلفلت العكويٌ يعل ٍئدً الي الخفلد االعقلس وين ذد الحضخد.
 الحعوا الي اقحصلد الغوت" :وو فع َة جاََش يغدحعشة دٌ اليَل د االقحصدلدٍةا أً الادل ال دذٍد وجؤعدَظ لؾدلم شذٍدذ
َنح االقحصلد ين لؾلم يقَن الدي لؾدلم ا ردش جغدوسا وا ردش جنلعد ل ل واقدـا اً بعقندي ان فع َدة الحعدوا جعدش يدن يدالا
جعشٍش االعقلس واالعوات واعحخذام ادوات غَش ي لششة يشج غة بللغدوت وبدبداسة فدو ة ل عشدلسٍـ ف دش جعوٍد الع كَدة
القلية الي الخلرة (وعنَة او اشن َة) وج ََذ العَضالَة وويـ ال والَن وجششٍقلت ينلع ة لضعلن ظ وت الع كَة الفشدٍة
(ظغَنا.)126 :2011
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ثانثا :تأثري حىاالت اخلزين عهى سعر انصرف:
واعحنلدا الي الصذوا ( )3وبنفظ االع وب الغلبل ٌ الن غة الرللَة ٍعكن ادساز االيوس االجَة-:
جذووس عقش الصش الذٍنلس يالا العذة( )1995 -1990ا لحَصدة صٍدلدة يقدذالت الحضدخد يدن  %51.6الدي
 % 370.8ل عذة لفغديلا يعدل اذدش بشدك َدش ف دي عدقش ردش الدذٍنلس القشاقدٌ لحَصدة ق دة االظحَلعَدلت ال ند
العش دضً يدن القع دة االشن َدة ولحَصد لشدعحيل ادى رلد الدي صٍدلدة الغ دب ف دي الدذوالس يعدل جغد ب دٌ اسجفدلؿ
الذوالس أجصلا الذٍنلسا وجذووس عقش الصش بشك َش ايلم الذوالس األيشٍكٌ بذا ين فدلم( ) 1990ظَدد ورد
عقش الصش الي يل قَعح  4دٍنلس لك دوالس ذد ور الي ا رش ين  10دٍنلس لك دوالس ٌ فلم( ) 1991والحدٌ
للث وزا بذاٍة الحذووسات العحغلسفة لغقش الصش ظحي ب دغ  1674عقدذا فدلم( )1995ا ظَدد الجصدذٍش وال
اعددحَشادا لحَصددة يددل شيددح االيددد العحعددذة يددن ف وبددلت اقحصددلدٍة والددزً جغ د ب ددٌ الخفددلد ظصددد القعددالت
الصق ةا والخفلد وزا ٍقنٌ ق ة العقشود ينيل والزً ٍئدً الي اسجفلؿ عقش رش ا ف عدل أن الدذوالس الواظدذ
قذ ور عقشا الي ا رش ين  3000دٍندلس دٌ بقد األشديش يدن القدلم العدز وس .وبعدل أن االقحصدلد القشاقدٌ ب دذ
جقحعذ يواسد القع ة األشن َة َ ف دي عدوت الدنفظ القدللعٌا بعقندي ان اعدقلس الدنفظ جحدؤذش فكغدَل بغدقش ردش
الذوالس لزل لن اعقلس النفظ ير يل ير اعقلس الغد ـ االولَدة اعدقلسول جكدون يح دة والغدلبـ الدذوسً ليدل غَدش
ينددحؾد (ف ددٌا القَغددلوً .)11 :2009لددزا فنددذ ي لسلد يددل بددَن عددقش رددش الددذٍنلس القشاقددٌ واالرددذاس الن ددذً
الصذٍذ العشج ظ بللقصض العدللٌ وصٍدلدة ظصدد الكح دة الن ذٍدة بعقدذالت جفدوت يقدذا النعدو الندلجس العع دٌ االشعدللٌ
بنغ  %195.12 -%29ل عذة لفغيلا يعل سا ل رل صٍدلدات َدشا دٌ لغدب الحضدخد يدن370.8 -%51.6
 %ووٌ لغ ة يشجفقة قَلعل بغقش الصش الذٍنلس القشاقٌ لحَصة صٍلدة ظصد الكح ة الن ذٍةا د ودزا الحغدوسات
ادت الددي ظددذوخ جاَددشات ددٌ عددقش رددش الددذٍنلس القشاقددٌا األيددش الددزً القكددظ ف ددي صٍددلدة الغ ددب ف ددي القع ددة
االشن َة ايلم فصض الغ غة الن ذٍة العحعر ٌ ال ن العش ضً فن ج َة وزا الغ ب العحضاٍذ.
عشأ جعغن َش ٌ عقش الصش يالا العذة( ) 2002 -1996ار ب غ عقش الذوالس الواظذ قَعحدة لعدو 1170
دٍنلس فشاقٌ لقلم  ٌ 1996ي لب رل لصدذ أن يقدذا الحضدخد قدذ جشاشدـ الدي  %14,7-ف دي الدشغد ان الويدـ
االقحصلدً بقذ فلم  1995يلصاا غَش يغح ش الي ان عقش ردش الدذوالس ج شٍ دل ظدل ؼ ف دي يغدحوى يقدَن يدن
االسجفلؿ يعدل دلن ف َد عدلب ل ظَدد ب دٌ ٍدشاوض بغد ب العواصلدة النغد َة الحدٌ ظصد ث لحَصدة ال شلدليس جغ َدل
يدز شة الحفدلود الدزً و دش بقد الغد ـ االعدحيال َة ل عدواعن ضدال فدن اعدحعشاس اسجفدلؿ الغ دب ف دي القعدالت
االشن َة لح َة االعحَشادات (وودا  ٌ )169 :2009ظَن علفذ وزا الحعغدن الصيدلص العصدش ٌ العكدويٌ ف دي
ششا القعالت االشن َة ين الصعيوس بغ ب الخفدلد الغدقش الغدلئذ دٌ الغدوت العواصٍدة األيدش الدزً فدضص يدن
سرَذ العوشود الن ذً االشن ٌ لذى ج العصدلس (ف دذ القضٍدضا  .)308 :2002اال أن اعدحعشاس العللدة القليدة
ل عصلس واسجفلؿ يقذالت الحضخد وفصض الغَلعة الن ذٍة فن اٍ ل وزا الحذووسات دٌ عدقش الصدش ادى الدي
الخفلي يشة ايشى ي لب الذوالس .ولحَصة الي رلد بدلت الدذٍنلس القشاقدٌ يضٍندل غَدش يشغدوب ل َعدة وال دلداة
لالديلس ٌ ؽ يقذالت لئذة ظ َ َة علل ة (الق َذًا)25 :2011ا الزً شق اال شاد ٍعَ ون لالظحفلػ بدللقعالت
االشن َددة خددضٍن بددذٍ ل َعددة باَددة ج َ د العخددلعش الحددٌ ٍحقشيددون الَيددل لحَصددة فددذم اعددح شاس الويددـ العددللٌ

(القللٌا)303 :2002ا ظَد جندليي بشدك َدش وجعذٍدذا ؽدلوشة االظدالا الن دذً (الدذولشة )Dollarization
(الش َ ٌا2007ا  .)12األيش الزً لقد ين ظللدة يدقف الغَلعدة الن ذٍدة بغد ب يدل جعلسعد ودزا الؾدلوشة يدن
اذلسا ييعة ٌ االقحصلد ال ويٌ وال عدَعل ف دي الغَلعدة الن ذٍدة و قللَحيدل وٍح دَن رلد يدن يدالا الن دلط االجَدة
(القللٌا)302 :2002ا ووكزا ٍغحعش جذووس عقش رش القع ة العع َة ظحدي فدلم( ) 2002لَ دغ  1957دٍندلس
فشاقٌ ي لب الذوالس.

 ؽلوشة الذولشة :ووٌ ف لسة فن اعحخذام القع ة االشن َة خضٍن بذٍ ل قع ة العع َة لحَصة فذم فل ة وزا القع ة قَلعل
بللقع دة االشن َدة الحددٌ جدد اعدحخذييل ددٌ العقدليالت العع َدة اصا يددَل ويدقف دٌ فع َددلت الغدوت العللَدة ويعذودٍددة
ادواجيل بللذٍنلس القشاقٌا وان وزا الؾلوشة شل ت نحَصة ع َقَة لقذم االعح شاس الويـ العللٌ والن ذً والدزً لصدد فدن
ظللحٌ العشب والعصلس الحٌ يش بيل يعل قلد الي جشاشـ قَعة الذٍنلس القشاقٌ بشك َشا ايف الي رلد ان ودزا الؾدلوشة
لد جضاا يوشودة ولكن بشك اق ظذة يعل للث ف َ ق فلم 2003ا الؾش العضٍذ ين الحفلرَ (الق َذًا.)24 :2011
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ولاشد جع َل الحدواصن االقحصدلدً فع دث الغَلعدة الن ذٍدة العحعر دة بلل ند العش دضً ف دي س دـ يقدذا
عقش القع ة العع َة جصلا القعالت االيشى ين يالا جؤذَشول ف ي اعقلس الفلئذة وليل وعَ ة ين وعلئ ال ن
العش ضً الحٌ جغحخذييل ل حؤذَش ٌ اعقلس الصش بصدوسة غَدش ي لشدشةا فدٌ ظدلا اسجفدلؿ اعدقلس الفلئدذة دلن
الغ غة الن ذٍة جقع ف ي ج َص فشد الن ذ وين ذد ط الحضخدا يعل ٍحشجب ف ي رل جدذ ل سوإط االيدواا
الي الذاي وٍضداد الغ ب ف ي القع ة الوعنَة حشجفدـ اعدقلس الصدش ا وجدنقكظ ج د الحدلذَشات عد ل دٌ يَدضان
العذ وفلت وبللقكظ دٌ ظدلا الحوعدـ الن دذً ٍقعد ف دي يفد يقدذا الفلئدذة ويدن ذدد ٍ د يدن جدذ ل سوإط
االيواا الي الذاي َ الغ ب ف ي القع ة العع َة وجنخف اعقلس الصش .
ايز الذٍنلس القشاقٌ ٍغحشد قَعح شَ ل شَ ل وٍعل ؼ ف ي اعح شاسا يالا العذة( )2008-2003ا ار ب غ عدقش
الصش الذٍنلس القشاقٌ جصدلا الدذوالس  1936فدلم( ) 2003واعدحعش بللحعغدن دٌ عدقش ردش الدي  1203دٌ
فلم( )2008ا لحَصة الخفلد يقذا الحضدخد يدن  %33.6دٌ فدلم( ) 2003الدي  %2.7والغد ب دٌ الحعغدن
واعح شاس عقش الصش الذٍنلس جصلا الذوالس ٍقود الي اعح اللَة ال ن العش ضً ٌ سعد وجنفَز الغَلعة الن ذٍدة
بعوشب قللون  56لغنة( ) 2004اً ين يالا يلاعيعث ب يضادات القع ة االشن َة ٌ جع َل الحدواصن يدل بدَن
فددشد القع ددة العع َددة (الغ ددب ف ددي القع ددة االشن َددة) والغ ددب ف دي القع ددة العع َددة (فددشد القع ددة االشن َددة)
(الش َ ٌا )27 -26 :2007ا ٌ ظدَن ورد عدقش الصدش دٌ فدلم( ) 2009الدي  1182بَنعدل ورد دٌ فدلم
() 2010الي  1186ا لحَصدة الخفدلد يقدذالت الحضدخد ل عدذة لفغديلا بَنعدل فدلود االسجفدلؿ يدشة ايدشى الدي ان
ور  1232لقلم () 2013وٍقود رل الي الغَلعة الحٌ اج قيل ال ن يدن يدالا اعدحخذام اداة غَدش الع لشدشة
العحعر ددة بعددضادات القع ددة االشن َددة يددن يددالا عددَغشجيل ف ددي جعش ددلت الصددش االشن ددٌ ألش د اعددحقلدة القع ددة
العع َة وس ـ قَعح جصلا الذوالسا ٌ الوقث الزً ايزت َ يقذالت الحضخد بلالسجفلؿ بنل ف ي القالقة يل بدَن
قَعة القع ة العع َة ويقذا عقش الصش اً عل الخفضث قَعة القع ة العع َة اسجفـ يقذا عقش الصش ويدن
ذد اسجفقث يقذالت الحضخد ين شي ايشى (ٍلطا  .)60 :2013ول وروا الدي االعدح شاس االقحصدلدً دٌ قَعدة
القع ة العع َة البذ ل غَلعة الن ذٍة ين العذ ين الضاوط الحضخعَة ين يالا جؤذَشودل ل عدذ يدن الحضاٍدذ العفدشط
ٌ الن ودا لزل اج ـ ال ن العش ضً العضادات الَويَة ل َـ وششا القعالت االشن َة.
وين ونل ٍعكدن ال دوا الد فندذيل جحدو ش عَلعدة الصدش الوايدعة والعالئعدة لالقحصدلدا لليدل عدحذفد بدذوسول الغَلعدة
الن ذٍة وجضٍذ ين لف َحيل ٌ الحعكد بعقذا الحضخد يعل عَغلفذ ف ي اٍصلد بَ ة اقحصلدٍة ول ذٍدة يغدح شة جشدصـ ف دي
ي ل العضٍذ ين االعحرعلسات ٌ ج العنؾوية االقحصلدٍة بعَد جنقكظ ف ي ظصد الذٍّون العكويَة.

وين يالا يل ج ذم ٍعكن جويَط جؤذَش ظواالت الخضٍنة ف ي العحاَشات الن ذٍة ين يالا الصذوا( )2الدزً ٍصعدـ
يل بَن فشد الن ذ والحضخد وعقش الصش لغنوات يحفشقة.
شذوا ( )4القالقة يل بَن اشعللٌ ظواالت الخضٍنة والعحاَشات الن ذٍة ٌ القشات
لالفوام ( )2010 /2005/2000/1995 /1990
الغنوات

اشعللٌ
العواالت

فشد الن ذ

1990
1995
2000
2005
2010

32710
751500
2350250
4434707
5944472

15359.3
705064
1728006
11399125
51743489

لغ ة العواالت
الي فشد الن ذ
%
212.9
106.5
136
38.9
11.48

يقذا
الحضخد
%
51.6
37.08
5.0
37.0
2.4

عقش الصش
4
1674
1930
1472
1186

العصذس :وصاسة العللَةا دائشة العواصلة.
ال ن العش ضً القشاقٌا العذٍشٍة القلية لالظصل واالبعلخا فذد يلرا 2003ا ولششات يخح فة لغنوات يحقذدة.
ار لصذ ان لغ ة اعيلم ظواالت الخضٍنة الي فشد الن ذ ٌ فلم(  ) 1990للث يشجفقة ار ب اث لغ ة  ٌ %212.9ظَن
الخفضث ٌ فلم( ) 2010الي  %11.48االيش الزً ادى الي الخفلد يقذا الحضخد ين  ٌ %51.6فلم ( )1990الي
 %2.4فلم(  ) 2010والزً سا اسجفلؿ عقش الصش ين 4الي  1674ول عذة لفغيلا وين يدالا رلد ٍغدحذا ف دي ان
ظواالت الخضٍنة قذ فع ث ف ي ايحصلر شض ين الكح ة الن ذٍة يعل ادى الي الخفلد يغحوى القدلم لالعدقلس( الحضدخد)
وين ذد اسجفلؿ عقش الصش ا و عل يويط ٌ الشك (.)2

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )69اجمللد ( )22لسنة 2102

239

2013 1990
شك ( )2لغ ة يغلوعة ظواالت الخضٍنة الي فشد الن ذ ويقذا الحضخد
وعقش الصش ٌ القشات لالفوام ( )2010 /2005/2000 /1995 /1990

العصذس :ين فع ال لظرَن بلالفحعلد ف ي بَلللت الصذوا (.)4
وبنل ف ي رل ٍحضط أن ظواالت الخضٍنة جعدلسط دوسا ييعدل دٌ النشدلط االقحصدلدً ارا جدد اعدحخذاييل
بللشك االير ين يالا ايحصلر الغدَولة العصدش َة و دزل الغدَولة العع َدة يعدل ٍقندٌ الخفدلد دٌ االلفدلت
ٍئدً الي الخفلد ٌ االعدقلس اً الخفدلد يقدذا الحضدخد وبللحدللٌ اسجفدلؿ قَعدة القع دة العع َدةا بدزل جكدون
ظواالت الخضٍنة فع ث ف ي عدعب شدض يدن الكح دة الن ذٍدة بعقندي جغدقي الدي جع َدل اليدذ لفغد فعد عدقش
افلدة يصد ( ال ن ) وين ذد جعغن واعح شاس عقش الصش ا لزل البذ يدن شقد عَلعدة الدذٍّن العكدويٌ جقعد
بشك الزً ٍخذم الغَلعة الن ذٍدة العحعر دة بلل ند العش دضً يدن يدالا اردذاس االوسات العللَدة واعدحرعلسول يدن
يالا جوؽَف يذيشات اال شاد واالظحَلعَلت الفلئضة لذى العصدلس الحصلسٍدة دٌ يشدلسٍـ الحلشَدة الحدٌ جيدذ
ين يالليل الي جع َل النعو االقحصلدً.

احملىر انرابع /االستنتاجات وانتىصيات

 .1االستنتاجات /جور ال عد الي القذٍذ ين االعحنحلشلت وف ي النعو االجٌ-:
أ -جئدً صٍلدة النف دلت العكويَدة ي لبد الخفدلد االٍدشادات الدي صٍدلدة فصدض العواصلدة العكويَدة ولحعوٍد ودزا
القصض ج صؤ العكوية الي االقحشاد ين ال ن العش دضً او يدن يصدلدس غَدش جضدخعَة اً ادوات الدذٍّن العكدويٌ
(الغنذات وظواالت الخضٍنة).
ب -جعح ظواالت الخضٍنة اوعَة َشة ٌ النشلط االقحصلدًا ارا جد اعحخذاي بشك يدذسوط بعَدد ٍيدذ يدن
يالل الي دفد الغَلعة الن ذٍة والعَعل بللقشات.
ز -ادت اال عددللَب الحددٌ افحعددذت ددٌ جعوٍ د فصددض العواصلددة العكويَددة (االرددذاس الن ددذً الصذٍددذ) يددن ق د ال ن د
العش ضً الي اعدحعش اس جشاشدـ ال َعدة الع َ َدة لالٍدشادات الذاي َدة وجفدلقد ال َعدة الحضدخعَة ل نف دلت العكويَدة
وين ذد جصلفذت وجؤذش لعو الذٍّن العكويٌ األيش الزً ادى الي فصض يضين ويحدشا د دٌ العواصلدة العكويَدةا لدزا لصدلت
العكوية لحعوٍ فصض العواصلة الي يصلدس جضخعَة اً ادوات الذٍّن العكويٌ (الغنذات وظواالت الخضٍنة).

دٍ -قحعذ جضاٍذ الذٍّن العكويٌ النلجس فن اعحعشاس ظذوخ القصض ٌ العواصلة العكويَة بشك فدلم دٌ االقحصدلد
القشاقٌ ف ي القوائذ النفغَة الحٌ جشك يعوس جعوٍ االلفلت العكويٌ والعذ وفلت الخلسشَة .دٌ الوقدث الدزً
جحشاشـ َ يغلوعة ال غلفلت االقحصلدٍة األيشى ا لحَصدة الخفدلد فدشد الغد ـ والخدذيلت واسجفدلؿ الحضدخد
األيش الزً ٍضغشلل الي الحوعـ ٌ يصلدس اإلٍشادات األيشى وجنوٍقيل.
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ا -جعر ظواالت الخضٍنة الحٌ بعوصة ال ن العش ضً دوسا َشا ٌ جعوٍ القصض العئقث ٌ العواصلة العكويَدة
قَلعل بللعصلس الحصلسٍةا اً ان لغ ة االفحعلد ٌ جعوٍ الذٍّن العكويٌ الذاي ٌ ٌ القدشات ٍكدون يدن يدالا
اسجفلؿ اشعللٌ ارذاس ظواالت الخضٍنة الحٌ بعوصة ال ن العش ضًا اً بعقني الذٍّن ف ي وصاسة العللَة.
و -فعددذت ظكويددة القددشات بؤجصددلا الحددؤذَش ددٌ ظصددد الغددَولة العحذاولددة ددٌ الغددوت الددي ارددذاس ظددواالت الخضٍنددة
العش ضٍة وليل وعَ ة غَش جضخعَة جقع ف ي الحعكد ٌ يقذالت الحضخد ين يالا اسجفلؿ اعقلس الفلئدذة الحدٌ
جقع ف ي ععب شض ين االظحَلعَلت الن ذٍدة لدذى العصدلس الحصلسٍدة والعئعغدلت العللَدة ويدن ذدد جخفدَ
قذسجيل ف ي ينط االئحعلن.
صٍ -دئدً اسجفدلؿ يقدذا النعدو الغدنوً لقدشد الن دذ الددي صٍدلدات َدشة دٌ لغدب الحضدخد الحدٌ ادت الدي عد َة
اعقلس الفلئذة والخفدلد عدقش ردش الدذٍنلس القشاقدٌ يعدل اعديد دٌ ؽيدوس ايدحالالت الذاي َدة والخلسشَدة دٌ
ايحالا اعح شاس القع ة الوعنَة.
ضٍ -كددون جددؤذَش ال دذٍّن العكددويٌ بشددك فددلم وينيددل (ظددواالت الخضٍنددة) يددقَف لغ د َل ف ددي يحاَددشات الغَلعددة
الن ذٍةا اً بعقني ال لَظ القلي الشئَظ العئذش ف ي العحاَشات الغَلعة الن ذٍةا والعل ٍششـ الغ ب دٌ رلد
الي صٍلدة ظصد االلفلت العكويٌ ويل ٍحش ين اذلس بللاة االوعَة ف دي فدشد الن دذ والحضدخد وعدقش الصدش ا
ووزا يل ٍذا أن الذٍّن العكويٌ يل ٍضاا ينخفضل لغ َل.
 .2انتىصيات /وبنل ف ي ج االعحنحلشلت جد الخشوز بصع ة ين الحورَلت و لألجٌ-:
أ -فذم االعحعشاس بلقحشاد الع لشش العكوية ين ال ن العش ضً ين اش جعوٍ لف لجيل والعل ٍصب جعوٍ الذٍّن
العكددويٌ يددن يصددلدس غَددش جضددخعَة فددن عشٍددل (الغددنذات وظددواالت الخضٍنددة) بيددذ الغددَغشة ف ددي الغددَولة
الفلئضة وج ََذ الضاوط الحضخعَة يدـ القعد ف دي اعدحخذام ايدواا الدذٍّن العكدويٌ دٌ االعدحرعلسات االلحلشَدة
ولَظ اعحيال َةا لزل البذ يدن ويدـ عَلعدة يذسوعد ل دذٍّن العكدويٌ جدئدً الدي دفدد الغَلعدة الن ذٍدة فدن
عشٍدددل يدددل جصدددذسا العكويدددة يدددن اوسات يللَدددة والحدددٌ جيدددذ يدددن يالليدددل الدددي ايحصدددلر يدددذيشات اال دددشاد
واالظحَلعَلت الفلئضة لذى العصلس الحصلسٍةا وين ذد اعحرعلسول ٌ االلشغة االقحصلدٍة الحٌ جخدذم االقحصدلد
القشاقٌ.
ب -يدشوسة االفحعدلد ف دي عَلعدة اقحصدلدٍة جقعد ف دي جفقَد ال غلفدلت االلحلشَدة يدن يدالا االعدحخذام االيرد
ل عواسد ا لنفغَة لاشد عذ الن ص العلر ٌ االلحلز العع ٌ بدذال يدن االفحعدلد ف دي االعدحَشادات الحدٌ جدئدً
الي ق ة الن ذ االشن ٌا وين يالليل جقع ف ي صٍدلدة االظحَلعَدلت ال ند العش دضً يدن الن دذ االشن دٌ األيدش الدزً
ٍنقكظ ف ي يف ظصد الذٍّون العكويَة.
زٍ -صب الحوعـ وجنوٍـ ٌ يصلدس االٍشادات االيدشى الحدٌ جقعد ف دي جخفدَ لغد ة القصدض ويدن ذدد ج د يدن
ظصد الذٍّن العكويٌ.
د -البذ ين قَلم العكوية بلعحاالا الذٍّون العكويَة ين يالا ارذاس االوسات يللَة ينيل الغنذات الغوٍ ة األش
وظواالت الخضٍنة العش ضٍة ال صدَشة األشد وليدل اداة غَدش جضدخعَة جقعد ف دي عدعب الغدَولةا بعقندي جقعد
فع ظواالت ال ن العش ضً (الغَلعة الن ذٍة) األيش الزً ٍحغ ب اظالا ادوات الغَلعة العللَة (عَلعة الدذٍّن)
يع ادوات الغَلعة الن ذٍة بشك الزً ٍقود بللفلئذة ف ي يصع االقحصلد الوعنٌ.
اٍ -عكن اعحخذام ظواالت الخضٍنة ٌ جؤدٍة فع عقش افلدة يصد (ال ن ) لفغ ٌ الغَغشة ف ي فدشد الن دذ
بيذ يف الحضخدا ين يالا ايحصلر يذيشات اال شاد واالظحَلعَلت الفلئضة لذى العصلس الحصلسٍة.
و -يشوسة جو َش عوت لالوسات العللَة جقع ف ي جنشدَظ ال غلفدلت االقحصدلدٍة وجنعَدة سوإط االيدواا دايد
ويلسز ال ذ بيذ جعوٍ الذٍّن العكويٌ.
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قائً ادلصادر:
العددذٍرٌا رددالض الددذٍن ظليددذ و عددللدا عددللد ف ددذ العغددَن (" )2010ظددواالت الخضٍنددة واعددحخذايلجيل ددٌ
القشات"ا يص ة الق وم االقحصلدٍة واالداسٍةا العص ذ16ا القذد.60
ي فا َط ظغن (")2006االعوات العللَة والن ذٍة"ا ط1ا داس فللد الكحب العذٍد.
ٍوعفا ٍوعف ظغن (" )2014ال نوك العش ضٍدة ودوسودل دٌ اقحصدلدٍلت الدذوا"ا ط1ا يصدشا داس الحق دَد
الصليقٌ.
القددللٌا فعددلد يععددذ ف ددٌ (" ) 2012الددذٍّن الددذاي ٌ واذددشة ف ددي الغَلعددة الن ذٍددة" يص ددة العغحنصددشٍة
ل ذساعلت القشبَة والذولَةا َة االداسة واالقحصلدا القذد.39
الغليشائٌا عقَذ ف ود (" )1976الغَلعة العللَة ٌ القشات"ا ط1ا النصف االشش ا يغ قة ال ضل .
ف ذ الن ٌا ولَذ ف ذ ( ")2012ال ن العش ضً وجغوس عَلعح الن ذٍة والشقلبَة العصش َة".
يوعدديا عددنذط ظعَددذ (" )2009ال ند العش ددضً ودوسا ددٌ جع َددل الحددواصن االقحصددلدً يددـ اشددلسا يلرددة
ل قشات"ا سعللة يلشغحَش ي ذية الي َة االداسة واالقحصلدا شليقة الكو ة.
ف ذ القضٍضا ا دشام (" ) 2002االردالض العدللٌ بَدنن ليدس ردنذوت الن دذ الدذولٌ والخَدلس ال دذٍ "ا ط1ا بَدث
العكعةا باذاد.
ظغَنا يني ٍولظ (" ) 2011اجصلا االلح لا الي اقحصدلد الغدوت دٌ القدشات بدَن االلفحدلض والحعدوا"ا يص دة
َة باذاد ل ق وم االقحصلدٍة الصليقةا القذد .26
ف ددٌا اظعددذ ابشٍيددٌ و القَغددلوًا ف ددذ الكددشٍد شددلبش ( " )2009االقحصددلد القشاقددٌ يددن الحخشٍددب الدددي
النيود"ا شليقة ال لدعَة.
وودا بذس غَالن (" ) 2009الغوت الن ذٍة والعللَة ٌ القشات"ا باذاد
القللٌا فعلد يععذ ف ٌ (" )2002ؽلوشا الذيلز األعوات العللَة والذولَة الشئَغة"ا بَث العكعةا باذاد.

الق َذًا ليلد ف ذ الكشٍد (" )2011العاليط واالجصلولت الشاونة ل غَلعدة الن ذٍدة دٌ القدشات (يدن الح َدذ
الي الحعشٍش) ويصلالت جفقَ يل"ا يص ة الاشً ل ق وم االقحصلدٍة واالداسٍةا القذد .18
الش َ ٌا عنلن ()2007ا "ياليط الغَلعة الن ذٍة ٌ القشات"ا ابو ؽ ٌا رنذوت الن ذ القشبٌ.
ٍددلطا اعددعل يضددَش (" )2013جع َد يقددذالت الحضددخد ددٌ القددشات ل فحددشة "2010 -2000ا يص ددة َددة
باذاد ل ق وم االقحصلدٍة الصليقةا القذد .36
اظصلئَلت ال ن العش ضً القشاقٌا ينشوس ف ي يوقـ الكحشولٌ:
http://cbi.iq
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2003ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخا 2003ا فذد يلر.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2004ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2005ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2006ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2007ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2008ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
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ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2009ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ن د العش ددضً القشاقددٌ ()20010ا لشددشة عددنوٍة ل ن د العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2011ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2012ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ندد العش ددضً القشاقددٌ () 2013ا لشددشة عددنوٍة ل ندد العش ددضً القشاقددٌا العذٍشٍددة القليددة لالظصددل
واالبعلخ.
ال ن العش ضًا العذٍشٍة القلية لالظصل واألبعلخا ج شٍش اقحصلدًا  -2003ويغ ـ .2004
ال ن العش ضًا العذٍشٍة القلية لالظصل واألبعلخا ج شٍش اقحصلدًا .2010
ال ن العش ضًا العذٍشٍة القلية لالظصل واألبعلخا ج شٍش اقحصلدًا .2011
ال ن العش ضً القشاقٌ ( )2013ج شٍش الغَلعة الن ذٍة.
يغة الحنعَة الوعنَة الغنوٍة ٌ القشات ل غنوات (.)2014 -2010
وصاسة الحخغَظا الصيلص العش ضً لالظصل ا النششات الغنوٍة.
وزارة التخطيط ,الجهاز المركسي لالحصاء ,مذيرية الحسابات القىمية .وزارة المالية ,دائرة المىازنة

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
العدد ( )69اجمللد ( )22لسنة 2102

243

2013 1990
The Role of Treasury bills to the most important monetary variables in Iraq
for the period 1990 – 2013
ABSTRACT
The treasury bills one internal government debt instruments in iraq that
were used to finance temporary deficits in the government budget, There fore the
government resorted to issuing for the purpose of providing liquidity, As well as
to invest in productive progects, After that it was financing the budget deficit by
the monetary authovity of the central baalpennek [the new cash velease] which
led to negative effects on the Iraqi econome, Thus we find that the treasury
transfers have formed alarge proportion of the gross domestic government debt
to finance the deficit ayear ago 2003.
Based on the instruction sell securities in auction, Government issued
treasury transfers through the establishment of auctions in the central bank of
Iraq with the duration of 91,182,365 days during the period 2013\2014, As the
central bank takes on the purchase and sale of commercial banks and financial
institutions, And it is expected that he could exploit the increased is suance of
treasury transfers as anon in flationary sources to the extent that it may affect
the monetary policy variables in order to control the size of the money supply
and the interest rate and the fight against in flation and the stability of the local
currency value.
Find it finds that the continused occurrence of the deficit in the government
budget was not an accumulation of government debt from issuing treasury
transfers but the main reason is due to the increase in government spending, Any
sense that the treasury transfers can act like treasury transfers to control the
excess liquidity and restrict in flationary constrains through higher interest rates
which is working to with draw part of the excess reserves at commercial bangs
financial institutions and baaltala reduce their ability to grant credit, Therefore
they could exercise such appositive role in influencing the monetary
policy[central bank] make them the strength to prevail to support the
effectiveness of monetary policy.

Key Words: Treasury bills central bank, Government debt, Monetary policy,
Money supply, Inflation, Exchange rate.
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