
 المحتويات
 الصفحة العنوان

 ةالمقدم 

 15-1 االدوات المالية في العراق :الفصل االول 
 1 االيرادات العامة

 1 -:انواع االيرادات العامة  -

 1 ايرادات نفطية -1

 1 ايرادات غير نفطية -2

 2 تطور االيرادات العامة -

 2 تطور االيرادات نفطية -أ

 4 نفطيةتطور غير االيرادات  -ب

 6 النفقات العامة :ثانيا  
 6 -:انواع النفقات العامة -1
 6 (التشغيلي)الجاري  األنفاق. أ

 6 ( الرأسمالي)االستثماري  األنفاق. ب
 8 تطور النفقات العامة في العراق -2
 8 االنفاق العام الجاري - أ

 11 االنفاق العام االستثماري -ب
 12  الموازنة العامة: ثالثا



 11 تطور الموازنة العامة في العراق -

 21-16 مؤشرات االنموذج المتغيرات االقتصادية /الجانب النظري : الفصل الثاني 
 GDPً16 اإلجمالي المحلي الناتج - اولاً
 11 البطالة - ثانيااً
 19ًالرقمًالقياسيًلسعارًالمستهلك – ثالثااً

 21ًسعرًالصرف – رابعااًً
 44-22ًالجانب التطبيقي: الفصل الثالث 

 22         جمع البيانات  :  اوال   
 21 توصيف وبناء االنموذج القياسي : ثانيا 

 26 اختبار استقرارية السالسل الزمنية
 11 نموذجمرحلة تقدير األ  -:ثالثا  
 11 الناتج المحلي االجماليدالة نتائج تقدير  -1
 14ًنتائجًتقديرًنموذجيًمعدلًالبطالةًً-2
 19 المستهلكير النموذج الرقم القياسي السعارنتائج تقد -3

 
 
 
 
 
 
 
 



 قائــمة الجداول 
 الصفحة الجداول

ًًًًًًًًًًباإليراداتًالعامةًفيًالعراقًللمدةًًًمساهمتهتطورًاإليراداتًالنفطيةًونسبةً(1ً)جدولً

ًباألسعارًالجاريةًًًً(2224-2212)

3ً

ًًًًًًباإليراداتًالعامةًفيًالعراقًللمدةًمساهمتهتطورًاإليراداتًغيرًالنفطيةًونسبةً(2ً)جدولً

ًباألسعارًالجاريةًًً(2224-2212ً)

5ً

ًًًًًًًًًبالنفاقًالعامًفيًالعراقًللمدةًًًمساهمتهتطورًالنفاقًالعامًالجاريًونسبةًً(3)جدولً

ًباألسعارًالجاريةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(2224-2212ً)

12ً

ًًًًًًبالنفاقًالعامًفيًالعراقًللمدةًمساهمتهتطورًالنفاقًالعامًالستثماريًونسبةًً(4)جدولً

ًباألسعارًالجاريةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(2224-2212ً)

12ً

13ًً(2212-2224)تطورًالموازنةًالعامةًفيًالعراقًباألسعارًالجاريةًًللمدةًً(5)جدولً

12ًً(2212ً-2224)الناتجًالمحليًالجماليًفيًالعراقًللفترةًً(2)جدولً

11ًً(2212ً-2224)معدلتًالبطالةًفيًالعراقًللفترةًً(2)جدولً

22ًً(2212ً-2224)الرقمًالقياسيًالعامًألسعارًالمستهلكًفيًالعراقًللفترةًً(1)جدولً

21ًً(2212ً-2224)سعرًالصرفًفيًالعراقًللفترةًً(9)جدولً

22ً يمثلًالستقراريةًلاليراداتًالعامةً(12)ًجدول

22ً يمثلًالستقراريةًللنفقاتًالعامةً(11)ًجدول

22ً للناتجًالمحليًالجمالييمثلًالستقراريةًً(12)جدول

21ً يمثلًالستقراريةًلمعدلًالبطالةً(13)ًجدول

21ً (2222بسنةًاساسً)يمثلًالستقراريةًللرقمًالقياسيًلسعارًالمستهلكًً(14)جدول

29ً (السوقً)ًيمثلًالستقراريةًلسعرًالصرفًً(15)جدول

Eviews9 32ًنتائجًتقديرًدالةًالناتجًالمحليًالجماليًبأستخدامًالبرنامجًالحصائيًً(12)جدول

31ً نتائجًالتقديرًالحصائيًلألنموذجً(12)جدول

Eviews9ً34ًنتائجًتقديرًمعدلًالبطالةًبأستخدامًالبرنامجًالحصائيةً(11ً)جدولً

Eviews9ً35ًتائجًتقديرًالبطالةًبأستخدامًالبرنامجًالحصائيًً(19)جدولً

32ًًنتائجًالتقديرًالحصائيًلألنموذجينً(22)جدولً

Eviews9ً39ًنتائجًتقديرًالرقمًالقياسيًلسعارًالمستهلكًبأستخدامًالبرنامجًالحصائيً(21ً)جدولً

نتائجًتقديرًالنموذجًللرقمًالقياسيًلسعارًالمستهلكًبأستخدامًالبرنامجًالحصائيً(22ً)جدولً

Eviews9ً

ً42ً

41ً ننتائجًالتقديرًالحصائيًلألنموذجيً(23)ًجدول

 



 قائمة األشكـال
 

 الصفحة االشكال
 23 رسم سلسلة االيرادات العامة (1)شكل 
 24 رسم سلسلة النفقات العامة (2)شكل 
 24 رسم سلسلة الناتج المحلي االجمالي (1)شكل 
 25 ةرسم سلسلة معدل البطال (4)شكل 
 25 القياسي السعار المستهلك رسم سلسلة الرقم (5)شكل 
 Jarque-Bera 33يمثل أختبار  (6)شكل 
 Jarque-Bera . 38أختبار  (7)شكل 
 Jarque-Bera . 43أختبار  (8)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المقدمة 

 للتصرف الحكومة تمتلكها التي الكلية االقتصادية السياسات اهم ة المالية منتعد السياس       
ها وبرامجها التنموية لبلوغ االثار المرغوبة وتجنب االثار غير خطط وتنفيذ المتاحة مواردها في

 في ةحكومال دور تطورخالل مراحل فمن . من شانها ان تحد من فاعليتها والتي المرغوبة 
انعكست بتحول دور هذه التطورات , (يالتدخل دورال (إلى (الحارس ردو ال (من انتقالهاو  االقتصاد
 من وأصبح, للنشاط االقتصادي الموجهى الجانب إل الجانب الحيادي من المالية السياسة
الكلية من خالل اعتماد سياسة توسعية او انكماشية  االقتصادية السياسةاف أهد تحقيق أولوياتها

به طلع للقيام ضاال ان دورها التنموي المنشود الذي ت, قتضيه الوضع االقتصادييما حسبو 
 .االقتصادية االخرى والسيما السياسة النقدية  السياسات ومساندةبدور مرهون 

 فضال عن العامة االيراداتو  العامة النفقاتوالمتمثلة ب األدوات من مجموعة المالية وللسياسة
 .الكلية  االقتصاديةبلوغ االهداف لمها استخدوالتي يتم ااو الفائض في الموازنة العامة والعجز 

 

 

 

 

 

 

 

 


