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 الفصل االول 
 االدوات المالية في العراق

تسعى الحكومة من خالل اعتماد السياسة المالية بلوغ عدد من االهداف فهي تمثل اهم السياسات 
االمر . فعن طريقها يمكن تحفيز النشاط االقتصادي او تثبيطه , الغرض التي توظفها الحكومة لهذا 

 -:الذي يستلزم تتبع ادوات السياسة المالية بشئ من التفصيل وكاالتي 
  االيرادات العامة: اوال

النشاط االقتصادي وحسب االهداف  في للتأثيرتعد من االدوات المالية التي تستعملها الحكومة      
تغطية لفي شكل تدفقات نقدية  حكومةتحصل عليها الالتي  بالموارداذ تتجلى  .التي يروم الى تحقيقها
تطور الفكر  تطورات رافقت اإليرادات العامة شهدتإشباع الحاجات العامة,  النفقات العامة بهدف

كانت في الفكر االقتصادي التقليدي مقتصًرة على تزويد الخزانة العامة  اذ السائد, االقتصادي
ة بوظائفها األساسية, أما في ظل الفكر حكوملتغطية اإلنفاق العام الالزم لقيام الباألموال الالزمة 

االقتصادي الحديث فأصبحت اإليرادات العامة بجانب كونها أداة للحصول على األموال العامة, أدًاة 
ب األهداف حسالنشاط االقتصادي و  في ة للتأثيرحكومت السياسة المالية تستخدمها المن أدواهامة 
المرغوب فية ومن ثم تحفيز النمو  تجاهبغية توجيه المتغيرات االقتصادية باال تحقيقها, وم الىالتي تر 

 . االقتصادي

 -:انواع هي االيرادات العامة في العراق من عده  تتكون :ةانواع االيرادات العام  -1
مقابــل  ا الحكومةتلـك اإليـرادات أو العوائــد التــي تحصــل عليهــ وهي -:االيرادات النفطية   - أ

 .الـنفط إنتــاج وتصـدير

 -:وتتكون من عدة انواع وهي  -:غير النفطية االيرادات  -ب

كانت وهي المبالغ التي تحصل عليها الحكومة من جباية الضرائب سواء  -:االيرادات الضريبية  -1
 -:فالضرائب المباشرة تشمل  غير مباشرةأم مباشرة 

  ( ضريبة الدخل والعقار)الضرائب على الدخل مثل 
  وعلمرررررا ان ضرررررريبة التركرررررات ( رسرررررم التركرررررات والعرصرررررات) الضررررررائب علرررررى رال المرررررال مثرررررل

 (.1991)لسنة(22)رقم قد تم الغاؤها بموجب القانون 
 -:فتشمل الضرائب غير المباشرة أما  

  علمًا تم تحديد سعر الضريبة  (والمبيعاتضريبة الكمركية واالنتاج )الضرائب السلعية مثل
والذي بموجبة تم ( 2001)لسنة ( 51)بموجب امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم %(5)الجمركية 
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ما عدى ضريبة اعادة االعمار )وضرائب االستيراد تعليق كل التعريفات الجمركية والرسوم 
 .(83)المفروضة بموجب امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 

  ( رسم الطابع والتسجيل العقاري وتسجيل السيارات)الضرائب على التداول والتصرفات مثل 
- :تتضمنوالتي ة من امالكها حكومايرادات ال 

  ة من االجهزة ووسائل النقل واالبنية والدور حكومبيع ممتلكات الالناجمة عن االيرادات
  .واالراضي

  ة من الدور واالراضي واالبنيةحكومايجارات ممتلكات الااليرادات المتحققة من. 
 لمنح والمساعدات واالرباح العامةااليرادات التحويلية من الهبات وا. 

 :تشملو  االخرى االيرادات 
  القروض الخارجية 
   ستثنائية لتمويل االنفاق الجديد التي تلجأ اليها الدولة في الحاالت االاالصدار النقدي

 .الحكومي
 

 تطور االيرادات العامة في العراق   -2
 تطور االيرادات النفطية   - أ

ر كبير في حركة النشاط أذ يسهم بدو مرتكزات االقتصاد العراقي  يمثل نشاط النفط احد    
تشكل  يرادات النفطيةاالذلك ف الى جانب, مصدرا مهما للعمالت األجنبيةيعد  ه ومن ثماالقتصادي
 .لألنفاق العام المصدر التمويلي الرئيلو  ل في حركه الموازنة العامةمركز الثق
طية االيرادات النف فبعد ان سجلت النفطية في تزايد ان حجم االيراداتيتضح ( 1)الجدول من بيانات

 أرتفعت في .االيرادات العامة من %( 93.3) سهامانسبة بو  2001عام  دينار ارملي (82535)
االيرادات  من%( 91.9)مليار دينار وبنسبة اسهام ( 3011) 2003االعوام الالحقة لتسجل في عام 

في  هعن ارتفاع اسعار  فضال, الكميات المصدرة من النفط الخام لزيادةهذا االرتفاع جاء نتيجة العامة 
 دينار ارملي( 50190) لتصل الى 2009عام في  تراجعتااليرادات النفطية  اال أن ,السوق العالمية

 ويعزى ذلك الى من االيرادات العامة%( 90.9) اسهام نسبةو %( 81.2-)وبمعدل نمو سنوي 
في عام  مالية العالمية التي حدثتاالزمة الوالناجمة عن  العالميةفي االسواق انخفاض اسعار النفط 

االيرادات النفطية  اخذت 2012وفي عام  ,العراق على اقتصاداثارها  وتداعياتها لتترك 2003
من %( 92.9) ونسبة اسهام%( 18.8)دينار وبمعدل نمو سنوي  ارملي( 111829) لتسجل دبالتزاي

التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع شركات النفط  عن جوالتوهذا ناجم االيرادات العامة 
 العالميةفي االسواق  هارتفاع اسعار  الى جانب يةالنفط هصادراتوالتي بموجبها تمكن من زيادة  العالمية

 .يرادات العامةاالمما ادى الى زيادة 
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وبمعرررررررررردالت نمرررررررررررو  2019-2018 اال أن االيرررررررررررادات النفطيررررررررررة انخفضرررررررررررت خررررررررررالل االعررررررررررروام     
هررررررررذا  يعررررررررزىعلررررررررى الترررررررروالي ( %..18-( )%1..1-) (%-3.2( )%5.1-)مررررررررنخفض قررررررررد بلررررررررغ 

العصرررررابات االرهابيرررررة دخول تمثلرررررت بررررر, تعررررررض االقتصررررراد الرررررى صررررردمة مزدوجرررررة  الرررررى االنخفررررراض
وانخفرررررررراض اسررررررررعار الررررررررنفط عالميررررررررا مررررررررع انخفرررررررراض الكميررررررررة المصرررررررردرة ممررررررررا ادى الررررررررى  ( داعرررررررر )

 .انخفاض االيرادات العامة
دينرررررار وبمعررررردل نمرررررو  ارمليررررر( 950.2)ت االيررررررادات النفطيرررررة فبلغرررررت ارتفعررررر .201امرررررا فررررري عرررررام 

 %( 31.1)مررررررن اجمررررررالي االيرررررررادات العامررررررة لتصررررررل الررررررى  لترتفررررررع نسرررررربة مسرررررراهمته%( .1)نوي سررررر
بسررررررربب تحسرررررررن الوضرررررررع االمنررررررري بالنسررررررربة للمنررررررراطق المحرررررررررة التررررررري تتواجرررررررد فيهرررررررا الحقرررررررول  وذلرررررررك
 . النفطية 

 ( 1)جدول 

 (0217-0224)باإليرادات العامة في العراق للمدة  مساهمته نسبةتطور اإليرادات النفطية و

 باألسعار الجارية    

 (دينار ارملي)                                                                                    

 السنة
 االيرادات

 1 العامة

 معدل

النموالسنوي

% 

 اإليرادات

 2النفطية 

 معدل

النموالسنوي

% 

 %1: 2نسبة

2004 32989 - 32585 - 98.8 

2005 40436 22.6 39360 20.8 97.3 

2006 49056 21.3 46534 18.2 94.9 

2007 54965 12.0 51949 11.6 94.5 

2008 80641 46.7 76297 46.9 94.6 

2009 55244 )31.5( 50190 )34.2( 90.9 

2010 70178 27.0 63594 26.7 90.6 

2011 103989 48.2 98242 54.5 94.5 

2012 119817 15.2 111326 13.3 92.9 

2013 113840 )5.0( 105696 )5.1( 92.8 

2014 105610 )7.2( 97072 )8.2( 91.9 

2015 66470 )37.1( 51313 )47.1( 77.2 

2016 54409 )18.1( 44267 )13.7( 81.4 

2017 77336 42.1 65072 47.0 84.1 
مؤشررررررررات الخطرررررررة ) ةقوميرررررررمديريرررررررة الحسرررررررابات ال,جهررررررراز المركرررررررزي ل حصررررررراء ,وزارة التخطررررررريط ,العرررررررراقجمهوريرررررررة  -:المصررررررردر البيانرررررررات

 ( الخمسية
 النشرة النسوية مديرية االحصاء واالبحاث , البنك المركزي العراقي, جمهورية العراق-
 االرقام بين االقوال قيم سالبة-
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يتضررررررح ممررررررا تقرررررردم اسررررررتمرار اعتمرررررراد الموازنررررررة العامررررررة فرررررري تقرررررردير ايراداتهررررررا علررررررى الررررررنفط وهررررررو مررررررا 
انعكررررل فرررري عرررردم المرونررررة بأتجرررراه التررررأثير فرررري ا ليررررات ترررردفق مرررروارد المرررروازن ومررررن ثررررم نفقاتهررررا فأخررررذ 
االقتصررررررراد العراقرررررررري ينمررررررررو عنرررررررردما يحقررررررررن برررررررااليرادات النفطيررررررررة والترررررررري تفرزهررررررررا صرررررررردمة الخارجيررررررررة 

ا تفرررروق التسررررربات االنفاقيررررة مسررررتوى الحقررررن فرررري االقتصرررراد مررررن جعررررل أداء السياسررررة ويررررتقلص عنرررردم
الماليررررة ومرررررديات قرررردرتها فررررري تحقيررررق اهررررردافها مرتبطررررة ومتالزمرررررة باألثررررار االيجابيرررررةأو السررررلبية التررررري 
تتركهررررا صرررردمة العرررررض لسرررروق الطاقررررة الدوليررررة ممررررا يجعررررل مررررن حالررررة عرررردم اليقررررين وصررررعوبة التنبررررؤ 

 . رات الموازنة وأقل منه تحقيق اهدافها بصفات مرتبطة بتقدي
 

 -:االيرادات غير النفطية   -ب
صرررررررمم النظرررررررام الضرررررررريبي فررررررري العرررررررراق القتصررررررراد داخلررررررري  ,وبسررررررربب وفررررررررة االيررررررررادات النفطيرررررررة     

فضررررراًل عرررررن , لرررررم ينرررررل النظرررررام الضرررررريبي القررررردر الكرررررافي مرررررن  االهتمرررررام اذ,  مسررررريطر عليرررررة مركزيررررراً 
 صررررررعوبة تحديررررررد القاعرررررردة الضررررررريبية االمررررررر الررررررذي تسرررررربب فرررررري التهرررررررب الضررررررريبي والتطبيررررررق غيررررررر

اتبررررراع سياسرررررات مجرررررزأة انتهرررررت  والنررررراجم عرررررنالنظرررررام الضرررررريبي  الرررررى جانرررررب خلرررررل, عرررررادل للضرررررريبة
علررررررى مجمرررررررل النظررررررام الضررررررريبي والحصررررررريلة  بتعررررررديالت عشرررررروائية فرررررري القررررررروانين الضررررررريبية واثرررررررت

تطرررررور االيررررررادات غيرررررر النفطيررررره  ويمكرررررن توضرررررح , الضرررررريبة ونسررررربة مسررررراهمتها فررررري موازنرررررة العامرررررة
حيررررررث كانررررررت يتضررررررح أن ( 2)خررررررالل بيانررررررات الجرررررردول فمررررررن , ومرررررردى اسررررررهامها بررررررااليرادات العامررررررة

الرررررررى  لتصرررررررل 2001عرررررررام مليرررررررار دينرررررررار  (101)مرررررررن شرررررررهدت ارتفاعرررررررًا االيررررررررادات غيرررررررر النفطيرررررررة 
 اسرررررررررهام  نسررررررررربة لتشررررررررركل 2010عرررررررررام %( 80.8)مليرررررررررار دينرررررررررار وبمعررررررررردل نمرررررررررو سرررررررررنوي ( 9531)
يعررررررزى ذلرررررررك الررررررى االنفترررررراح االقتصرررررررادي علررررررى العرررررررالم مررررررن اجمررررررالي االيررررررررادات العامررررررة %(  9.1)

   .الخارجي واستعادة أموال العراق المجمدة في البنوك االجنبية 
ادات غيرررررررر النفطيرررررررة بالتذبرررررررذب مرررررررابين االنخفررررررراض فقرررررررد أخرررررررذت االيرررررررر  االعررررررروام الالحقرررررررةامرررررررا فررررررري 

مليرررررررار دينرررررررار وبمعررررررردل نمرررررررو سرررررررنوي ( 5.13)لتسرررررررجل  2011 عرررررررامواالرتفررررررراع أذ انخفرررررررض فررررررري 
 .انخفاض االيرادات الكمركيةوهذا ناجم عن %( 5.5) وبنسبة أسهام%( -..12)

مليررررررار دينررررررار وبمعرررررردل نمررررررو ( 3191)الررررررى االيرررررررادات غيررررررر النفطيررررررة ارتفعررررررت  2012عررررررام وفرررررري 
مليررررررررار ( 3111)الررررررررى لتصررررررررل  , وبعرررررررردها انخفضررررررررت%( 1..)ونسرررررررربة أسررررررررهام %( ...1)سررررررررنوي 

وذلرررررك فررررري %( 2..)االيررررررادات العامرررررة  ونسررررربة أسرررررهام فررررري%(  -1.1)دينرررررار وبمعررررردل سرررررنوي بلرررررغ 
الحاجرررررررة الرررررررى االيررررررررادات ممرررررررا انتفرررررررت ويعرررررررزى ذلرررررررك الرررررررى غرررررررزارة االيررررررررادات النفطيرررررررة  2018 عرررررررام

 .االخرى 
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مليررررررار دينررررررار ( 3583)مررررررن ارتفعررررررت االيرررررررادات غيررررررر النفطيررررررة ( 2015-2011) ميعرررررراامررررررا فرررررري 
%( 22.3)اسررررررررررهام ونسرررررررررربة %( 5...)مليررررررررررار دينررررررررررار وبمعرررررررررردل نمررررررررررو ( .1515)لتصررررررررررل الررررررررررى 

تراجرررررررع  اسرررررررتمرارويعرررررررزى ذلرررررررك الرررررررى االجرررررررراءات التصرررررررحيحية التررررررري أتبعتهرررررررا الحكومرررررررة فررررررري ظرررررررل 
النشرررررراط االقتصررررررادي وتوقررررررف العديررررررد مررررررن مشررررررراريع التنميررررررة , مررررررن خررررررالل البحررررررث عررررررن مصرررررررادر 

الرررررى جانرررررب زيرررررادة %( 8.3)علرررررى رواترررررب المررررروظفين وبنسررررربة  ضررررررائبالتمويرررررل البديلرررررة أذ فرضرررررت 
الضرررررررائب علررررررى الهرررررراتف النقررررررال وشرررررربكات االنترنيررررررت وخرررررردمات الفنررررررادق والمطرررررراعم ورسرررررروم تررررررذاكر 

وغيرهرررررررا وهررررررري جميعرررررررًا قرررررررد طررررررررأت عليهرررررررا زيرررررررادات واضرررررررحة اسرررررررتجابة  السرررررررفر وأجرررررررور الخررررررردمات
لمعطيررررررات المرحلررررررة الهادفررررررة الررررررى تصررررررحيح مسررررررار النشرررررراط االقتصررررررادي والمعررررررززة للموازنررررررة العامررررررة 

لتصررررررل عررررررام  انخفضررررررتاال أنهررررررا سرررررررعان مررررررا . الحيررررررز المررررررالي المترررررراح  زيررررررادةفرررررري  تممررررررا سرررررراهم
 %( .13.9)ونسبة اسهام %( -88.1)مليار دينار وبمعدل نمو ( 10112)الى  2019

مليرررررار دينرررررار ( 12291) لتصرررررل الرررررى ارتفعرررررت االيررررررادات غيرررررر النفطيةفقرررررد  .201عرررررام امرررررا فررررري 
 .من اجمالي االيرادات العامة%( 15.9) اسهامونسبة %( 20.9)وبمعدل نمو سنوي 

 
 ( 0)جدول  

 ( 0217-0224)للمدة ه باإليرادات العامة في العراق تهماسم نسبةتطور اإليرادات غير النفطية و

 (دينار ارملي) باألسعار الجارية                                   

 السنة
 العامة االيرادات

1 

النمو  معدل

 %السنوي

غير  اإليرادات

 2النفطية 

النمو  معدل

 %السنوي
 % 1: 2نسبة

2002 32989 - 404 - 1.2 

2002 40436 22.6 1076 166.4 2.7 

2002 49056 21.3 2521 134.4 5.1 

2002 54965 12.0 3016 19.6 5.5 

2002 80641 46.7 4344 44.1 5.4 

2002 55244 )31.5( 5053 16.3 9.1 

2010 70178 27.0 6584 30.3 9.4 

2011 103989 48.2 5748 )12.7( 5.5 

2012 119817 15.2 8491 47.7 7.1 

2012 113840 )5.0( 8144 )4.1( 7.2 

2012 105610 )7.2( 8538 4.8 8.1 

2012 66470 )37.1( 15157 77.5 22.8 

2012 54409 )18.1( 10142 )33.1( 18.6 

2012 77336 42.1 12264 20.9 15.9 

مؤشررررررررات الخطررررررررة )قوميرررررررره مديريررررررررة الحسرررررررابات ال,جهررررررراز المركررررررررزي ل حصررررررراء –وزارة التخطرررررررريط ,جمهوريررررررررة العرررررررراق -المصررررررردر البيانرررررررات
 ( الخمسية

 النشرة السنوية, البنك المركزي العراقي, العراقجمهورية -
 .االرقام بين االقوال قيم سالبة -
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  النفقات العامة: ثانيا

من االدوات المهمة التي توظفها الحكومة الشباع الحاجات العامة وهي  النفقات العامةتعد        
, واجتماعيةبغية تحقيق اهداف اقتصادية االموال قوم بانفاق تاذ , بصدد تطبيق برامجها االقتصادية

بشكل مباشر ام كانت سواء  المختلفةنشطة االقتصادية على اال اتوزيعه اليةو  حجماذ يختلف تأثير 
ومن ثم يتم توظيف هذه , غير مباشر من خالل الترابطات االمامية والخلفية بين االنشطة االقتصادية

 .تصادية التي يمر بها اقتصاد البلداالداة حسب الظروف ومتطلبات المرحلة االق

 -:وتكون على نوعين هما :انواع النفقات العامة  -1

 (:التشغيلي)الجاري  األنفاق. أ

أدارتها للمرافق العامة و  اعمالها يمكن الحكومة من تسيير من خالله المستمرة الذي ويتمثل باالنفاق
 :االستهالكية, ويكون على نوعين هماويشمل مصروفات الحكومة على السلع والخدمات ل غراض 

ما تستلزمه من سلع شراء و , على الخدمات المقدمة من قبل الحكومة تمثل باألنفاق وي :األول 
من  هاللعاملين لديها ومشتريات واتب واألجور التي تدفعهاوتشمل الر , مرتبطة بهذه الخدمات

 .الخارجي العالملخدمات من القطاع العائلي و السلع وا

لدعم شرائح ية مقدمة اعانات اقتصاديكون على شكل فيشمل األنفاق التحويلي والذي  :الثاني أما 
 .لمشروعات االقتصاديةاجتماعية معينة او لدعم 

إلى تحقيق أقصى منفعة للمجتمع من اجل رفع مستوى  الجاري ة من خالل أنفاقهاحكومتسعى ال
األمثل للموارد االقتصادية للبلد  خدامتمع من خالل االستلعموم المج الرفاهية االقتصادية واالجتماعية
 .محققة بذلك زيادة دخلها القومي 

 ( :الرأسمالي)االستثماري  األنفاق. ب

تغيير هيكل االقتصاد  التي يمكن توظيفها من أجلتعد االستثمارات من أهم الوسائل الفعالة  
 اتضافة طاقباتمثل أما تأن كل زيادة في االستثمار  السيما االقتصادي , لنموا درجةتحديد القومي و 
 .او كليهما معا, استهلكت قد قائمة لتعويضًا عن طاقة إنتاجية  اوجديدة 

ة للحصول على المعدات الرأسمالية حكومال باالموال المخصصة من قبل تثماري ويتمثل األنفاق االس
يستمد أهميته من كونه يؤدي إلى تكوين اذ ,  قومي بشقيه السلعي والخدميالالزمة لزيادة اإلنتاج ال
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يسهم في دعم البنيان االقتصادي ودفع عجلة  , رأل المال الثابت بمعنى أن األنفاق على رأل المال
 -:ويمكن تقسيم األنفاق االستثماري على نوعين هما,االقتصادية وزيادة الدخل القوميالتنمية 

ترتب علية حيازة اصل من االصول لها قيمة اقتصادية هو الذي ي: الحقيقي  األنفاق االستثماري .1
  (كالعقار والمعادن والمشاريع االقتصادية)  سلع وخدماتقد تكون على شكل 

هي االستثمار في اصل من االصول المالية وال يترتب لحاملة حق و  :المالي  األنفاق االستثماري .2
 :وتكون على نوعين هما( كاالسهم والسندات)كاالستثمار في االوراق المالية , حيازة اصل حقيقي

وله  البلدوهو االستثمار الذي يعتمد على المدخرات الوطنية لمواطني  :االستثمار المحلي - أ
يؤدي الى تبعية  فضال عن كونه ال على أقتصاد البلدايجابيات كثيرة منها ان معظم عوائدة تعود 

 .االقتصاد الوطني للسياسات االقتصادية الخارجية
وهو عملية انتقال رال المال من موطنه االصلي الى خارج الحدود ليستثمر  :االستثمار االجنبي - ب

 :في بلد اخر ويقسم هذا االستثمار الى نوعين
  وهو االستثمار في القطاع الحقيقي السلعي والخدمي وغالبا ماتكون : االجنبي المباشراالستثمار

 استثمارا طويل االجل 
المستثمر الوطني وغالبا ما ال يحبذ المستثمر هذا  ة بين المستثمر االجنبي ومشاركاستثمار  :االول 
 .الصنف
الكاملة على  الهيمنةاي ,  لرال المال االجنبي هتكون الملكية الكاملة للمشروع المستثمر في :الثاني 

رة ال يفي بالمتطلبات المطلوبة الى جانب ضعف الخبالمشروع بحجة ان رال المال المحلي 
 االستثمارات المشتركة لالستفادة منويفضل النوع االول من , المشاركة في ادارة المشروعوأمكانات 

االستثمار االجنبي المباشر يتوقف على  والسيما أن نجاح نقل الخبرة االمكانات المتاحة الى جانب 
 . مدى استقرار البلد من الناحية االقتصادية والسياسية 

  يتسم هذا االستثمار بكونه قصير االجل ويركز على االستثمار  :غير المباشراالجنبي االستثمار
في االصول غير الحقيقية كاالستثمارات في شراء االسهم والسندات الخاصة او الحكومية ويسعى 

 .الى الربح من خالل المضاربة في اسواق رال المال
طيع االستفادة من رؤول االموال االجنبية تعاني معظم البلدان النامية ومنها العراق من كونها ال تست

ادت هذه الظروف الى  على العكلبسبب الظروف السياسية واالقتصادية غير المستقره فيها بل 
هروب رال المال المحلي الى الخارج هذه البلدان فضال عن  السياسات االقتصادية التي ال تشجع 

 .دخول رال المال االجنبي في هذه البلدانعلى 
وهو كل مايضاف الى الطاقة االنتاجية او الى رال المال الذي : االنفاق االستثماري المادي   -8

 .يؤدي الى انتاج سلعة او تقديم خدمة
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هو ذلك االستثمار الذي يهدف الى تنمية قدرات االنسان الفكرية  :االنفاق االستثماري البشري  -1
ة والخدمية من الناحية الكمية والنوعية والجسدية من خالل االرتقاء بتنمية القطاعات التوزيعي

وهذا يتطلب تطوير , (كالتربية والتعليم والصحة والنقل والسكن والخدمات االجتماعية االخرى)
  .بالتنمية البشرية المفهوم في الوقت الحاضروهذا ويسمى مهارات العاملين بالتدريب المستمر 

 تطور النفقات العامة في العراق  -2 
خضعت  اذ ,السياسية واالقتصادية في تالعديد من التحوال 2008بعد عام العراق  شهد      

تماشى مع الوضع بما يو في جانبها القانوني  السيما السياسة المالية لمجموعة من التحديثات
   -:, ومن أهم التحديثات القانونية التي طالت السياسة الماليةاالقتصادي الراهن

والمتضمن تعليمات بيع االوراق المالية  2001لسنة  91الدين العام رقم اصدار قانون ادارة  -أ
الحكومية وفقا اللية السوق وقيام البنك المركزي بمهمرة الوكيل المالي عن وزارة المالية في ادارة 
حواالت الخزينة قصيرة االجل بدال من سياسة النقد الرخيص واالقتراض االتفاقي الذي يأخذ صيغة 

وان تطبيق هذه االستراتيجية يحتمل ان تؤدي الى تحسين فرص النمو , بفائدة معلومة مسبقاااللزام و 
واالستقرار االقتصادي من خالل السيطرة على معدالت التضخم, وذلك باحتواء السيولة النقدية 

 .والسيطرة على مناسيبها وتوظيف تدفقاتها لصالح سد العجز في الموازنة العامة 
الخاصة بتعديالت السياسة و (  31,  19,  .8)اوامر ئتالف المؤقتة اال سلطة تإصدار  - ب

اشارت هذه األوامر الى خفض معدالت الضريبية على دخول االفراد وارباح الشركات حيث  ,الضريبية
من ( 5), (1)المزيد من االعفاءات الضريبية على الدخل الوارد في البند  والتي من خاللها تم منح

موظفي القطاع العام  رواتب واخضاع 1932لسنة  118نون ضريبرررررررررررة الدخل رقم من قا( 12)المادة 
ة فضال عن ايقاف العمل بالضرائب الكمية واستبدالها بضريبة اعادة اعمار العراق وبنسبة لضريبل
لضمان تحصيل عائدات ضريبية كافية دون تحميل  مع اعفاء المواد الغذائية والطبية المستوردة%( 5)
 .ئات المجتمع االخرى اعباء ضريبيةف

 -:تيوكاأل  2017-2002لعراق خالل المدة ويمكن توضيح تطور النفقات العامة في ا

 االنفاق العام الجاري  - أ

بالتوسرررررررعية بسررررررربب الزيرررررررادة الكبيررررررررة ل يررررررررادات  2001بعرررررررد عرررررررام اتسرررررررمت السياسرررررررة االنفاقيرررررررة     
اذ شررررررهد , تزامنررررررت مررررررع ارتفرررررراع اسررررررعار الررررررنفطي النفطيررررررة أثررررررر انتهرررررراء العقوبررررررات االقتصررررررادية والترررررر

يتضررررررح برررررران ( 8)مررررررن بيانررررررات الجرررررردولفاالنفرررررراق العررررررام زيررررررادة مضررررررطردة والسرررررريما بجانبرررررره الجرررررراري 
 نفررررررراقاال مرررررررن %(9..3) سرررررررهامهاوكانرررررررت نسررررررربة  دينرررررررار ارمليررررررر (.2.59)االنفررررررراق الجررررررراري بلرررررررغ 

ومخصصرررررات مررررروظفي القطررررراع التعرررررديل الرررررذي طررررررأ علرررررى رواترررررب  الرررررىالزيرررررادة هرررررذه  تعرررررود, العرررررام
 .العسكري بسبب تردي الوضع األمنيعن تزايد اإلنفاق  فضالالعام 
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دينرررررار و  يرررررارمل( 2.099)إذ بلررررغ  ا ملحوظرررررانخفاضررررااالنفرررراق الجررررراري  شرررررهد 2005أمررررا فررررري عررررام 
نتيجررررررة اتبرررررراع الحكومررررررة سياسررررررة انكماشررررررية مررررررن اجررررررل ذلررررررك جرررررراء  , %(-1.9)بمعرررررردل نمررررررو بلررررررغ 

 . من خالل الضغط على االنفاق العام لمرتفعةالتضخم االسيطرة على معدالت 
في عام  حتى بلغ أعلى مستوى له االرتفاعالى عاد االنفاق الجاري  (2003-2009)العوام ا وفي

وذلك أثر أرتفاع اسعار %( 59.3)دينار وبمعدل نمو سنوي بلغ  ارملي( 52801)ليسجل 2003
الخام الذي اقترن بزيادة معدالت النمو العالمية ورافق  النفط العالمية بسبب تزايد الطلب على النفط
 .حجم القطاع العام  التوسع فيب تلك الزيادة ارتفاع حجم االنفاق التشغيلي بسب

دينار, بعد أن كان  ارملي( 15911)انخفاضا إذ بلغ  الجاريد اإلنفاق شه 2009أما في عام 
يعزى ذلك الى , %(  12.2-), و بمعدل نمو سنوي بلغ  2003دينار في عام  ارملي( 52801)

 من ثمالمية و باالسواق الع اثرت سلبا على اسعار النفطوالتي    2003االزمة المالية العالمية عام 
 . جاريالالسيما بجانبه ى انخفاض االنفاق العام و اإليرادات العامة مما ادى ال تانخفض
على قوات الجي   اإلنفاق تزايد بسبب اأرتفاع جاريفقد شهد االنفاق ال 2018-2010العوام ااما 

إذ ركزت السياسة االنفاقية على عدد من , يةتلد والبنى التحوالشرطة للمحافظة على استقرار وامن الب
 : األسل والمبادئ التي تعكل أألولويات وكاالتي

 .القدرات في مجاالت األمن والدفاع الوطني عزيز منح األولوية للنواحي األمنية من خالل ت -1
والطاقة الكهربائية والخدمات المختلفة والبنى االرتكازية  النفط نشاط تحسين قدرات مشاريع -2

والعمل على امتصاص البطالة من خالل تنمية القطاعات واألنشطة وبناء القدرات واالستمرار 
 .بالتوظيف في القطاع العام

ثا غير مسبوقه تجلت في انخفاض اقتصاد العراق احدا فقد شهد (2019-2011) وفي االعوام
اسعار النفط في االسواق العالمية من جهة وتزايد االنفاق العسكري لمواجهة التنظيمات االرهابية من 

االمر , وقيامها بتدمير وتخريب البنى التحتية  اذ سيطرت على عدد من المحافظات, جهة اخرى
وبمعدل نمو  2019مليار دينار عام ( 55198)ض االنفاق الجاري ليصل الذي تجسد في انخفا

 .العام نفاقاال من %(9.8.)بلغت  وبنسبة أسهام%( 9..-)سنوي سالب 

دينرررررار وبمعررررردل نمرررررو  ارمليررررر( 59029)ليصرررررل الرررررى  نفررررراق الجررررراريارتفرررررع اال .201امرررررا فررررري عرررررام 
 .العام من االنفاق %(3.2.) ونسبة مساهمة%( 15.8)سنوي 

بررررأن أرتفرررراع االنفرررراق الجرررراري السرررريما فقرررررة الرواتررررب واالجررررور علررررى حسرررراب برررراقي يتضررررح ممررررا تقرررردم 
االهرررررداف المعلنرررررة فررررري خطرررررط التنميرررررة تحقيرررررق مرررررن  تحررررردان  هاالنفقرررررات التشرررررغيلية مرررررن شرررررأن فقررررررات

أمررررراد زمنيرررررة بعيررررردة ونقرررررل أعبررررراء المرحلرررررة الحاليرررررة وأخفاقاتهرررررا الرررررى االجيرررررال  وترحيلهرررررا الرررررىالوطنيرررررة 
 .ة الالحق
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 ( 3)جدول 
  (0217-0224)في العراق للمدة   العاالنفاق با  مساهمته نسبةو نفاق العا  الجار تطور اال

                                                                                                    باألسعار الجارية
 (دينار ارملي)   

 1 العا  االنفاق السنة

 معدل

النموالسنوي

% 

اإلنفاق العا  

 2 الجار 

 معدل

 %النموالسنوي
 % 1: 2نسبة

2002 31521 - 27597 - 87.6 

2002 30831 )2.2( 27066 )1.9( 87.8 

2002 37494 21.6 32218 19.0 85.9 

2002 39308 4.8 32720 1.6 83.2 

2002 67277 71.2 52301 59.8 77.7 

2002 55590 )17.4( 45941 )12.2( 82.6 

2010 70134 26.2 54581 18.8 77.8 

2011 78758 12.3 60926 11.6 77.4 

2012 105140 33.5 75789 24.4 72.1 

2012 119128 13.3 78747 3.9 66.1 

2012 115938 )4.7( 80412 )1.0( 68.7 

2012 82814 )27.0( 55382 )29.0( 66.9 

2012 73571 )19.0( 55163 )7.6( 76.3 

2012 75490 12.6 59026 15.3 78.2 
مؤشرررررررررات الخطررررررررة  ( حسررررررررابات قوميرررررررره مديريررررررررة ,جهرررررررراز المركررررررررزي ل حصرررررررراء ,وزارة التخطرررررررريط ,جمهوريررررررررة العررررررررراق-: المصررررررردر البيانررررررررات

 .( الخمسية
 .النشرة السنوية مديرية االحصاء واالبحاث ,البنك المركزي العراقي, جمهورية العراق-
 .سالبة االرقام بين االقوال قيم  -

 

 االنفاق العام االستثماري   - ب

  2001سرررررررجل فررررررري عرررررررام  بررررررران االنفررررررراق االسرررررررتثماري قرررررررد يتضرررررررح( 1)جررررررردول مرررررررن بيانرررررررات ال     
       .العام نفاقاال من %(12.1) سهامانسبة وب دينار ارملي (8921)

دينار و بمعدل نمو  يارمل( 8.95)بلغ ا نخفاضااالنفاق االستثماري  شهدفقد  2005أما في عام 
اتباع الحكومة سياسة ويعزى ذلك الى  ,العام نفاقاال من %(12.2) ونسبة أسهام %(-1.1)

 . من خالل الضغط على االنفاق العام سيطرة على معدالت التضخمانكماشية من اجل ال
والنرررررراجم مسررررررتمر اليررررررد اتز الاالنفرررررراق واالسررررررتثماري ب فقررررررد أخررررررذ (2003-2009)العرررررروام خررررررالل اامررررررا 

 .عالميا هارتفاع اسعار  مع من بيع النفط الخام المتأتيةعن زيادة االيرادات 
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 سرررررررهامانسررررررربة وب( %-85.9) شرررررررهد االنفررررررراق االسرررررررتثماري معررررررردالت نمرررررررو (2009)امرررررررا فررررررري عرررررررام 
االزمررررة الماليررررة العالميررررة الترررري حرررردثت  نرررراجم عررررن هررررذا االنخفرررراض , العررررام نفرررراقاال مررررن %(1..1)

 . 2009في عام  والتي ظهرت بوادرها على االقتصاد العراقي 2003في 
أن فبعرررررررد  (2018-2010)العررررررروام خرررررررالل ااالرتفررررررراع الرررررررى االسرررررررتثماري ومرررررررن ثرررررررم عررررررراود االنفررررررراق 

الرررررى وصرررررل  العرررررام نفررررراقاال مرررررن %(22.2)بلغرررررت  سرررررهامانسررررربة بو  مليرررررار دينرررررار( 15558) سرررررجل
يرجررررررع  2018فرررررري عررررررام  العررررررام نفرررررراقاال مررررررن %(88.9) سررررررهامانسرررررربة بمليررررررار دينررررررار و  (10831)

 .االمنيةفط عالميا مع تحسن االوضاع ارتفاع اسعار الن ذلك الى
انخفاضررررررررًا ملحوظررررررررًا  فبعررررررررد ان االسررررررررتثماري  شررررررررهد االنفرررررررراقفقررررررررد  (2019-2011)العرررررررروام اامررررررررا 
انخفررررررض  2011 العررررررام نفرررررراقاال مررررررن %(81.8) سررررررهامانسرررررربة بو  مليررررررار دينررررررار( 85529) سررررررجل

فرررررري عرررررررام  العرررررررام نفرررررراقاال مرررررررن %(..28) سررررررهامانسررررررربة بمليرررررررار دينررررررار و ( 13103)ليصررررررل الررررررى 
االنفرررراق العررررام لسررررد متطلبررررات االنفرررراق العسرررركري ضررررد توجيرررره يرجررررع هررررذا االنخفرررراض الررررى ,  2019

الرررررررى جانرررررررب تزايرررررررد االنفررررررراق علرررررررى الخررررررردمات السررررررركنية الصرررررررحية ( داعررررررر )التنظيمرررررررات االرهابيرررررررة 
 .نازحين والتي اجبرتهم الظروف غير المستقرة الى النزوح الى اماكن أخرى في العراق لل

 مليرررررررار دينرررررررار( 19195)بلرررررررغ أذ الرتفررررررراع الرررررررى اري االسرررررررتثماعررررررراود االنفررررررراق  .201 عررررررراموفررررررري 
فط عالميرررررا مرررررع ارتفررررراع اسرررررعار الرررررن يرجرررررع ذلرررررك الرررررى العرررررام نفررررراقاال مرررررن %(8.9) سرررررهامانسررررربة بو 

 .االمنيةتحسن االوضاع 
يتضررررررح ممررررررا تقرررررردم اسررررررتمرار حالررررررة االخررررررتالل فرررررري بنيررررررة االنفرررررراق العررررررام لصررررررالح النفقررررررات التشررررررغيلية 

دًا زيرررررررادة فررررررري مسرررررررتويات الطلرررررررب الكلررررررري الفعرررررررال فررررررري لررررررروعلرررررررى حسررررررراب النفقرررررررات االسرررررررتثمارية مو 
سررررتجابة لتلررررك الزيررررادة , والتررررري لالقدرترررره و الجهرررراز االنترررراجي عرررردم مرونررررة االقتصرررراد والترررري يقابلهررررا 

تالفيهررررا مررررن خررررالل زيررررادة االسررررتيراد مشرررروهًا بررررذلك المكررررون السررررلعي للعرررررض المحلرررري ورافعررررًا مررررن تررررم 
 .درجة انكشاف اقتصاد العراق للعالم الخارجي 
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 (4)جدول 

 ( 0217-0224)العا  في العراق للمدة  النفاقا مساهمته في نسبةو نفاق االستممار تطور اال

 باألسعار الجارية                                   

 (دينار ارملي)  

 1 العا  االنفاق السنة
 النمو معدل

 %السنوي

اإلنفاق 

 2 االستممار 

 موالن معدل

 %السنوي
 %1: 2نسبة

2002 31521 - 3924 - 12.4 

2002 30831 )2.2( 3765 )4.1( 12.2 

2002 37494 21.6 5277 40.2 14.1 

2002 39308 4.8 6589 24.9 16.8 

2002 67277 71.2 14976 127.3 22.3 

2002 55590 )17.4( 9649 )35.6( 17.4 

2010 70134 26.2 15553 61.2 22.2 

2011 78758 12.3 17832 14.7 22.6 

2012 105140 33.5 29351 64.6 27.9 

2012 119128 13.3 40381 37.6 33.9 

2012 115938 )4.7( 35526 )12.1( 31.3 

2012 82814 )27.0( 27432 )22.7( 33.1 

2012 73571 )19.0( 18408 )42.1( 23.7 

2012 75490 12.6 16465 3.6 21.8 
 ( مؤشرات الخطة الخمسية)حسابات قوميه ,جهاز المركزي ل حصاء,وزارة التخطيط , جمهورية العراق-المصدر البيانات 

 .النشرة السنويةمديرية االحصاء واالبحاث , البنك المركزي العراقي, جمهورية العراق-
 .االرقام بين االقوال قيم سالبة -

 

  الموازنة العامة: ثالثا

 تتضمنالتي المالية و  لسياسةها الحكومة في اطار توظيفها لتستعمل أداة اهم العامة الموازنة تعد      
ن التعرف على نهج السياسة المالية التي كيم خاللها ومن الهماإشك ختلفمب العامة النفقاتو  اإليرادات

 اتلنفقل فهي خطة تتضمن تقديرا, تتبعها الحكومة فيما اذا كانت سياسة توسعية ام انكماشية
 السلطة قبل من عليها ةمصادقوالتي يتم ال ,سنة تكون ما غالبا مقبلةمدة زمنية ل الحكومية يراداتواإل

 .االعتمادو  هما التقدير, أساسيين عنصرين ىإلند في تكوينها تست اذ, (البرلمان) المختصة التشريعية
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 عليها لتحص أن ينتظر التي العامة اإليرادات تمثل أرقام تقدير في يتمثل فإنه للتقدير فبالنسبة
 خالل وذلك ,العامة الحاجات إلشباع تنفقها أن ينتظر التي العامة النفقات وكذلك, التنفيذية السلطة

 .سنة تكون ما غالبا ةيمستقبل مدة زمنية
 السلطة توقعات على الموافقة في التشريعية السلطة حق به فيقصد ,االعتماد إلى بالنسبة أما

ة تستمد مشروعيتها وقوتها القانونية من العام الموازنة أن أي , عامة نفقات و إيرادات من, التنفيذية
لتتمكن خالل التصويت والموافقة عليها من قبل السلطات التشريعية ومن ثم تدخل حيز التنفيذ 

من القيام بالواجبات الموكلة اليها وحسب ما ورد في مشروع الموازنة من  السلطات التنفيذية
 .تخصيصات 

 
 تطور الموازنة العامة في العراق -
اول حكومة مع تشكيل ان اول موازنة عامة عراقية تقديرية للمصروفات وااليرادات ظهرت      

لموازنة  لتنظيم التقليديلوقد اعدت هذه الموازنة وفق المبادئ االساسية  1921الماليةسنة الفي عراقية 
الموازنة بعجز او  هوتنظم هذ.  البنود وقد استمر هذا العمل بهذا النوع من التنظيم الى الوقت الحالي 

  .االقتصادي الوضعوحسب متطلبات لتي ترنو اليها الحكومة حسب االهداف ا ض مخططفائ
 (5)جدول 

 (0217-0224)لمدة ل باألسعار الجارية في العراق الموازنة العامة تطور 

 (دينار ارملي)  

 النمو معدل العامة النفقات العامة االيرادات السنة

 %السنوي

 أوالعجزالفائض 

2002 32989 31521 - 1467 

2002 40436 30831 10.5 9605 

2002 49056 37494 21.4 11561 

2002 54965 39308 8.9 15657 

2002 80641 67277 56.9 13364 

2002 55244 55590 )25.1( )346( 

2010 70178 70134 26.6 44 

2011 103989 78758 30.2 25231 

2012 119817 105140 23.1 14678 

2012 113840 119128 3.6 )5287( 

2012 105610 115938 )6.0( )10328( 

2012 66470 82814 )31.9( )16344( 

2012 54409 73571 )18.6( )19162( 

2012 77336 75490 25.8 1846 
                               حسررابات قوميرره ,جهرراز المركررزي ل حصرراء ,وزارة التخطرريط ,جمهوريررة العررراق -المصرردر البيانررات 

 (الموشرات الخطة الخمسية)          
 النشرة السنوية واالبحاث مديرية االحصاء,البنك المركزي العراقي, جمهورية العراق-
 .االرقام بين االقوال قيم سالبة-
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فمررررن بيانررررات , ولغرررررض الخرررروض فرررري غمررررار الموازنررررة العامررررة والتعرررررف علررررى توجهاتهررررا فرررري العررررراق 
( .119)فائضررررررا بلررررررغ  2001يتضررررررح برررررران الموازنررررررة العامررررررة قررررررد سررررررجلت فرررررري عررررررام ( 5)الجرررررردول 

مليرررررررار دينرررررررار والمتأتيرررررررة مرررررررن ( 82939)مليرررررررار دينرررررررار والنررررررراجم عرررررررن زيرررررررادة االيررررررررادات و بمقررررررردار 
 .زيادة اسعار النفط ومن ثم ايراداته

( 9905)فبعد ان سجلت فائض بلغ  (2003-2005)الموازنة باالرتفاع خالل المدة  ثم أستمرت
%( 59.9)مليار دينار وبمعدل نمو سنوي بلغ ( 18891) الىصل ارتفع لي 2005مليار دينار عام 
النفط عالميا مع اسعار جاء نتيجة ارتفاع  السنويةالفوائض في تراكم هذا ال 2003وذلك في عام 

 .زيادة الطلب على كميات النفط المصدرة
( 55211)فقد سجلت الموازنة العامة انخفاضا في االيرادات الكلية لتبلغ  2009اما في عام      

مليار دينار مما ادى الى حدوث ( 55590)مليار دينار مقابل ارتفاع اجمالي النفقات العامة الى 
االزمة والناجم عن %( 25.1-)مليار دينار وبمعدل نمو بلغ ( 819-)عجز في الموازنة بمقدار 

بالكامل  تم تغطيتهوهذا العجز المالي ,  مما ادى الى انخفاض اسعار النفط 2003 يهالعالمالمالية 
, من السنوات السابقة وتدوير المبالغ غير المصروفة من العام السابق ةمن الموارد والفائض المتراكم

 .فضال عن االقتراض الداخلي والخارجي
مليار دينار وبمعدل نمو ( 11)ض بلغت عاودت الموازنة الى االرتفاع لتحقق فوائ 2010عام وفي 
 . في السنوات السابقةلتراكم فوائض %( 29.9)سنوي 

وبمعدل نمو  2012عام مليار دينار في ( 119.3)ثم استمرت في تحقيق الفوائض لتصل الى 
 .جاء نتيجة ارتفاع النفط عالميا مع زيادة الطلب على كميات النفط المصدرة%( 28.1)سنوي بلغ 
وبمعدل نمو  مليار دينار( .523-)سجلت الموازنة عجزا بلغ ( 2019-2018)االعوام  اما في
%( 13.9-) مليار دينار وبمعدل نمو سنوي بلغ( 19192-) ارتفع ليصل الى%( 8.9)سنوي 

على مساحات شاسعة ( داع )ااالرهابية  تنظيماتيعزى ذلك الى سيطرة الو  2019عام وذلك في 
المنتجات الزراعية والسيما الحبوب االستراتيجية فضال  تتركز في اغلبهالتي من االراضي العراقية وا

عن التوقف انتاج وتصدير النفط الخام من الحقول الشمالية الى جانب  انخفاض اسعار النفظ 
 .عالميا
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مليار دينار وبمعدل نمو سنوي  ( 1319) بلغفقد حققت الموازنة فائضا  .201عام أما في "
ارتفاع االسعار النفط عالميا وتحسن االوضاع االمنية بعد طرد التنظيمات وذلك الى %( 25.3)

 .االرهابية من البالد
تأرجح الموازنة ب انعكل يتضح مما تقدم استمرار تبني موازنة البنود في تصميم وتنفيذ البرنامج المالي

ر االيرادات على النفط كمصدر العامة مابين حالتي العجز والفائض والناجم عن اعتمادها في تقدي
صلب وعدم المرونة , الى جانب اسال في التمويل وبسعر مثبت تحوطي احتمالي والذي اتسم بالت

الجارية وعلى حساب ل في بنية النفقات العامة أذ تميل اتجاهات االنفاق العام لصالح النفقات الخل
لتتسع الرفاهية  حقيقةوت فرص انفاق االستثمارية مما يجعل العجز السنوي ظاهريًا ويفالنفقات 

 . االستهالكية وعلى حساب الفرص المنتجة والمدرة للدخل 
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  انموذج المتغيرات المالية/الفصل الثاني 
 مؤشرات االقتصاديةال

 
 -:تمهيد

معين من ى مجال ما اعتمادًا علبلد لراهنه القتصاد اعن الحالة  ةالقتصادياتعبر المؤشرات     
ويتم نشر هذه المؤشرات بشكل عام في وقت ...(. والخ التجارة, سوق العمل, الصناعة)االقتصاد 

مصدرًا ال غنى عنه لكل  عديالمؤشرات , وان استخدام هذه  المختصةمحدد من قبل الوكاالت 
 .العام لالقتصاد  االتجاهتحليل  تساعد على التحليالت والدراسات التي

سنتناول في هذا الفصل المؤشرات االقتصادية الداخلة في االنموذج االقتصادي ل وعلى هذا األسا
 :تأثيرًا في االقتصاد العراقي وكما يلي  وأكثرهاالعراقي والتي هي من اهم المؤشرات 

 
 GDP اإلجمالي المحلي الناتج - اوالا 

يمثل القيمة اإلجمالية يعد أحد المؤشرات المعبرة عن مستوى االداء االقتصادي في أي بلد , فهو 
 التي البلدان أن نجد اإلطار وفي هذا ,للسلع والخدمات المنتجة خالل مدة زمنية تكون عادة سنة 

أكثر قدرة على مواجهه الصدمات والتحديات ومن ثم أمكانية جذب  تكون كبير محلي بناتج تتميز
رسم مالمح االقتصاد وتوجهاته التي يحتويها والتي تعمل على االستثمارات من خالل المعلومات 

 .الحالية والمستقبلية 
في قد سجل ة الجاري باالسعار العراق في اإلجمالي المحلي الناتج يتضح بأن (9)الجدول  فمن بيانات

الى  2003عام ليصل في ومن ثم استمر باالرتفاع دينار  ارملي (58285.1) 2001عام 
دوالر وازدياد ( 100)كثر من ألارتفاع سعر برميل النفط  ويعزى ذلك الىدينار  ارملي( 15.029.1)

كميات النفط المصدر واستكشاف حقول نفطية جديدة التي ساعدت على ارتفاع الناتج المحلي 
دينار نتيجة االزمة  ارملي( 180918.2) سجلفقد انخفض الناتج لي 2009عام اما في , االجمالي

 2010عام وبعدها عاود الى ارتفاع السيما بعد . ق العالمية في االسواة وانخفاض اسعار النفط المالي
مليار دينار ( 5..2.853)بفعل جوالت التراخيص الموقعة مع الشركات النفطية العالمية ليصل الى 

 .2018وذلك في عام 
فقد انخفض الناتج  نتيجة انخفاض اسعار النفط الخام في  ( 2019- 2011)  مدةالاما خالل 

 .في العراق التحديات الداخلية االسواق الدولية و
ارتفاع اسعار والناجم عن  دينار ارملي( 225995.2) صلالناتج لي رتفاعفقد ا .201 اما في عام

  .النفط باالسواق عالميا وتحسن االوضاع االمنية
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 (6)جدول                                           

 في العراق باالسعار الجارية الناتج المحلي االجمالي

 (0217 -0224) لمدةل 

 (مليار دينار)
  الناتج المحلي االجمالي السنوات

2004 53235.4 

2005 73533.6 

2006 95588.0 

2007 111455.8 

2008 157026.1 

2009 130643.2 

2010 162064.6 

2011 217327.1 

2012 254225.5 

2013 273587.5 

4102 266420.4 

4102 199715.7 

2016 203869.8 

2017 225995.2 

 .مديرية الحسابات القومية ,  الجهاز المركزي ل حصاء/ وزارة التخطيط  -:المصدر 

 

 
 البطالة - ثانياا 

 من الكثير تناولهاالتي تواجه الحكومات أذ  ةياالقتصاد المشكالت أهم تعد البطالة من     
 حركة تعرقل األساسية التي من المشكالت تعد فهي ودراساتهم , أبحاثهم يف والمفكرين االقتصاديين

 واالجتماعية االقتصادية هاونظم تقدمها مستويات باختالفو  البلدان معظم يف والتقدم التنمية  
في تزايد ليصل الى أكثر  اعداد العاطلينان السيما تعد البطالة اليوم المشكلة األولى  لذا والسياسية

أصبحت مشكلة تمل ومن ثم عن العمل موزعين في مختلف إنحاء العالم , من مليار شخص عاطل 
المشكلة سنة بعد أخرى في ظل هذه خطورة  تزدادالعراق  وفيالمجتمعات وتماسكها ,  أمن و  استقرار
معدالت الفقر وتدفع  تنعكل بزيادةع معدالت النمو السكاني وتدني معدالت اإلنتاج , فهي ارتفا

فضاًل عن تداعياتها االجتماعية  الرتكاب الجرائم أو االنضمام الى الجماعات االرهابيةالشباب 
داعيات سلسلة الحروب والتمن  بدءاً  البلد بها مر التي االستثنائية الظروفويعزى ذلك الى  األخرى ,
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النشاط االقتصادي في  ت ديمومةتدمير معظم مقومات االقتصاد العراقي فقد توقفاالمنية وصواًل الى 
 . تها خطور من مما فاقم  االنشطة االقتصاديةاغلب 

فرص عمل آلالف الشباب تهيئة من خالل وقد عملت الحكومة بأتجاه الحد من هذه المشكلة 
 ومع ذلك.  قوة العمل المعطلةمتصاص جزء من ال نافذهالتي شكلت و في األجهزة األمنية  لالنضمام

ان يتضح ( .)الجدول خالل بيانات من ف .هذه المشكلةما زالت معظم شرائح المجتمع تعاني من م
الى  7002عام  لتصل في فضتنخاثم أخذت %( 29.3) 2001عام في بلغت قد معدالت البطالة 

بسبب االزمة  (2003)عام  وذلك في%( 15.8)الى  لتصل اعرتفعاودت الى االثم ,  %(7.11)
 . ها على التشغيل والنمو االقتصاديالمالية العالمية وتداعيات

%( 11.0)معدل البطالة باالنخفاض التدريجي ليصل الى  أبد (2011-2009)خالل المدة اما     
 .(القطاع العام) هار في دوائوهذا بسبب السياسة المتبعة من قبل الحكومة وكثرة التعيينات 

الطفيف  واالنخفاض االرتفاعمعدل البطالة بالتأرجح بين اخذ  (.201-2012)العوام خالل ا اما
 .اق واتباع سياسة التقشف بسب الوضع االقتصادي في العر %( 10.9)ليصل الى 

 
 (7)جدول 

 (0227 -0224)معدالت البطالة في العراق للفترة 

 % معدل البطالة السنوات

2004 26.80 

2005 17.90 

2006 17.50 

2007 11.70 

2008 15.30 

2009 14.00 

2010 12.00 

2011 11.00 

2012 11.90 

2013 12.10 

0214 10.60 

0215 13.18 

2016 10.80 

2017 10.90 

 .القوميةمديرية الحسابات ,الجهاز المركزي ل حصاء/ وزارة التخطيط  -:المصدر                        
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 الرقم القياسي السعار المستهلك –  ثالماا  

التغير يقيل  أذ,  ماالتغير في األسعار في بلد  للتعرف على مدىمؤشر الرئيل  يعد هذا        
, ويسمى تدخل في سلة المستهلك خدمات التي من المنتجات وال عينةم النسبي الذي يطرأ على سلعة

مؤشر سعر المستهلك أيضًا مؤشر تكاليف المعيشة  وهو مقدار التغير الشهري لألسعار لسلة محددة 
, وبشكل عام هو واإليجارات وغيرها والنقلوالملبل  الغذاءاالستهالكية والتي تشمل  البضائعمن 

أو  قيمة,  كمية, سعراً يقيل التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة ,  إحصائيعبارة عن مؤشر 
الظاهرة كأسال لحساب الرقم سعر او كمية , حيث تؤخذ قيمة  ةمعين سنه , بالنسبة ألسال اً أجر 

خاللها التعرف على من حيث يمكن المختلفة  االقتصاديةويستخدم في مجال الدراسات . القياسي
من خالل دراسة التغيرات االقتصادية في البلد أو البلدان قيد الدراسة ,  دةئالسااألحوال االقتصادية 

هر متعددة مثل مقارنة أسعار السلع الغذائية في سنة محددة بسنة أخرى سابقة كما تستخدم لقيال ظوا
لوقوف على التطور بغية ا أخرى , بلدانما بنظيره في  بلدأو مقارنة أنتاج قطاع اقتصادي معين في 

, ويستخدم أيضا في العلوم االجتماعية واإلدارية والزراعية أنتاج هذا القطاع عبر الزمن في الذي طرأ
وهناك أرقام قياسية في ميادين مختلفة مثل الرقم القياسي ألسعار . لعمل المقارنات وقيال التغيرات 

ل نتاج الزراعي واإلنتاج  , والرقم القياسيوالرقم القياسي لالستيردات للصادراتالجملة والرقم القياسي 
وغيرها من االرقام القياسية والتي تعكل حركة هذه المتغيرات ومدى  تكاليف المعيشةالصناعي و 

 .تأثيرها في سلة المستهلك 
في  .200بسنة اسال المستهلك  ألسعاران الرقم القياسي ب يتضح( 3)الجدول بيانات ومن خالل   

 إلىليصل  2015عام غاية  إلىالسلسلة الزمنية باالرتفاع  أخذت( 89.1) قد بلغ 2001عام 
لسلة  مكونات المجاميعفي اغلب ( االرتفاعات واالنخفاضات ) بسبب التغييرات الحاصلة ( 113)

بسبب عدم قيام وزارة التجارة بتجهيز الوكالء فضال عن  ,البطاقة التموينيةات ردمفالسلع المشمولة ب
االوضاع و المالية العالمية  عوامل خارجية منها االزمة الى جانب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية 

المستقرة وسياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة المركزية بسبب انخفاض  السياسية واالقتصادية غير
 .اسعار النفط الخام في السوق الدولية  

الى السعار المستهلك لتصل فقد انخفضت االرقام القياسية  (.201-2019)العامين اما في 
نتيجة االجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في تحسين   .201عام وذلك في ( 101.8)

 .سعر الصرف وانخفاض معدالت التضخم
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 ( 3)جدول 

 (.201 -2001)الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك في العراق للفترة 
                                                                                                          (4112=011) 

 الرقم القياسي العا  السعار المستهلك السنوات

2004 36.4 

2005 49.9 

2006 76.4 

2007 100 

2008 112.7 

2009 122.1 

2010 125.1 

2011 132.1 

2012 140.1 

2013 142.7 

0214 145.9 

0215 148 

2016 104.1 

2017 104.3 

  .مديرية االرقام القياسية , الجهاز المركزي ل حصاء / وزارة التخطيط  -:المصدر 

 
 سعر الصرف –  رابعاا   

يمثل هو ف, بادلة عملة بلد ما بعملة بلد آخرعرف سعر الصرف على أنه السعر الذي يتم به مي      
يمكن النظر إلى سعر الصرف و  قيمة الوحدة من العملة األجنبية مقومة بوحدات من العملة المحلية

وذلك من خالل العالقة بين  مع العالم الخارجي ,للبلد مركز التجاري ال تعكلعلى أنه المرآة التي 
الصادرات والواردات إذ تعد أسعار الصرف أداة لربط االقتصاد المحلي باالقتصاد العالمي هذا من 

, ومن جانب آخر إن استيراد السلرررع من إحدى البلدان األجنبية يزيد مرررن الطلب على عملة  جانب
إن الواردات تزيد من الطلب على العمالت األجنبية وتزيد  بمعنىالبلد األجنبي في السوق الوطني , 

على العملة من عرض العملة الوطنية في األسواق العالمية بينما الصادرات تزيد من الطلب األجنبي 
الوطنية وتزيد من عرض العمالت األجنبية في السوق الوطني , ومع اختالف التعاريف حول سعر 

 عملية مبادلة العملة الوطنية بالعملة األجنبية أن سعر الصرف هو على تؤكد جميعهاالصرف إال 
أداة  ى جانبومن ثم فهو ال , في سوق الصرف األجنبي لسعر معينأن عملية المبادلة تتم وفقا و 

بتسهيل  يقوم,  وباقي اقتصاديات العالم من خالل معرفة التكاليف واألسعار الدولية البلد ربط اقتصاد
 . المعامالت الدولية وتسويقها 
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ويمكن توضيح أهمية دور سعر الصرف في ربط االقتصاد المحلي باالقتصاد العالمي من خالل 
سوق األصول , سوق السلع , سوق ), وهذه األسواق هي  ثالثة أسواق وعلى مستويين الكلي والجزئي

عدد وحدات السلع األجنبية الالزمة لشراء عن سعر الصرف الحقيقي  يعبر حيث (عوامل اإلنتاج
وحدة واحدة من السلع المحلية , ومن ثم فهو يقيل القدرة على المنافسة , ويتضح من هذا أن العالقة 

 .عر الصرف الحقيقي عكسيةبين القدرة على المنافسة ومستوى س
تحسن سعر الصرف ( 2117-2113)المدة من خالل  يتضح انه( 9)جدول بيانات الومن خالل    

العملة من اجل  من خالل نافذة بيع نتيجة  قيام السلطة النقدية بعمليات بيع الدوالر االمريكي 
مابين  شهد تذبذبفي السوق الموازي قد صرف الاال ان سعر تقرار سعر الصرف الدينار العراقي, اس

 (1475) له وصلت الى واعلى قيمة  2115في عام  دوالر/ دينار (1167)وصلت  ادنى قيمة له
ة حاالت السفر والهجرة خارج عديدة منها امنية وزياد ألسباب 2116في عام  دوالر وذلك/ دينار 
ة الدوالر الموجودة لدى البنك المركزي وانتشار الشائعات حول كمي وسيادة اجواء التشاؤم قالعرا

 المتأتيالعراقي وحصول عمليات المضاربة في السوق الموازي لتحقيق االرباح السريعة وزيادة الطلب 
على  وأثرهافضال عن انخفاض اسعار النفط الخام  التوترات االقليميةمن الخارج على الدوالر بسبب 

  . العراقي  االحتياطيات االجنبية لدى البنك المركزي
 

 (9)جدول 
 (2017 -2002)سعر الصرف في العراق للفترة 

الموازي بالسوق سعر الصرف  السنوات
 (دوالر/دينار)

2004 1453 

2005 1472 

2006 1475 

2007 1267 

2008 1203 

2009 1182 

2010 1186 

2011 1196 

2012 1233 

4102 1232 

4102 1214 

4102 1167 

2016 1275 
2017 1258 

 .مديرية الحسابات القومية,الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط  -:المصدر                          
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 الجانب التطبيقي/ الفصل الثالث

 تمهيد

لم يعد علم األقتصاد مبينا  على أستعراض النظريات األقتصادية المختلفة التي تبني أحكامها 
البيئة مرتكزات هي محاولة النفاذ الى  هبل أصبحت المهمة األساسية  ل, على األستنباط والمنطق 

, القياسي  من خالل أستخدام أساليب األقتصاداألقتصادية لفهم متغيراتها وضبط أتجاهاتها وذلك 
تعددت الطرق المستعملة وقد ,  بغية تحليل هيكل االقتصادي القائم او تقييم السياسات الكلية المطبقة

كل من يتناول هذا الفصل معرفة مدى تأثير  .معادالت نماذج األنحدار ما في ذلك استعمال بلتقدير ل
الناتج المحلي االجمالي , )على المتغير التابع ( االيرادات العامة , النفقات العامة) المتغيرات المالية 

نموذج بأستخدام تقدير األقد تم و ( , معدل البطالة" .200بأسال " الرقم القياسي السعار المستهلك
 . (Eviews)من خالل البرنامج األحصائي  (OLS)طريقة المربعات الصغرى األعتيادية 

 

 جمع البيانات  :  اوالا 

الناتج المحلي االجمالي , الرقم )لدوال ؤشرات األقتصادية اعتمدت هذه الدراسة في احتساب الم   
هذه المؤشرات وفقًا للتغير الحاصل في  التي تقالو ( المستهلك , معدل البطالة ألسعارالقياسي 

قد تم جمع البيانات , و  .201ولغاية عام  2001من عام ( االيرادات العامة , النفقات العامة)
الجهاز المركزي لألحصاء أذ تتألف كل سلسلة /  الخاصة بتلك المؤشرات من دائرة الحسابات القومية

 . مشاهدة 11تلك المؤشرات من لزمنية 
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 توصيف وبناء االنموذج القياسي : ثانيا 
تتضمن هذه المرحلة توصيف طبيعة العالقة وقياسها وتحليلها بين المتغيرات االقتصادية التي يتم 

وعليه يتضمن   تضمينها داخل األنموذج والكشف عن مدى وطبيعة التأثير بين متغيرات الدراسة
 -:نموذج توصيف األ

أذ الرسم الزمني للبيانات ومعرفة سلوكها  باالعتماد علىر البيانات تتضمن تحضي: تهيئة البيانات  -
الناتج المحلي , النفقات العامة , االيرادات العامة )من خالل الرسم الزمني لمؤشرات األنموذج وجد و 

وجد أنها تعاني أتجاهًا  ) , معدل البطالة .200الرقم القياسي ألسعار المستهلك بأسال , االجمالي 
( 8( )2( )1)  انها غير مستقرة بالمتوسط وبعضها تعاني تشتتًا عاليًا في قيمها واألشكال عام أي

 .الزمنية قبل أخذ الفروق توضح شكل السالسل ( 5( )1)
-  

 ( 1) شكل 
 رسم سلسلة االيرادات العامة
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 ( 2) شكل 

 رسم سلسلة النفقات العامة

 

 

 ( 8) شكل 
 المحلي االجماليرسم سلسلة الناتج 
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 ( 1) شكل 
 رسم سلسلة معدل البطالة

 
 
 
 ( 5) شكل 

 رسم سلسلة الرقم القياسي السعار المستهلك
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االيررادات العامرة )من أجل تقدير العالقة السرببية برين المتغيررات  :اختبار استقرارية السالسل الزمنية  -
النرراتج المحلرري االجمررالي , الرررقم القياسرري السررعار المسررتهلك , معرردل )والمتغيرررات ( , والنفقررات العامررة

ومرررن أجرررل دراسرررة  . البرررد مرررن تررروفر شررررط أسرررتقرارية السالسرررل الزمنيرررة مرررن نفرررل الدرجرررة, ( البطالرررة
لسرررلة أسرررتقرارية السمررردى م علرررى للمتغيررررات للحكررر UnitRootجرررذر الوحررردة  اختبررراراألسرررتقرارية سررريتم 

الدراسرة  مردةفحرص خرواص السالسرل الزمنيرة لكرل المتغيررات خرالل  لهذه المتغيرات الرى جانرب الزمنية
تلرررك األسررتقرارية لخرررواص لفحررص  ADFفررولر الموسرررع  -نسررتخدم أختبرررار ديكرري مررن خررالل اسرررتخدام 

ان جميرع السالسرل الزمنيرة تعراني  يتضرحالزمنيرة لتلرك المتغيررات  ةسرلرسرم السل ومن خالل ,المتغيرات
 -:وكاالتي  األستقرارية لتلك المتغيرات تباراخأي أنها غير مستقرة لذلك سيتم أجراء  , أتجاهًا عام

تضرمن أختبرار األسرتقرارية لكرل مرن المتغيررات تالجرداول األتيرة : ADF الموسـع فولر -أختبار ديكي  -
 .نموذج الداخلة في األ

الختبـار االسـتقرارية للمتغيـرات بخسـتخدام  Phillips Perron(PP)بيـرون -األسـتقرارية فليـب اختبـار   -
 . Eviewsالبرنامج االحصائي 

 .بيرون  للكشف عن استقرارية المتغيرات في هذا النموذج  –وقد تم اعتماد اختبار فليب  

  . اختبار االستقرارية لاليرادات العامة   -1

 ( 10) جدول 
 يمثل االستقرارية لاليرادات العامة

 
. 
 
 



27 
 

 .اختبار االستقرارية للنفقات العامة   -2

 (  11)جدول  
 يمثل االستقرارية للنفقات العامة

 

 

 .اختبار االستقرارية للناتج المحلي االجمالي    -8

 ( 12) جدول 
 يمثل االستقرارية للناتج المحلي االجمالي
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 .االستقرارية لمعدل البطالة اختبار    -1

 ( 13) جدول 

 يمثل االستقرارية لمعدل البطالة 
 

 

 

 

 

 .اختبار االستقرارية للرقم القياسي السعار المستهلك    -2

 ( 12) جدول 

 (2002بسنة اساس )للرقم القياسي السعار المستهلك يمثل االستقرارية 
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 .اختبار االستقرارية لسعر الصرف    -2

 

 ( 12) جدول 

 (السوق ) يمثل االستقرارية لسعر الصرف 
 

 

 

ولكنها  (Level) عند المستوى( غير ساكنة)أن أغلب المتغيرات األقتصادية الكلية تكون غير مستقرة 
تصرربح سرراكنة عنررد الفررروق األول أو الفرررق الثرراني وأن نتررائج أختبررار درجررة األسررتقرارية لكررل المتغيرررات 

ولكنها أستقرت عنرد الفررق   (Level)تعاني من مشكلة عدم األستقرار عند المستوى وجد أنها الدراسة 
ممررا يعنرري أنهررا   I(2)الثرراني أي أنهررا تحترروي علررى جررذر الوحرردة بمعنررى أنهررا متكاملررة مررن الدرجررة الثانيررة 

مرن تتحرك معًا عبر الزمن وأنه توجد عالقة طويلة األجل بين المتغيرات الحقيقية األساسرية أذ يتضرح 
 Phillipsبيـرون -فليـب ختبرار ألأن القريم المحسروبة  ول أختبرار األسرتقرارية للمتغيرراتخرالل جردا

Perron(PP)  وعليه نرفض فرضية %( 10, % 5, % 1)أصغر من الجدولية عند مستوى معنوية
 .حيث أن كال السالسل الزمنية استقرت عند الفرق الثاني  H1 وقبول الفرضية البديلة   H0العدم 

نموذج بعد مرحلة التوصيف أي بعد تحقيق أستقرارية المتغيرات نبدأ بصياغة األ أما الخطوة الثانية
 . OLSوالذي يتمثل بمرحلة التقدير بأستخدام طريقة المربعات الصغرى 
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- :نموذج مرحلة تقدير األ   -:ثالثاا 
نموذج تقدير األنتائج حيث أظهر , في هذه المرحلة سوف يتم تقدير العالقة بين متغيرات الدراسة 

( 13( ).1( )19)االتية  ول اوالجد , والتي تعد األفضل OLSبأستخدام طريقة المربعات الصغرى 
 .نتائج تقدير األنموذج  مثلت( 22( )21( )20( )19)
 
 

 .االجمالي الناتج المحلي دالة نتائج تقدير   -1

 (  16) جدول  

 Eviews9الناتج المحلي االجمالي بأستخدام البرنامج االحصائي  دالة نتائج تقدير

 

Y=-B0 + B1X1 +B2 X2 +B3T 
Y= -7468.316 +1.059260X1 + 0.687554X2 +7311.073T  

 :حيث أن 

Y = الناتج المحلي االجمالي. 

X1 = االيرادات العامة. 

X2 = النفقات العامة. 

T = الزمن. 
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- :تقييم األنموذج أحصائياا  -
الررى معنويررة المعلمررات المقرردرة أذ نجررد أن ( 19)  قرردير األنمرروذج الموضررحة فرري الجرردولتشررير نتررائج ت

مررن التبراين وهررذا يؤكررد  (%99)أي أن الدالرة فسرررت         القروة التفسرريرية للدالرة بلغررت تقريبررًا 
في تكوين الناتج المحلي االجمرالي امرا المتبقري ( االيرادات العامة , النفقات العامة) قوة تفسير كل من

 .فيمكن تفسيره بعوامل اخرى لم يأخذ اثرها في الحسبان في هذه الدالة %( 1)والبالغ 
نسررتخدم مررن الناحيررة االحصررائية ولمعرفرة مررا أذا كرران الخطررأ لتقرردير معلمررات األنحرردار الجزئيررة معنويررة 

المحتسررررررربة  (tb1)حيرررررررث تعكرررررررل نترررررررائج التقررررررردير معنويرررررررة المعلمرررررررات المقررررررردرة أذ بلغرررررررت  (t)ر أختبرررررررا
 أذ نالحررظ أن القيمررة (5%)وهرري جوهريررة مررن الناحيررة األحصررائية بمسررتوى معنويررة  (.38111..)

أي أنهررا معنويررة  %5مررن مسررتوى المعنويررة  وهرري أقررل P-value=0.0000 لررر المحسرروبة األحتماليررة
وكررذلك   5% وهرري جوهريررة مررن الناحيررة األحصررائية  (380..1.1)المحتسرربة  (tb2)أمررا , أحصررائيا ً 
 أنهرراأي % 5وهرري أقررل مررن مسررتوى المعنويررة  P-value=0.0019المحسرروبة لررر  األحتماليررة فررأن القيمررة

وهرري جوهريررة مررن الناحيررة األحصررائية  (12.28675)المحتسرربة  (tb3)وقررد بلغررت , معنويررة أحصررائيًا 
أي  %5 وهري أقرل مرن مسرتوى المعنويرة P-value=  0.0000 لرر المحسروبة األحتماليرة أن القيمرة كون

  ( .1) لجدولأما بقية نتائج التحليل تتمثل في ا ,هي معنوية أحصائياً 
 
 (17)جدول رقم 

 نتائج التقدير االحصائي لألنموذج
 R2 R2 Fstatistic D.w المقايي  األحصائية

 2.716044 843.1093 0.994 0.996 األنموذج
     المعدل  معامل التحديد  -

وهذا يعني ان المتغيرات          من خالل نتائج التقدير نجد أن معامل التحديد المعدل بلغ 
الباقية تعود الى بقية %( 1)من المتغير المستقل وان %( 99)الداخلة في االنموذج قد فسرت بمقدار 

 .التي لم تدخل في االنموذج وهذا يدل على معنوية االنموذج  األخرى المتغيرات
 ( المعنوية الكلية لألنموذج) Fstatisticأختبار فيشر   -

 فيشرر نجد أن القيمة المحسوبة ألختبا(  19) ل الموضحة في جدو  تقدير األنموذجمن خالل نتائج 
 Fstatistic=843.1093  وهي أكبر منFtab  وكذلك فأن القيمة  5%بمستوى معنوية  الجدولية

أي  0.05أقل من مستوى المعنوية   وهي 00P-value=0.0000أي  Prob(F-statistic)األحتمالية 
 . اً صائيحامعنوي  المقدر وأن األنموذج أنها معنوية من الناحية األحصائية 
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 .  (D.w)أختبار األرتباط الذاتي لألخطاء   -

نموذج المقدر يعاني من مشكلة ألختبار فيما أذا كان األ (D.w)واتسون  -يستخدم أختبار داربن
 (19)الموضحة في الجدول تقدير األنموذجومن خالل نتائج  . أم ال في الدالة المقدرة األرتباط الذاتي
عند مقارنة هذه القيمة بالقيم الجدولية عند مستوى معنوية و  المحتسبة D.w=2.716نجد أن قيمة 

 وبما أن قيمة  du=1.490و  dL=0.547فأن  k=3 وعدد المتغيرات المستقلة n=14بما أن و  5%
 D.w  وقعت بينdu,dL  لثالث متغيرات مستقلة اي انها وقعت في منطقة قبول فرضية العدم القائلة

 .االنموذج المقدر  فيبعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي 
 
 :تقييم األنموذج أقتصاديـاا   -

, أن األنمروذج المقردر لره معنويرة أقتصرادية  (19) نالحظ من خالل نتائج التقدير المبينرة فري الجردول
مرع  وهرذا يتوافرق (           b1)الدراسرة أذ أن  مردةوذلرك مرن خرالل أشرارة المعرالم خرالل 

االيرادات العامرة و النراتج المحلري بين طردية تشير الى وجود عالقة  والتي النظرية األقتصاديةمنطق 
زيررررادة النرررراتج المحلرررري يررررؤدي الررررى بمقرررردار وحرررردة واحرررردة  االيرررررادات العامررررةاد دز تررررأي كلمررررا االجمررررالي 

متوافقرة مرع منطرق النظريرة األقتصررادية أيضرًا وهري     b2=0.687554)أمرا , %( 1.09)بمقردار
والترري تشررير الررى وجررود عالقررة طرديررة بررين النفقررات العامررة و النرراتج المحلرري االجمررالي  أي كلمررا تررزداد 

 . (0.69%)اتج المحلي االجمالي بمقدار النفقات العامة يؤدي الى زيادة في الن
 .فهو الزمن الذي يمثل االتجاه الزمني للناتج المحلي االجمالي  (b3=7311.073>0)أما 
 

 -:أختبار دقة األنموذج المقدر   -:ارابعا
مررن خررالل فحررص  وذلررك نمرروذج المقرردرسررالمة اال اختبرراربعررد تقرردير األنمرروذج يررتم فرري هررذه المرحلررة 

مررن األنمرروذج وذلررك خطرراء يعرري ألالتوزيررع الطب اختبررار بأسررتخدام أسررتقاللية وعشرروائية أخطرراء النمرروذج 
 دراسرررة التوزيرررع الطبيعررري لألخطررراء االختبرررارأذ يرررتم مرررن خرررالل هرررذا   Jarque-Bera اختبرررارخرررالل 
 التوزيع الطبيعي لألخطاء  اختباريمثل نتائج  (6)ل  الشكوأن  األنموذج

 
 
 
 
 
 



33 
 

 (6)الشكل 
  Jarque-Beraيمثل أختبار  

 

 

تتوزع ( األخطاء)يختبر فرضية العدم التي تنص على أن البواقي   Jarque-Beraأذ أن أختبار 
ومن خالل . التتوزع توزيعًا طبيعياً ( األخطاء)توزيعًا طبيعيًا مقابل الفرضية البديلة القائلة بأن البواقي 

     وهي أقل من قيمة 0.599950ي تساو  Jarque-Beraمالحظة نتائج األختبار نجد أن قيمة 
ومنه يمكن قبول فرضية العدم القائلة بأن  0.05عند مستوى معنوية  5.99تي تساوي الجدولية وال

وهي  .52119P-value=0.ة يعي وكذلك فان القيمة األحتماليتتبع التوزيع الطب (األخطاء) البواقي
األنموذج وسالمة ن هذا مؤشر لجودة تتوزع توزيعًا طبيعيًا وأ أخطاء األنموذجأي أن  5%أكبر من 

 . رالمقد
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 -:نتائج تقدير نموذجي معدل البطالة كاالتي   -0

 

 (dumy variableااليرادات العامة ،  )تقدير انموذج معدل البطالة   -أ
 

 ( 18) جدول 

 Eviews9ة نتائج تقدير معدل البطالة بأستخدام البرنامج االحصائي

 

 
 

Y= B0 – B1X1 + B2D04  

Y=   61.10726 -9.904469X1 + 10.44477 D04 

 

 

 :  حيث ان

Y  = معدل البطالة. 
X1 = االيرادات العامة. 

D04  =dumy variable 
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 (dumy variable،  النفقات العامة )نموذج معدل البطالة أقدير ت  - ب
 

 ( 19) جدول 

 Eviews9 نتائج تقدير البطالة بأستخدام البرنامج االحصائي 

 

 Y = B0 – B1X1+ B2D04 

Y= 58.81294  – 9.485899X1 + 10.66038 D04 

 :  حيث ان

Y  = معدل البطالة. 
X1 = النفقات العامة. 

D04  =dumy variable 

 
- :أحصائياا  ينتقييم األنموذج -

الرى معنويرة المعلمرات المقردرة أذ نجرد ( 18) الموضرحة فري الجردولاالول قدير األنمروذج تشير نتائج ت
مررن التبررراين وهرررذا  %(31)أي أن الدالررة فسررررت         بلغرررت تقريبرررًا  أن القرروة التفسررريرية للدالررة

فرري تكرروين معرردل البطالررة امررا ( dumy variable, العامــة يــراداتاال) قرروة تفسررير كررل مررنيؤكررد 
 .فيمكن تفسيره بعوامل اخرى لم يأخذ اثرها في الحسبان في هذه الدالة %( 19)المتبقي والبالغ 
حيررث تعكررل نتررائج التقرردير  (t)نسررتخدم أختبررار مررن الناحيررة االحصررائية المعلمررات  ولمعرفررة معنويررة

وهررررري جوهريرررررة مرررررن الناحيرررررة  (-2.580312)المحتسررررربة  (tb1)معنويررررة المعلمرررررات المقررررردرة أذ بلغرررررت 
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 %5وهري أقرل مرن مسرتوى المعنويرة  P-value=0.0279 لرر أذ نالحظ أن القيمة المحسوبة األحصائية 
 رررالقيمة المحسوبة ل فأن (4.140107)المحتسبة  (tb2)أما , أي أنها معنوية أحصائيا ً 

P-value=0.0016  أما نتائج ,أي هي معنوية أحصائيًا  %5وهي أقل من مستوى المعنوية 
 %(35)أي أن الدالررة فسرررت         بلغررت ( 19) لجرردولتتمثررل فرري اللنمرروذج الثرراني التحليررل  

فري تكروين معردل ( dumy variable, النفقـات العامـة) قوة تفسير كل مرنمن التباين وهذا يؤكد 
فريمكن تفسريره بعوامرل اخررى لرم يأخرذ اثرهرا فري الحسربان فري هرذه %( 15)البطالة امرا المتبقري والبرالغ 

 .الدالة 
حيث تعكل نتائج التقدير معنوية المعلمات  (t)نستخدم أختبار من الناحية االحصائية معنوية أما 

 أذ نالحظ أن القيمةأحصائيًا وهي جوهرية  (-8.815918)المحتسبة  (tb1)المقدرة أذ بلغت 
أي أنها معنوية  %5 ن مستوى المعنويةوهي أقل م P-value=0.0069 لر المحسوبة األحتمالية
 األحتمالية أن القيمةو   أحصائياً وهي جوهرية  (5.003100)بلغت  المحتسبة (tb2)أما , أحصائيا ً 

أما , أي هي معنوية أحصائيًا  %5وهي أقل من مستوى المعنوية  P-value=0.0004المحسوبة لر 
  ( 20) لجدولتتمثل في ا لألنموذجين بقية نتائج التحليل

 (20)جدول رقم 
 يننتائج التقدير االحصائي لألنموذج

 R2 R2 Fstatistic D.w المقايي  األحصائية
 1.981191 23.94219 9...0 0.318 (أ( األنموذج
 2.450154 31.70404 0.325 0.352 ( ب)االنموذج 

     المعدل  معامل التحديد -
وهذا يعني          المعدل بلغ  للنموذج االولمن خالل نتائج التقدير نجد أن معامل التحديد 

%( 28)من المتغير المستقل وان %( ..)ان المتغيرات الداخلة في االنموذج قد فسرت بمقدار 
 المعدل أما معامل التحديد. التي لم تدخل في االنموذج  األخرى الباقية تعود الى بقية المتغيرات

د فسرت بمقدار وهذا يعني ان المتغيرات الداخلة في االنموذج ق         بلغ للنموذج الثاني 
التي لم تدخل في  األخرى الباقية تعود الى بقية المتغيرات%( 18)من المتغير المستقل وان %( 82)

 .االنموذج 
 ( ينالمعنوية الكلية لألنموذج) Fstatisticأختبار فيشر 

نجد أن القيمة المحسوبة (   19,13)  الموضحة في جدولتقدير األنموذجين من خالل نتائج 
 أي Prob(F-statistic)أن القيمة األحتمالية ف Fstatistic=23.94219 فيشرر ألختباللنموذج االول 

 P-value=0.000098 المقدر  أي أنها معنوية وأن األنموذج 0.05أقل من مستوى المعنوية   وهي
  فيشرر ألختباللنموذج الثاني القيمة المحسوبة , أما معنوي من الناحية األحصائية 
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Fstatistic=31.70404 أن القيمة األحتمالية  أذProb(F-statistic)  أيP-value=0.000027 وهي 
 .معنوي من الناحية األحصائية  المقدر أن األنموذجأي   0.05أقل من مستوى المعنوية 

 
 
 .  (D.w)أختبار األرتباط الذاتي لألخطاء  -

يعاني من مشكلة  ينالمقدر  يننموذجألختبار فيما أذا كان األ (D.w)واتسون  -يستخدم أختبار داربن
الموضحة في والثاني  تقدير األنموذج االولومن خالل نتائج  أم ال في الدالة المقدرة األرتباط الذاتي

القيم بالقيم  فعند مقارنة هذه المحتسبة)=D.w 1.981, 2.450 ) نجد أن قيمة (19,18)الجدول 
و  dL=0.660فأن  k=2 وعدد المتغيرات المستقلة n=14بما أن و  %5الجدولية عند مستوى معنوية 

1.251du=  وبما أن قيمة D.w  وقعت بينdu,dL  لمتغيرين مستقلين اي انها وقعت في منطقة
 .المقدرين قبول فرضية العدم القائلة بعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي يعاني منه االنموذجين 

 
 :أقتصاديـاا  ينتقييم األنموذج -

المقرردر لرره معنويررة  االولاألنمــوذج أن  (19,18)نالحرظ مررن خررالل نتررائج التقرردير المبينررة فرري الجردول 
 هرذا و (            b1)الدراسة أذ أن  مدةوذلك من خالل أشارة المعالم خالل , أقتصادية 
االيرررادات العامررة بررين عكسررية  تشررير الررى وجررود عالقررة والترري النظريررة األقتصرراديةمنطررق مررع  يتوافررق

 تفرري معرردال أنخفرراضيررؤدي الرى بمقرردار وحردة واحرردة  االيرررادات العامررةاد دز ترأي كلمررا ومعردل البطالررة 
  هو المتغير الوهمي            =b2)أما , %( -9.90)البطالة بمقدار

  (dumy variable)  لرصررد أثررر الظررروف السياسررية الغيررر طبيعيررة الترري شررهدها الررذي تررم وضررعه
 .البطالة معدالت العراق والتي اثرت بشدة على 

, وذلك من خالل اشارة المعرالم  حصائياً له معنوية ايشير بأن نتائج التقدير للنموذج الثاني المقدر  أما
والترري  االقتصرراديةلنظريررة ا مطررابق لمنطررقوهررذا  (b1=-9.485899 0) خررالل فترررة الدراسررة أذ أن 

البطالرة أي كلمرا ترتفرع النفقرات العامرة  تالنفقرات العامرة ومعردال برين عكسريةوجرود عالقرة تنص علرى 
, أمرررررررررا %( -9.13)البطالرررررررررة  بمقررررررررردار  تبمقررررررررردار وحررررررررردة واحررررررررردة يرررررررررؤدي الرررررررررى انخفررررررررراض معررررررررردال

(b2=10.66038 0 ) لرصرد اثرر الظرروف السياسرية الغيرر أيضًا وضرع وهو ايضا المتغير الوهمي
فزيررادة الترروترات والظررروف غيررر المسررتقرة طبيعيررة الترري شررهدها العررراق والترري اثرررت بشرردة علررى البطالررة 

 .%(10.9)تنعكل بزيادة البطالة بحدود 
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 -: ينالمقدر  ينأختبار دقة األنموذج -:ارابعا
 اختبرراروذلررك مررن  ينالمقرردر  يننمرروذجسررالمة اال اختبرراريررتم فرري هررذه المرحلررة  ينبعررد تقرردير األنمرروذج

أذ يتم من خالل هرذا   Jarque-Bera اختبار األنموذجين وذلك بأستخدام خطاء يعي ألالتوزيع الطب
التوزيرررع  اختبررراريمثرررل نترررائج ( .)وأن الشررركل  األنمررروذجين دراسرررة التوزيرررع الطبيعررري لألخطررراء االختبرررار

 الطبيعي لألخطاء 
 
 
 

 (7)لشكل ا
  Jarque-Beraيمثل أختبار  

 (ب)النموذج الثاني  (أ)النموذج االول 
 

 

تتوزع توزيعًا ( األخطاء)يختبر فرضية العدم التي تنص على أن البواقي   Jarque-Beraأذ أن أختبار 
ومن خالل مالحظة . التتوزع توزيعًا طبيعياً ( األخطاء)طبيعيًا مقابل الفرضية البديلة القائلة بأن البواقي 

 =J.B 0.8.8208للنموذج االول تساوي  Jarque-Beraنجد أن قيمة للنموذج االول نتائج األختبار 
ومنه يمكن قبول فرضية  0.05عند مستوى معنوية  8.13الجدولية والتي تساوي      وهي أقل من قيمة

 تتبع التوزيع الطبيعي وكذلك فان القيمة األحتمالية( األخطاء)العدم القائلة بأن البواقي 
 329..1P-value=0. قيمة أما أي أن أخطاء األنموذج تتوزع توزيعًا طبيعيًا,  5% وهي أكبر من

Jarque-Bera 08.53..0تساوي  ثانيللنموذج الJ.B= الجدولية والتي تساوي      وهي أقل من قيمة
تتبع التوزيع ( األخطاء)ومنه يمكن قبول فرضية العدم القائلة بأن البواقي  0.05عند مستوى معنوية  8.13

أي أن أخطاء  5%وهي أكبر من  .08895P-value=0.الطبيعي وكذلك فان القيمة األحتمالية 
 . تتوزع توزيعًا طبيعيًا وأن هذا مؤشر لجودة وسالمة األنموذجين المقدرين  يناألنموذج
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 :نتائج تقدير النموذج الرقم القياسي السعار المستهلك كاالتي  -2

 

 ( .االيرادات العامة ، سعر الصرف)تقدير أنموذج الرقم القياسي السعار المستهلك مع  - أ

 ( 21) جدول 

 Eviews9نتائج تقدير الرقم القياسي السعار المستهلك بأستخدام البرنامج االحصائي 

 

Y=B0 + B1X1 - B2 X2  
Y= 1403.816 +92.78175X1 – 561.4624X2  

 

 :حيث أن 

Y = ( .2002سنة اساس )الرقم القياسي السعار المستهلك 

X1 = االيرادات العامة. 

X2 = سعر الصرف. 
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 (.النفقات العامة ، سعر الصرف)تقدير انموذج الرقم القياسي السعار المستهلك مع  –ب 

 ( 22) جدول 

 Eviews9نتائج تقدير االنموذج للرقم القياسي السعار المستهلك بأستخدام البرنامج االحصائي 

 

 

Y=B0 + B1X1 - B2 X2  
Y= 1168.415 +91.79592X1 – 483.2716X2  

 -:حيث أن  

Y =(.2002سنة اساس )القياسي السعار المستهلك  الرقم 

X1 = النفقات العامة. 

X2 = سعر الصرف. 

- :أحصائياا  ينتقييم األنموذج -

الى معنوية المعلمرات ( 22,  21) الموضحة في الجدولاالول والثاني  ينقدير األنموذجتشير نتائج ت
%( 91) فسرتتين أي أن الدال        بلغت تقريبًا  تينللدال ةنجد أن القوة التفسيري أذ , المقدرة

النفقات العامة , سعر )و ( االيرادات العامة , سعر الصرف)قوة تفسير كل من  من التباين وهذا يؤكد
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فريمكن تفسريره بعوامرل %( 9)في تكوين الرقم القياسي السعار المستهلك امرا المتبقري والبرالغ ( الصرف
 .لدالتين اخرى لم يأخذ اثرها في الحسبان في هذه ا

مرن الناحيرة ولمعرفة ما أذا كان الخطأ لتقدير معلمات األنحردار الجزئيرة معنويرة  (t)ويستخدم أختبار  
 (tb1)حيررررث تعكررررل نتررررائج التقرررردير معنويررررة المعلمررررات المقرررردرة أذ بلغررررت االحصررررائية للنمرررروذج االول 

 األحتماليررررة  القيمررررةأذ نالحررررظ أن وهرررري جوهريررررة مررررن الناحيررررة األحصررررائية  (8.99.391)المحتسرررربة 
أمررا , أي أنهررا معنويرة أحصررائيا ً  %5وهرري أقرل مررن مسررتوى المعنويرة  P-value=0.0037 لررر المحسروبة

(tb2)  المحسوبة لر األحتمالية أن القيمة أذوهي جوهرية  (-1.9133.3) المحتسبة 
 P-value=0.0007  النمررروذج مرررا أ, أي هررري معنويرررة أحصرررائيًا % 5وهررري أقرررل مرررن مسرررتوى المعنويرررة

المحتسرررررربة  (tb1)أذ بلغررررررت  حصررررررائيةمررررررن الناحيررررررة اال المعلمررررررات المقرررررردرة معنويررررررةألختبررررررار الثرررررراني 
وهري أقررل مررن مسررتوى المعنويررة P-value=0.0024 لررر المحسرروبة األحتماليررة أن القيمرةو  (.8.92085)
 القيمرررةأن أذ  وهررري جوهريرررة (-3.741619) المحتسررربة (tb2)أمرررا , أي أنهرررا معنويرررة أحصرررائيا ً  5%

أي هرررري معنويررررة % 5وهرررري أقررررل مررررن مسررررتوى المعنويررررة  P-value=0.0033لررررر  المحسرررروبة األحتماليررررة
  ( 28) لجدولبقية نتائج التحليل تتمثل في ا, أما  أحصائياً 

 (22)جدول رقم 
 يننتائج التقدير االحصائي لألنموذج

 R2 R2 Fstatistic D.w المقايي  األحصائية
 1.53.825 59.109.5 0.395008 .0.91115 (أ( األنموذج
 1.18853 91.259.0 0.902981 0.91.911 (ب)االنموذج 

 
     معامل التحديد المعدل  -

وهذا يعني          نجد أن معامل التحديد المعدل بلغ  النموذج االولالتقدير من خالل نتائج 
تعود %( 11)المستقل وان  من المتغير%( 39)ان المتغيرات الداخلة في االنموذج قد فسرت بمقدار 

 .التي لم تدخل في االنموذج األخرى الى بقية المتغيرات
وهذا  الباقية          نجد ان معامل التحديد المعدل بلغ    التقدير للنموذج الثانياما نتائج 

%( 10)من المتغير المستقل وان %( 90)يعني ان المتغيرات الداخلة في االنموذج قد فسرت بمقدار 
 .التي لم تدخل في االنموذج وهذا يدل على معنوية االنموذج  األخرى تعود الى بقية المتغيرات

 ( ينالمعنوية الكلية لألنموذج) Fstatisticأختبار فيشر  -
ر نجد أن القيمة المحسوبة ألختبا  (22,21)الموضحة في جدول  تقدير األنموذجينمن خالل نتائج 

أي  Prob (F-statistic)القيمة األحتمالية  أذ أن=Fstatistic  59.109.5للنموذج االول هو  فيشر
02P-value=0.0000 موذجوأن األن أحصائياً  جوهريةأي أنها  0.05أقل من مستوى المعنوية   وهي 
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      , أما القيمة المحسوبة الختبار فيشر للنموذج الثاني هو   معنوي من الناحية األحصائية المقدر
Fstatistic=61.25670 أن القيمة األحتمالية  أذProb (F-statistic)  01أيP-value=0.0000 وهي  

معنوي من الناحية  المقدر وأن األنموذج جوهرية أحصائياً أنها أي  0.05أقل من مستوى المعنوية 
 .األحصائية

 
 .  (D.w)أختبار األرتباط الذاتي لألخطاء  -

يعاني من مشكلة  ينالمقدر  يننموذجألختبار فيما أذا كان األ (D.w)واتسون  -يستخدم أختبار داربن
  الموضحة في الجدول تقدير األنموذجينومن خالل نتائج  أم ال في الدالة المقدرة األرتباط الذاتي

 =D.w( .1.53,  1.433)  المحتسبة لألنموذجين بلغت D.W ةقيم أن  نجدحيث  (22,21)
وعدد المتغيرات  n=14بما أن و  %5بالقيم الجدولية عند مستوى معنوية  هذه القيم فعند مقارنة
لمتغيرين  du,dLوقعت بين  D.w وبما أن قيمة  du=1.254و  dL=0.660فأن  k=2 المستقلة

العدم القائلة بعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي يعاني مستقلين اي انها وقعت في منطقة قبول فرضية 
 .االنموذجين المقدرين  امنه
 
 :تقييم األنموذج أقتصاديـاا  -

المقرردر لرره معنويررة  االول أن األنمرروذج (22,21)نالحررظ مررن خررالل نتررائج التقرردير المبينررة فرري الجرردول 
وهرذا  (           b1)الدراسرة أذ أن  مردةوذلك من خرالل أشرارة المعرالم خرالل , أقتصادية 
االيرادات العامرة والررقم بين طردية تشير الى وجود عالقة  والتي النظرية األقتصاديةمنطق يتوافق مع 

زيررادة فرري يررؤدي الررى بمقرردار وحرردة واحرردة  االيرررادات العامررةاد دز تررأي كلمررا القياسرري السررعار المسررتهلك 
 أيضرررراً  وهرررري    b2=-561.4624)أمررررا , %( 92.3)الرررررقم القياسرررري السررررعار المسررررتهلك بمقرررردار

برين سرعر الصررف الررقم  عكسريةمتوافقة مع منطق النظرية األقتصرادية والتري تشرير الرى وجرود عالقرة 
يرؤدي الرى زيرادة  بمقردار وحردة واحردة الصررف فري أسرعار انخفراضسي السعار المسرتهلك أي كرل القيا

نتائج النموذجين فالنموذج تم اعتماد  قدو , (561.5%)في الرقم القياسي السعار المستهلك بمقدار 
االيـرادات تـؤثر بشـكل غيـر مباشـر فـي المسـتوى العـام لالسـعار وذلـك مـن  االول والذي يوضح بـخن

ــرقم القياســي الســعار  ــا ال ــؤثر عل ــدورل ي ــدينار العراقــي وهــو ب ــا ســعر الصــرف لل خــالل تخثيرهــا عل
ونة اكبر للحفاظ علا سـعر الصـرف ثابـت المستهلك أذ ان زيادة االيرادات المتختية تنعك  بمنح مر 

 . والذي بدورل يحد من ارتفاع االسعار
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الدراسررة أذ أن  مرردة مررن خررالل أشرارة المعررالم خرراللو  أمرا النمرروذج الثرراني المقرردر لره معنويررة اقتصررادية ,
(b1           ) تشير الى وجرود عالقرة  والتي النظرية األقتصاديةمنطق مع  متوافقة يوه

بمقرردار  االنفقررات العامررةاد دز تررأي كلمررا النفقررات العامررة والرررقم القياسرري السررعار المسررتهلك بررين طرديررة 
 أما, %( 91.3)زيادة في الرقم القياسي السعار المستهلك بمقداريؤدي الى وحدة واحدة 

 (b2=-483.271˂   شررير الررى وجررود عالقررة وهرري متوافقررة مررع منطررق النظريررة األقتصررادية والترري ت
الررقم القياسري السرعار المسرتهلك أي كلمرا يرزداد سرعر  للردينار العراقري مرع الصررف ن أسعارعكسية بي

حيـث يفسـر , %( 138.8) الصرف يؤدي الى انخفاض فري الررقم القياسري السرعار المسرتهلك بمقردار
النموذج الثاني بخن النفقات العامة يكون اثرها مباشر علا الـرقم القياسـي السـعار المسـتهلك اذ ان 

 .كل زيادة في االنفاق تنعك  بزيادة في االسعار 
 

 -: ينالمقدر  ينأختبار دقة األنموذج -:ارابعا
 اختبرراروذلررك مررن  ينالمقرردر  يننمرروذجسررالمة اال اختبرراريررتم فرري هررذه المرحلررة  ينبعررد تقرردير األنمرروذج

أذ يتم من خرالل هرذا   Jarque-Bera اختبارمن خالل األنموذجين وذلك خطاء يعي ألالتوزيع الطب
التوزيرررع  اختبررراريمثرررل نترررائج (  3) وأن الشررركل  األنمررروذج دراسرررة التوزيرررع الطبيعررري لألخطررراء االختبرررار

 الطبيعي لألخطاء 
 

 ( 8) الشكل 
 (ب)للنموذج  Jarque-Beraيمثل أختبار                      (أ)للنموذج  Jarque-Beraيمثل أختبار     

 

 

تتوزع توزيعًا ( األخطاء)فرضية العدم التي تنص على أن البواقي  ألختبار  Jarque-Beraأختبار يستخدم  
للنموذج وألختبار الدقة . طبيعياً  التتوزع توزيعاً ( األخطاء)طبيعيًا مقابل الفرضية البديلة القائلة بأن البواقي 
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الجدولية والتي      وهي أقل من قيمة=J.B  0.811980 ي تساو  Jarque-Beraنجد أن قيمة االول 
تتبع  (األخطاء) ومنه يمكن قبول فرضية العدم القائلة بأن البواقي 0.05عند مستوى معنوية  8.13تساوي 

أخطاء أي أن  5% وهي أكبر من P-value=0.842978ة لييعي وكذلك فان القيمة األحتماالتوزيع الطب
وهي أقل  J.B=0.167056نجد أن قيمة للنموذج الثاني نتائج األختبار  , أماتتوزع توزيعًا طبيعيًا  األنموذج
ومنه يمكن قبول فرضية العدم القائلة  0.05عند مستوى معنوية  8.13الجدولية والتي تساوي      من قيمة

وهي أكبر  .919395P-value=0ة يعي وكذلك فان القيمة األحتماليتتبع التوزيع الطب (األخطاء) بأن البواقي
 .رين المقد يناألنموذجوسالمة ن هذا مؤشر لجودة وأ تتوزع توزيعًا طبيعيا أخطاء األنموذجأي أن  5%من 

 


