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 المستخلص

 ،يعاني االقتصاد العراقي من أحادية مصدر دخل متمثل بالنفط، ورغم البحث والدعوات المتصاعدة التيي هديدإ ىلين هنوييا مصيادر اليدخل      

في قيمة الدينار العراقيي هجياا اليدوالر ايمريكيي، واييادات متفاوهية فيي عير    اوهنويا القاعدة االنتاجية، لكن االقتصاد العراقي شدد انخفاض

خر. وبدذا يمكن طرح مشكلة البحث بالتساؤالت االهية: هل هوجد عالقة بيين معيد  آنقود، وارهفاعات متفاوهة في معدالت التضخم من عام ىلن  ال

التضخم وكل من عر  النقود وسعر الصرإ؟ وهل أن طبيعة هذا العالقة ايجابية لكيال المتيييرين ام ال؟ وهيل لدميا هيمعير معنيوم علين معيد  

 التضخم؟ 

يددإ البحث ىلن هحديد طبيعة العالقة بين معد  التضخم وكل من عر  النقود وسعر الصيرإ. والتعيرإ علين أن التيييرات فيي عير        

 النقود وسعر الصرإ هؤدم ىلن هييرات في أسعار السلا والخدمات، الذم ينعكس علن التييرات في معدالت التضخم.

والعالقية بينديا، ميا االسيتعانة بايسيلوم الكميي المتمثيل  ،يعتمد البحث علن المندج االسيتنباطي مين حييث التحلييل والتولييت للمتيييرات     

ديا هتمثيل فيي أن لكيل مين عير  ي لى. وكانت أهم االستنتاجات التي هولل (SPSS 23)باالنحدار الخطي المتعدد باستخدام البرنامج االحصائي 

في ظل أوضاع االقتصاد العراقي المتمثلة في جمود الجداا االنتاجي وهعطيله،  الضمني( )المخفضفي هيذية التضخم  اوسعر الصرإ أعرالنقود  

بوادر  وعدم قدرهه علن مواكبة الزيادات المتتالية في االنفاق العام، ايمر الذم يترهب عليه هفوق الطلب الكلي علن العر  الكلي ومن عم ظدور

 التضخم.  ظاهرة
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Abstract 

      The Iraqi economy suffers from a single source of income represented by oil, despite the increasing 

research and calls aimed at diversifying sources of income and diversifying the production base, but the Iraqi 

economy witnessed a decline in the value of the Iraqi dinar against the US dollar, and increases in the supply 

money, etc. Thus, the problem of research can be posed by the following questions: Is there a relationship 

between the inflation rate and the money supply and the exchange rate? Is the nature of this relationship 

positive for both variables or not? Do they have a significant impact on inflation? 
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      The aim of the research is to determine the nature of the relationship between the rate of inflation and the 

supply money and the exchange rate. And to recognize that changes in the money supply and the exchange 

rate lead to changes in prices of goods and services, which are reflected in changes in inflation rates. 

           The research depends on the deductive approach in terms of analysis and characterization of the 

variables and the relationship between them, using the quantitative method of multiple linear regression using 

the statistical program (SPSS 23). The most important conclusions were that both the money supply and the 

exchange rate have an effect on feeding inflation (implicit reduction) under the conditions of the Iraqi 

economy of stagnation of the production system and its disruption, and its inability to keep up with 

consecutive increases in public spending, Total demand on the overall supply and then the emergence of signs 

of inflation. 

                                                                                         

Key words: inflation, Iraq, money supply, inflation, exchange rate, inflation. 

                     

 المقدمة 

شييدد االقتصيياد العراقييي هييييرات متسييارعة فييي العديييد ميين       

مندا التضخم وعر  النقيود وسيعر   ،المؤشرات االقتصادية الكلية

الصيرإ، مميا ادإ ىليين اييادة االهتميام بدييذا المتيييرات مين ق بييل 

الباحثين المعنييين بالشيمن االقتصيادم وليناع القيرار االقتصيادم 

متبادلة الستدداإ مؤشيرات حقيقيية دا وعالقتدا الئ للوقوإ علن أدا

وبقاء االقتصياد العراقيي يعتميد هساهم في هحقيق التنمية المستدامة.  

ورغييم علين مصييدر دخييل أحييادم متمثيل فييي االيييرادات النفطييية، 

والدعوات المتصاعدة التي هددإ ىلن هنويا مصيادر اليدخل   البحث

فيي   اخفاضيوهنويا القاعدة االنتاجية، لكن االقتصاد العراقي شدد ان 

قيمة الدينار العراقي هجاا الدوالر ايمريكي، وايادات متفاوهية فيي 

عر  النقود، وارهفاعات متفاوهة في معدالت التضخم من عام ىلن 

مشيكلة البحيث بالتسياؤالت االهيية: هيل أن هكون  أخر. وبدذا يمكن  

هوجد عالقية بيين معيد  التضيخم وكيل مين عير  النقيود وسيعر 

ة هذا العالقة ايجابية لكال المتيييرين ام ال؟ الصرإ؟ وهل أن طبيع

 وهل لدما همعير معنوم علن معد  التضخم؟ 

 

 هدف البحث: 

 يددإ البحث ىلن:     

وكيل مين   ،التولل ىلين طبيعية العالقية بيين معيد  التضيخم -

 عر  النقود وسعر الصرإ. 

التعرإ علن أن التييرات في عر  النقيود وسيعر الصيرإ  -

أسعار السلا والخيدمات، اليذم يينعكس   هؤدم ىلن هييرات في

 علن التييرات في معدالت التضخم.

 أهمية البحث: 

 هوضيح:  فيهتجلن أهمية البحث         

المفاهيمي للمتيييرات االقتصيادية الكليية قييد البحيث،   اإلطار -

 .والتضخمالمتمثلة في عر  النقود وسعر الصرإ 

أم هوضيييح وجديية نظيير  ،النظييرم لدييذا المتييييرات اإلطييار -

 المدارس االقتصادية عن المتييرات االقتصادية قيد البحث. 

هوضيح طبيعة العالقة بين هذا المتييرات من خال  العالقيات  -

الكمية باستخدام أسلوم التحليل االقتصادم القياسي باسيتخدام 

                                                                                                                                                                     .                      (SPSS)البرنامج االحصائي 

 

 فرضية البحث: 

 هكمن فرضية البحث في:      

فيي كيل مين   أن طبيعة العالقة بين معد  التضخم والتيييرات       

الصرإ عالقة طرديية، ولدميا هيمعير معنيوم   وسعرعر  النقود  

 (.2016 -2000علن معد  التضخم في العراق للمدة )

 

 منهجية البحث: 

يعتمييد البحييث عليين المييندج االسييتقرائي ميين حيييث التحليييل        

والتوليييت للمتييييرات والعالقيية بيندييا، مييا االسييتعانة بايسييلوم 

نحييدار الخطييي المتعييدد باسييتخدام البرنييامج الكمييي المتمثييل باال

 . (SPSS 23)االحصائي 
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 هيكلية البحث: 

قُسييم البحييث عليين أربعيية محيياور، هطييرق المحييور ايو  ىليين      

المفاهيمي للمتييرات االقتصادية الكلية المتمثلة في التضخم   اإلطار

 اإلطيارعنن الثياني بتوضييح    وقدالصرإ،    وسعروعر  النقود  

النظرم لكل من التضخم وعر  النقود وسعر الصرإ، في حيين 

هطرق المحور الثالث ىلن هطور كيل مين التضيخم وعير  النقيود 

وُكرس المحور  (،2016 -2000وسعر الصرإ في العراق للمدة )

الرابا علن قياس وهحلييل العالقية بيين التضيخم وكيل مين عير  

البحييث بييبعض االسييتنتاجات  واختييتم النقييود وسييعر الصييرإ.

 والتوليات. 

المفوواهيمي للمتريوورات ااقتصووادلة الكليووة  اإلطووارالمحووور الو : 

 الصرف.  وسعرالمتمثلة في التضخم وعرض النقود 

 أواً: مفهوم التضخم وأسبابه. 

فمندا من يستند ىلين االسيبام التيي   ،لقد هعددت مفاهيم التضخم     

، نذكر البعض منديا ىلن أعراضههؤدم ىلن حدوعه ومندا من يستند  

 (.   583، ص1982خليل:: )باآلهي

 

 مفهوم التضخم .1 

يُعيرإ عليين أنييه االرهفيياع الشيديد والمسييتمر فييي المسييتوإ العييام  

علن أنيه الحالية التيي هينخفض   (Crowther)وقد عرفه    لألسعار.

 أم يحدث ارهفاع في ايسعار.   ،فيدا قيمة النقود

علين أنيه اييادة فيي  (Grolden weiser)وقد ُعرإ من قبل      

كمية النقود المتداولية التيي ييتم مبادلتديا بالسيلا والخيدمات بمعيد  

 أسرع من عر  السلا.

علن أنه الحالة التي هكيون فيديا  (F. W. Paish)كما عرفه         

هتزايد ايادة  -هقريباً الدخو  الشخصية النقدية كلدا –الدخو  النقدية 

 ية، وليس باإلمكان مقاومتدا. أسرع من الدخو  الشخصية الحقيق

علين أنيه حالية مين   (Einzig)وقد ُعرإ التضيخم مين قلبيل         

يكون فيدا التوسا في القيوة الشيرائية أميا سيبباً أو نتيجية   ،االختال 

 الرهفاع مستوإ ايسعار.

عليين أنييه الحركييات  (Emile James)فييي حييين عرفييه        

القابلة لالنعكاس، والناهجة  المستمرة وغير  ايسعار،المتصاعدة في  

 عن فائض في الطلب عن طاقة العر .  

د         حييدوث الفييائض فييي الطلييب عيين طاقيية  التضووخموعليييه يًعيي 

 العر  بشكل مستمر يترهب عليه ارهفاع مستمر في ايسعار. 

 

 

 اسباب التضخم  .2

ايادة حجيم االنفياق الكليي وهفوقيه علين العير  الكليي للسيلا   -أ 

في الطلب ينعكس في ايادة معيدالت  اوالخدمات، مما يولد فائض

 .(294 ، ص2014:)الجنابيالتضخم. 

هيؤدم   ،ايادة أسعار عوامل اإلنتاج وأسعار المنتجيات الندائيية  -م

ن ىث ىلن ارهفاع ايسعار، الذم يطلق عليه بتضيخم التكلفية، حيي

الزيادة في أسعار عوامل اإلنتاج هحدث نتيجة ىلن ايادة معدالت 

معيدالت االربياح   واييادة  ،أسعار االسيتيرادات  وارهفاعايجور  

 .(297-296نفسه: ص  )المصدرمن قلبل أربام العمل. 

ي واالقتصيادم واالجتمياعي ئ وجود االختال  الديكليي أو البنيا  -ت

ه اييادة غيير طبيعيية فيي والسياسي في ام اقتصياد يترهيب عليي

كمييية عيير  النقييود وسييبباً فييي اإلدارة النقدييية والمالييية غييير 

الرشيدة، ايمر الذم يؤدم ىلن ارهفاع ايسعار، وكل هذا ييرهبط 

بتعيياظم مشييكلة اليييذاء نتيجيية لتبيياطؤ اإلنتيياج الزراعييي وهزايييد 

االعتميياد عليين الخييارج السييتيراد المييواد اليذائييية، فضييالً عيين 

ي ميوارد النقيد ايجنبيي مين الصيادرات و هيدفق رأس الزيادة في

غير كياإ  لمواجدية الزييادة السيريعة فيي الطليب   ،الما  للداخل

علن االستيرادات الناجمة عن الزيادة فيي معيد  النميو السيكاني 

والجدود المبذولة لعملية التنمية والتحديث الصناعي التي هسيعن 

  .(84، ص1980الدو  النامية. )اكي:  اليدا

 

 ثانياً: مفهوم عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه. 

 مفهوم عرض النقود.  -1

هختلت مفاهيم عير  النقيود علين وفيق اخيتالإ النظرييات        

 (.291-290، ص2007المفسرة له، وهي: )عبد الحميد: 

يُطليق علين عير   ، ىذ1M() الضييقالنقيود بيالمفدوم  أ( عير 

ويتملت من لافي العملة   ،النقود بالسيولة النقدية الذم يُعبر عندا

 الطلب(.  )هحتقي التداو  مضافاً ىليه الودائا الجارية 

الذم يُعبر عنيه بالسييولة   M)2(م( عر  النقود بالمفدوم الواسا  

 الضييقالمحلية االجمالية، فيتكون مين عير  النقيود بيالمفدوم  

)1M ) مضييافاً ىليييه الودائييا غييير الجارييية والمتمثليية فييي ودائييا

 لودائا االدخارية أو الزمنية. التوفير وا

مين عيير   ويتكيون، M)3(ت( عير  النقيود بيالمفدوم ايوسيا 

مضافاً ىليه الودائا الحكوميية وأم   M)2(النقود بالمفدوم الواسا  

 ألو  نقدية أخرإ، ويُطلق عليه بالسيولة العامة.  

ومن هنا فمن الزيادة في كمية عر  النقيود فيي أم اقتصياد         

بددإ هحقيق أهداإ التنمية االقتصادية، هؤدم ىلن ارهفاع ايسعار، 
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عالقة بين الذم يترهب عليه انخفا  في قيمة النقود، لكون طبيعة ال

، 1988المستوإ العام لألسيعار وقيمية النقيود عكسيية. )الشيمرم: 

، وانخفا  قيمة النقود قد ينيتج عين ارهفياع سيعر ليرإ (72ص

العملة المحلية هجاا العملة االجنبية، ايمر الذم يدعونا ىلن التطرق 

 ىلن مفدوم سعر الصرإ. 

 

 العوامل المؤثرة في عرض النقود.  -2

: )الرفيعييهي:  لعوامل المؤعرة فيي عير  النقيود بياآلهتمثل ا      

 .(77 -72، ص2007

 صافي الموجودات الجنبية:  -أ

 ،هُع د من العوامل الرئيسة المؤعرة في عر  النقود في الدو  كافية

والسيييما هلييت التييي هحتييل التجييارة الخارجييية أهمييية كبيييرة فييي 

 اقتصاداهدا ومندا العراق. 

وهُعبر ايادة لافي الموجودات ايجنبية عن حدوث فائض في       

ميزان المدفوعات الكلي، وقد يكون ناهجاً عين ليادرات سيلعية او 

ن ن العياملي ي خدمية او هحويالت رأسمالية رسمية من العميا  المحليي

في الخارج، أو هدفق رؤوس ايموا  ايجنبية ىلين اليداخل ليير  

قابلديا اييادة ه هنفيذ عملية التنمية واالستثمار، وهذا الزيادة ال بيد أن 

مماعلية لدييا فييي الودائييا الحكوميية والعمليية المصييدرة ىليين التييداو  

 خارج البنت المركزم، ويترهب علن ذلت ايادة في عر  النقود. 

 لمحلي. اائتمان ا -ب

( الجدياا المصيرفي سيواء علين )مديونيية  عنيه بحقيوقيُعبر         

ن الزييادة فيي االئتميان ىالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث  

المحلي هؤدم ىلن ايادة كميية عير  النقيود، اليذم يترهيب عليديا 

 في عر ارهفاع المستوإ العام لألسعار، أم يكون له أعر هوسعي 

 النقود.  

ت رأس الموووا  وااحتياطوووات وصوووافي الموجوووودات حسوووابا -ت

 الخرى. 

يكون همعير رأس الميا  الميدفوع واالحتياطيات ليدإ كيل مين        

البنييت المركييزم والمصييارإ التجارييية فييي عيير  النقييود هييمعيراً 

سلبياً، ين رأس الما  المدفوع واالحتياطات يعني حجب جزء مين 

 النقود عن التداو . 

لموجييودات ايخييرإ التييي يمثييل الفييرق بييين أمييا لييافي ا       

الموجودات ايخرإ والمطلوبات ايخرإ، فيعني انخفاضيدا اييادة 

 في عر  النقود، وايادهدا هعني انخفا  عر  النقود  

 

 

 ثالثاً: مفهوم سعر الصرف والعوامل المؤثرة فيه.   

 مفهوم سعر الصرف.  -1

خير آيمثل سعر الصيرإ السيعر النسيبي لعملتيين، أو بتعبيير        

مقومة بعملة دولة أخرإ. كميا يمكين أن يُنظير   ،قيمة عملة دولة ما

 .(1435، ص1994: )خليلىلن سعر الصرإ من ناحيتين هما: 

هُمثل عيدد الوحيدات النقديية مين العملية ايجنبيية   الناحية الولى   

الالامة القتناء وحدة نقدية واحدة من العملة المحلية، ويطليق علييه 

فتُعبير عين عيدد   الناحيوة الثانيوةالصيرإ المحليي(. أميا    )سيعربي  

الوحدات النقدية من العملة المحليية الالامية للحصيو  علين وحيدة 

ويُسييمن بييي )سييعر الصييرإ نقدييية واحييدة ميين العمليية ايجنبييية، 

 ايجنبي(. 

دوليياً فيي الوقيت  اويُع د سعر الصرإ المحلي ايكثير اعتميادً        

الحاضير، فعنيدما هقييوم أيية دولية بتحليييل اقتصيادها هسيتخدم سييعر 

لرإ عملتدا وليس سعر لرإ العميالت لليدو  ايخيرإ، لكيي 

هحصييل عليين نتييائج أقييرم ىليين واقييا اقتصييادها، فانخفييا  سييعر 

إ المحليي فيي اقتصياد أم بليد يعنيي انخفيا  قيمية العملية الصر

حالية االعتمياد  وفييالمحلية، مما يترهب عليه ارهفاع في ايسيعار. 

علن سعر الصيرإ ايجنبيي للتعبيير عين االقتصياد المحليي، فيمن 

 ،انخفا  سعر الصرإ ايجنبي يعني ارهفاع قيمة العملية المحليية

كيون النتييائج غيير دقيقيية. ومين عيم انخفييا  ايسيعار، وعييادة ميا ه 

   .(7، ص2017)حسن: 

 

 العوامل المؤثرة في سعر الصرف.  -2

 (286-284، ص2012العوامل ااقتصادلة: )الرفيعي:  -أ

د ميين العوامييل المدميية  عوورض النقووود والعلووا عليهووا: - يُعيي 

والمؤعرة في سعر الصرإ، حيث هوضح النظرية الكالسيكية 

إ العييام لألسييعار وجييود عالقيية بييين عيير  النقييود والمسييتو

بالنسبة نفسدا واالهجاا، ومن عم انخفيا  قيمية النقيود، ايمير 

 الذم يترهب عليه ارهفاع سعر الصرإ المحلي. 

يؤعر في سيعر الصيرإ مين خيال  التيمعير فيي   سعر الفائدة: -

ميزان المدفوعات، فارهفاع سعر الفائيدة الحقيقيي يحفيز علين 

جذم العملة ايجنبية، أم اييادة عير  العملية ايجنبيية فيي 

الداخل، الذم يترهب عليه انخفا  قيمتدا، ومين عيم انخفيا  

 سعر الصرإ. 

ييؤعر فيي سيعر الصيرإ مين خيال  هعيديل أو   سعر الخصم: -

ر سعر الصرإ في المعامالت المصرفية، فعنيد هخفييض ي هيي 

سعر الصرإ االجنبي، فمنه يعمد ىلين سياسية هخفييض سيعر 
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الخصم في سوق الصرإ، ايمر الذم يمدد ىلن جذم رؤوس 

االموا  ايجنبية التي هعميل علين هحسيين سيعر الصيرإ عيم 

 انخفا  جانب المديونية عن الدائنية في ميزان المدفوعات.   

أن ارهفاع معد  التضخم في اقتصاد ما ييؤدم   عد  التضخم:م -

ىلن انخفا  القيوة الشيرائية للعملية المحليية ليذلت االقتصياد، 

 ومن عم انخفا  سعر لرفدا.

يتمعر سعر الصرإ في حالة مييزان   :ميزان المدفوعاتحالة   -

فمن سعر   ،المدفوعات همعيراً واضحاً، ففي حالة حدوث فائض

خفا  بسيبب هفيوق حقيوق الدولية علين الصرإ يستمر باالن 

جنبية في سيوق ديوندا، ايمر الذم يزيد من عر  العملة اي

الما ، وبالمقابل اييادة الطليب علين العملية المحليية مين قبيل 

 ايجانب، وبذلت يتجه سعر الصرإ نحو االنخفا .  

 

: همعير المواانة العامة علين سيعر الصيرإ هيمعيراً الموازنة العامة

فزيادة االنفاق الحكومي نتيجة يهباع سياسية هوسيعية ييؤدم كبيراً،  

ىليين ارهفيياع المسييتوإ العييام لألسييعار، ايميير الييذم يترهييب عليييه 

انخفا  القيوة الشيرائية للعملية المحليية، ومين عيم انخفيا  سيعر 

 لرفدا. ويحدث العكس في حالة اهباع سياسة انكماشية. 

 

 العوامل غير ااقتصادلة -ب

باالضطرابات واإلشاعات والحروم، فضالً عن خبرة هتمثل         

المتعاملين فيي سيوق الميا  وقيوهدم التفاوضيية، حييث هيؤعر علين 

قطياع الصيناعة  والسييماأغلب القطاعات في االقتصاد لتلت لدولية 

والتجارة الخارجية، وبذلت يتعر  االقتصاد ىلن انعدام االسيتقرار 

 نتيجة الرهفاع معدالت التضخم. ،وفقدان الثقة بعملته

 

 

النظري لكول مون التضوخم وعورض النقوود   اإلطارالمحور الثاني:  

 وسعر الصرف.

 أواً: التضخم من وجهة نظر المدارس ااقتصادلة. 

 التضخم من وجهة نظر المدرسة الكالسيكية.  -1

هرإ المدرسة الكالسيكية أن التضخم يُع د ظاهرة نقدية بحتة،         

وندا ناهجة عن ارهفاع معد  الطلب المتولد عن الزيادة فيي كميية لك

ما متاح من نقود في التداو ، ايمر الذم يترهيب علييه ارهفياع فيي 

المستوإ العيام لألسيعار، وذليت بسيبب اعتقيادهم أن حجيم اإلنتياج 

عابت عند مستوإ التشييل الكامل من ناحية، وسرعة هيداو  النقيود 

، 2014ميين ناحييية عانييية. )النسييور:  عابتيية فييي ايجييل القصييير

 (192ص

 التضخم من وجهة نظر المدرسة الكينزلة.  -2

فسييرت المدرسيية الكينزييية التضييخم ميين خييال  العالقيية بييين        

دت التضيخم علين أنيه هضيخم  الطلب الكليي والعير  الكليي، وعي 

طلب، أم ايادة في مقدار الطليب الكليي هجياا العير  الكليي، أم 

كليي مين السيلا والخيدمات عين مواكبية االنفياق قصور العير  ال

النقدم الكلي بشقيه العام والخاص. ين الجداا االنتاجي غير ميرن 

  .(270مصدر سابق، ص :)الشمرمعند مستوإ التشييل الكامل. 

  النقودلة.التضخم من وجهة نظر المدرسة  -3

هبنت المدرسة النقودية أو ما يطلق عليدا بمدرسة شيكاغو من        

دا  جدييد أفكيار المدرسية الكالسيييكية، وحاوليت هفسيير التضيخم بعيي 

نتيجة للنمو غير المتواان بين كمية عر  النقيود وحجيم اإلنتياج، 

الزييادة فيي حجيم اإلنتياج،   النقود هفوق  كمية عر أم الزيادة في  

د ايسيعاروالذم بدورا يؤدم ىلن ارهفياع مسيتويات   . ومين هنيا يُعي 

فرييد ميان( التضيخم ظياهرة نقديية   )ملتونالنقوديون وفي مقدمتدم  

 .(638 -637، ص1990بحتة. )الدليمي: 

 

 ثانياً: عرض النقود من وجهة نظر المدارس ااقتصادلة.

 علووىمدرسووة الكالسوويكية. )عوورض النقووود موون وجهووة نظوور ال -1

 .(17، ص2019ومحمد: 

يرإ الكالسيت أن التييرات في كميية عير  النقيود ال ييؤعر        

علن ايسعار النسبية للسيلا والخيدمات وىنميا ييؤعر علين ايسيعار 

المطلقة ىم المستوإ العام لألسعار. ومعنن ذلت أن سيعر أم سيلعة 

الوقت نفسه، أما المسيتوإ  يتمعر بالعامل النقدم والعامل السلعي في

 العام لألسعار يتمعر بالعامل النقدم فقط. 

فيشييير  )معادليييةوهوضييح المدرسييية الكالسييييكية بمعادلتيديييا        

رلدة( وجود عالقية طرديية بيين كميية عير  النقيود ومعادلة اي

والمستوإ العام لألسعار ما عبات كل من حجم المعامالت وسيرعة 

ادلة فيشر، وعبات كل من الدخل والرغبة هداو  النقود من جانب مع

رلييدة النقييدم( ميين جانييب معادليية اي )التفضيييللالحتفيياظ بييالنقود 

 النقدية. 

وبناًء علين ذليت أن حجيم المعيامالت هيو اليذم يحيدد كميية         

ن التييير فيي ىعر  النقود الواجب هوافرها فيي االقتصياد، حييث 

ه اييادة أو نقصياناً فيي عر  النقود اييادةً أو نقصياناً يترهيب عليي

ايسعار وبالنسبة نفسدا علن التوالي من دون أم هيمعير علين حجيم 

 اإلنتاج أو التشييل.   
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  الكينزلة.عرض النقود من وجهة نظر المدرسة  -2

هرإ المدرسة الكينزيية أن اليتحكم فيي كميية عير  النقيود         

يكون من قلبل السلطة النقدية، فبإمكيان السيلطة النقديية اييادة كميية 

عر  النقود لمواجدة الزيادة في التفضيل النقدم، وذلت للمحافظة 

 علن استقرار سعر الفائدة. 

أم كينز، أم أنه ال عر  النقود متييراً خارجياً وفقاً لر  ويُع د       

يتحدد في أطار السوق النقدم، فكمية عر  النقود عديمة المرونية 

بالنسبة للتييرات في سعر الفائدة، أم أن عر  النقيود عابيت مدميا 

   .(21 -20ص  نفسه:هيير سعر الفائدة. )المصدر 

 عرض النقود من وجهة نظر المدرسة النقودلة.  -3

ة التييي أنطلييق مندييا النقوديييون وفييي هتمثييل الفكييرة االساسييي         

في هحديد عر  النقود مين   مان(  )ملتون فريدمقدمتدم االقتصادم  

أن هحقيق االستقرار االقتصادم يتطلب ايادة عر  النقيود بنسيبة 

عابتة ومستقرة هتفيق ميا معيد  النميو االقتصيادم، ويمكين التعبيير 

 .(29 -28، ص 2019ومحمد:  علن: )باآلهيعندا  

 

 
Δ𝑀

Δ𝑌
 = 1   →  M =F (y) 

 ن: ىىذ        

 ∆𝑴  )يمثل التيير في عر  النقود )الزيادة   في عر  النقود : 

 ∆𝒀  االقتصادم عنه بالنمو: يمثل الدخل الذم يعبر. 

  

ة للتييير الحقيقيي فيي عر  النقود دالية هابعيومعنن ذلت أن كمية  

هتوافيق ميا الدخل. لذلت فمن نمو عير  النقيود بمعيدالت مسيتقرة 

معدالت النمو االقتصادم هكون من مسؤولية السلطة النقديية. وهيذا 

يعني أن )ملتون فريد مان( أعطن اهتميام لعير  النقيود بيدالً مين 

 الطلب علن النقود.

    

 ثالثاً: سعر الصرف من وجهة نظر المدارس ااقتصادلة

هوجد العديد من المدارس االقتصادية فسرت سعر الصرإ، ومندا  

 .(47 - 44، ص2017:)عنجاص:االهي

 نظرلة تعاد  القوة الشرائية.   -1 

هعياد  القيوة   وفقياً لنظرييةيُحدد سعر لرإ أم عملة محلية         

الشييرائية اسييتنادً ىليين القييوة الشييرائية للعمليية المحلييية فييي السييوق 

هذا النظرية أن التييرات التيي هحيدث فيي سيعر  ايجنبية، وهوضح

للعمليية المحلييية، ولكيين  الصييرإ سييببدا هيييير فييي القييوة الشييرائية

التييرات التي هحدث في سعر الصرإ ال هؤعر فيي القيوة الشيرائية 

للعملة المحلية، أم أن العالقة السببية هرجا ىلن التييرات في القيوة 

ليديا مين هيييرات فيي سيعر الشرائية للعملة المحليية وميا يترهيب ع

 الصرإ. 

 نظرلة تعاد  أسعار الفائدة. -2

هربط هذا النظرية بين سعر الصرإ وسعر الفائيدة، فضيالً          

عن أندا هتمحور في الترابط الموجود بيين السيوق النقيدم وأسيواق 

الصرإ ايجنبي من خال  المبدأ المتمثل في أن أسعار الفائدة ال بد 

جيل. وعلين وفيق هيذا وان هؤعر في نسبة هييير سيعر الصيرإ اآل

ذم يوظت أمواله في خارج بلدا لكون فييه النظرية فمن المستثمر ال

سعر الفائدة مرهفا مقارنة ما نظيرا في بلدا سوإ لن يحصل علن 

معد  عائد أعلن من الذم يحصل عليه في بلدا، ين االختالإ فيي 

العائد الذم يحصل عليه يجب هعويضه من خال  الفرق بين السيعر 

 جل للعملة.  الفورم والسعر اآل

 لمدفوعات.نظرلة ميزان ا -3

يُع د ميزان المدفوعات العامل الحاسم في هحديد سعر ليرإ         

العملة المحلية، لكونه يُمثل المصدر ايساس لطلب البلد علن العملة 

ايجنبية وعر  العملة المحلية. ويتحدد سعر الصيرإ مين خيال  

المركييز المييالي الخييارجي لميييزان المييدفوعات. ففييي حاليية حييدوث 

ن الميدفوعات، فمنيه يُشيير ىلين اييادة فيي الطليب فائض فيي مييزا

ايجنبي علن العملة المحلية الذم يؤدم ىلن ارهفاع القيمة الخارجية 

للعملة المحلية، النخفا  عر  العملة المحلية في سوق الصيرإ 

ايجنبي مقابل العملة ايجنبية. ويحيدث العكيس فيي حالية وحيدوث 

 عجز فيه.

        

   

عووور معوود  التضووخم وعوورض النقووود وسووعر المحووور الثالووث: ت

 ( 2016 -2000الصرف في العراق للمدة )

( أن الناهج المحلي االجمالي بايسيعار 1حظ من الجدو  )نال        

(، ىذ بليي  2016-2000الجارييية قييد حقييق نمييواً متزايييداً للمييدة )

بعيد أن كيان قيد بليي   2016( ملييار دينيار عراقيي عييام 203870)

. أم بلي  حيوالي أربعية 2000مليار دينار عراقيي عيام  (  50214)

. وهذا النمو ال يُع د نمواً حقيقياً بل 2000امثا  ما كان عليه في عام  

نمواً نقدياً، الذم يعكسه النمو الحالل في النياهج المحليي االجميالي 

( 199477، ىذ بليي  )2007بايسييعار الثابتيية باعتميياد اسيياس عييام 

( 112209)بعيد أن كيان قيد بليي   2016 ملييار دينيار عراقيي عييام

، فضيالً عين أنيه يوضيح التضيخم 2000مليار دينار عراقيي عيام  



 

 
23 

 

K. U. C. J.                        Year th5    2020    2Issue    5Vol.    
 

 العالقة بين التضخم ....... –م. د. افتخار أ.      27–17    صفحات           

 الجارية. النقييدم الحالييل فييي مقييدار النيياهج المحلييي االجمييالي بايسييعار 

 

 ( / مليار دلنار عراقي 2016-2000عرض النقود والتضخم وسعر الصرف في العراق للمدة ) :   (1جدو  ) 

 المترير 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة 

الناتج  

المحلي  

  اإلجمالي

بالسعار  

 الجارلة 

 

 

 

(1 ) 

الناتج  

المحلي  

  اإلجمالي

بالسعار  

الثابتة  

بأساس  

2007 

 

(2 ) 

المخفض الضمني  

 2007بأساس 

 (  )التضخم

(Y) 

(1 ( ÷ )2)  = 

 

 

 

(3 ) 

 معد  النمو 

% 

 

 

 

 

 

 

(4 ) 

 عرض النقود 

)1(M 

 

 

(x1) 

 

 

 

(5 ) 

 معد  النمو 

% 

 

 

 

 

 

 

(6 ) 

 سعر الصرف 

 

 

 

(x2) 

 

 

 

(7 ) 

 معد  النمو 

% 

 

 

 

 

 

 

(8 ) 

2000 50214 112209 44.7 - 1728 - 0.3108 - 

2001 41315 114191 36.1 (19.2 )% 2159 24.9 % 0.3108 0 

2002 41023 104823 39.1 8.3 % 3014 39.6 % 1764 5674.6 % 

2003 29586 66398 44.4 13.5 % 5774 91.5 % 1896 7.4 % 

2004 53235 101845 52.2 17.5 % 10149 75.7 % 1453 (23.3 )% 

2005 73534 103551 71.0 36.0 % 11400 12.3 % 1469 1.10 % 

2006 95588 309390 87.3 22.9 % 15460 35.6 % 1467 (0.13 )% 

2007 111456 111456 100.0 14.5 % 21721 40.5 % 1255 (14.4 )% 

2008 157026 120627 130.1 30.1 % 28190 29.7 % 1193 (4.9 )% 

2009 130643 124703 104.7 (19.5 )% 37300 32.3 % 1170 (1.9 )% 

2010 162065 132687 122.1 16.6 % 51743 38.7 % 1170 0 

2011 217327 142700 152.2 24.6 % 62474 20.7 % 1170 0 

2012 254225 162588 156.4 2.7 % 63736 2 % 1166 (0.3 )% 

2013 273588 174990 156.3 (0.06 )% 73831 15.8 % 1166 0 

2014 266420 175335 175.3 12.1 % 72692 (1.5 )% 1188 1.8 % 

2015 199716 182051 109.7 (37.4 )% 65445 (9.9 )% 1190 0.16 % 

2016 203870 * 199477 * 102.2 (6.8 )% 70733  * 8 % 1190 0 

 

 (. 2016 -2000( / واارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، دائرة الحسابات القومية، )2و 1بيانات العمود ) -المصدر: 

 (.2016 -2000السنوية، دائرة االحصاء وايبحاث، ) العراقي النشرةالبنت المركزم  ( /7و 5)بيانات العمود 

 أُحتسب من قبل الباحثة.  ( /8و 6و 4و 3)بيانات العمود 

 هعني أرقام سالبة.  ) (ايرقام بين قوسين 
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د  اما فيما يتعلق بالمخفض الضمني للناهج المحلي االجمالي الذم يُعي 

أحييد المؤشييرات التييي يُعتمييد عليدييا لقييياس معييد  التضييخم فييي أم 

(. أن معيد  التضيخم وعلين وفيق 1اقتصاد، فيتضح مين الجيدو  )

ني يسعار الناهج المحليي االجميالي قيد شيدد مؤشر المخفض الضم

(، وذليت يسيبام عيدة، منديا 2005  -2001هزايداً خال  ايعوام )

، واالحيتال  ايمريكيي 2003التدديدات العالمية للعيراق قبيل عيام  

للعراق وما رافقه من هدمير للبنية التحتية، وعمليات السلب والندب 

المؤسسات المصرفية  التي هعرضت لدا مؤسسات الدولة بشكل عام

والمالييية والنقدييية بشييكل خيياص، فضييالً عيين عملييية هبييديل العمليية 

 الوطنية )الطبعة المحلية( وما رافقدا من سلبيات كثيرة. 

( بيين االرهفياع 2010 -2006وقد شددت هذبيذباً كبييراً للميدة )     

واالنخفييا  وذلييت بسييبب اسييتمرار االنفييالت االمنييي واستشييراء 

م والمييالي فييي أغلييب مفالييل االقتصيياد العراقييي الفسيياد االدار

 المصاحبة لعمليات ىعادة االعمار.   

%( بعيد 24,6فقد ااداد معيد  التضيخم، ىذ بلي  ) 2011أما عام     

، وذلييت لزيييادة االيييرادات 2010%( عييام 16,6أن كييان قييد بليي  )

النفطية المترهبة عين ارهفياع اسيعار الينفط عالميياً، والتيي بيدورها 

 ن ايادة االنفاق العام.هؤدم ىل

واسيتمر   ،%(2,7عاود ىلن االنخفا ، ىذ بلي  )  2012وفي عام    

مقارنية 2014، عيم ارهفيا بشيكل حياد عيام  2013باالنخفا  عيام  

بالعام الذم يسبقه علين اليرغم مين انخفيا  أسيعار الينفط عالميياً، 

والييذم هرهييب عليييه انخفييا  االيييرادات، فضييالً عيين سيييطرة 

يية )داعي ( عليين منياطق واسيعة مين العييراق، العصيابات االرهاب 

وهعيير  المؤسسييات كافيية الحكومييية وغييير الحكومييية وبالييذات 

المصرفية والمالية ىلن سيطرهدم وسرقت كيل ميا فيديا مين ميوارد 

 مالية.

 -انخفا  حاد في معد  التضخم، ىذ بلي  )  2015وقد شدد عام      

ا الحكوميية، %(، وذلييت نتيجيية للسياسيية التقشييفية التييي اهبعتديي37,4

وحصر أغليب االنفياق العيام لمحاربية هليت العصيابات. وفيي عيام 

استمرت سياسة الحكومة التقشفية لكن رافقدا ارهفاع طفييت   2016

في أسيعار الينفط، ايمير اليذم هرهيب علييه انتعياق فيي االقتصياد 

 -، ىذ بل  معيد  التضيخم )2015العراقي مقارنة ما معدله في عام 

                                                                                                                                                                                                                                              .   2016%( عام 6,8

عير  النقيود، فقيد شيدد نميواً متزاييداً للميدة   وما يتعلق بتطيور   

 2005( مليار دينار عراقي عيام 11400(، ىذ بل  )2000-2005)

، كميا نالحيظ 2000( مليار دينار عراقيي عيام 1728بعد أن كان )

%( مقارنية ميا 91,5هو )  2003أن أعلن معد  نمو بليه في عام  

نمييوا قييد بليي  معييد   2004العييام الييذم يسييبقه، وكييذلت فييي عييام 

%( مقارنة ما العام الذم يسبقه. والسبب في ذلت يعيود ىلين 75,7)

هييدمير االحييتال  ايمريكييي ىليين البنييية التحتييية، وىسييقاط النظييام 

السياسي، وحل المؤسسيات ايمنيية وميا هرهيب علييه مين عملييات 

سلب وندب، وكذلت شروع سلطة االحتال  بتبيديل العملية الوطنيية 

فقدا من عمليات فساد مالي وىدارم، فضالً )الطبعة المحلية( وما را

عن أن االقتصاد العراقي كان قد فُر  عليه الحصيار االقتصيادم 

منذ عقد التسعينيات مين القيرن العشيرين، كيل هيذا العواميل كانيت 

حصيلتدا اادياد معدالت نميو عير  النقيود مقابيل جميود الجدياا 

ليذم هرهيب االنتاجي العام والخياص، واسيتمرار ارهفياع ايسيعار ا

 عليه 

يتعلييق بتطييور عيير  النقييود، فقييد شييدد نمييواً متزايييداً للمييدة  ومييا 

 2005( مليار دينار عراقي عام 11400بل  ) (، ىذ2005  -2000)

، كميا نالحيظ 2000( مليار دينار عراقيي عيام 1728بعد أن كان )

%( مقارنيية 91,5هيو ) 2003أن أعلين معييد  نميو بليييه فيي عييام 

قيد بلي  معيد    2004بنظيرا في العام الذم يسبقه، وكذلت في عيام  

والسبب في %( مقارنة ما نظيرا في العام الذم يسبقه. 75,7نموا )

ذلت يعود ىلن هدمير االحتال  ايمريكي ىلن البنية التحتية، وىسيقاط 

النظييام السياسييي، وحييل المؤسسييات ايمنييية ومييا هرهييب عليييه ميين 

عمليات سلب وندب، وكذلت شروع سلطة االحيتال  بتبيديل العملية 

الوطنييية ) الطبعيية المحلييية( ومييا رافقدييا ميين عمليييات فسيياد مييالي 

ر  عليييه وىدارم، فضييالً عيي ن أن االقتصيياد العراقييي كييان قييد فييُ

الحصار االقتصادم منذ عقد التسعينيات مين القيرن العشيرين، كيل 

هذا العواميل كانيت حصييلتدا ااديياد معيدالت نميو عير  النقيود 

مقابل جمود الجدياا االنتياجي العيام والخياص، واسيتمرار ارهفياع 

نييية ايسييعار الييذم هرهييب عليييه انخفييا  فييي قيميية العمليية الوط

وانخفا  سعر لرإ الدينار العراقي مقابل الدوالر ايمريكي، ىذ 

و  2004و  2003( لألعييييييوام )1469و 1453و  1896بليييييي  )

( عليين التييوالي. وهييذا يفسيير طبيعيية العالقيية الطردييية بييين 2005

عر  النقود ومعد  التضخم من ناحية والعالقة العكسية بين سعر 

   لرإ الدينار العراقي ومعد  التضخم.

وقيد اسيتمر عيير  النقيود فييي الزييادة ولكيين بمعيدالت نمييو        

منخفضة ومتفاوهة نتيجة للسياسة النقدية التقييدية المتبعة التي هرهب 

( كديدإ 2010  -2006عليدا انخفا  في معدالت التضخم للمدة )

( 56من أهدافدا التي ورد ذكرها في قيانون البنيت المركيزم رقيم )

%( عيام 40,5علن معد  نمو لعر  النقود )، ىذ بل  أ2004لسنة  

بليي   2006%( عييم عييام 38,8فقييد بليي  )، 2010هييالا عييام  2007



 

 
25 

 

K. U. C. J.                        Year th5    2020    2Issue    5Vol.    
 

 العالقة بين التضخم ....... –م. د. افتخار أ.      27–17    صفحات           

 16,5و%  14,5)%(، مقابل معدالت التضخم التي قدرة بيي  35,6)

%( علن التوالي لألعوام ذاهدا. وهذا يؤكد العالقة الطرديية 22,9و

صيرإ بين عر  النقود ومعدالت التضخم. أما ما يتعليق بسيعر ال

( فينالحظ أن سيعر ليرإ اليدينار العراقيي 2010  -2006للمدة )

أم نحو االرهفياع واالسيتقرار نوعيا ميا، ايمير   ،اهجه نحو التحسن

 -2000الييذم ادإ ىليين انخفييا  معييدالت التضييخم قياسيياً بالمييدة )

(، وهيذا يعكييس طبيعيية العالقيية العكسييية بييين سييعر لييرإ 2005

 الدينار العراقي ومعد  التضخم.  

( 2016 -2011وقيد أخييذ معيد  التضييخم باالنخفيا  للمييدة )      

% 24,6)، ىذ بليييي  2014و 2011باسييييتثناء كييييل ميييين عييييامي 

يعود السبب ىلين   2011عام  علن التوالي، فبالنسبة ىلن    %(12,1و

اسيعار الينفط  وارهفياعارهفاع معدالت نمو عر  النقود من ناحية  

اييادة فيي االييرادات عالمياً من ناحية أخرإ، وما هرهب عليدا من  

النفطييية التييي وجدييت ىليين االنفيياق العييام ميين اجييل ىعييادة اعمييار 

فارهفياع معيدالت التضيخم   2014االقتصاد العراقي. أميا فيي عيام  

يُعزإ ىلن هعر  مساحات كبيرة من العراق ىلن هجمات ارهابيية 

شرسة )داع ( ودمرت ميا فيديا مين بنيية هحتيية والسييطرة علين 

ت العامية والخالية بشيكل عيام والمؤسسييات الكثيير مين المؤسسيا

المالية والمصرفية والنقدية بشكل خاص وسرقت ما فيدا من موارد 

مالية ووضعتدا هحت هصرفدا، مقابيل ذليت اييادة نفقيات الحكومية 

للتخلص من هذا العصابات أدإ ىلن عودت معيدالت التضيخم ىلين 

االرهفيياع مقابييل ذلييت عيياود سييعر لييرإ العمليية الوطنييية ىليين 

( دينيار عراقيي 1188االنخفا  هجاا الدوالر ايمريكيي، ىذ بلي  )

( 1166بعيد أن كيان قيد بلي  ) 2014لكل واحد دوالر امريكي عام 

 .          2013و  2012عام 

 

 

مون  وكولالعالقة بين معد  التضخم   وتحليلالمحور الرابع: قياس  

 (.2016 - 2000عرض النقود وسعر صرف في العراق للمدة )

 أواً: توصيف النموذج القياسي.

لير  قياس العالقة بين معد  التضخم ُمعبراً عنيه بيالمخفض      

مين عير  النقيود وسيعر   وكيلالضمني للناهج المحليي االجميالي  

( وباسييتخدام البيانييات 2016 - 2000لييرإ فييي العييراق للمييدة )

د مين  السنوية، فقد هم استخدام االنحيدار الخطيي المتعيدد، حييث يُعي 

الطييرق الكمييية للتنبييؤ، ويُعبيير عيين عالقيية متيييير هييابا بمتييييرين 

. ويعرإ علن أنه عملية هقدير العالقة الخطية بيين أكثرو  أمستقلين  

متييرات عدة احداها متيير هيابا والبياقي متيييرات مسيتقلة، يُعتقيد 

اندا هؤعر في المتيير التابا. ام ان االنحدار الخطي المتعيدد عبيارة 

( علن العديد من المتيييرات المسيتقلة Yلمتيير التابا )عن انحدار ل

(1X ,2X, .... , iX)عنيييييييه بالمعادلييييييية الخطيييييييية  ، ويعبييييييير

  : (Bachioua:2011,145)االهية

 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 i + e 

 حيث ان:

0β الثابت.: همثل الحد 

Y.يمثل المتيير التابا : 

1X ,2X.... ، Xi :  .همثل المتييرات المستقلة 

1β ,2β….   iβ:   .همثل معلمات المتييرات المستقلة 

e.الحد العشوائي : 

مين   وكيلومن أجل هقدير وقياس العالقة بين معيد  التضيخم         

(، 2017  -  2004عر  النقود وسعر لرإ فيي العيراق للميدة )

 أكثرجود  هم االعتماد علن اسلوم االنحدار الخطي المتعدد نظراً لو

 الجيياهزميين متيييير مسييتقل وباسييتخدام البرنييامج االحصييائي 

(SPSS) واستخدمت الصيية الدالية الخطية للقيم المطلقة، ويمكن ،

هوليت ليية العالقة الدالية المستخدمة وهعريت المتييرات التيي 

  -باآلهي: هتضمندا هلت الصيية 

 

Y= β0+ β1X1+ β2X2 + e 

 

 : يمثل معد  التضخم.(Y)أ. المتيير التابا 

همثل كل من عر  النقيود   X):2(و    )1X(المستقلة  م. المتييرات  

 الصرإ. وسعر

 

عورض   التضوخم وكول مون  ة بينيثانياً: تقدلر وتحليل العالقة الدال

        .(2016-2000) النقود وسعر الصرف في العراق للمدة

أن عالقية االرهبياط بيين المتييير المسيتقل   (2)نالحظ من الجدو    

)1(X  التييابا والمتمثييل بعيير  النقييود مييا المتييييرY))  والمتمثييل

( كانت عالقية طرديية وقويية 2016 -2000بمعد  التضخم للمدة )

جداً، وهيذا ميا هؤكيدا قيمية معاميل ارهبياط سيبيرمان، حييث بلييت 

(، فيي حيين يتضيح عيدم 0,000( وعند مستوإ معنويية )0,925)

والمتمثيل سييعر  X)2(المتييير المسييتقل وجيود عالقية ارهبيياط بيين 

والمتمثيل بمعيد  التضيخم، وهؤكيد   ((Yالتابا  الصرإ ما المتيير  

ىذ بلييييت  Pearson correlationارهبييياط ذليييت قيمييية معاميييل 

 (.  0,681( عند مستوإ معنوية )0,108)
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 معامل اارتباط بين المتريرات :   (2جدو  ) 

Y 2X 1X  

0,929 

0,000 

 

16 

0,080 

0,768 

 

16 

1 

 

 

16 

1  Pearson X

correlation 

Sig. 

N 

0,108 

0,681 

 

17 

1 

 

 

17 

0,080 

0,768 

 

16 

2  Pearson X

correlation 

Sig. 

N 

المصدر: باالعتمياد علين مخرجيات البرنيامج االحصيائي الجياهز 

(SPSS). 

( ان النتييائج التقديرييية للعالقيية بييين 3جييدو  )الميين  يتضييحو      

المتييرين المستقلين )عر  النقود، سعر الصرإ( والمتيير التابا 

( بلييت 2R)معاميل التحدييد    ان قيمةهُشير الن    (Yالتضخم )معد   

%( مييين التيييييرات فيييي المتييييير التيييابا 85,7ام ان ) (،0.857)

ر  عي)معد  التضخم( ناهجة عن التييرات الحاللة في كيل مين  

%( من التييرات هعود الن متييرات 14,3و)  الصرإ  وسعرالنقود 

 )مقيدرةاخرإ لم هدخل في االنموذج، وهذا يعكس درجة هولييت  

 نموذج الخطي.هفسيرية( عالية لإل

 

 نتائج تقدلر الدالة الخعية للقيم المعلقة. :  (3الجدو  )

F 2-R 2R  الدالة المقدرة 

38,942 0,835 0,857  1+ 0,002 X 43,403= Y 

2+ 0,003X 

  =8,7661t t= 3,255         

=0,3172t        

المصدر: باالعتمياد علين مخرجيات البرنيامج االحصيائي الجياهز 

(SPSS). 

    

اما عن طبيعة عالقة المتييرين المستقلين بيالمتيير التيابا وميدإ    

همعيرهما المعنوم، فيتضح من نتاجات التقدير للمعلميات ان طبيعية 

 (Y)( والمتييير التيابا x2 x ,1العالقية بيين المتيييرين المسيتقلين )

الصيرإ  وسيعرعالقة موجبة، وهعني ان ايادة كل عير  النقيود 

بمقييدار  يييؤدم اليين ارهفيياع معييد  التضييخمبمقييدار وحييدة واحييدة 

 (.2016 -2000( وحدة علن التوالي للمدة )0,003(، )0,002)

( أن عير  t) فقيد اظدير اختبياراما عن همعيرهميا المعنيوم         

( 0,000عنيد مسيتوإ ) النقود له همعير معنوم علن معد  التضيخم

 والباليييةالمحتسييبة  (t)(، ىذ كانييت قيميية 0,05وهييو أقييل ميين )

(. اما بالنسيبة 1,753)( الجدولية البالية  tمن قيمة )  أكبر(  8,766)

فيتضح أن همعيرا غير معنوم   X)2(للمتيير المستقل سعر الصرإ  

 (t)(، ىذ بلييت قيمية 0,05( وهي أكبير مين )0,756عند مستوإ )

 (1,753)( أقل مين نظيرهديا الجدوليية والباليية  0,317المحتسبة )

 %(.   5ية )عند مستوإ معنو

( وهي 38,942( فقد بليت قيمته المحتسبة )Fاما عن اختبار )      

( عنيد مسيتوإ معنويية 3,74والبالية )( الجدولية  Fمن قيمة )  أكبر

%(، وهفسييير ذلييت أن انمييوذج االنحييدار معنييوم عنييد مسييتوإ 5)

%(، وهييذا يؤكييد معنوييية انمييوذج االنحييدار وجوهرييية معامييل 5)

 ..(%85,7) والبالية 2Rالتحديد 

 

 ااستنتاجات والتوصيات

 أواً: ااستنتاجات

في هيذية التضخم  ا( أن لكل من عر  النقود وسعر الصرإ أعر1

في ظل أوضاع االقتصاد العراقي المتمثلة   الضمني(  )المخفض

في جمود الجداا االنتاجي وهعطيله، وعدم قدرهه علين مواكبية 

الزيادات المتتالية في االنفياق العيام، ايمير اليذم يترهيب علييه 

هفوق الطلب الكلي علن العر  الكلي ومين عيم ظديور بيوادر 

 ظاهرة التضخم. 

عد  التضخم في العيراق ( أن طبيعة العالقة بين عر  النقود وم2

( عالقة طردية، وفيما بيين سيعر ليرإ 2016-2000للمدة )

 التضخم عالقة عكسية. ومعد الدينار العراقي 

 X)1(( وجييود عالقيية ارهبيياط طردييية وقوييية جييداً بييين المتيييير 3

(، وهذا يؤكدا 2016-2000ومعد  التضخم في العراق للمدة )

والبيييال   Pearson correlationمقيييدار معاميييل ارهبييياط 

(. فييي حييين ال هوجييد 0,000( عنييد مسييتوإ معنوييية )0,925)

ومعد  التضيخم للميدة ذاهديا،   (X2)عالقة ارهباط بين المتيير  

 Pearson correlation وهيذا يؤكيدا مقيدار معاميل ارهبياط

 (.0,681( عند مستوإ معنوية )0,108) والبال 

( 2016-2000( التقلبات التي هحدث في معدالت التضخم للمدة )4

ناهجة في معظمدا عن التييرات التي هحدث في كل من عر  

 R)2(يؤكيدا معاميل التحدييد  ميا  الصيرإ، وهيذا    وسعرالنقود  

%(، فضييالً عيين أن انمييوذج االنحييدار الخطييي 85,7والبييال  )

 المتعدد يتمتا بمقدرة هفسيرية عالية. 
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علن معد  التضيخم للميدة   امعنوي   همعيرا  )1X(النقود  ر   ( أن لع5

( اهيو أقيل مين مسيتوإ 0,000( عند مسيتوإ )2000-2016)

( وهي 8,766المحتسبة والبالية )  (t)(، وهذا هؤكدا قيمة  0.05)

(. وسيبب ذليت أن 1,753أكبر من نظيرهديا الجدوليية والباليية )

فيي عيير   السيلطة النقديية غيير ذات فاعليية للحييد مين التزاييد

 النقود والحد من هزايد االرهفاع في االسعار. 

( أن سعر الصرإ ليس ليه هيمعير معنيوم علين معيد  التضيخم، 6

( وهيي أقيل مين 0,317المحتسبة والبالية ) (t)وهذا هؤكدا قيمة  

(. وكذلت هؤكدا قيمية معاميل 1,753نظيرهدا الجدولية والبالية )

يرجا ىلن اهبياع البنيت  وهذا  Pearson correlation   ارهباط

المركزم العراقي لنظام الصرإ الثابت الميدار للمحافظية علين 

 سعر الصرإ.    

 

 ثانياً: التوصيات.

( ضرورة سعي السلطة النقدية ىلن المحافظة علن أن هكون كميية 1

عر  النقود هتناسب ما كمية السلا والخدمات المتاحة ليير  

 خفض معدالت التضخم في االقتصاد. 

( ضرورة سعي السلطة النقدية ىلين اييادة سيعر ليرإ اليدينار 2

ة ايجنبيية(، أم ايياد )العمالتالعراقي مقابل الدوالر ايمريكي  

عدد الوحدات النقدية مين العملية االجنبيية التيي يمكين الحصيو  

عليدا مقابل وحدة نقدية واحدة من العملة المحليية لتحقييق هيدفدا 

 االساس المتمثل بخفض معدالت التضخم.  

( العمل علن هطوير الجداا المصرفي العراقي لجعله قيادر علين 3

ترهيب علييه هقديم أفضل الخدمات ىلين الجمديور، ايمير اليذم ي 

ايادة عقة الجمدور فيه، ومن عيم يقيل هعياملدم بيالنقود الحاضيرة 

 والتوجه نحو االدوات االئتمانية الحديثة.    

( العمييل عليين هفعيييل الجديياا االنتيياجي فييي االقتصيياد العراقييي، 4

علن مواكبة أية الزيادة في االنفاق العيام، للحيد مين   وجعله قادر

 ظاهرة التضخم. 
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