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 الملخص التنفيذي:

، ماحمر  يررا مدرةنق ، 2003يُّعُد االنفتاح االقترادي لمعراا  لمرا العرالل الخرارعد ععرد لرام     
كننر   ،وسيادة الررف  الاعيير  لتقترراد ،وذلك نتيج  هيسش  السالي  العام  لما القاار االقترادي

يعتسد عذكل كةرا لما العنائد السالير  عالعسمر  انعشةير  الستة ير  مرم ترادراط الرشف، الخرام، انمرا 
 إذالسحميرر ،  العسمر  لمرا الحكررنمد وال مر  الشقرند لرا  مكننرراط بررم مرا قنعرر  الريي لمرر راع ر 

 السررررافد الشظرررام سررررنل   شررامد فرررد الشف يررر  الررررف  الاعييررر  لتقترررراد وزعررادة ا  رررااداط أسررتس 
. وأتررتح  مكننراط لرا  الشقررند فرد العراا   تررة ا (زعرادة لرا  الشقرند عسعشرراي الزررر والناسر )

 نررا   الخرررن  وعرر  ولمررا ا عسررالد، السحمررد الشررا  ) الكميرر  انساسرري  االقترررادي  عررالستررااط
 االقتررراد بتررا  تررر  التررد الاعييرر  لم ةيييرر   اععررا   أتررت  الشقررند لررا إن  عسعشررا ،(الخررام الررشف،

حتياييرررراط العرررراا  انساسرررري  مررررم العسمرررر  ، امررررا عالشدررررت  الالخررررام الررررشف، ق ررررا  عررررد ااداط السترررررم 
 ،العامررر  الشفقررراط ومدرررتن   السررريسا الشف يررر  ما ت ررر  كررريلك عحجرررل ا  رررااداط العامررر فترررد شةيررر  االع

 . الساكزي مم الدوالر لةا نافية العسم اعاط الةشك عحجل مةيعاط ومذتايزا  ومتة اة 

 االتي:من خالل استعراض ما جاء في هذا التمرير يتبين لنا، و

حمك عرض النمود بمعناه الضيك والواسع زيادة مضطردة خالل المدة موضوع البحث، حيث -1

( ملياار ديناار نياياة تنارين 111,511)الا   0212( مليار دينار عاام 11,347من ) M1زاد 

 (171,131الاا  ) 0212( مليااار دينااار عااام 12,751ماان ) M2زاد ، فااي حااين 0201الثاااني 

 .0201عام مليار دينار نياية تنرين الثاني 

ال  ان  0212عام دينار ( مليار 13,017من ) العراق من العملة االجنبية احتياطياتزادت  -0

وهاو اعلا  احتيااطي اجنباي تحماك علا  طاول  0217ام ( مليار دينار ع32,233وصلت ال  )

االرتفاااع اليبياار فااي اسااعار الاانفط الخااام فااي ا سااواق العالميااة ، وذلاان بساابب المادة ماادار البحااث

انعياس  مما خلك  فاائض ماالي لادل الخزيناة العاماة ،0212بعدا عام  وزيادة اإليرادات النفطية

  .بية لدل البنن المريزيترايم االحتياطيات)الموجودات( ا جنفي زيادة 

اذ وصاااال  0211بلاااان ادناااا  مسااااتول الحتياطيااااات العااااراق ماااان العملااااة االجنبيااااة عااااام  -7

االرهابية، وزيادة  ( مليار دينار، وذلن بسبب تداعيات الحرب مع عصابات داعش17,121ال )

االنفااااق العسااايري وانخفااااض االيااارادات العاماااة، االمااار الاااذي ادل الااا  زياااادة مبيعاااات البنااان 

 المريزي من الدوالر وانخفاض تلن االحتياطيات.
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 1020فررا الارر ام للمررض     M2 اللاسرر ل  M1 عرر ا الندررلض ال رري  -:اوالا  

 ( .   1012للغاية تش ين الثانا 

ان ال ةيعر  الاعيير  لتقترراد العااقرد لرتل السردة من رن   (1الجدول رقل )نتحظ مم لتل    
التحررررق القرررر  عظتلتررررا لمررررا الررررتتل بشيرررر  الشررررا   السحمررررد ا عسررررالد، ولزرررر  مجسررررل الشذررررا  

إذ  تريسم الق را   االقترادي لتيسش  الق ا  الحكنمد، و ل  تسيش الق ا  الخا  عذكل ممفر ،
 هرريا الق رررا  ، السررريسا ا رررااداطمررد ا عسرررالد، و درررتل إ رررااداط الحكررنمد لمرررا  كرررنعم الشرررا   السح

التسرراد فزررت  لررم مررم الشررا   ان لررل  زعررد لمررا ذلررك،  %(40فررد  كررنعم أكثررا مررم) الررشف، الخررام 
االنفررا  العررام فررد السنازنرراط الحكنميرر  عذرركل كةرررا لمررا ا  ررااداط الشف يرر  التررد  حرررل لمرتررا 

فرد مم  مرك ا  رااداط  %(90)التساد السنازن  لما الر ز جاو ، اذ الحكنم  مم الكسياط السردرة 
 ايم  سشناط السدة من ن  التحق.

إن هيسش  الرف  الاعيي  ععم  االقتراد العااقد يسرا لرتل هريي السردة عساحمر  انفتراح يررا      
مدةن  لما االقتراد العالسد معتسدا  عذكل كةرا لما لنائد الرشف، مرم العاممر  انعشةير ، االمرا 

ععل مكنناط لا  الشقند فد العاا  لا رعا  لعنامرل ال مر  لمرا العسمر  السحمير ، و ترة ا اليي 
عررالستررااط االقترررادي  انساسرري  الكميرر  )مثررل الشررا   السحمررد ا عسررالد، ولمررا وعرر  الخرررن  
د نا   الشف، الخام(، وبالتالد أتت  لا  الشقند  اععا  لم ةييي  الاعيي  التد  تر  بتا االقترا

إن الااع رر  القنعرر  مررا برررم مكننرراط لررا  الشقررند وال مرر   السترررم  عررد ااداط ق ررا  الررشف، الخررام.
الحكرررنمد لمرررا العسمررر  السحميررر  أسرررتس  فرررد  شرررامد سررررنل  الشظرررام السررررافد، مرررم لرررتل مرررا  رررتل 
مقايزرررت  مرررم نقرررند الةشرررك الساكرررزي )ا تررردار الشقررردي الستاارررا( عالعسمررر  انعشةيررر  )الستة يررر  مرررم 

السحدد مم قةل الةشرك  الد شار تافلم ياعر سعا السذتااة مم الحكنم   الخام(ط الشف، تادرا
، وم   خم  الشظام السالد والسررافد والرنلد والعراداط السرراتي   ااععر  قردرة الدرم   الساكزي 

الشقديرر )الةشك الساكررزي( لمررا  حد ررد كسيرر  الشقررند فررد االقتررراد وذلررك لزررع  قرردرة وفالميرر  هرريي 
 .1فد الدي اة لما مشاسر  الدرنل الدم   

                                                           
1
تجارب مختارة مع إنارة خاصة ال   العراق، اطروحة  -عبدهللا محسن جايد، فاعلية السياسة النمدية في ظل داخلية عرض النمود - 

 .112-143، ص.0213الجامعة المستنصرية،  -ديتوراة، يلية اإلدارة وااللتصاد 
الدولة الريعية من المريزية االلتصادية ال  ديمولراطية السوق، دراسات  مظير دمحم صالح، مدخل في االلتصاد السياسي للعراق، -

 .015، ص0212التصادية، بيت الحيمة بغداد، 
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 شامر  عذركل  قرد M2  و M1 ( ان السجرامي  الشقدير 1الجردول ) حرظ مرم لرتل بيانراطنتو     
الما مم معدالط نسن الشا   السحمد  كةرا لتل السدة قرد التحق، حتا ان معدالط نسنها كان 

  حقرررر االسررتقاار الشقرردي.  حرردي كةرررا عذررةن ا عسررالد، االمررا الرريي و رر  الدررم   الشقديرر  امررام
التنسر  حظ هشاك  ااع  فرد نت M2و   M1الزعاداط الحاتم  فد وريل ولتل هيي السدة ايزا  

مقارنر  عسرا  حقرر  2017و 2016و 2015لتل االلرنام ، السيسا الحاتل عحجل هيي السجامي 
درتن  االنفررا  عدرة   ردااياط الحررا  مر  لررراعاط دالرش ا رهابير  و ااعرر  م قةرل هريي انلررنام 

االنخفرا  الحاترل فرد ا  رااداط عدة   ازم  التسنعل التد ما بتا االقتراد العااقد العام نتيج 
االما اليي اسرتل فرد  ،السردرةالشف، الخام كسياط الشف، الخام و  ااع  أسعار  الشاعل لم الشف ي 

  الحد مم  نس  الكتم  الشقدي  لتل هيي الدشناط.

 2017االر فا  مم عد د ععد لام  M2و  M1ذلك لاودط السجامي  الشقدي  ولما الايل مم    
نتيجر   حقررر القرناط االمشير  العاااير  الشررا لمرا دالرش و حاعرا السحافظراط ( 1) انظا الذكل 

حقرررنل ال سكرررم الحكنمررر  مرررم إلرررادة الدررري اة لمرررا ، و الترررد وقعررر   حررر  سررري اة  مرررك العرررراعاط
 ،انسرعار فرد أسرنا  الرشف، العالسير و وزعرادة الكسيراط السرردرة مرم الرشف، الخرام والسشذآط الشف ير  

 دلرامفرد ما اليي انعكس لما زعادة ا  رااداط الشف ير  و نسر  حجرل الشفقراط العامر ، السريسا ان
نتيج  التنس  الحاتل فرد براام  دلرل العرايمرم والخراعرم مرم حسمر  الذرتاداط  2021و 2020

 ، و نسرري  قالرردة الذررسنل بةرراام  الالايرر  االعتساايرر  ععررد مظرراهااط  ذرراعم العميررا والفترراط التذرر
 فد محاول  مم قةل الحكنم  لكد  ر ا  مك الفتاط. 20201

لتترر  القررنل ان الرررف  الاعييرر  لتقتررراد، ويةيعرر  الشفقرراط العامرر  فررد السنازنرر ، ولرردم قرردرة    
لمرر الشقرند و نسر  الكتمر  الشقدير   عتسرد ععمر  لسمير   ،الةشك الساكزي لما التحكل عحجل االنفرا 

 (او بير )لما مقدار حاع  الحكنم  لمد شار العااقد لدرد نفقراط السنازنر  العامر  مرم لرتل متادلر  
لمرررا ا  رررااداط  تاحررررنلالحكنمررر  ععرررد  ، اذ  قرررنمعالرررد شار العااقرررد وزارة الساليررر  لمعسمررر  انعشةيررر 

، وقدرررل مرررم مرررم  مرررك اال رررااداط %5الشف يررر  عالعسمررر  االعشةيررر  بررردف   عنعزررراط الكنعررر  التالرررر  
ا  ااداط عالعسم  انعشةي   يه  لدد احتياعاط الحكنم  وأداء التزاما تا الدولي  و شفري استراادا تا 

 رررااداط  رررتل متادلتررر  عالعسمررر  %(  قاعترررا  مرررم هررريي ا 70، والجرررزء انكةرررا الستتقرررد الترررال  )الدررريادي 
السررردرة )الررد شار( مررم الةشررك الساكررزي مررم لررتل نافررية العسمرر ) مررزاد العسمرر ( واسررتخدام  فررد سررد 
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احتياعاط الدن  مرم العسمر  انعشةير  لررا   سنعرل اسرترااداط التجرار فرد الق را  الخرا ، ومرا 
، وهريا يعشرد مم العسمر  انعشةير   تقا مم العسم  انعشةي   تل مم لتل   عزعز احتيايياط العاا 
مرر  مررم يمةتررا لمررا الررد شار العااقررد، ان لررا  الشقررند ومشاسررر  الدرررنل   تنسرر  كمسررا زادط الحكن 

 و نسع  فد مجاالط االنفا  العام.

( فرد العراا  لمسردة  M2 والناسر  M1 السجرامي  الشقدير  )لرا  الشقرند الزررر( 1عردول رقرل )
 (د شار مميار)                        ( .  2021ولراي   ذاعم الثاند  2010)

 M1 M2 السنلات

0212 11,347 12,751 

0211 10,434 31,135 

0210 13,100 33,153 

0217 35,715 53,110 

0214 33,137 30,353 

0211 13,117 54,103 

0211 31,104 32,411 

0213 31,353 30,513 

0215 33,503 31,731 

0213 51,331 127.441 

0202 127,714 113,321 

 171,131 111,511 0201تنرين الثاني/
 

 

 (.1المصدر: من عمل الباحث اعتماداا عل  بيانات الجدول )
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 السنلات

في العراق للمدة  M2و  M1اتجاهات تطور المجاميع النمدية ( 1)نيل 

 مليار دينار( 0201ثاني .ولغاية ت 0212)

M1

M2
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لرررة ابين يرررة  ابحتياطيرررات ال سرررمية( للمرررض  مرررن الام الاررر ام اتاحتياطيررر -:ثانيرررا  

 1020-1010). 

العسمرر  انعشةيرر  لمسرردة قرررد التحررق قررد نسرر  (، ان احتياييرراط العرراا  مررم 2نتحررظ مررم الجرردول )  
ولسدنن   دع )د شار ( مميار 59,263عذكل مز اد، اذ اليط هيي االحتيايياط عالزعادة مم )

( مميررار 90,097الرا ان وتررم  الررا ) 2010 الررنن ومائترران و ت رر  وسرتنن مميررار د شررار( لررام 
وهن الما احتيايد اعشةد  حقر  2013 دعنن  الرنن وستع  و دعنن مميار د شار( لام د شار )

، وعاعر  الدرة  فرد ذلرك الرا االر فرا  (2) انظا الذكل الةياند رقل لما ينل السدة مدار التحق
وزعرادة ا  رااداط الشف ير  مسرا  2010الكةرا فد أسعار الشف، الخام فد انسنا  العالسي  ععد لرام 
لةشك الساكزي مم العسم  انعشةي  مرم لمر  فائض مالد لد  الخزعش  العام ، اذ كان  مذتاعاط ا

 حتياييررراط)السنعنداط(لرررتل مرررزاد العسمررر   فرررن  مةيعررراط الةشرررك الساكرررزي مسرررا أد  الرررا  رررااكل اال
 2016و 2015و 2014لرام هريي االحتياييراط  انخفزر  مرم  رل اكزي،انعشةي  لد  الةشك الس

السرريسا  سنعرررل  ،التسنعرررلالحاعرر  الررا و عدررة   رردااياط الحرررا  لمررا دالررش و زا رررد حجررل االنفرررا  
لررتل هرريي ان أسررعار الررشف، قررد انخفزرر  فررد انسررنا  العالسيرر  ، فزررت  لررم االنفررا  العدرركاي 

مسررا أد  الررا انخفررا  ا  ررااداط العامرر ، وبالتررالد، زادط مةيعرراط الةشررك الساكررزي مررم انلررنام،  
ادنرررا مدرررتن  لتررريي  ، إذ بمررر العسمررر  انعشةيررر  االمرررا الررريي أد  النخفرررا  االحتياييررراط انعشةيررر 

   حدم الن   انمشد وأسعار الشف، م. و ( مميار د شار53,106وهن ) 2016 لاماالحتيايياط 
 سررجم إذ  ، حدررم و رر  احتياييرراط العرراا  مررم العسمرر  انعشةيرر وزعررادة الكسيرراط السررردرة الخررام 

الجردول رقرل ، وكسرا هرن وا ر  فرد (2020-2018متقاربا  لتل السدة)مدتن   مك االحتيايياط 
   .( كيلك2والذكل الةياند رقل )(، 2)
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 ( مميار د شار2020-2010انعشةي  لمسدة) العسم  ممالاسسي   العاا  احتيايياط (2عدول)

 )مليار دينار(االجنبية االحتياطيات  السنلات

0212 13,017 

0211 31,113 

0210 51,710 

0217 32,233 

0214 31,337 

0211 17,471 

0211 17,121 

0213 13,537 

0215 31,213 

0213 33,315 

0202 35,037 

 

 

 

 (.0) الجدول بيانات عل  اعتماداا  الباحث عمل من: المصدر
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