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Abstract: 

The exchange rate is one of the important tools that are used to 

protect the local economy from expected shocks, so the research 

focused on the subject of the impact of this variable on the 

balance of payments because these two variables have a very 

close relationship, which consequently affects foreign trade and 

the structure of the national economy, especially in Iraq, and 

contributes to treating various imbalances of the local economy 

and restore balance and stability to most of its associated 

variables. 
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 2  عبير محمد جاسم
 

 الملخص
يعد سعر الصرف من األدوات المهمة التي تستخدم لحماية االقتصاد المحلي من 

هذا المتغير على ميزان أثر   بموضوع البحثلذا فقد اهتم ، المتوقعة الصدمات 

المتغيرين عالقة وثيقة جدا والتي تؤثر بالتالي على التجارة  المدفوعات لما لهذه 

القومي خاصة في العراق وتساهم في عالج  الخارجية وعلى هيكل االقتصاد 

التوازن واالستقرار لمعظم متغيراته  االختالالت المختلفة لالقتصاد المحلي وتعيد 

 .المرتبطة

 ، االقتصاد، االقتصاد المحلي.ميزان المدفوعات العراقي :مات المفتاحيةالكل

 

 المقدمة:

يعتبر سعر الصرف من أهم األدوات التي يعتمد عليها النظام االقتصادي لكونها آلية ناجعة تستطيع حماية 

من شأنها أن تعزز  وعليه تقوم الدول بتبني السياسات المختلفة التي، المحلي من الصدمات المتوقعة االقتصاد 

تكرس نسب أالنتعاش المتوقعة حيث تعد سياسة تخفيض القيمة الخارجية للعملة وأالقتصادي  ومسارات النم

التي تعكس أثارها مباشرة على والرقابة على سعر الصرف الوطني أحد أهم هذه السياسات  المحلية وسياسة 

قدر الوافي لالهتمام بهذا الموضوع إلى كون تقلبات سعر ويرجع مصدر ال   .المدفوعات إعادة التوازن الميزان 

المستوردين في وكبيرا من المخاطر على مجمل معامالت المصدرين  الصرف غير المتحكم بها تتضمن قدرا 

األمر الذي من شأنه أن وه، ومجمل العمليات ذات الطابع الدولي الخارجية وبالتالي على واألسواق المحلية 

الشيء وهوالنامية على حد سواء ومدفوعات الدول الصناعية  الختالل الحادثة في موازين يكرس مستويات أ

جعلها والصرف باعتباره آلية فعاله إلعادة التوازن الخارجي  الذي دفع بهذه الدول إلى إعادة النظر في سعر 

أن  .يز الصادرات المحليةالواردات وإتباع سياسات تحف تحل محل الوسائل التقليدية كفرض القيود الكميه على 

التمحيص يعد أمرا حتميا والمدفوعات بقدر من اإلسهاب  تناول العالقة المحتملة بين سعر الصرف وميزان 

الصرف يعد الحلقه الرئيسية للوصل بين االقتصاديات  نظرا لألهمية المتنامية لهذين المتغيرين كما أن سعر 

الخارجية في سبيل الوصول التحقيق التوازن  ه الدولة لمعامالتها أحد الوسائل المباشرة في توجيوالمختلفة 

الخارجيه ولألوضاع االقتصادية الداخلية  كما أن سعر الصرف يعتبر بمثابة المرأة العاكسة ، الخارجي المنشود

استين للدولة إضافة إلى نجاعة السي ومركز هذا السعر القوي يعد دالله على درجة متانة القاعدة أالقتصاديه 

كما إن  .يتعرض لها االقتصاد النقدية فيها ناهيك عن القدرة في اإلستجابة للصدمات الخارجية التي قد والمالية 

الصادرات جعل دراسة ومناقشة  إتجاه الكثير من الدول خاصة النامية منها إلى تبني سياسات تهدف إلى تشجيع 

بهدف تحقيق التوازن الخارجي  كل هذا والتجارة الخارجية أمرا ال مفر منه والعالقة بين تقلبات سعر الصرف 

ويستطيع البنك  .العالية لالستيراد كبح المستويات وومعالجة اإلختالالت المختلفة من خالل رفع حجم الصادرات 

يقوم بتخفيض سعر صرف  حيث ، المركزي أن يستخدم سعر الصرف عن طريق عمليات السوق المفتوحة

برفع سعر صرف العملة  ويقوم ، لعملة المحلية إذا كان هدفه زيادة الصادرات ألجل تحسين ميزان المدفوعاتا

 .التجارة الخارجية وحيث يعتبر سعر الصرف السبب الرئيسي في نم، من الخارج االستيرادالمحلية لزيادة 
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  :البحثمشكلة 

المستوردين وأن تقلبات سعر الصرف  تتضمن قدرا كبيرا من المخاطر على مجمل معامالت المصدرين  

سلبا على أو  ما ينعكس ايجابا والخارجيه وبالتالي على مجمل التعامالت الدولية وهوالسوق المحلية  في 

 .وعلى ميزان المدفوعات بشكل عام التجاري بشكل خاص الميزان 

 

  :البحثهدف 

تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه سياسة سعر الصرف في التاثير  على وضع ميزان المدفوعات بشكل 

  .وألميزان التجاري بشكل خاص عام 

 

  :البحثأهمية  

ألنه يؤثر على المتغيرات االقتصادية الكلية مثل تأثيره على ، أن لسعر الصرف أهمية كبيرة ألي اقتصاد 

وبالتالي على موقف ، واردات(وعلى التجارة الخارجية )صادرات وتصاد الوطني األسعار في االق نظام 

  .المدفوعات للدوله ميزان 

 

  :البحثفرضية 

وفق ما ترتايه النظرية اإلقتصاديه أن تبني سياسة تخفيض قيمة العمله )سعر الصرف( تعمل على تحسين  

لذا فان التخفيض ، ات األجنبيهاالستيرادكبح والميزان التجاري من خالل زيادة الصادرات المحليه  وضع 

بالتالي ميزان المدفوعات والدينار العراقي يؤدي على المدى الطويل لتحسين الميزان التجاري  المدروس لقيمة 

أو  إال ان ذلك قد الينطبق بشكل كبير، حالة تبني سياسة رفع قيمة العمله )سعر الصرف( والعكس صحيح في 

  العراقي بسبب عدم تنوع هيكله االنتاجي وريعية اقتصاده. اد ملموس على االقتص

 

  :البحثحدود   

 ( 2016-2004أما ألبعد الزماني فيتمثل بالمده )، يمثل العراق البعد المكاني للبحث  

  

  :البحثمنهجية 

الى االحصائيات تم األعتماد على المنهج الوصفي التحليلي المعزز للحالة االستنباطيه للنتائج والمستنده 

كما تمت االستعانه باسلوب تحليل البيانات الثبات بعض الحقائق العلمية الداعمه لفرضية ، المتاحه الرسمية 

  .البحث

 

 المبحث األول

  سعر الصرف :المحور األول

عدد الوحدات من العملة المحلية الالزم دفعها للحصول على وحده واحده من ويقصد بسعر الصرف ه :أوال

عدد الوحدات من العملة األجنبيه ألالزم دفعها للحصول على وحده واحده من العملة وه، أو األجنبيه العملة 

خدمات من دولة أو  وتظهر أهمية سعر الصرف عندما يرغب أحد المشترين في دولة ما بشراء سلع  .المحليه

وكل دوله لها ، نها وليس بعملته المحليهيدفع قيمة السلع المستوردة بعملة الدوله التي يستورد م أخرى فإنه 

 :838)  2007، ا للتعبير عن قيم كل سلعة من سلعها المحلية المحليه )خليلأساستتخذها  عملتها الخاصة التي 
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من الواضح أن التعريف المقدم آنفا لسعر الصرف اليعكس بصوره حقيقيه ما يجري في الواقع العملي   :ثانيا

ال يقتصر فقط على المتغيرات اليوميه وبناءا وسعر الصرف يتأثر بالكثير من المعطيات اإلقتصاديه  حيث أن 

   :سعر الصرف يأخذ عدة صيغ لعل أهمها على هذا فإن 

  :االسميسعر الصرف   -1 

أسعارها فيما  أساسبحيث يتم تبادل عمالت هذه البلدان على ، يمثل قيمة عملة بلد ما مقيمه بعملة بلد آخر

الطلب على العملة في سوق وقوى العرض  أساسيتحدد سعر الصرف االسمي على و ،البلدان بين 

المعمول به ولصرف الرسمي وهكما ينقسم سعر الصرف االسمي إلى سعر ا، خالل فترة زمنية معينة ، ألصرف

المعمول به في األسواق الموازية وهوسعر الصرف الموازي وأما النوع الثاني فه، المعامالت الرسميه في 

 .(103: 2006، بالتالي يتم أإلستخالص إلى وجود أكثر من سوق موازيه في نفس الوقت )قدي و

المتعامل به على والسلطات النقدية وه إضافة إلى كل هذا فإن سعر الصرف االسمي يتحدد من طرف

بذلك ال يملك القدره على عكس القوة الشرائيه للعمله ووه، الرسمي في مختلف المبادالت الدوليه المستوى 

  .الوطنيه

  :سعر الصرف الحقيقي  -2 

كمؤشر وبالتالي محسوب ووهلمحليه، عدد الوحدات من السلع األجنبية الالزمه لشراء وحده واحده من السلع اوه

  :عالقه اآلتيهال ، ويمكن قياسه وفق يقيس القدرة التنافسية للمنتجات الوطنيةوفه

Er = En x P / P* 

   :حيث أن

    Er .سعر الصرف الحقيقيوه

    En .سعر الصرف أالسميوه

    P .سعر السلعه بالعملة األجنبيةوه

  *  P .سعر السلعه بالعمله ألمحليهوه

  هذا فسعر الصرف الحقيقي يفسر القوة الشرائية للعمله في البلد األصلي مقارنه معها في البلد األجنبي.على بناءا

  :سعر الصرف الفعلي  -3 

في  يعبر هذا السعر عن المؤشر الذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف عمله ما بالنسبه لعدة عمالت أخرى   

على مدى  يدل والفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائيه وه بالتالي مؤشر سعر الصرف، وفترة زمنية ما

 :كذلك على أنه (. يمكن تعريفه 147 :1999، تطور عملة بلد ما بالنسبة لعدة عمالت أخرى )ألحسنيأو  تحسن

متضمن في ،  المقبوضه لقاء معامله دوليه قيمتها وحده واحده أو  "عدد وحدات العملة المحلية المدفوعه فعليا

 1996 :67) ،)حميدات .أإلعانات المالية"والرسوم ، لك التعريفات الجمركيهذ

   انظمة سعر الصرف -ثالثا

تختلف أنظمة الصرف في العالم من دولة إلى أخرى وهي التي بدورها تؤثر في طلب وعرض الصرف 

   :ومن أبرز أنظمة الصرف هي، وكيفية تحديده األجنبي 

 ۔:نظام سعر الصرف الثابت  -1 

غذى هذا النظام المعامالت التجارية الدولية لفترة طويله خالل القرن التاسع عشر متمثل بقاعدة الذهب 

وقد اتبعت معظم دول العالم هذا النظام الذي يكفل استقرار أسعار الصرف ، مراحل تطورها المختلفة عبر 

كما يقتضي هذا النظام أن تحدد الدوله ، المتبعه له وبالتالي تخفيف أألختالالت في ميزان المدفوعات للدوله 

عملتها بوزن معين من الذهب وتلتزم الدوله بتحويل الذهب إلى نقود ورقيه كما تلتزم الدولة بحرية  قيمة 

ووفقا لهذا النظام ال يكون سعر  .(289 :2010، العجلونيوواستيراد الذهب دون قيود )الحالق  تصدير 
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بل فيه حدود للحركة تتراوح بين نقطتي خروج ودخول الذهب في قاعدة الذهب  العملة ثابتا ثباتا مطلقا صرف 

النظام يحقق بعض المزايا منها أألستقرار النسبي في أسعار الصرف فهي ثابتة وال تتذبذب إال في نطاق  وهذا 

من  كما يؤدي إلى التصحيح التلقائي في اختالل ميزان المدفوعات، بين دخول وخروج حدود الذهب ضيق 

كما يعاب على هذا النظام أن ثبات سعر الصرف قد يؤدي إلى حدوث انكماش ، نظرية حركات الذهب خالل 

  .(85 :2011، أألقتصاد المحلي وانخفاض في األسعار والناتج المحلي اإلجمالي والتوظيف )ألغالبي في 

  :التثبيت المدار )نظام بريتون وودز(ونظام سعر الصرف ذ  -2 

عقد اجتماع في مدينة بريتون وودز بالواليات المتحدة األمريكية من أجل صياغة نظام  1944في عام  

حيث تقرر العودة إلى نظام  ،(21 :2002، دولي جديد يضمن حرية المعامالت الدوليه )نعمه نقدي 

الصرف الثابتة من أجل إنعاش حركة رؤوس األموال وحرية التجارة من خالل نظام سعر الصرف  أسعار 

يتولى صندوق النقد الدولي الرقابة على هذا ، القابل للتعديل كنظام نقدي دولي بعد الحرب العالمية الثانية الثابت 

( 35ضاء بربط عمالتها بالدوالر األمريكي والذي ربط قيمته بالذهب عند )من خالل التزام الدول األع النظام 

في إيداع قدر معين من عمالتها في حساب احتياطي ووالتزمت كل دولة عض، لألونصه الواحده دوالر 

%( من سعرها التعادلي 1انخفاضا في حدود )أو  الصندوق وقد سمح ألسعار الصرف أن تتقلب ارتفاعا يمتلكه 

  (. 295 :2005، )معروف  د المحد

   :نظام سعر الصرف المرن )الحر(  -3 

دون أن يكون ، يتحدد سعر الصرف وفق هذا النظام بموجب قوى العرض والطلب على العملة األجنبية

)نظام تعويم العمالت( وذلك لعدم تدخل أو  ويسمى هذا النظام بالتعويم النظيف، أي تدخل للسلطة النقديه هنالك 

وهذا النظام يحقق منافع عديده ، (250 :2001، المركزية في تحديد سعر الصرف عملتها )يحيى وك البن

  :منهاومرغوبا  تجعله 

  يكون ميزان المدفوعات في حالة توازن مستمر بواسطة التغير في سعر الصرف عن طريق آلية السوق   - أ

  أألحتياطيات األجنبيه تقليل الحاجة إلى أألحتفاظ بكميات كبيره من   - ب

أالنكماشية أو  يدفع اجتياح القوى التضخميةويأخذ سعر الصرف المرن دور مستوعب الصدمات فه - ت

  ( 93 :2011، االقتصاد )ألغالبي عن 

  :نظام سعر الصرف المعوم المدار  -4 

النظام تتدخل في تحديد ويطلق عليه بالتعويم الرديء )غير النظيف( وذلك ألن السلطة النقدية في هذا  

أن أسعار الصرف تستجيب لعوامل العرض والطلب في السوق ويتدخل البنك المركزي ، أي الصرف أسعار 

أنها تتمتع ، أي أالضطرابات التي تواجه سوق الصرف األجنبي من خالل بيع وشراء ألعملة األجنبية لمنع 

ويتطلب هذا ، ركزية على دعم ومساندة عملتها المحليةفي تحديد سعر الصرف وبذلك تعمل البنوك الم بالمرونة 

فعندما يزيد الطلب ، كميات كبيرة من االحتياطيات األجنبية التي يجب أن تتوفر لدعم قيمة عملتها الوطنية النظام 

العملة األجنبية يتدخل البنك المركزي ببيع جزء من أالحتياطيات األجنبية لتجنب انخفاض قيمة العملة  على 

ويحدث العكس في حالة انخفاض الطلب على العملة األجنبية من خالل سحب جزء منها لتجنب ارتفاع  محلية ال

 . (251:  2011 ،العملة المحلية في سوق الصرف األجنبي )يحيى قيمة 

حسب هذا النظام تؤثر السلطات النقدية على تحركات سعر الصرف بتدخلها   :نظام تعدد أسعار الصرف  -5 

ويستخدم عدد من البلدان ، قياسيه منوعه من دون أاللتزام بأي سعر صرف رسمي الفعال من خالل سلة عمالت 

واحد لتسوية معامالتها الخارجية وتختلف طريقة تحديد أسعار الصرف التي تحدد عن  أكثر من سعر صرف 

  (.27 :2002، الرسمي مع سعر الصرف الذي يحدده مستوى السوق بحريه )ألشماع ريق التدخل ط

 

 



VOLUME 3, ISSUE 5 October 2021 

 
 

  286IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

  العوامل المؤثرة في سعر الصرف -رابعا

لى حركة سعر الصرف وتقلباته غير أالقتصادية تعمل على التأثير عوهنالك عوامل عديدة منها أالقتصادية  

    :  منها

زيادة في  مما يسبب ، النقدي يؤدي إلى ارتفاع مستوى األسعار المحلية اإلصدارإن أألفراط في  :كمية النقود  -1 

وزيادة الطلب على  ات وانخفاض في الصادرات وهذا يقابله انخفاض في الطلب على العملة المحليه االستيراد

  .العملة األجنبية مما ينتج عنه ارتفاع في أسعار صرف العمالت األجنبية

عرض  إن ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية في الخارج يزيد الطلب على العمالت األجنبية ويزيد  :أسعار الفائدة  -2 

الفائدة  العملة المحلية وينشأ عنه انخفاض قيمتها بالنسبة لعمالت الدول األخرى التي ارتفعت لديها أسعار 

  الحقيقية في الخارج. ويحدث العكس في حالة انخفاض أسعار الفائدة ، الحقيقية

زيادة  إن تأثير ارتفاع مستوى األسعار المحليه مقارنه بمستوى األسعار العالمية يؤدي إلى  :التضخم النقدي  -3 

األجنبية مما  ات والطلب على العملة األجنبية وانخفاض كل من الصادرات وعرض العملة االستيرادكل من 

وتغيراته من أهم العوامل  وعليه يمكن اعتبار المستوى العام أألسعار ، عاالرتفايدفع بسعر الصرف األجنبي إلى 

   .التي تؤثر في تحديد سعر الصرف وتقلباته

الجاري  تغير في الناتج المحلي اإلجمالي يدفع إلى تغير مشابه في الحساب أي  إن :الناتج المحلي اإلجمالي  -4 

األمام والذي  والحساب الجاري دافعا الطلب على العملة المحلية نحالنقصان فعند الزيادة سينعش أو  بالزيادة

   .والعكس بالعكس ، انخفاض سعر صرف العملة األجنبيهويؤدي إلى زيادة سعر صرف العملة المحلية 

أو  عندما تتبع الحكومة سياسة ماليه انكماشية لتحقيق فائض في الموازنة العامة :الموازنة العامة -5 

فإنها ستعمل على تخفيض الطلب الكلي وهبوط معدل التضخم مما ينتج عنه ، لعجز القائما التقليل 

ات وارتفاع الصادرات ويتجه الحساب الجاري إلى تحقيق فائض يرفع قيمة العملة االستيراد انخفاض 

  .وينخفض سعر الصرف األجنبي ويحدث العكس في حالة إتباع سياسة مالية توسعيه المحلية 

  (160-123 :2011، )ألغالبي 

 

 المحور الثاني

  :ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات على أنه بيان إحصائي يسجل طبقا لمنهجيه محدده كل المعامالت االقتصادية  يعرف :أوال

 :.(17 ، ( بين المقيمين وغير المقيمين في الدولة )حسني تتم خالل فترة معينه )عاده سنهالمالية الت والتدفقات 

2004 

ني البيانات التي يقدمها ميزان المدفوعات تعطينا حصيله شامله عن معطيات اإلقتصاد الوطأو  إن المعلومات

كما أنها تحمل أهمية قصوى لجميع األطراف المشاركين في  ،خارجياأو  المشاكل التي يعاني منها محليا و

  (. 55 :2012، )النعيمي -:يمكن إبراز ذلك في أآلتي، واإلقتصادية المنظومة 

بالتالي ، ويعد ميزان المدفوعات مؤشرا مهما لمستوى الضغط على سعر الصرف األجنبي للدوله  -1 

تنفيذ أألستثمارات فيه  أو  اإلمكانيات المتاحه والمحتملة للدخول مع الدولة في تعامالت تجاريه تحديد 

   .أرباح وخسائر الصرف األجنبي اإلكتشاف 

تخفيضها أو  التغيرات الحاصله في ميزان المدفوعات لدولة ما قد يعطي إشاره عن تشديد الرقابهإن   -2 

والمستثمرين  النفقات األخرى للمنشأت أو  رسوم الملكيه، رسوم الترخيص، دفعات مقسوم األرباح والفوائد على 

   .األجانب

المحتملة للسوق في الدوله ونيات المتاحه ميزان المدفوعات يساهم في المساعده على التنبؤ باإلمكا  -3 

   .خصوصا في المدى القصير المعنية 
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هيكل المعامالت اإلقتصادية التي يتضمنها ميزان المدفوعات تعكس مدى القوة التي يتمتع بها   -4 

كون هذا الميزان ، درجة تكيفه مع المتغيرات الحاصلة في اإلقتصاد الدوليوقدرته والوطني  اإلقتصاد 

ما يتبعها من عوامل تؤثر في إقتصاد الدوله )حجم ، والوارداتوحجم وهيكل الصادرات  يعكس 

  ... ألخ ( .التكلفهومستوى األسعار ، مستوى التشغيل ، اإلستثمارات

أنه  كما  ،العرض للعمالت األجنبيهسعر الصرف من خالل ظروف الطلب و يعكس ميزان المدفوعات قوة  -5 

والخدمات  نوع السلع الخارجيه من حيث حجم المبادالت والسياسات اإلقتصادية في هيكل التجاره أثر   يظهر

   .سياساتها اإلقتصاديه نتائج وما يحدد مدى التطور الحاصل في النشاط اإلقتصادي للدوله  ووه، محل التبادل

على توجيه عالقاتها يشكل ميزان المدفوعات أداة مهمه في يد السلطات الحكوميه تساعدها   -6 

  .النقديهياساتها الماليه والخارجيه )كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية للدوله( ورسم س اإلقتصادية 

جرت العادة على تقسيم ميزان المدفوعات إلى أقسام مستقله يضم كل منها نوعا متميزا من ألمعامالت  :ثانيا

ومن بين التقسيمات الشائعة في هذا المجال نأخذ  .في أهدافها المتقاربهأو  ذات الطبيعه المتشابهه االقتصاديه 

  .(233-226 :2008، لتميزه بالوضوح والمنطقيه )أمين بالتقسيم التالي 

 

   الحساب الجاري -1 

ويشمل هذا الحساب جميع المعامالت الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل القومي 

وينقسم هذا الحساب ، ولذلك يطلق عليه أحيانا حساب الدخل، نقصانهأو  داتهمباشرة سواء بزيا بصورة 

  :حسابين فرعيين هما إلى 

  :ميزان التجاره المنظوره  - أ

الدوله  لملموسة( التي تمر بحدود اات والواردات من السلع الماديه )ويتضمن كافة البنود المتعلقة بالصادر

الذي يقوم على  الجمركيه ويعد هذا النوع من التعامل شكال من األشكال التقليدية للنشاط األقتصادي الدولي 

   .ول على أساس ميزتها التنافسيهتبادل السلع والمنتجات الماديه وانتقالها بين الد أساس

  :ميزان التجاره غير المنظوره  - ب

العالم مثل  الخدمات المتبادلة بين دول أي  كافة الصادرات والواردات غير المنظوره )غير ألملموسه(ويشمل 

والسياحة والخدمات  الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك للمصدرين والمستوردين وخدمات النقل والتأمين 

الذي يمثل في حقيقتة اما خدمات  ات ذا بألضافه الى دخل االستثماره، الحكومية إلى جانب الخدمات المتنوعة

  المحلي في الخارج.  خدمات اداها رأس المال أو  داها رأس المال االجنبي الي الداخلأ

 

  :التحويالت أحادية الجانب  -2 

أي من  أنها عمليات غير تبادلية أي  ويتعلق بمبادالت تمت بين الدولة والخارج خالل فترة الميزان بدون مقابل 

، والتعويضات حق معين ويشتمل هذا الحساب على بند واحد هي الهبات أو  احد وال يترتب عليها دينجانب و

النقدي ، والمنظمات ويقسم صندوق النقد الدولي هذا القسم الي بندين الهبات الخاصة وتشمل تحويالت األفراد 

وتتضمن التعويضات ، العامة الهبات منها والعيني وكذلك تحويالت المهاجرين في الخارج إلى بالدهم األصلية و

   .ويعتبرها الصندوق هبات إجبارية وكذلك الهدايا على أنواعها

 

   :حساب رأس المال -3 

  :ويقسم الى قسمين، يسجل في عذا الحساب التدفقات الراسمالية الوافده الى البلد والخارجه منه

، أي  الراسمالية التي يطول أمدها أكثر من سنه والذي يتضمن التدفقات : حساب رأس المال طويل األجل  -أ

  :السداد بعد سنه فأكثر وهذه تشمل تستحق
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واقساط  ... ألخ( .عشر سنوات، خمس سنوات، تستحق ألسداد بعد أكثر من )سنه لقروض طويلة األجلا  - 

 من مصادر حكومية  ألممنوحة من األجانب وهذه تكون عاده اماأو  سواء تلك أألممنوحه الى األجانب، سدادها

   .مؤسسات دوليه أو  خاصةأو 

جراء  خسائر أو وقد يحققون ارباحا، أألستثمار الذي يتولى أصحابه ادارته مباشرهوأألستثمار المباشر وه  - 

  .نشاطهم األستثماري خارج بالدهم

لسندات ااألسهم و وشراء ، وصفقات بيع يشمل حركات الودائع التجاريه بين البنوك :رأس المال قصير األجل  - ب

الحسابات تتحرك عاده  وهذه ، غير المقيمينوالتي تستحق ألسداد بفتره اقل من سنه واحده بين المقيمين 

ومعامالت حساب رأس ، الجاري خاصه معامالت الحساب ، ألغراض تسوية المعامالت األخرى في الميزان

  .والتحويالت أحادية الجانب، المال طويل األجل

 

  :صافي أألحتياطيات الرسمية من الذهب النقدي والصرف األجنبي واألصول السائله  -4 

والفائض في ميزان المدفوعات من الناحيه أألقتصاديه حصيلة الرصيد الصافي للمعامالت  يمثل ألعجز 

 .المال(والتحويالت احادية الجانب والمعامالت الراسماليه )حساب رأس ، )ألحساب الجاري(  الجاريه 

يكون الجانب المدين فيها اكبر من الجانب الدائن فأن هذا يعني أن هناك عجزا في ميزان  فعندما 

  في حالة الفائض.  والعكس صحيح ، المدفوعات

 

   :فقرة ألحذف والخطأ والسهو  -5 

أجمالي  بعد تسجيل قيود ألميزان بطريقة ألقيد المزدوج ينبغي أن يتساوى أجمالي ألجانب المدين مع

ألخطأ( تضاف فقره أخيره على الميزان تسمى بهذه وأوفأذا لم يتساوى لسبب ما )كالسه، ألدائن حكما الجانب 

  .لمعادلة الجانبين التسميه 

 

 العوامل المؤثره على ميزان المدفوعات -ثالثا

  .(115 :2003، الحجار) :نذكر منها، يتأثر ميزان المدفوعات بمجموعة من العوامل اإلقتصادية  

بذلك  فتنخفض ، الذي يؤدي إلى إرتفاع األسعار المحلية العالية نسبيا مقارنة مع األسعار العالميه :التضخم  -1 

مع أسعار  ترتفع الواردات ألن أسعار السلع األجنبيه تصبح أكثر جاذبيه بالنسبه للمقيمين مقارنة والصادرات 

   .السلع المنتجة محليا

، تؤدي زيادة الدخل في الدولة المعنية إلى زيادة الطلب على الواردات :نموالناتج المحليمعدل    -2 

   .العكس من ذلك يؤدي إنخفاض الدخل إلى إنخفاض الطلب عليها وعلى 

إرتفاع  يؤدي ، ويبدي التغير في سعر الفائده أثرا على حركة رؤوس األموال :أألختالف في اسعار الفائده  -3 

، عائد مرتفع دة في الداخل إلى تدفق رؤوس األموال إلى الداخل بهدف إستثمارها في تملك سندات ذات سعر الفائ

السبب في ذلك إلى أن  يعود ، وعلى العكس من ذلك يؤدي إنخفاض سعر الفائده إلى خروج رؤوس األموالو

ينتقل رأس المال إلى المراكز   حيث، المراكز المالية العالمية األخرى تصبح أكثر جاذبيه بالنسبه للمستثمرين

   .بين السعرين المالية التي إرتفع سعر الفائده فيها عن المستوى العالمي لألستفاده من الفرق 

إرتفاع  حيث يؤدي ، تبدي التغيرات في أسعار الصرف أثرا على ميزان المدفوعات :تقلبات أسعار الصرف  -4 

تصبح أسعار  والخدمات المنتجة محليا والقيمه الخارجيه للعملة الوطنية إلى إنخفاض القدرة التنافسية للسلع 

صرف العملة الوطنية إلى  على العكس من ذلك يؤدي إنخفاض سعر ، والواردات أكثر جاذبية بالنسبه للمقيمين

 .جاذبيه بالنسبة للمقيمين ت أقل تصبح بالتالي أسعار الوارداوزيادة القدرة التنافسية للصادرات المحلية 
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 المبحث الثاني

 المحور األول

 (2016-2004تحليل مسار سعر صرف الدينار العراقي للمده )

 

 المصدر البنك األمركزي العراقي، المديريه العامه لألحصاء واألبحاث، ألنشرات السنويه

من الجدول أعاله نالحظ أن البنك المركزي العراقي قام برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر في السوق  

الموازي من خالل استخدام أسلوب المزادات اليومية في بيع وشراء العملة األجنبية لتغطية الطلب على العملة 

وم المدار، واستمر البنك المركزي العراقي في وبدأ يستخدم البنك المركزي نظام سعر الصرف المع ،األجنبيه

( إلى أن بلغ 1453حيث كان يبلغ ) 2004رفع واستقرار قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر أبتداءا من عام 

مما جعل الدينار العراقي كعمله محليه أداة موثوق بها في تطور اإلدخار  2016( دينار للدوالر عام 1250)

 .صحيح للتصدي لظاهرة التوقعات التضخمية وبالتالي القضاء على ظاهرة الدولرهالنقدي والسبيل ال
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 المحور الثاني

  (2016-2004حليل ميزان المدفوعات العراقي للمده )ت

  .المصدر البنك األمركزي العراقي، المديريه العامه لألحصاء واألبحاث، النشرات السنويه

؛ نالحظ أن العناصر الرئيسة الميزان المدفوعات مرت بتقلبات شديدة؛ كمحصلة المزيج من (2الجدول )من 

ويأتي على رأس هذ التطورات اعتماد االقتصاد العراقي على منتج  البحثالتطورات السلبية واإليجابية لمدة 

مما عرض االقتصاد العراقي للتقلبات العالمية، كذلك محددات قانون البنك  ؛واحد ريعي )تصدير النفط وخاماته(

لمدفوعات بشئ من التفصيل، وعند تحليل ميزان ا .ومتطلباته ألمرحليه 2004عام  56 المركزي العراقي رقم

 نجد أن:

  :الميزان التجاري -1

على الطبيعة الريعية لالقتصاد العراقي )إحادي  البحثي طوال مدة أساسيعتمد عنصر الصادرات بشكل  -أ

%  90وبشكل خاص من خالل اإلنتاج النفطي واإليرادات النفطية والتي تغطي إيرادات أكثر من  ،الجانب(

كانت  2004وباألخص عام  البحثنفطية في بداية فترة في حين تمثل الصادرات الغير  ؛من نفقات الخزينه

 ثم انخفضت بعد ذلك لتتراوح النسبة بين ،% من إجمالي الصادرات 13.3( مليون دوالر بنسبة  1288.8)

وهذا يدل على مدى تأثر قطاع الصناعة  ؛2004%( خالل السنوات التي تلت عام  0.9 -%  0.3)  

وقطاع التصدير بشكل عام بالحروب والعقوبات التي وقعت فيها وعليها دولة  ،العلمي بشكل خاص البحثو

  .العراق

 



THE IMPACT OF THE EXCHANGE RATE ON THE IRAQI BALANCE OF  PAYMENTS 

FOR THE PERIOD (2004-2016)  
 

 291   IJHER Journal 

International Journal of Humanities and Educational Research 

 

فهو متنوع بدرجه كبيره من  االستيرادإال أن جانب  ؛واذا كان جانب الصادرات محدد في جانب واحد )النفط الخام( -ب

واستيرادات المنتجات النفطية، بجانب  ،واستيرادات راسماليه ،استيرادات حكوميه متمثله في استيرادات إستهالكيه

 .استيرادات القطاع الخاص

يفترض أن التغير في أدوات السياسة النقديه سوف يؤثر بشكل كبير على حركة الصادرات والواردات؛ المتمثلة في  -ت

درات، وانخفاض الواردات، حساب الميزان التجاري، فهناك عالقة عكسية بين انخفاض سعر الصرف وارتفاع الصا

  :يختلف عن ذلك وهذا ما يوضحه ألشكل البياني ألتالي البحثإال أن واقع  ،وتحقيق فائض في الميزان التجاري

 (2016-2004( عالقة تغيرات أسعار الصرف بصافي حساب الميزان التجاري خالل ألمده )1شكل رقم )

 

 2004بلغت أدناها سنة  البحث( نالحظ أن الميزان التجاري لدولة العراق؛ قد مر بتقلبات شديدة خالل مدة 1من الشكل )

( دينار عراقي 1453( مليون دوالر، وكان معدل سعر الصرف ) 3492.3عندما وصل عجز الميزان التجاري إلى )

 ،2006( دينار عراقي لكل دوالر أمريكي في عام 1475لكل دوالر أمريكي، وعندما أرتفع معدل سعر الصرف إلى )

، وعندما 2009ثم جاء أألنخفاض ألثاني عام  ،( دوالر أمريكي118219تحول الميزان التجاري الى فائض قدره )

( دينار لكل دوالر أمريكي، كان الميزان التجاري قد حقق 1182أنخفض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر ووصل إلى )

%( ليتضح تأثر الميزان التجاري باألزمة  - 87.8بنسبة تغير مقدارها ) 2008ف جدا مقارنة بالعام السابق فائض ضعي

( دينار لكل دوالر أمريكي؛ لنجد أن ارتفاع 1233عندما أرتفع سعر الصرف إلى ) 2012وفي عام  ،الماليه العالمية

قد وصل صافي الميزان التجاري  2015في عام ( مليون دوالر أمريكي و44053.6فائض الميزان التجاري أصبح )

في حين ارتفع سعر  ؛%( -73إلى التغير الثالث في الدارسة عندما إنهار الفائض في الميزان التجاري وانخفض بنسبة )

 ومن التحليل السابق نستنتج أن تأثير أدوات السياسة النقدية الكميه )غير المباشره( .%( 0.3الصرف لنفس العام بنسبة )

متمثلة في سياسة السوق المفتوحة ليس لها تأثير قوي على ميزن المدفوعات متمثال بأهم مكونات )الميزان التجاري(؛ 

 . البحثطوال مدة 

 

  :الستنتاجاتا

من البديهي ان هناك تأثير كبير ومباشر على ميزان المدفوعات من خالل تغيرات اسعار الصرف سواء كانت مدارة  -1

الكثير من الدول التي تتبع الجمع بين النظامين ومنها العراق وهو ما يؤثر بشكل أو بآخر على ميزان أو حرة فهناك 

 المدفوعات

التدريجي نتيجة ارتفاع قيم الصادرات النفطية التي تعتبر  االرتفاعبدأ سعر صرف الدينار العراقي ب 2003بعد عام  -2

  .المصدر الرئيسي للعملة األجنبيه

وذلك لعدم وجود قاعدة إنتاجية تلبي متطلبات  2003مركزي العراقي برفع سعر صرف الدينار بعد عام قيام البنك ال -3

ات لسد النقص في المعروض السلعي، ومن ثم استخدم سعر االستيرادالسوق المحلية والسوق الخارجية وألعتماد على 

  .الصرف كأداة لمعالجة الضغوط التضخميه

ات وذلك بسبب االستيرادادرات النفطية فعند ارتفاع قيم الصادرات النفطية ترتفع معه قيم ات على الصاالستيرادتعتمد  -4

 أألعتماد على سلعة النفط كممول للعملة األجنبيه 
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فأي ارتفاع أو انخفاض في الصادرات النفطية ينعكس  ،يتأثر الميزان التجاري بشكل كبير بالصادرات النفطية فقط -5

  .الميزان التجاري خصوصا ومن ثم ينعكس على وضع ميزان ألمدفوعات عموماعلى شكل فائض أو عجز في 

مهم ولكنه غير ملموس في أثر   أن تبني ألبنك المركزي العراقي لسياسة سعر الصرف المرتفع خالل مدة الدراسة  له -6

الميزان التجاري بسبب االعتماد انخفاض القدرة التنافسية للسلع ألمحلية لالقتصاد العراقي في السوق العالمية ومن ثم على 

لذلك لم تظهر العالقة واضحة أو لم يتضح تاثير كبير لسعر الصرف على وضع الميزان  ،المتزايد على تصدير النفط

 .البحثالتجاري أو ميزان المدفوعات وهذا ما يدعم فرضية 

 

  :التوصيات

ر الدخل من خالل تبني سياسات تؤدي الى االستخدام ضرورة توسيع القاعدة  اإلنتاجية ليتسنى للعراق من تنويع مصاد -1

األمثل للموارد التي يتمتع بها العراق للنهوض بواقعه االقتصادي وانتشاله من حالة العجز التي يعاني منها طيلة السنوات 

  .السابقة

الناتج المحلي  محاولة السيطرة على أسعار الصرف من خالل تشجيع القطاعات االنتاجية والتي تدعم بشكل مباشر -2

اإلجمالي من خالل دخول العملة الصعبة الى العراق مما يعمل على استقرار اسعار الصرف للدوالر مقابل الدينار 

  .العراقي وهو ما يحقق االستقرار االقتصادي المنشود

ات وعدم داالستيراالعمل على تحسين وضع ميزان المدفوعات من خالل زيادة الصادرات وتنويعها مقابل تخفيض  -3

 االعتماد بشكل كامل عليها حتى ال يبقى االقتصاد العراقي يعاني من انكشاف اقتصادي.
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