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 .صـــــستخلـم
د رف علـ  الليـة التـي يعمـا بهـا ا قتصـاـــــــد فهم سياسة سعر الصرف مسألة جوهرية بغيـة التعـعــــــي       

الكلي، كما أنَّه من الحيوي للتحليـا ا قتصـادي الكلـي والعمـا التجريبـي التبريـأ بـين أنظمـة الصـرف المعلنـة 
هنالـ   وأنظمة الصرف المطبقة فعاًل، إذ أثبتت المسوحات والدراسات الصادرة عـن صـندوأ النقـد الـدولي بـأنَّ 

صـرف الـذي يطبقـه البلـد فعليـًا( ومـا بـين ) نظـام ال De facto regimeبـين حقيقـة نظـام الصـرف  مـا تبايناً 
لين الرســميين للمصــرف و )النظــام المعلــن عنـه عبــر وثــاتأ وكتابـات المســ   De jure النظـام المعلــن يــرعياً 

ــواقعي  )كونــه ااســا  فــي تقــويم السياســة  De factoالمركــ(ي(، وتطلــأ الدراســات علــ  نظــام الصــرف ال
 .ستقرارالنقدية( نظام الصرف المحب( لإل

تحـوً   2004سـتقاللية عـام علـ  ا  المركـ(ي بنـ بعـد حصـوا ال هدت السياسـة النقديـة فـي العـراأــــي      
نتقـاا أثـر مصرفية  تكـون القنـوات المعتـادة   في ظا نظام مالي يبتقر للتطور وارتباع السيولة اللكن كبيرًا، و 

المرك(ي العراقي هي سـعر الصـرف،  للبن لمتاحة السياسة النقدية غير فاعلة، وبالتالي، فإنَّ ااداة الرتيسية ا
لسياســتها النقديــة، وبــذل  فــإنَّ مســتويات  Nominal anchorإذ تبنــ  ااخيــر ســعر الصــرف مثبتــًا إســميًا 

    التــدخا عبــر الســوأ المبتوحــة)م(ادات العملــة( فــي العــراأ، هــي التــي تعكــ  حقيقــة نظــام الصــرف بواقعيتــه
De facto لوثــاتأ الرســمية ولــي  بإعالنــه عبــر اDe jureبــين نظــام الصــرف ، ممــا يعنــي أنَّ تباينــًا مــا 

نَّ ريعيـة ا قتصـاد العراقـي و ـعف مرونـة جهـا(ا ا نتـاجي، ف ـاًل إذ أ ،بـين نظـام الصـرف المعلـن و الواقعي
سـتقرار عن التوسع با نباأ الحكومي ببنيتها التيغيلية عل  حساب ا ستثمارية، كا ذل  أسهم في َ(ْعَ(َعة ا 

الســعري، اامــر الــذي فــرع قيــدًا علــ  الســلطة النقديــة لتثبيــت ســعر صــرف الــدينار أمــاًل فــي تحقيــأ اســقرارًا 
 سعريًا.

 

نظااام  - المثبااا امساامي - سااعر الصاارو المعلاان - سااعر الصاارو الااواقعي الكلماااا المتااا ي :

 امستقرار السعري. - الصرو
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The Exchange Rate of Iraqi Dinar between De facto Regime 

and De jure Regime in the Iraq during (2004-2012)  

 

Abstract 

         The understanding exchange rate policy is fundamental in order to identify 

the mechanism by which works out macroeconomic, And the vital for 

macroeconomic analysis and empirical work to differentiate between the de facto 

regimes and de jure regimes, Where the proved surveys and studies issued by the 

international monetary fund that there is divergence between the de facto regime 

(Regime of exchange applied by the country actually) and between the de jure 

regime (Regime de jure through the documents and formal writings of officials 

of the central bank), And launched studies on the de facto regime (Being a the 

basis of evaluating monetary policy) Stabilized (peg-like)arrangements or Crawl-

like arrangements. 

        So a monetary policy in Iraq after the central bank to get of independence 

in 2004 a major transformation, But in the under the financial system lacks the 

monetizing  and financial depth and the rise in bank liquidity be a normal 

channels to transfer the impact of monetary policy is ineffective, Thus, The main 

tool available to the central bank of Iraq are the exchange rate, It adopted a 

latter exchange rate nominal anchor for monetary policy, Thus, The levels of 

intervention via open market operations (Currency Auctions) in Iraq,  Are the 

reflecting de facto regime and not de jure regime, Meaning that divergence 

between the de facto regimes and de jure regimes, Where that rentier Iraqi 

economy and the weakness of flexible productive his device, As well as the 

expansion of government expenditure In his part operational at the expense 

investment, All this handicap in price stability, And therefore impose a 

constraint on the monetary authority to defend the exchange rate of the dinar in 

the hope of achieving price stability.  

Key Words: De facto exchange rate - De jure exchange rate - 

Nominal anchor - Exchange regime - Price stability. 
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 .ميكلة البحث
 تنطلأ ميكلة البحث من تسا لين:         
 (؟2004-2012ماهو نظام الصرف المطبأ فعاًل من قبا السلطة النقدية في العراأ طواا المدة) -
 ماهو القيد الذي يدفع السلطة النقدية في العراأ لتطبيأ هذا النظام؟ -

 .فر ية البحث
وكتابــات المعلــن يـرعيًا عبــر وثـاتأ  الصـرف نظــامبـين  ومــا يبــين نظـام الصــرف البعلـ هنـا  تبــاين مـا        
 (.2004-2012مدار للمدة ) العراقي  كونه معوماً  المرك(ي للبن لين الرسميين و المس  

 هداف البحث:أ
 تتبع مسار سعر صرف الدينار العراقي والتطورات التي يهدها خالا مدة البحث. .1
 .التعرف عل  حقيقة نظام سعر الصرف في العراأ .2
بين نظام الصرف البعلـي والمعلـن  ر ت عل  السلطة النقدية والتي أحدثت تباينًا مابيان القيود التي ف   .3

 عبر الوثاتأ الرسمية.
 

 .الدراسات السابقة 1.
 Classifying exchange( تحـت عنـوان )Levy-Yeyati & Sturzenegger, 2005دراسـة) 1-1.

rate regimes :)المطبقة بحكـم الواقـع راسة تصنيبًا للكيف عن نظم الصرفيطور الكاتبان في هذا الد De 

facto  ــدان  183فــي ــدولي خــالا المــدة)،مــن البل -2000التــي تقــدم تقــارير منتظمــة إلــ  صــندوأ النقــد ال
 با عتماد عل  مجموعة من البيانات الخاصة بأسعار الصرف وا حتياطيات الدولية. (،1974

نيف إل  حقيقة مبادها: يوجد انحراف وتبـاين مـابين حقيقـة نظـام توصا الكاتبان من خالا هذا التص 
، ويرجـع الكاتبـان سـبب De jureوبين نظـام الصـرف المعلـن عنـه عبـر الوثـاتأ الرسـمية  De factoالصرف 

والتي تيير إل  أنَّ البلدان تعلن عن نظام صرف مرن  fear of floatingذل  إل  ظاهرة الخوف من التعويم 
 بأ في الواقع نظام الصرف الثابت.إ  انها تط

( تحــت عنــوان )نظــام معــد ت الصــرف فــي العــراأ: انمــوذ  تيخيصــي للواقـــع 2010دراسة)صــال ،  2-1.
العراقـــي( يقـــوم الباحـــث فـــي هـــذا الدراســـة بحســـاب صـــافي ا حتياطيـــات الدوليـــة ومســـتو  التقلـــب فـــي هـــذا 

( للحكــم مــن خاللهــا علــ  حقيقــة نظــام 2008 تمــو( – 2003ا حتياطيــات فــي العــراأ للمــدة )كــانون ا وا 
انظمـة الصـرف  Levy-Yeyati & Sturzeneggerالمركـ(ي العراقـي، وباسـتخدام تصـنيف  بنـ الصـرف لل

بحكم الواقع، تيير النتاتج إل  أنَّ نظام الصرف المعتمد من قبا السلطة النقدية في العراأ خـالا مـدة الدراسـة 
 المدار. هو نظام وسيط يمكن وصبه بالمعوم

 Fixed Exchange Rate Regimes and( تحـت عنـوان )Darine Ghanem, 2010)دراسـة 3-1.

Price Stability MENA Countries ) يقـوم الباحـث فـي هـذا الدراسـة باختبـار فيمـا اذا كـان نظـام الـربط
Peg  مـن دوا اليـرأ دولـة  17ناج  في تحقيأ استقرارًا سعريًا واستمرار ا نخباع في معد ت الت ـخم فـي

. ف اًل عن قيام الباحـث بقـدير اثـار أنظمـة الصـرف الثابتـة 2007-1980ااوسط ويماا أفريقيا خالا المدة 
عل  معد ت الت خم باستخدام أنظمة صـرف معلـن عنهـا رسـمًيا و أنظمـة صـرف مطبقـة بحكـم الواقـع، وتيـير 

 لت خم.النتاتج ال  وجود عالقة قوية بين إختيار نظام الصرف وأداء ا
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نتاتج مختلبـة،  اإلنبصاا بين سياسات الصرف بحكم القانون وبين سياسات الصرف بحكم الواقع  يعطي       
ت   أنَّ نظام الصرف الثابت بحكم القانون كـان غيـر نـاج  فـي  ـمان معـد ت ت ـخم منخب ـة ومسـتقرة إذ ا

ظـا  ، وجـد أنَّ الت ـخم أقـا  بكثيـر فـي كما مقترح نظرًيا بسبب ا فتقـار الـ  المصـداقية، علـ  العكـ  مـن ذلـ
 نظام الصرف الثابت بحكم الواقع.

 
 .نظمة سعر الصرفأ 2.

انظمة سعر الصرف تت من في طياتهـا أطيـاف مـن المقاربـات وهـي: نظـم سـعر الصـرف  مانهنا  قس       
 .Floating exchange rate، نظم سعر الصرف المعوم Fixed exchange rateالثابت 

 .Fixed exchange rate regimesنظم سعر الصرف الثابت  1-2 .

يتقلــب فــي ســوأ  تســم  لســعر الصــرف أنْ  عنــد اتبــاع الســلطات النقديــة نظــم الصــرف الثابــت فإنهــا          
ســتجابة لقــو  العــرع والطلــب علــ  العملــة ا جنبيــة، بــدً  مــن ذلــ  تقــوم الســلطات النقديــة الصــرف ا جنبــي ا
المحلية عنـد مسـتو  معـين، أو يـتم و ـع حـدود عليـا ودنيـا لسـعر الصـرف إ  أنهـا تكـون  بتثبيت قيمة العملة

 ــيقة جــدًا، وتحــافظ الســلطة النقديــة علــ  بقــاء ســعر الصــرف عنــد ذلــ  المســتو  او داخــا تلــ  الحــدود عبــر 
)موردخـاي،  ةالتدخا في سوأ الصرف ا جنبي بيعًا ويراًء للعملة ا جنبية مستخدمة بذل  احتياطياتهـا الدوليـ

2010 ،277.) 

كاا أخـر  تتسم نظم الصرف الثابت بأسعار صرف مربوطة ال  عملة واحدة أو سلة من العمـالت أو أيـ       
 Bو/أو  يـربط البلـد  Bعملتـه بعملـة البلـد  A)يـربط البلـد  direct pegمـا مبايـرًا مـن الـربط، ويكـون الـربط ا

عملتهمـا إلـ  عملـة  Bو  A)يـربط كـا مـن البلـدين indirect peg ( أو غيـر مبايـر Aعملتـه بعملـة البلـد 
ــة البلــد          ، ويــتم التمييــ( بــين ســبعة أنــواع مــن نظــم الصــرف الثابــت مقســمة إلــ  فتتــينSميــتركة ولــتكن عمل

( (Atish R. Ghosh, et.al., 2014, 7-8 :كالتي 

 :Hard pegنظم الربط الجامد  1-1-2 .

: يكــون البلــد فــي ظــا هــذا النظــام ع ــوًا فــي اتحــاد نقــدي، مثــا Monetary Unionتحــاد النقــدي ا    -أو ً 
د النقدي لمنطقة اليورو، إذ تكون هنا  عملة واحدة متداولة فـي كـا البلـدان ااع ـاء، ف ـاًل عـن عـدم اا تح

 (.9، 2011وجود سياسة نقدية مستقلة للبلد الع و)الهنداوي، 

ثا هذا الترتيـب أن تكـون العملـة القانونيـة المتداولـة هـي عملـة بلـد : يقت ي مDollarizationالدولرة  -ثانياً 
جنبيــة مثــا لعملــة المحليــة للبلــد لصــال  عملــة أاخــر، إذ يــتم فــي ظــا هــذا النظــام التخلــي تمامــا عــن التعامــا با

ــة المحلية)الصــادأ،  ــة عــن حقهــا فــي اســتقاللية سياســتها النقدي ــ  الســلطات النقدي ــدو ر(، وتتخل ، 2003)ال
24.) 

لتـ(ام قـانوني صـري  يحـدد مـن خاللـه سـعر يقـوم هـذا النظـام علـ  ا :currency boardمجلس العملة  -ثالثاً 
صرف العملة المحلية مقابـا عملـة أجنبيـة معينـة، وفـرع قيـود علـ  سـلطة ا صـدار لتغطيـة العملـة المصـدرة  
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 حتياطيـات الدوليـة يب ـي إلـ  توسـع رتبـاع أو انخبـاع فـي اابالكاما بالذهب أو بالنقد ا جنبي، لذا فإنَّ أي 
 (.2، 2006أو انكماش في عرع النقود وعل  التوالي)دوتاغوبتا واخرون، 

 الربط الناعم()المتوسط نظم الربط  2-1-2.
Intermediate Exchange Rate (soft peg):  

 تسم  هذا النظم بدرجات متباوتة من المرونة منها:     

تربط العملة المحلية للبلد في ظا هذا النظام بسـلة عمـالت :  Basket pegلعمالت الربط إل  سلة من ا  -أو ً 
تعبر عن أهم اليركاء التجـاريين والمـاليين لـذل  البلـد، وقـد يكـون الـربط لعمـالت معياريـة مثـا حقـوأ السـحب 

إذ  للعملـة، par valueحـوا سـعر التعـادا  ( 1%الخاصة، ويسم  لسعر الصـرف بالتقلـب بحـدود  ـتيلة )
 (.9 ،2011يتي  هذا النظام قدرًا محدودًا من المرونة للسياسة النقدية)الهنداوي،

Williamson: هي عبارة عـن مقتـرح تقـدم بـه  Target Zoneالمنطقة المستهدفة  -ثانياً 
يق ـي بو ـع ( 1)
( ويمنــع ±10%نطــاأ مســتهدف، ويحــدد ســعر الصــرف عنــد مســتو  معــين، لكــن يســم  لــه بالتقلــب بحــدود )

تقلب خار  هذا النطاأ المستهدف بواسطة التدخا في سوأ الصرف، إذ ينبغي أن يكون النطـاأ المسـتهدف ال
 (.1317-1318، 2007مرنًا يمكن تغيرا في حاا تحر  سعر الصرف خار  هذا النطاأ)خليا، 

سـية أو سـلة : يتم في ظا هذا النظام ربط العملة المحليـة مـع عملـة رتيCrawling Pegالربط ال(احف  -ثالثاً 
مـن العمـالت وتحـدد قيمـة تعــادا معينـة، وت عـدَّا قيمـة العملــة وفـأ هـذا النظـام تعــدياًل دوريـًا طبيبـًا، وهـو نظــام 

 مناسب للبلدان النامية التي تواجه ه(ات حقيقية ومعد ت ت خم متغيرة.
ال(احـف، لكـن يختلـف  : يماثا هـذا النظـام إلـ  حـد كبيـر نظـام الـربطCrawling Bandالنطاأ ال(احف  -رابعاً 

 (.2007، خلياعن سابقه بأن يكون التغيير في قيمة التعادا ي(حف في نطاأ حدود عليا ودنيا)
 

 .Floating exchange rate regimesنظم سعر الصرف المعوم  2-2.

 وهي: (2)تنقسم هذا النظم إل  ثالثة أقسام 
أ هذا النظام بظروف العرع والطلـب علـ  : يتحدد سعر الصرف وفPure Floatingالتعويم النقي 1-2-2.

 العملة ااجنبية من دون أي تدخا من السلطة النقدية.
: يماثـا هـذا النظـام التعـويم النقـي، لكـن يوجـد تـدخا مـن Impure Floatingالتعـويم غيـر النقـي  2-2-2.

 (.11، 2011الهنداوي، )فقط السلطة النقدية للحد من التقلبات العالية 
: تتدخا السلطة النقدية في ظا هـذا النظـام بتحديـد مسـتو  Managed Floatingم المدار التعوي 3-2-2.

معين لسعر الصرف، من ثم تعطـ  مرونـة لهـذا السـعر بـأن يتحـر  وفـأ قـو  العـرع والطلـب علـ  أن تتـدخا 
  .(21، 2009بايااغا، ) بهاالسلطات النقدية في سوأ الصرف للحد من التقلبات غير المرغوب 

                                                           
(1) )Oliver E. Williamson) )ميـهور حـات(  أمريكـي اقتصـادهـو عـالم   م( 1932 سـبتمبر 27ولـد فـي

 . 2009 عام  قتصاديةجات(ة نوبا في العلوم ا عل 
ـــد مـــن الت (2)  ,Bofinger) و ((Atish R. Ghosh, et.al., 2014, 8  : نظاااري   باصـــيا لم(ي

&Wollmeshauser, 2001, 4-5)).   

http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1932
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2009
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(، ا  Floatingي ع معظم الباحثين ا قسام الثالثة سابقة الذكر تحت عنوان سـعر الصـرف المعـوم )        
سـعر الصـرف فـي  نسام يو ـ  فـرأ مهـم جـدا، يتجسـد فـي ألهذا ا ق IMFان وصف صندوأ النقد الدولي 

د سـعر الصـرف مـن يتحـدد مـن خـالا البنـ  المركـ(ي أو الحكومـة، بينمـا يتحـد نظام الصرف المعـوم المـدار ظا
 . (Bofinger, & Wollmeshauser, 2001, 5)خالا السوأ في ظا نظامي التعويم النقي وغير النقي

   :Levy-Yeyati & Sturzenegger (LYS)نظمة الصرف البعلية وفأتصنيف أ 3-2.

نظـم  الصـرف، والـذي يعكـ  تصـنيبًا لـنظم أسـعار Levy-Yeyati & Sturzeneggerاقتـرح الكاتبـان        
سعار الصرف بحكم الواقع بدً  من نظم الصـرف المعلنـة عبـر الوثـاتأ الرسـمية، ويسـتند الكاتبـان إلـ  مجموعـة أ

بلد، حيث تقوم جميع هذا البلدان بتقـديم  183بيانات عن أسعار الصرف وا حتياطيات الدولية لعينة مكونة من 
 .1974-2000المدة  وخالا IMFتقارير بصورة منتظمة إل  صندوأ النقد الدولي 

 :(1)من خالا سلو  ثالثة متغيرات LYSإذ يتم التعرف عل  نظام الصرف البعلي في تصنيف       
    التغيرات في سعر الصرف ا سمي. 
     التقلب في تغيرات سعر الصرف ا سمي. 
    التقلبات في ا حتياطيات الدولية      .     
إن ا ســباب الكامنــة وراء اختيــار هــذا المتغيــرات هــي تعريبــات نظــم اســعار الصــرف فــي ا دبيــات والكتــب       

ا قتصــادية، إذ تقتــرن انظمــة الصــرف الثابتــة بتغيــرات كبيــرة نســبيًا فــي ا حتياطيــات الدوليــة ناجمــة عــن تــدخا 
لصـرف ا ســمي والحــد مـن تقلباتــه، بينمــا السـلطات النقديــة فـي ســوأ الصــرف بهـدف الحبــاظ علــ  ثبـات ســعر ا

في اسعار الصرف ا سمية مع احتياطيات دوليـة مسـتقرة  تتمي( انظمة الصرف المرنة بحدوث تقلبات كبيرة نسبياً 
 نسبيًا، ويع(  ذل  إل  التدخالت القليلة في سوأ الصرف ا جنبي من قبا السلطات النقدية.

هـذا المتغيـرات الـثالت مجتمعـًة يكبـي لتحديـد نظـام الصـرف الـذي  فـإن سـلو  LYSبالتالي وحسب منهج       
 يتبعه اي بلد بحكم الواقع.

يــتم التوصــا اليهــا بواســطة احتســاب متوســط القيمــة  فيمــا يخــص التغيــرات فــي ســعر الصــرف ا ســمي       
فهـو  الصـرف ا سـمي  المطلقة للتغيرات اليهرية فـي سـعر الصـرف ا سـمي، أمـا التقلـب فـي تغيـرات سـعر

ــاري ــارة عــن ا نحــراف المعي  & Levy-Yeyatiللنســبة المتويــة للتغيــرات فــي ســعر الصــرف ا ســمي) (2)عب

Sturzenegger, 2005, 1604-1608  .) 
الي فإن قياسـها يتطلـب ، وكما هو معروف فهي صعبة القيا ، وبالت  وأخيرًا، التقلبات في ا حتياطيات     

اهتمــام خــاص، ولالقتــراب قــدر ا مكــان مــن تقلــب ا حتياطيــات الدوليــة والــذي يعكــ  بــدورا مســتو  التــدخا فــي 
 سوأ الصرف ا جنبي من جانب السلطات النقدية، فإن ذل  يتحقأ عل  خطوتين:

                                                           
 Bunchmark )المعياريــة( يــةمــن أجــا حســاب هــذا المتغيــرات الــثالث يجــب التعــرف علــ  العملــة المرجع (1)

لم(يـد للبلد )مثاًل : العملة المرجعية للعراأ هي الدو ر ا مريكي( واستخدام سـعر صـرفها فـي عمليـة الحسـاب، 
,Levy-Yeyati & Sturzenegger, 2005من التباصيا انظر في: )

 
1607).   

و تقـارب بيانـات العينـة عـن وسـطها ا نحراف المعياري: هو أحد أهم مقـايي  التيـتت، يحـدد مـد  تباعـد أ (2)

 .الحسابي ويأخذ الصيغة التية:  
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 عل  النحو التي: Net reservesالخطوة ا ول : تحديد صافي ا حتياطيات 
 

 
       

تمثــا الوداتــع الحكوميــة لــد  المصــرف  تمثــا صــافي ا حتياطيــات، و   حيــث ان      
 تعبر عن سعر الصرف ا جنبي.  المرك(ي، بينما  

ــات الدوليــة  ــر اليــهري فــي ا حتياطي ــة: حســاب التغي ــدخا ا  الخطــوة الثاني ــة مــد  الت ــا لمعرف ليــهري مــن قب
 السلطة النقدية في سوأ الصرف ا جنبي وذل  باستخدام الصيغة التية:

 

 
(Ibid, 2005, 1608-1610) 

 (2-3-1جدول )

 Levy-Yeyati & F. Sturzenegger صنيف انظمة الصرو وفق  

   
Exchange rate regime de 

facto 

Low Low Low Inconclusive
(1) 

Low High High Floating Exchange  Rate 

High High High Managed Exchange Rate 

High Low High Crawling peg 

High Low Low Fixed Exchange Rate 

Source: Levy-Yeyati, E., & Sturzenegger, F. (2005).  "Classifying exchange rate 

regimes: Deeds vs. words" European economic review, 49, p1611. 

       

العليا والدنيا لمجموعة متغيـرات التصـنيف الـثالت لكـا مـن الحدود المرك(ية  (2-3-2)يو   الجدوا         
ـــوم  ـــوم المـــدار Floating Exchange Rateنظـــام الصـــرف المع  Managed، نظـــام الصـــرف المع

Exchange Rate نظـــام الصــرف الثابـــت ال(احــف ،Crawling peg  نظـــام الصــرف الثابـــت،Fixed 

Exchange Rateسا  القيمة المرك(ية ، والمقارنة تتم عل  أCentroid. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
ظام الصرف المطبأ مـن خـالا سـلو  )الحاسم( بو وح عل  ن عرف: إل  عدم امكانية التInconclusiveييير  (1)
 تجاا المتغيرات المستعملة.او 
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 (2-3-2الجدول )

 Levy-Yeyati & Sturzeneggerحدود متغيراا  صنيف 
 التقلباا في امحتياطياا الدولية

 

التقلب في  غيراا سعر الصرو امسمي  

 

 التغيراا في سعر الصرو امسمي

اسم نظام  

 الصرو
Max Centroid Min Max Centroid Min Max Centroid Min 

6.46 3.19 0.25 1.37 0.96 0.36 2.73 1.18 0.72 Float 

10.63 7.86 5.38 1.58 0.86 0.33 1.77 0.95 0.16 Managed 

7.53 4.29 0.35 1.44 0.50 0.24 1.05 0.53 0.02 Crawling 

11.02 7.51 5.65 0.66 0.00 0.00 0.63 0.00 0.00 Fixed 

Source Levy-Yeyati, E.,  & Sturzenegger, F., (2005).  "Classifying exchange rate 

regimes: Deeds vs. words" European economic review, 49, p1615. 

 (.2004-2012أنظمة وسياسات سعر الصرف في العراأ للمدة ) 3.
 .لدينار في العراأتحليا تطورات سعر صرف ا 1-3.

المركــ(ي العراقــي علــ  اســتقالليته فــي رســم  البنــ وحصــوا  2003بعــد أحــداث احــتالا العــراأ عــام          
عملية إعادة هيكلة ا قتصاد العراقي من  ، وبدء 2004لسنة  56وتنبيذ سياسته النقدية بموجب القانون رقم 

جه نحو اقتصاد السوأ، كان يتوجب علـ  صـناع السياسـة طار التو مرتك(ات قوية لهذا ا قتصاد في إ أجا بناء
النقديــة اللجــوء إلــ   نظــام ســعر صــرف يــتالءم مــع التطــورات ا قتصــادية الحاصــلة ويســتطيع تحقيــأ التحســن 

 وا ستقرار في قيمة الدينار العراقي.

ي(يد  ر الصرف مانظام صرف متعدد بلغت فيه أسعا 2003قبا عام  بعد أن يهد العراأ خالا المدة ما       
أســعار إعتمــدتها السياســة ا قتصــادية، فــي قبــاا ذلـ  كانــت هنــا  ســوأ موا(يــة للصــرف عــدت هــي  10 علـ 

بـالكثير مـن التيـوهات  ويم المطلأ مما أس  نظام صرف م ْعَتا  القاتدة في تحديد سعر الصرف، وفأ نظام التع
مركـ(ي مـ(اد العملـة ا جنبيـة لـيعلن إنتهـاء تطبيـأ ال أقـام البنـ  2003جراء التعددية الرسمية. في أواخـر عـام 

عتمـاد نظـام الصـرف المعـوم المـدار كمـا الثابتـة المتعـددة فـي العـراأ ومـا افر(تـه مـن تيـوهات، وانظم الصـرف 
المركـ(ي  يراف البنـ لب، ولكن تحت رقابة وا، حيث يتحدد سعر الصرف وفأ الية العرع والطde jureمعلن 

 سعر الصرف في ا قتصاد العراقي. لألهمية التي يح   بها

السياسـة  إذ أصب  م(اد العملة ا جنبية يمثا المجاا المناسب في تحديد سعر الصـرف الـذي ترغـب بـه        
للسياسـة  Intermediately Target وسـيطاً  أو هـدفاً  Nominal anchor سـمياً إ النقديـة وتعتمـدا مثبتـاً 

 ستقرار المستو  العام لالسعار والحد من ال غوط الت خمية.مثاًل باة تحقيأ هدفها النهاتي متالنقدية، بغي

ــد مــ(اد العملــة ا جنبيــة الســوأ المرك(         ســاليب السياســة النقديــة يــة للصــرف فــي العــراأ، وواحــدًا مــن أع 
 الم ثرة في إستقرار الطلب الكلي الم دي إلـ  إسـتقرار المسـتو  العـام لألسـعار، وخبـع معـد ت الت ـخم عبـر
التأثير المباير في نمو الكتلـة النقديـة والسـيطرة علـ  مناسـيب السـيولة، وقـد تمكـن مـ(اد العملـة ا جنبيـة مـن 
إيباع رغبة السوأ من العملة ااجنبية وسد إحتياجات القطاع الخاص لتمويا كافة استيراداته،  من معـد ت 

ة ا جنبيــة النهايــة للتقلبــات فــي ســعر صــرف توا(نيــة حافظــت علــ  نظــام مــالي مســتقر، بهــذا و ــع مــ(اد العملــ
. حيث سـاهم مـ(اد العملـة ا جنبيـة فـي تحقيـأ تـوا(ن 2003صرف الدينار التي عانت منها المدة ما قبا عام 
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ــة  ــة ا جنبيــة( والطلــب علــ  العملــة المحليــة )عــرع العمل مــابين عــرع العملــة المحليــة ) الطلــب علــ  العمل
مما قاد إل  تحسين واستقرار سعر صرف الدينار تجاا الدو ر خالا  (،26-27، 2007ا جنبية( ) اليبيبي، 

(، إذ ان هذا التحسن الحاصا في سعر صرف الدينار العراقي هو نتيجـة مبايـرة ل(يـادة 2004-2012المدة )
بطيـة ا حتياطيات الدولية لد  المصرف المرك(ي العراقي المتأتية أساسًا من جراء قيام ااخير بتنقيـد العواتـد الن

(، حيث بلغت ا حتياطيـات الدوليـة لـد  5، 2011صال ، مصدر الوحيد للعملة ااجنبية)للحكومة التي تمثا ال
والتـي تعـد غطـاء للعملـة العراقيـة  2012مليـار دو ر فـي نهايـة عـام  66المصرف المرك(ي العراقـي مـا يقـارب 

 (.KFI ،2012وساندة لقيمتها )المرك(ي، الم يرات المالية الرتيسية 

(، يالحــظ ارتبــاع 2004-2012أ(اء الــدو ر للمــدة ) (1)عنــد تتبــع مســارات تطــور ســعر صــرف الــدينار       
قيمة العملة العراقية بصورة كبيرة نسبيا بعد اليروع بتطبيأ م(اد العملـة ااجنبيـة ليبلـع سـعر الصـرف فـي عـام 

( حسب السعر في 0.000688231دو ر لكا دينار( حسب سعر م(اد العملة و) 0.000688705) 2004
ــــوا مــــن عــــام3-1-3الســــوأ المــــوا(ي الجــــدوا ) ــــد أن بلــــع ســــعر الصــــرف فــــي يــــهر ايل  2003 (، بع

المركـ(ي، ) قبا موعد تطبيأ م(اد العملة ااجنبية في يهر تيرين الثاني من العام نبسـه( 0.000457666)
 -2003 الــدو ر خــالا المــدة )ايلــوا:(، ان ا رتبــاع والتحســن فــي قيمــة الــدينار العراقــي أ(اء 13، ص2003
 ( في السوأ الموا(ي للصرف.50%( كان يقارب )2004

( حسـب سـعر مـ(اد 0.000680735ليبلـع ) 2005بعد ذلـ  عـاود سـعر صـرف الـدينار التـدهور عـام        
ــة و) ــًا وهــو نــاجم عــن 0.000679348العمل ( فــي الســوأ المــوا(ي للصــرف، ا  ان هــذا التــدهور يعــد طبيب

-2008ور ا و اع ا منيـة فـي تلـ  المـدة، حيـث عـاود ا رتبـاع والتحسـن بـوتيرة مسـتمرة خـالا المـدة )تده
-2012أما المدة المحصورة بـين ) .الموا(يةو ( في السوقين المرك(ية الذي يمثله م(اد العملة ا جنبية 2006
التحســن فــي قيمــة  أنَّ  ذإ( يــهد ســعر صــرف الــدينار اســتقرار ملحوظــًا فــي الســوأ المرك(يــة للصــرف، 2009

ــي للمــدة ) ــدينار العراق ــارب )2004-2012ال ــان يق ــالم(اد 24%( ك ــة ب ــة للصــرف متمثل ــي الســوأ المرك(ي ( ف
(، كمــا ان التحســن الــذي حــدث فــي قيمــة 3-1-3( فــي الســوأ الموا(يــة للصــرف الجــدوا)18%ومايقــارب )

                                                           
الصحيحة تقت ي و ع وحـدة واحـدة مـن العملـة نستهدف سعر صرف الدينار العراقي فإن الطريقة بما اننا  (1)

المراد ا فصاح عن سعر صرفها )الدينار( بالمقام والبسط يكون وحـدات لعملـة أخـر  )الـدو ر(، ولـي  مـا دأب 
عليه أحيانًا من استخدام سعر صرف الدو ر بينما المقصود هو الدينار ان قبوا ذل  يعد م ـلاًل وغيـر علميـًا 

ما ظهور سعر صرف الدينار بهذا الصـغر أ، أراع قياسية وتستخدمه أجه(ة ا عالم خط  ويصعب استخدامه اغ
ــدينار [ ــار 0.0006887)) 2004عــام مــثاًل بلــع ســعر صــرف ال يجــاد إويمكــن  ،ةفهــو حقيقــ دو ر لكــا دين
مـة ويكبـي أن نجـري بالقي لكنها غيـر علميـة ،(3-1-3ل  القيمة الياتعة كما في الجدوا )إمقلوب للوصوا ال

رف يـنخبع بينمـا الياتعة تقديرًا إلنحدارها مع ال(من ورسم النتيجة وستظهر ا يارة سالبة ومنحن  سعر الصـ
وهذا إنعكا  لإلستخدام غير العلمـي لمبهـوم سـعر الصـرف ويمكـن للقـاريء التأكـد مـن  ،سعر الصرف يتصاعد

ينار وهـو يتحسـن وترتبـع قيمتـه ( إذ يو   اليـكا حقيقـة سـعر الصـرف الـد3-1-1ذل  بالرجوع إل  اليكا )
 في هذا المدة من الدراسة.
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سبيا، و يأ نوعا ما من ظاهرة الدولرة التي يعاني العملة العراقية خالا هذا المدة (اد من ثقة ا فراد بالدينار ن
 منها ا قتصاد العراأ.

يمكن القوا بأن ا ختالف بين سعر الصرف في السـوأ المرك(يـة وسـعرا فـي السـوأ الموا(يـة للصـرف        
أصب  البارأ بين السعرين طبيف جدًا وهو مـا يت ـ   إذ(،  2004-2012بات يتالي  تدريجًا خالا المدة )

 (.3-1-1ن خالا اليكا)م
 

-2012إنَّ مــ(اد العملــة ااجنبيــة الــذي تمكــن مــن إيــباع الطلــب علــ  العملــة ااجنبيــة خــالا المــدة )       
الذي من  السياسـة  ( ، و جعله القاتد في تحديد سعر الصرف، وبالتالي ول  م(اد البن  المرك(ي الوعاء2004

تدخا لبرع اإلستقرار في قيمة الدينار العراقي متبوعًا باإلستقرار فـي المرك(ي العراقي قدرة عل  ال النقدية للبن 
 المستو  العام لألسعار والحد من معد ت الت خم. 

  (3-1-3) الجدول

 (2004-2012الموازي) قين الرسميفي السو الدومرمقابل  الدينار  طور سعر صرو

 السنواا

سعر 

صرو 

الدومر 

 في المزاد

سعر الصرو 

 الدينار

 مزادالفي 

 نسبة التغير

 السنوي %

لسعر صرو 

 الدينار

سعر 

صرو 

الدومر في 

السوق 

 الموازي

سعر الصرو 

 الدينار

في السوق 

 الموازي

 نسبة التغير

 السنوي %

لسعر صرو 

 الدينار

 ــــــــــــ 0.000688231 1453 ــــــــــــــ 0.000688705 1452 2004

2005 1469 0.000680735 (1.15) 1472 0.000679348 )1.29) 

2006 1467 0.000681663 0.13 1475 0.000677966 (0.20) 

2007 1255 0.000796813 16.89 1267 0.000789266 16.41 

2008 1193 0.000838223 5.19 1203 0.000831255 5.32 

2009 1170 0.000854701 1.96 1182 0.000846024 1.77 

2010 1170 0.000854701 0 1186 0.00084317 (0.33) 

2011 1170 0.000854701 0 1196 0.00083612 (0.83) 

2012 1166 0.000857633 0.34 1233 0.00081103 (3.00081) 

 المصدر:
 ( .بغداد: المديرية العامة لالحصاء واالبحاث.النيرات السنوية، . 2004-2012)البنك المركزي العراقي  

   

 

 

 

 

 



 
11 

 (3-1-1اليكا)

 (2004-2012الموازي للمدة)و ين الرسميفي السوقالدومر  مقابلالدينار سعرصرو   طور

 

 .(3-1-3)ردة في الجدوابا عتماد عل  البيانات الوا ينالمصدر : من عما الباحث

 
في خ م هذا كله ي ثار تسا ا مبادا ماهو نظام الصـرف المطبـأ فعـاًل مـن قبـا السياسـة النقديـة فـي          

، خصوصـًا وأن الـرأي السـاتد لـد  ومحـا جـدا مثيـراً (؟ إذ اصـب  هـذا ا مـر 2004-2012العراأ طواا المدة)
المركـ(ي العراقـي هـو ان نظـام الصـرف فـي العـراأ خـالا  نـ الببعع صناع السياسة النقديـة والمعلـن مـن قبـا 

( 1)هذا المدة هو نظام الصرف المعوم المدار
Managed float. 

 (.2004-2012. نظام الصرف البعلي في العراأ للمدة )2-3

انظمـة الصـرف البعليـة،  Levy-Yeyati & Sturzenegger (LYS)تصـنيف   انيسـتخدم الباحثـ        
نَّ هـذا التصـنيف يعتمـد فـي منهجيتـه علـ  تحركـات كـا مـن أيقـة نظـام الصـرف فـي العـراأ، إذ للكيف عن حق

                                                           
نصـًا صـريحًا يو ـ  نظـام الصـرف فـي  2004لعـام  56المركـ(ي العراقـي رقـم  البنـ لم يت من قـانون      (1)

من القانون السابأ، وفي الوقت  40العراأ، إ  أنَّ إلغاء متطلبات غطاء العملة المنصوص عليها وفأ المادة 
المركـ(ي العراقـي علـ  اهميـة ا حتياطيـات الدوليـة وحسـن ادارتهـا وا حتبـاظ  للبنـ القـانون الجديـد  نبسه تأكيد

بها، يبسر كا ذل  عل  أنه إعالن من قبا المرك(ي العراقي عن نظام سعر صرف أكثر مرونـة، ويمكـن وصـبه 
 (.87، 2007بـ)التعويم المدار()حسن، 

ا دورة أقامها عن "ا ستقرار المالي" أن نظـام الصـرف فـي العـراأ هـو كما أكد صندوأ النقد العربي خال        
 (.www.alittihad.ae، 2012نظام )معوم مدار()جريدة ا تحاد، 
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تكونـت احتياطيـات  إذ، وهذا يتالتم وواقع التجربة العراقية في هـذا المـدة، (1)سعر الصرف وا حتياطيات الدولية
نياء سوأ مرك(ية للصرف. البن دولية لد    المرك(ي العراقي، وا 

 (3-2-4جدوا)
 (2004-2008صنيف البعلي لنظام الصرف في العراأ للمدة من )الت

 السنواا

سعر 

 الصرو

E)) 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

 4 

 

 
5 

 

 
6 

Rt 

7 

(3 - 4 - 5) /1 

 
8 

7/ (6/1) 

Dec/2003 1772 ـــــــــــ 13.277 6705 15237.3 2846.5 41611.9 ــــــــــــ 

Jan/2004 1487 -16.083 43,238 2,847 10,346 7148 20.205 1.830 

Feb 1413 -4.976 42,907 2,847 20,260 7341 14.012 -1.288 

Mar 1419 0.424 42,792 2,837 37,361 7371 1.828 -2.345 

Apr 1440 1.479 42,781 2,842 31,092 7827 6.143 0.830 

May 1461 1.458 42,816 2,846 123,112 8351 -56.907 -11.600 

June 1458 -0.205 42,814 2,847 157,971 9042 -80.935 -4.203 

July 1460 0.137 42,826 2,849 686,448 10493 -442.788 -58.347 

Aug 1460 0 3,747,748 13,295,012 830,666 10773 -7108.171 -927.423 

Sept 1461 0.068 5,517,325 13,307,165 1,709,421 10843 -6501.889 82.165 

Oct 1460 -0.068 5,480,269 13,305,772 667,572 10778 -5817.174 92.259 

Nov 1460 0 7,542,408 13,447,429 1,724,761 11567 -5225.878 80.097 

Dec 1460 0 13,652,193 16,025,364 596,643 12219 -2034.119 402.867 

Jan/2005 1460 0 15,644,824 19,072,904 857,751 12905 -2935.500 -107.702 

Feb 1460 0 16,717,786 19,343,253 451,714 14046 -2107.658 93.657 

Mar 1461 0.068 16,294,539 9,913,612 723,470 13900 3872.318 621.583 

Apr 1465 0.273 14,382,170 7,831,833 422,027 13240 4183.146 32.670 

May 1469 0.273 15,938,264 26,821,610 1,548,039 13204 -8462.481 -1399.23 

June 1465 -0.2728 15,326,187 21,469,607 1,697,998 13837 -5352.503 345.99 

July 1472 0.477 15,161,286 27,370,394 1,705,170 13154 -9452.634 -434.103 

Aug 1477 0.339 13,290,711 27,698,424 792,218 13021 -10291.083 -93.826 

Sept 1476 -0.067 13,478,863 33,456,813 549,418 13189 -13907.430 -410.210 

Oct 1471 -0.338 14,645,273 13,713,248 1,773,894 13225 -572.310 1492.352 

Nov 1474 0.203 15,576,387 23,071,125 2,454,203 13464 -6749.620 -687.094 

Dec 1474 0 19,901,327 25,058,668 2,550,696 13795 -5229.333 166.436 

Jan/2006 1479 0.339 20,410,185 21,635,790 2,192,811 13890 -2311.302 311.792 

Feb 1477 -0.135 20,951,531 21,555,547 1,971,166 14140 -1743.522 60.456 

Mar 1477 0 21,572,133 24,485,765 3,275,358 14460 -4190.243 -255.573 

Apr 1478 0.067 22,161,004 22,794,431 2,769,548 14633 -2302.418 192.829 

May 1477 -0.067 22,023,200 23,425,316 2,007,251 15107 -2308.305 -0.594 

June 1477 0 20,232,311 26,440,090 774,200 15452 -4727.135 -236.487 

July 1477 0 20,790,779 28,068,537 1,002,512 15888 -5606.140 -84.020 

Aug 1477 0 22,942,452 28,278,226 2,606,361 15908 -5377.207 21.282 

Sept 1475 -0.135 23,328,457 29,740,669 2,541,015 15747 -6069.984 -64.321 

                                                           
ــد مــن التباصــيا انظــر فــي: ) (2) ,Levy-Yeyati & Sturzenegger, 2005( و )2-3لم(ي

 
1604-

1616.) 
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Oct 1471 -0.271 23,962,125 33,742,284 3,014,772 15876 -8698.117 -246.173 

Nov 1453 -1.223 22,226,562 33,421,717 1,750,660 16471 -8909.714 -19.605 

Dec 1391 -4.267 27,763,676 24,157,671 5,181,604 17521 -1132.709 686.053 

Jan/2007 1304 -6.254 26,579,566 23,683,759 3,214,658 17718 -244.517 70.513 

Feb 1286 -1.380 25,294,772 27,957,889 2,757,277 17154 -4214.925 -292.211 

Mar 1277 -0.699 24,730,999 32,096,800 1,747,438 17643 -7136.444 -219.020 

Apr 1271 -0.469 27,566,364 30,392,394 2,655,287 18466 -4312.601 204.389 

May 1262 -0.708 28,572,233 31,663,185 2,004,259 19450 -4037.409 18.941 

June 1256 -0.475 29,114,838 24,279,757 664,328 20423 3320.663 477.423 

July 1249 -0.557 31,926,221 24,957,336 1,742,620 19982 4184.359 53.116 

Aug 1240 -0.720 32,686,996 24,833,483 1,378,049 20115 5222.148 64.868 

Sept 1235 -0.403 31,822,737 23,434,516 457,266 20916 6421.825 73.954 

Oct 1232 -0.242 33,517,877 24,128,175 906,263 26227 6885.908 27.402 

Nov 1227 -0.405 35,502,946 27,242,642 1,940,349 27573 5150.737 -81.508 

Dec 1217 -0.814 40,196,715 4,265,761 3,582,638 28808 26580.374 953.620 

Jan/2008 1214 -0.246 37,968,363 24 2,729,863 29873 29026.751 103.347 

Feb 1210 -0.329 38,818,958 24 3,299,213 32544 29355.141 13.345 

Mar 1208 -0.165 41,150,945 24 3,641,712 33401 31050.669 63.040 

Apr 1203 -0.413 46,032,352 24 4,133,572 31606 34828.558 136.633 

May 1200 -0.249 46,407,174 24 7,120,291 33091 32739.049 -79.531 

June 1197 -0.25 51,426,385 24 1,432,552 36517 41765.922 327.347 

July 1193 -0.334 47,608,358 24 2,929,601 38347 37450.740 -141.448 

Aug 1187 -0.502 45,795,049 24 1,864,861 38482 37009.405 -13.730 

Sept 1180 -0.589 51,949,368 24 6,537,650 37031 38484.486 45.499 

Oct 1178 -0.169 50,321,942 24 4,785,401 38565 38655.786 5.458 

Nov 1175 -0.254 52,902,271 24 7,780,324 39801 38401.636 -7.763 

Dec 1172 -0.255 58,841,039 24 8,576,728 42859 42887.616 132.434 

 

0.656   =  المتوسط المطلق لــ  

 

 
 

26.285   = المتوسط المطلق لــ     

 

 المصدر: 

 .بغكككككداد: المديريكككككة العامكككككة لالحصكككككاء  النيـــــرات الســـــنوية، .(2003-2008) البنكككككك المرككككككزي العراقكككككي
 واالبحاث. 

 الباحثينو القيم في نهاية الجدول من عمل ( 8( و )7( و )2)عمدةاأل. 
 حظة مهمة: استخدم الباحثان لتطبيـأ هـذا ا سـلوب سـعر صـرف دينـار/ دو ر ولـي  سـعر صـرف مال

 ن التنبيـــذ يتطلـــب ســـعر صـــرف العملـــة المرجعيـــة  ،دينـــار كمـــا ورد فـــي مالحظـــة ســـابقة دو ر /
Bunchmark صا المقالةكما جاء في أ(LYS,2005 .) 
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( فـي العـراأ حيـث بلغـت  ،  ،  لـثالث )( قيم متغيرات التصنيف ا3-2-4يو   الجدوا )         
 (.2004-2008( عل  التوالي خالا المدة من )26.285، 2.359، 0.656)

ــة          ــيم المرك(ي ــيم مــع الق ــة هــذا الق ــي ســعر Centroidتعكــ  مقارن ــرات ف ــأ للتغي ، أن المتوســط المطل
وهاو يقتارم مان القيماة  0.656)حيـث بلـع ) (،2-3-1الجـدوا ) Highذو تغيـر عـالي   الصرف ا سمي 

(، أمـا بالنسـبة إلـ  التقلـب فـي تغيـرات سـعر الصـرف  2-3-2( الجـدوا )(0.53البالغـة  Centroid المرك(ية
-4الجـدوا )( 2.359الذي يعبر عنه باإلنحراف المعيـاري البالغـة قيمتـه خـالا مـدة التصـنيف ) ا سمي 

  High(، وهذا يعد تقلـب عـالي اي ـًا 2-3-2( الجدوا رقم )0.96(، بذل  فهو يقارب القيمة المرك(ية )2-3
بلغـــت قيمتـــه  إذ ، فيمـــا يخـــص المتوســـط المطلـــأ للتقلبـــات فـــي ا حتياطيـــات الدوليـــة 2-3-1)الجـــدوا )

(، 7.86البالغـة) رك(يـةيت   انها تقترب من القيمـة الملهذا المتغير  رك(ية( وبالمقارنة مع القيم الم26.285)
 .2-3-1)( و )2-3-2( و )3-2-4بذل  فهي قيمة ذات تقلبات عالية اي ًا انظر الجدوا )

مما تقدم وفي ظا ارتباع المتغيرات الـثالث للتصـنيف، يمكـن ا سـتنتا   علـ  أنَّ نظـام الصـرف البعلـي         
، وهـو 2-3-1)( هـو نظـام صـرف معـوم مـدار الجـدوا )2004-2008مـن )المطبأ فـي العـراأ خـالا المـدة 

 المرك(ي العراقي. طابأ النظام المعلن من قبا البن ي
 

 (3-2-5جدوا)
 (2009-2012التصنيف البعلي لنظام الصرف في العراأ للمدة من )

 السنواا

سعر 

 الصرو

E)) 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

 4 

 

 
5 

 

 
6 

Rt 

7 

(3 - 4 - 5) /1 
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7/ (6/1) 

Jan/2009 1170 ـــــــــ 41058.958 42528 5,255,560 24 53,294,566 ـــــــــ 

Feb 1170 0 51,298,022 24 4,823,363 42971 39721.910 -36.783 

Mar 1170 0 49,043,013 24 4,317,977 42033 38226.505 -40.716 

Apr 1170 0 48,310,969 24 3,710,468 42021 38120.065 -2.962 

May 1170 0 47,455,373 24 1,290,220 41980 39457.375 37.235 

June 1170 0 50,604,232 22 3,476,486 45151 40280.105 22.929 

July 1170 0 52,148,993 22 3,476,486 43445 41600.414 34.213 

Aug 1170 0 49,182,648 22 3,722,552 40951 38854.764 -73.942 

Sept 1170 0 49,147,164 22 700,956 41555 41406.996 72.919 

Oct 1170 0 50,079,485 2,106,847 735,913 42594 40373.269 -29.105 

Nov 1170 0 52,155,680 2,139,009 1,413,988 43645 41540.754 32.069 

Dec 1170 0 51,872,810 2,080,910 1,089,569 45270 41625.923 2.2831 

Jan/2010 1170 0 53,006,036 2,062,991 3,156,525 51742 40843.179 -20.229 

Feb 1170 0 51,182,418 2,034,307 1,769,845 42799 40494.244 -7.8901 

Mar 1170 0 51,353,305 2,015,273 3,216,928 43054 39419.747 -29.373 

Apr 1170 0 51,184,029 2,002,146 3,522,078 40665 39025.474 -10.714 

May 1170 0 48,398,972 1,956,988 395,305 40778 39356.135 9.5136 

June 1170 0 48,418,341 1,963,054 1,471,820 42985 38447.407 -26.073 

July 1170 0 49,970,260 2,019,799 943,804 44856 40176.629 47.067 

Aug 1170 0 51,695,171 2,002,889 1,259,267 45177 41395.739 31.798 

Sept 1170 0 57,052,721 2,065,646 1,119,896 45920 46040.323 120.286 

Oct 1170 0 54,652,956 2,083,393 722,080 46316 44314.088 -43.982 
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Nov 1170 0 56,493,424 2,025,281 2,666,480 46825 44274.925 -0.989 

Dec 1170 0 59,252,271 2,044,156 1,384,344 48327 47712.624 85.896 

Jan/2011 1170 0 60,288,221 2,073,279 3,535,996 53810 46734.141 -23.689 

Feb 1170 0 59,281,170 2,088,026 3,237,235 49924 46116.161 -13.436 

Mar 1170 0 58,727,716 2,104,551 3,313,988 48369 45563.399 -12.954 

Apr 1170 0 63,073,466 2,151,619 1,631,295 53014 50675.685 123.66 

May 1170 0 63,959,670 2,124,820 3,469,713 52572 49884.732 -17.456 

June 1170 0 63,413,689 2,124,397 3,246,814 53295 49608.955 -6.1374 

July 1170 0 62,884,549 2,122,472 822,701 54630 51230.235 35.592 

Aug 1170 0 67,177,786 2,141,002 3,478,340 55350 52614.054 29.636 

Sept 1170 0 66,023,132 2,080,316 5,074,022 55420 50315.208 -48.593 

Oct 1170 0 67,558,573 2,105,084 2,734,176 56950 53606.250 69.478 

Nov 1170 0 67,997,843 2,059,502 2,354,410 58228 54345.240 15.182 

Dec 1170 0 71,410,911 2,031,415 5,947,820 58698 54215.107 -2.6148 

Jan/2012 1168 -0.170 70,553,556 2,051,826 7,996,352 56209 51802.549 -48.088 

Feb 1166 -0.171 72,077,654 2,058,361 4,485,493 56594 56203.945 91.459 

Mar 1166 0 67,776,615 2,034,855 2,800,627 56537 53980.388 -45.811 

Apr 1166 0 70,500,254 2,051,125 2,692,298 59768 56395.223 49.802 

May 1166 0 68,655,349 1,997,828 2,692,298 59596 54858.681 -29.976 

June 1166 0 75,189,855 1,998,278 7,021,037 60872 56750.034 37.004 

July 1166 0 71,269,895 1,995,275 6,435,236 60366 53893.125 -54.723 

Aug 1166 0 73,974,082 2,011,135 3,777,898 60583 58477.743 88.554 

Sept 1166 0 71,442,875 2,040,066 3,031,408 59879 56922.299 -29.936 

Oct 1166 0 79,729,591 2,037,923 10,508,384 60747 57618.596 13.558 

Nov 1166 0 75,336,736 2,029,893 4,766,201 61364 58782.711 22.344 

Dec 1166 0 82,001,306 2,033,095 6,777,269 64391 62770.962 75.782 

 

0.00   =  المتوسط المطلق لــ  

 

 
 

10.46   = المتوسط المطلق لــ     

 المصدر:

 .لمديرية العامة لالحصاء واالبحاثبغداد: ا، النيرات السنوية .2009-2012)) البنك المركزي العراقي. 
 ينو القيم في نهاية الجدول من عمل الباحث( 8( و )7( و )2)عمدةاأل. 

 

        

لعــراأ حيــث ( فــي ا ،  ،  ( قــيم متغيــرات التصــنيف الــثالث )3-2-5يو ــ  الجــدوا رقــم )        
 (.2009-2012( عل  التوالي خالا المدة من )10.46، 0.034، 0.00بلغت )

، ان المتوسط المطلأ للتغيرات في سعر الصـرف Centroidالمرك(ية  القيمتعك  مقارنة هذا القيم مع         
لقيمااة المركزيااة اطااابق ، وهااو ي0.00)، حيــث بلــع )2-3-1)الجــدوا ) Lowذو تغيــر مــنخبع   ا ســمي 
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Centroid  أمــا بالنســبة إلــ  التقلــب فــي تغيــرات ســعر الصــرف  ا ســمي 2-3-2( الجــدوا )(0.00البالغــة ،)
(، 3-2-5( الجـدوا رقـم )0.034الذي يعبر عنه با نحراف المعياري البالغة قيمته خالا مدة التصنيف ) 

  Low(، وهــذا يعــد تقلــب مــنخبع اي ــا 2-3-2رقــم ) ( الجــدوا0.00بــذل  فهــو يقــارب القيمــة المرك(يــة )
بلغـــت قيمتـــه  إذ (، وفيمـــا يخـــص المتوســـط المطلـــأ للتقلبـــات فـــي ا حتياطيـــات الدوليـــة 2-3-1الجـــدوا )

(، 7.86( وبالمقارنة مـع القـيم المرك(يـة لهـذا المتغيـر يت ـ  انهـا تقتـرب مـن القيمـة المرك(يـة البالغـة)10.46)
 .2-3-1)( و )2-3-2( و)3-2-5مة ذات تقلبات عالية انظر الجدوا رقم )بذل  فهي قي

، مـع ارتبــاع ، كــذل  انخبـاع قيمــة  ممـا تقـدم فــي ظـا انخبــاع قيمـة المتوســط المطلـأ لــــ         
بحكم الواقع في العراأ خالا المدة مـن ، يمكن ا ستنتا   بأنَّ نظام الصرف المطبأ   المتوسط المطلأ لـــــ 

ف عـن النظـام المعلـن مـن ، بـذل  فهـو يختلـ 2-3-1)( هو نظام صرف ثابـت الجـدوا رقـم )2012-2009)
 المرك(ي العراقي. قبا البن 

 (.2004-2012استن(اف ا حتياطيات الدولية وان باط السياسة المالية في العراأ ). 3-3

 ار واستن(اف ا حتياطيات الدولية.استقرار سعر صرف الدين 1-3-3.

 Dis monetizing   and  Non-financial depthفي ظا نظام مالي يبتقر بيدة للتطور         
وارتباع السيولة المصرفية واسعار الباتدة الموجهة اداريًا تكون القنوات المعتادة  نتقاا أثر السياسة النقدية 

المرك(ي العراقي  داة ااساسية المتاحة أمام البن حد كبير. بالتالي، فإن ااإل  القطاع الحقيقي غير فاعلة إل  
هي التدخا في سوأ الصرف ا جنبي، إذ أنَّ سعر الصرف الثابت عاد بالباتدة عل  ا قتصاد العراقي 

 (.19، 2013)صندوأ النقد الدولي، 

المرك(ي العراقي  البن ا مبايرة المحافظة عل  سعر صرف ثابت ومستقر تحقأ من خال  نَّ إ  أ        
باستبداا العملة ودخوا العملة الجديدة للتداوا، وما  قته من قبوا عام حيث توافر اامان وصعوبة الت(وير 
والتالعب بحقوأ حامليها، مما (اد من الطلب عل  الدينار العراقي الجديد وعدا خ(ينا جيدا للقيمة)البن  

عن قيام المصرف المرك(ي بتنظيم م(اد العملة و خ ج(ء كبير من العملة (، ف اًل 13، ص2003المرك(ي، 
بلغت و وأ الصرف، ااجنبية من أجا تحقيأ توا(ن حقيقي بين الطلب والعرع عل  العملة ااجنبية في س

مليون دو ر  6108، ارتبعت ال  2003مليون دو ر لعام  293المرك(ي من العملة ااجنبية  مبيعات البن 
المرك(ي من العملة  البن . استمر هذا ا رتباع في مبيعات 1984.6%، بنسبة ارتباع بلغت 2004م في عا

بالمقارنة مع عام  696%مليار دو ر بنسبة ارتباع تقارب  48مايقارب  2012ا جنبية حت  بلغت في عام 
لة ا جنبية في الم(اد (، يو   الجدوا اي ًا نسبة مبيعات المرك(ي العراقي من العم3-3-6الجدوا ) 2004

، 66%( ما يقارب 2004-2012بلع متوسط هذا النسبة للمدة ) وال  ا حتياطيات الدولية التي بحو(ته 
 2012، اخيرًا في عام  77%بما يقارب  2009و 2005في ما بلغت هذا النسبة في أعل  مستو  لها عام 

المرك(ي  للبن (اف ا حتياطيات الدولية ، هذا النسب المرتبعة تو   مد  استن73%بلغت هذا النسبة 
 العراقي للدفاع عن استقرار سعر صرف الدينار أماًل في تحقيأ ا ستقرار السعري.
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 (3-3-6الجدول ) 

 مليار دو ر (2003-2012المركزي العراقي للمدة ) للبن مزاد العملة امجنبية 
 

مبيعاا النسبة 

 لالحتياطياا

% 

امحتياطياا 

 الدولية

 البن يعاا مب
المركزي من العملة 

 في المزاد

 البن مشترياا 
المركزي من العملة 

 من المزاد

 البن  مشترياا
المركزي من العملة 

من وزارة المالية   

 السنواا

13.8 0.0211 0.293 0.001 0.9 2003 

0.65 9.3957 6.108 0.05 10.352 2004 

0.77 13.5197 10.462 0.076 14.854 2005 

0.62 18.0122 11.175 0.11 18 2006 

0.52 30.1633 15.98 1.413 26.7 2007 

0.52 48.8096 25.869 0.35 45.5 2008 

0.77 43.8849 33.992 0.013 23 2009 

0.72 49.9392 36.171 0.004 41 2010 

0.66 59.7073 39.798 0.003 51 2011 

0.73 66.5052 48.649 0.004 57 2012 

 المصدر:

 بغكككككداد: المديريكككككة العامكككككة لالحصكككككاء ، النيـــــرات الســـــنوية (.2004-2012. )رككككككزي العراقكككككيالبنكككككك الم
 واالبحاث.

خا با ستقرار السعري : ما هي القيود التي تولد ميوا ت خمية ت  في خ م ذل  يثار التسا ا التي        
حافظة عل  استقرار سعر صرف المرك(ي العراقي يستن(ف قدرًا كبيرًا من ا حتياطيات الدولية للم البن وتجعا 

 تية.وا الباحثان تبسيرا في البقرة الالدينار؟ هذا ما يحا

 ثبات سعر صرف الدينار وان باط السياسة المالية في العراأ. 2-3-3.

يموا ا نباأ الحكومي في العراأ، كما هو الحاا في الدوا النبطية الناميـة ااخـر ، بيـكا أساسـي عـن        
المركـ(ي العراقـي للحصـوا علـ  مبـالع  البنـ ات النبطية، حيث تبـادا الحكومـة العملـة ا جنبيـة مـع طريأ ا يراد

 كافية من العملة المحلية لتمويا انباقها في الداخا، في هذا الحاا تتوسع القاعدة النقدية تبعًا لهذا اللية.

 : أ مرحلتينفي ا قتصاد العراقي وفيمكن توصيف ا نباأ الحكومي واستيعابه      

ــاجرة  ــة للمت ــ  الســلع القابل ــاتع عل ــي الب ــب الكل ــ : ان الطل ــي  Tradableااول ــر ف ــدا التوســع الكبي ــذي يول ال
ا نباأ الحكومي وفي جانبه الجاري )ا ستهالكي( يتم ايـباعه عـن طريـأ ا سـتيرادات التـي تعنـي  ـمنًا (يـادة 

ت خمية تقيد اهداف السياسة النقدية فـي الحبـاظ علـ   الطلب عل  العملة ا جنبية ،ا مر الذي يقود ال  ميوا
المرك(ي العراقي عبر  خ مبالع كبيرة  للبن ا ستقرار السعري وت(يد من تكلبة سياسة التدخا في سوأ الصرف 
 ( .1، 2012من ا حتياطيات الدولية، وبالتالي استن(اف هذا ا حتياطيات )صال ، 

خــدمات  )ارا ــي، ســكن،Non tradableلخــدمات غيــر القابلــة للمتــاجرة الثانيــة: الطلــب الكلــي علــ  الســلع وا
ــة، ــراً  مجــاري، اداري ــة عــرع وغيرهــا كثي ــة للمتــاجرة ذو مرون ــر قابل ــي للســلع الغي ــاتج المحل ــدما يكــون الن (، فعن
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ع منخب ة جدًا في ااجا القصير فبعد نقطة معينة من ت(ايد الطلب الكلي عل  هذا السلع تبـدأ أسـعارها باإلرتبـا
ا نبـاأ الحكـومي الـداخلي يتحـدد  أنَّ  إذ ومن ثم تنعدم مرونة العرع عند الوصوا ال  أقص  طاقـة إنتاجيـة، و

 نقديًا في بادئ اامر ثم يتحدد محتواا الحقيقي في  وء المستو  العام لألسعار وعبر المعادلة التية:

 

 وباعادة ترتيب المعادلة نحصا عل :

 
 حيث ان:      

 : الناتج المحلي الحقيقي من السلع والخدمات غير القابلة للمتاجرة. 
 : ا نباأ الحكومي الداخلي بالعملة المحلية: الدينار.

 : المستو  العام لألسعار.
 : ج(ء من ا نباأ الخاص المرتبط با نباأ الحكومي الداخلي.

 : ج(ء من ا نباأ الخاص المرتبط بالناتج الحقيقي من السلع والخدمات غير القابلة للمتاجرة.

 
وبذل  تصب  المعادلة  fال  ثابت اي ًا وليكن  ثوابت يمكن ان يخت(ا المقدار  و  وبما ان        
 كالتي: 

 
في ا جا القصير فان المستو  العام    yت البسيطة، وفي ظا افتراع ثبات بموجب هذا المعاد         

التغير النسبي في القاعدة النقدية المحب(ة با نباأ  نَّ أ أيلالسعار يتغير بتغير ا نباأ الحكومي الداخلي، 
 (.111-113، 2012الحكومي يساوي مستو  التقلب السعري )بريهي، 

 خمية في العراأ ناجمة عن فاتع الطلب الكلي عل  السلع القابلة للمتاجرة بذل  فإن الميوا الت        
المتولد من التوسع با نباأ الحكومي بميا نحو ا نباأ الجاري )ا ستهالكي ( الذي يتم ايباعه عن طريأ 

بتغير في ا ستيرادات، كذل  تبدأ ال غوط الت خمية بالتصاعد عند (يادة الطلب الكلي واقتران هذا ال(يادة 
 (.90، 2012بنيته لمصلحة السلع غير القابلة للمتاجرة )جور ، 

ان اسعار السلع غير القابلة للمتاجرة في الدوا النامية تكون ادن  منها في الدوا  لي  بخاف         
، هذا يعني ان متوسط ا جر يميا Balassa-Samuelsonالمتقدمة الغنية او الصناعية وهو ما يعرف بأثر 

جر العاما في قطاع السلع القابلة للمتاجرة يتحدد بموجب قيمة ا نتاجية أ نَّ إذ أل  التساوي عبر القطاعات ، ا
الحدية في هذا القطاع منه ينتقا هذا ا جر ال  قطاع السلع غير القابلة للمتاجرة ذي ا نتاجية الحدية 

 (.258-259، 2012يهي، المنخب ة بهذا ترتبع اسعار السلع غير القابلة للمتاجرة )بر 
ا إ  أنَّه هنال  مبارقة في ا قتصاد العرقي، حيث اصبحت اسعار السلع غير القابلة للمتاجرة تماثا م        

، عل  Balassa-Samuelsonالعراأ اصب  يخ ع لما يعرف باثر  نَّ هو عليه في البلدان المتقدمة، إذ إ
 عالي ا ستهال  ومحدود النمو في قطاعاته السلعية والخدمية. الرغم من كون ا قتصاد العراقي اقتصاد ريعي
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المبارقة ا خر  هي ان العراأ اصب  يستورد بيكا كبير الخدمات والمهارات والمتطلبات الخدمية مثا         
، يراء السكن خار  خارجية التي كانت متوافرة محليًا، خدمات اليركات ا منية)اتساع الخدمات الطبية ال

عراأ، قيام يركات اجنبية بتنبيذ مياريع اسكان وجلب مستل(مات العما والبناء، ف اًل عن لوا(م البنية ال
التحتية واساسياتها ومتطلباتها وكثير من المهارات (. كا هذا الخدمات والمتطلبات تعد ج(ء كبير من السلع 

ات قابلة للمتاجرة يتم ايباع الطلب الكلي والخدمات غير القابلة للمتاجرة لكن في العراأ تحولت ال  سلع وخدم
عل  هذا السلع عبر ا ستيراد الكثيف، وبالتالي فانها اخذت تخ ع لقانون السعر الواحد، هذا ا مر يولد 
 غوط ت خمية وقيد عل  ا ستقرار السعري في العراأ ناجم عن نمو ا نباأ الحكومي وعل  الخصوص يقه 

، ف اًل عن ا نخباع اليديد في انتا  السلع غير القابلة للمتاجرة القادرة عل   التيغيلي في الموا(نة العامة
منافسة مثيالتها من ا ستيرادات، ا مر الذي ي دي ال  ال غط أكثر عل  تكلبة سياسة التدخا في سوأ 

 (.3،  2012الصرف واستن(اف الم(يد من ا حتياطيات الدولية )صال ،
بير الحاصا في ا نباأ الحكومي مع ميا عالي لالنباأ ا ستهالكي عل  حساب إنَّ التوسع الك          

ا نباأ ا ستثماري، في ظا اقتصاد عراقي يرتك( عل  القطاع النبطي بيكا أساسي وتدهور وا   في 
القطاعات السلعية ا خر ، من يأنه ان يولد طلب كلي م اعف  خم عل  السلع والخدمات القابلة وغير 

 ة للمتاجرة.القابل
نَّ تمويا ا نباأ الحكومي في العراأ والتوسع به   يتطلب تحجيم الدخا القابا للتصرف، ذل  انه أإذ        

يموا من ا يرادات النبطية ولي  كما في الدوا المتقدمة حيث يموا ا نباأ الحكومي بالدرجة ااسا  من 
ير المبايرة عل  السلع، وبالتالي   ينخبع الطلب الكلي ال راتب المبايرة عل  الدخوا الخاصة وال راتب غ

ب(يادة تمويا ا نباأ الحكومي في العراأ با عل  العك  من ذل ، فان الطلب الكلي الحكومي وغير الحكومي 
 (.95-96، 2012يرتبع عند التوسع في ا نباأ العام ، مما يباقم ويثير ال غوط الت خمية )جور ، 

فان إيباع هذا الطلب يتم بواسطة ا ستيرادات للسلع القابلة للمتاجرة والج(ء الكبير المتحوا بالنتيجة         
من سلع غير قابلة للمتاجرة ال  سلع قابلة للمتاجرة كما مو   انبًا، إذ يرتبط تمويا هذا ا ستيرادات 

ستقرار في سعر صرف بسياسة التدخا في سوأ الصرف التي يتبعها المصرف المرك(ي العراقي لتحقيأ ا 
الدينار المب ي ال  ا ستقرار السعري والحد من ال غوط الت خمية، لكن عل  حساب استن(اف ج(ء كبير من 

المرك(ي يوميًا في سوأ الصرف عبر عمليات  البن ا حتياطيات الدولية من العملة ا جنبية، وما لم يتدخا 
 تظهر  غوط ت خمية عالية تخا با ستقرار السعري.السوأ المبتوحة متمثلة بم(اد العملة ا جنبية س

مما تقدم يمكن ا ستنتا  بوجود إتساأ بين الموا(نة العامة من جهة وتراكم واستن(اف وا حتياطيات        
الدولية من جهة أخر ، فالتوسع با نباأ الحكومي يستن(ف ا حتياطيات الدولية و(يادة اإليرادات النبطية 

 تراكمها.
المرك(ي  للبن ( التال(م بين ا نباأ الحكومي ومبيعات م(اد العملة ا جنبية 3-3-7يو   الجدوا )      

في  2004مليار دو ر عام 22  ( ، ويلحظ ان ا نباأ الحكومي يقدر بحوالي 2004-2012العراقي للمدة )
مليار دو ر ،  6لعراقي ما يقارب المرك(ي ا للبن حين بلغت مبيعات م(اد العملة ا جنبية كونه نافذة التدخا 

 49ال  ما يقارب  2012 واخذت مبيعات المرك(ي العراقي من العملة ا جنبية با رتباع حت  وصلت في عام 
مليار دو ر لسحب فاتع السيولة وامتصاص فاتع الطلب عل  العملة ا جنبية المتولد من (يادة ا نباأ 

 مليار دو ر. 95قارب الحكومي الذي بلع في ذل  العام ما ي
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يأخذ  إذالعملة ا جنبية وا نباأ العام،  ( العالقة القوية بين مبيعات م(اد3-3-2يو   اليكا )        
التغيرات في ا نباأ  نَّ   ا نباأ العام نبسه، مما يعني أتجاا منحن  مبيعات م(اد العملة ا جنبية اتجاا منحنا

 .اد العملة ا جنبيةالحاصلة في مبيعات م(  العام هي التي تقود ال  التغيرات
 

 

 (3-3-7)الجدول 
 ( مليار دومر2004-2012المركزي من العملة امجنبية ) البن  طور امنتاق العام ومبيعاا 

 

المركزي  البنكمبيعاا 

 من العملة في المزاد
 السنواا *امنتاق العام

6.108 21.693 2004 

10.462 20.944 2005 

11.175 34.551 2006 

15.98 40.826 2007 

25.869 49.759 2008 

33.992 58.515 2009 

36.171 71.38 2010 

39.798 80.821 2011 

48.649 94.996 2012 

 المصادر:

 ( .بغداد:  ،النيرات السنوية .2004-2012)البيانات الخاصة بمبيعات العملة، البنك المركزي العراقي
 البحاث.وا المديرية العامة لالحصاء

دائرة بغداد:  ،الموا(نة العامة (.2004-2012) .وزارة الماليةالبيانات الخاصة باالنفاق العام،  -
 .، السنوات، الدائرة االقتصاديةالموازنة

 * تم تحويا قيمة ا نباأ العام من الدينار إل  الدو ر بموجب سعر الصرف في السوأ الموا(ية. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3-3-2)الشكل   
 (2004-2012المركزي من العملىة امجنبية في المزاد للمدة ) البن  طور امنتاق العام ومبيعاا 
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 (.3-3-7با عتماد عل  البيانات الواردة في الجدوا ) ينالمصدر: من عما الباحث

 
 

 .ةـــج نهاتيــــنتات 4.

البعلـي( ونظـام الصـرف المعلـن عنـه يت   من خالا البحث بأن هنا  تباين مابين نظام الصرف بحكـم الواقـع ) .1
 المرك(ي. للبن عبر الوثاتأ الرسمية وكتابات المس ولين الرسميين 

تحسن سعر صرف الدينار العراقي خالا مدة الدراسة رافقـه اسـتقرارًا نسـبيًا فـي المسـتو  العـام لألسـعار وخبـع  .2
سـمي والمـوا(ي، كـا ذلـ  تحقـأ معد ت الت خم، ف اًل عن تاليـي البـرأ مـابين سـعر الصـرف فـي السـوأ الر 

 المرك(ي العراقي عل  أداة سعر الصرف وعدا مثبتًا إسميًا للتوقعات الت خمية.  البن نتيجة لتركي( 
المركـ(ي العراقـي إلـ  إفتقـار النظـام المـالي فـي العـراأ  البنـ يعود سبب التركي( عل  أداة سعر الصرف من قبـا  .3

رتباع السيولة المصرفية،  يباع السلع بيـقيها القابلـة إل  التطور وا  ف اًل عن  عف مرونة الجها( ا نتاجي وا 
 وغير القابلة للمتاجرة عبر ا ستيراد الكثيف.

عل  الواقع العراقـي، بـأنَّ نظـام الصـرف الـواقعي  LYSإت   من خالا تطبيأ تصنيف نظام الصرف البعلي لـــ  .4
أنَّ نظام الصـرف  ظام الصرف المعلن، إ ابأ ن( وهو يط2004-2008هو نظام الصرف المعوم المدار للمدة )

(، وبـذل  فهـو يختلـف عـن نظـام الصـرف 2009-2012الثابت هو النظـام المطبـأ بحكـم الواقـع خـالا المـدة )
 المعلن عبر الوثاتأ الرسمية خالا المدة نبسها.

القاعـدة ا نتاجيـة، ف ـاًل إنَّ نظام الصرف الثابت بحكم الواقع فر ه التركيب الريعي لالقتصاد العراقي، و ـعف  .5
عن التوسع الكبير في ا نباأ التيغيلي عل  حساب ا نباأ ا سـتثماري، هـذا كلـه فـرع قيـودًا علـ  السياسـة 
النقدية للدفاع عن مستو  سعر الصرف طالمـا ذلـ  ممكنـًا فـي ظـا وجـود احتياطيـات دوليـة ومرونـة عاليـة فـي 

 ، وتحقيأ استقرارًا نسبيًا في المستو  العام لألسعار.إستخدامها لتثبيت سعر صرف الدينار العراقي
ــا هــذا  .6 ــة العامــة وتموي ــاأ ا ســتثماري للموا(ن ــ  حســاب اإلنب ــاأ التيــغيلي عل إنَّ ا ســتمرار فــي التوســع باإلنب

 البن اإلنباأ عن طريأ ا يرادات النبطية، ي دي ذل  إل  تعميأ التقلبات السعرية مما يبرع كلبة عالية عل  
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علــ  اســتقرار ســعر الصــرف  رة مــن ا حتياطيــات الدوليــة للحبــاظ(ي العراقــي متمثلــة بإســتن(اف أجــ(اء كبيــالمركــ
 المتبوع با ستقرار السعري، ف اًل عن إ عاف فاعلية السياسة النقدية.
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