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 بدػ هللا الرحسؼ الرحيػ

 قاُلؽا ُسبحانغ َل ِعمَػ لشا إلَّ َما َعمَّسَتشا إَّنَغ أنَت
 الَعميُػ الَحكيػُ 

 (32)سؽرة البقرة: 
  



 

 ت

 إهجاء
 أىجؼ ىحا العسل الستػاضع

ء   في قدع االقترادإلى أساتحتي األجّلا

 وإلى والجؼ العديد صاحب القمب الكبيخ

 وإلى والجتي العطيسة صاحبة الجعاء الُسجاب

 وإلى أخػتي

 وإلى كل مغ كان لو عػن وشجعشي عمى إكسال ىحه السديخة

 في نجاحي سببا   اإلى كل مغ كانػ و 

  



 

 ث

 شكر وتقجير
 الحسج هلل الحؼ أعانشي ووفقشي في الديخ عمى دروب العمع وأليسشيالذكخ و 

 إياه أن يشفع كل قارغ. سائّل   القػة والعديسة لمكيام بيحا العسل الستػاضع،

 اأشخف المحان الجكتػر حديغ عمي وو  األستاذ رعج دمحم شاىخ الكشانيإلى  واالمتشانأتػجو بجديل الذكخ 
 ولػ لمحطة واحجة في تػجييي وفتح عيشاؼ عمى الع يتػان  و ا البحث ىح عمى

  والتقجيخ. الذكخ عباراتمشي أزكى  األخصاء والشقائز التي غفمت عشيا،

 والذكخ الجديل إلى جسيع أساتحتي في قدع االقتراد

 الذكخ مػصػل لكل مغ شارك في إنجاز ىحا العسل مغ قخيب أوو 

 هللا عشي كل خيخ. جداكعبعيج 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 ج

 السدتخمص

والتحػل في اتجاىات الدياسة السالية  4002إن الحالة االنتقالية التي عاشيا االقتراد العخاقي بعج عام 

، أدػ إلى 4002لعام  65حجيثا  إثخ حرػل البشظ السخزؼ عمى استقّلليتو استشادا  إلى القانػن رقع 

نطام الدػق مغ جية،  استخجام الدمصة السالية أدوات حجيثة وبسا يتشاسب مع متصمبات التػجو نحػ

والخرػصية التي يترف بيا االقتراد العخاقي في ضل االختّلل الييكمي الحؼ يعاني مشو مغ جية 

 أخخػ.

لحلظ اتبعت الدمصة السالية سياسة استيجاف التزخع مغ أجل الحفاظ عمى االستقخار الشقجؼ في البمج، 

وذلظ بدبب ريعية االقتراد واليذاشة  ،واستخجمت مغ أجل تحقيق ىجفيا سعخ الرخف مثبتا  اسسيا  

السالية وانفرال القصاع الحكيقي عغ الشقجؼ مسا يجعل القشػات التقميجية النتقال أثخ الدياسة السالية غيخ 

. لحلظ كان فاعمة بشدبة كبيخة، وكحلظ استخجمت نافحة بيع العسمة لمديصخة عمى سعخ الرخف والتحكع بو

الحكػمي لمدياسة السالية مع تشذيط االقتراد العخاقي، وذلظ مغ خّلل التػجو نحػ التشديق ال بج مغ 

 بخنامج عسل يزسغ استقخار في السدتػػ العام لألسعار وتشذيط في القصاع الخاص.
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 السقجمة:

السالية في العخاق مغ اإلجخاءات واألساليب واألدوات التي تمجأ ليا الحكػمة لمتأثيخ عمى  الدياسةتعجُّ 

حالة التشسية االقترادية أو التأثيخ عمى حالة االستقخار االقترادؼ. وتتػقف أولػية التجخبة السالية عمى 

األولػية ليجف االستقخار  شبيعة الشطام االقترادؼ واالجتساعي وفمدفتو، فإذا كانت الجول الستقجمة تسشح

االقترادؼ، فسغ باب أولى أن تسشح تمظ األولػية ليجف التشسية االقترادية وترحيح االختّلالت 

 الييكمية في الجول الشامية.

تختمف اختّلفا  كثيخا  عسا كانت عميو قبل ذلظ مغ حيث إدارة  4002الدياسة السالية بعج عام  حيُث أن

 52القخارات مغ جية ومغ خّلل األدوات السدتعسمة مغ جية أخخػ، فالقانػن رقع الدياسة الشقجية واتخاذ 

جعل البشظ السخكدؼ بسثابة رافعة مالية، إذ يقػم بتسػيل عجد السػازنة عغ شخيق االصجار  6795لدشة 

الشقجؼ وخاصة  بعج الطخوف االقترادية الرعبة التي كان يسخ بيا العخاق وىي الحخب مع إيخان 

 .بات االقترادية الجولية مسا تدبب في ارتفاع معجالت التزخع بذكل ممفت لمشطخوالعقػ 

قج تغيخ بعج تحػل الشطام االقترادؼ في  4002وبالتالي فإن حال الدمصة السالية في العخاق بعج عام 

أصبحت ىشاك استقّللية لمبشظ  4002لدشة  65العخاق إلى اقتراد الدػق، فبعج صجور القانػن رقع 

كدؼ الحؼ يسثل أعمى سمصة نقجية في اتخاذ القخارات بخرػص تدييخ أدوات الدياسة الشقجية والسالية، السخ 

 وكحلظ العسل بآليات وأدوات مختمفة، إذ تع االعتساد أكثخ عمى االدوات الشقجية غيخ السباشخة.

خمفتو األزمات االقترادية وحيُث تذغل الدياسة السالية مكانيا الخئيذ، فقج جاء ىحا االىتسام انعكاسا  لسا 

كػن الدياسة الشقجية تسثل أداة رئيدة مغ أدوات الدياسات االقترادية األخخػ، وذلظ بدبب أثخىا في 

فإنَّ تقييع الدياسة ، مختمف الستغيخات االقترادية مسا يعكذ التخابط بيغ اآلثار االقترادية والشقجية

ية عمى متغيخات االقتراد الكمي، إذ يسكغ الحكع بفعالية السالية يتصمب بيان مجػ تأثيخ التغيخات الشقج
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الدياسة الشقجية عشجما تكػن ىشاك استجابة مغ قبل الستغيخات وبالعكذ، لحا فإن األسمػب الكياسي يعج 

 وسيمة يتع استخجاميا لمتأكج مغ فخوض الشطيخة االقترادية.

 مشهجية البحث:

ستقخائي مغ خّلل استخجام البيانات والسعمػمات كافة استخجم البحث السشيج التحميمي الػصفي واال

لمػصػل إلى الشتائج التي تخجم أىجاف البحث، لتقػيع أداء الدياسة السالية في العخاق بعج الكثيخ مغ 

 .4002التحػالت االقترادية والدياسية التي شيجىا العخاق بعج عام 

 البحث:  مذكمة

في عجم الػضػح الحؼ يكتشف أداء الدياسة السالية العخاقية، والتغيخات السؤثخة  تكسغ مذكمة البحثإنَّ 

عمى األداء الحاتي لمدياسة السالية وعمى األثخ الشيائي لمستغيخات االقترادية الكمية، مسا يعشي ضسشا  عجم 

 تسكغ العخاق مغ مػاجية الرجمات االقترادية مدتكبّل . 

في  السالية العخاقية عمى الكيام بالجور األمثل السصمػب مشيا الدياسةرة مسا يذكال تداؤال : عغ مجػ قج

 ، مغ خّلل معخفة:معالجة التزخع

  عمى االقتراد  التأثيخ اإليجابيىل تستمظ الدياسة السالية العخاقية األدوات الّلزمة لتحقيق

 .العخاقي

  االقترادية لمتزخعمعالجة اآلثار السالية العخاقية سيؤدؼ إلى  الدياسةوىل تصبيق. 

 

 أهجاف البحث:
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مغ خّلل الكيفية  مجػ تأثيخىا في معالجة التزخعىجفا البحث إلى تقػيع أشخ الدياسة السالية ومعخفة 

التي كانت عمى أساسيا تحجد األىجاف واألدوات السدتخجمة في رسع ىحه الدياسة، ولسعخفة أىع مّلمح 

لشيػض بالػاقع االقترادؼ لسعالجة آثار التزخع االقترادؼ واالدياسة السالية واإلجخاءات الستبعة 

 العخاقي.

 أهسية البحث:

 تبخز أىسية البحث مغ خّلل سعة الجور السشاط بالدياسة السالية في التأثيخ عمى الشذاط االقترادؼ

وما تذغمو الدياسة  4002لعام  65بعج صجور قانػن رقع  عامة  ومداىستيا في عّلج التزخع خاصة ،

السالية في العخاق مغ مكانة ميسة بيغ الدياسات االقترادية األخخػ، األمخ الحؼ استجعى الحاجة 

 لمػقػف عمى نقاط القػة لتعديدىا ونقاط الزعف لتّلفييا.

 فرضية البحث:

تحقيق ي لعبت دورا  رئيديا  ف 4002خاقية بعج عام السالية الع الدياسةيقػم البحث عمى فخضية مفادىا أن 

والحج مغ األزمات التي يعاني مشيا معالجة التزخع وآثاره االقترادية، أىجاف حيػية، وُتديع في 

 االقتراد العخاقي، وخرػصا  إذا ما تػفخت بيئة اقترادية وسياسية مّلئسة.

 حجود البحث:

السكاني والستسثل بجراسة الدياسة السالية في العخاق،، والبعج تتسثل حجود البحث في بعجيغ ىسا البعج 

 (.4062-4002الدماني الستسثل بالسجة )
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 السبحث األول

 والتزخػ اإلطار السفاهيسي والشعري لمدياسة السالية

تػفخت لرانعي القخار االقترادؼ والسالي مع عسمية التغييخ الدياسي في العخاق فخصة ذىبية لخسع 

لية ىادفة لتحقيق االصّلح السالي، فتػالت عسمية رفع القيػد والسحجدات أمام عسل الدمصة سياسة ما

، الحؼ وضع حجا  4002( لعام 65السالية، وكان في مقجمتيا صجور قانػن البشظ السخكدؼ رقع )

ظ لألوضاع التذخيعية الدابقة التي سسحت لمحكػمة في إدارة الحقل السالي وقخاراتو، الحؼ مشع البش

السخكدؼ مغ إقخاض أؼ جية حكػمية باستثشاء تدػيق أذون الخدانة الرادرة مغ الحكػمة العخاقية بػصفو 

 .1الػكيل السالي ليا

يتشاول ىحا السبحث في مصمبو األول اإلشار السفاليسي والشطخؼ لمدياسة السالية مغ حيث مفيػم الدياسة 

السصمب الثاني اإلشار السفاليسي والشطخؼ لمتزخع مغ السالية وأىجافيا وادواتيا، في حيغ يتشاول في 

 ناحية مفيػمو وأىجافو:

 السطمب األول: اإلطار السفاهيسي والشعري لمدياسة السالية:

 مفهؽم الدياسة السالية: -أولا 

ُتدتعسل الدياسة السالية لمتأثيخ عمى مدتػػ الشذاط االقترادؼ باعتبارىا مجسػعة اإلجخاءات والػسائل 

والدياسات التي تتخحىا الدمصة السالية في السجتسع لمتحكع في حجع وكسية الشقػد السعخوضة في السجتسع 

                                                           
1
(. الطلب على النمود وإدارة السٌاسة النمدٌة مع إشارة خاصة إلى العراق، أطروحة دكتوراه ممدمة إلى 2212توٌج، رعد حمود عبد الحسٌن. ) 

 .193كلٌة االدارة وااللتصاد، جامعة الكوفة، ص:
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حقيق أىجاف الدياسة والخقابة عمى حجع االئتسان وتػجيييا بالرػرة الرحيحة التي ُتديع في ت

 .1االقترادية العامة

ويسكغ تعخيفيا بأنيا مجسػعة اإلجخاءات التي تتخحىا الدمصة السالية بيجف الخقابة والتػجيو الحؼ يداعج 

عمى تحقيق الدياسة االقترادية العامة التي ييجف ليا السجتسع، وتعشي الدمصات السالية وزارة االقتراد 

 .2والبشظ السخكدؼ 

اإلجخاءات الشقجية والريخفية السؤثخة في مخاقبة السعخوض الشقجؼ في كسا أن الدياسة السالية تذسل جسيع 

الشطام االقترادؼ، أؼ أنيا تذسل جسيع اإلجخاءات الستخحة مغ قبل الحكػمة والبشظ السخكدؼ والخديشة 

 .3أىجاف اقترادية معيشة بقرج التأثيخ عمى مقجرا العخض الشقجؼ ومعجل الفائجة وسعخ الرخف لبمػغ

 وىشاك العجيج مغ التعاريف نحكخ مشيا:

الدياسة السالية تسثل اإلجخاءات التي يتخحىا البشظ السخكدؼ إلدارة عخض الشقج وأسعار الفائجة لتحقيق 

 .4أىجاف االقتراد الكمي

لشقجية السحمية الستاحة في كسا يسكغ تعخيفيا بأنيا الدياسة التي يتبعيا البشظ السخكدؼ لمتأثيخ في الديػلة ا

 .5التجاول داخل االقتراد الػششي

أو ىي اإلجخاءات السخصصة مغ الدمصة السالية إلدارة عخض الشقج وسعخ الفائجة مغ أجل تحقيق التذغيل 

 .1الكامل لمسػارد مغ دون ضغػط تزخسية

                                                           
1
الدولٌة. كلٌة التجارة باإلسماعٌلٌة، جامعة لناة السوٌس، (. التصادٌات النمود والبنون وأسواق رأس المال 2227عبد الحمٌد صدٌك عبد البر. ) 

 .175ص: 
2
(. التصادٌات النمود والبنون والتجارة الدولٌة. شعبة العاللات الصناعٌة، أكادٌمٌة الدراسات المتخصصة، الجامعة 2212صبري أبو زٌد. ) 

 .156العالمٌة، الماهرة، ص: 
3
 .584مود والبنون. مطبعة الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، العراق، ص: (. الن1992عوض فاضل إسماعٌل الدلٌمً. ) 

4
 R. Glenn Hubbard & Anthony Patrick, Macroeconomics, first Edition, Pearson, New Jersey, 2006, p440. 

5
 .356اء للنشر ومكتبة الجامعة، األردن، ص: (. أساسٌات علم االلتصاد )الجزئً والكلً، الطبعة الثانٌة، دار اثر2229دمحم طالة وآخرون. ) 
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نقجية أو غيخ نقجية وكحلظ أو ىي جسيع اإلجخاءات والقخارات الشقجية برخف الشطخ عسا إذا كانت أىافيا 

 .2تسثل جسيع اإلجخاءات غيخ الشقجية التي تيجف لمتأثيخ في الشطام السالي

 أهجاف الدياسة السالية: -ثانياا 

مختمف القصاعات  تدعى الدياسة السالية إلى تحقيق معجالت مشاسبة في الشسػ االقترادؼ في

اإلجسالي السحمي وزيادة حجع الجخل القػمي  االقترادية بسا ُيديع في تحقيق زيادة في نسػ الشاتج

خع، فسغ خّلل ما تقػم بو الدمصة السالية مغ رقابة عمى حجع االئتسان وعمى كمفتو فإنيا وتخفيس التز

تدتصيع دفع عجمة الشسػ االقترادؼ لمبمج، حيُث أن البشظ السخكدؼ قادر عمى إحجاث تغيخات ميسة في 

كيا البشػك التجارية، وبالتالي التأثيخ عمى قجرة ىحه البشػك في خمق الحجع الكمي لّلحتياشات التي تسم

 .3االئتسان السرخفي

 ولمدياسة السالية مجسػعة مغ األىجاف ىي:

تحقيق التذغيل الكامل واالستعسال األمثل لمسػارد االقترادية، ألن وجػد البصالة في السجتسع  -6

 .4يعشي وود ىجر في الصاقة البذخية والسالية

تحقيق االستقخار العام في األسعار، إذ يعج مغ أىع اىجاف الدياسة السالية معالجة التزخع، ألن  -4

التزخع يخمق حالة مغ عجم االستقخار، وعجم الثقة، والقمق مغ السدتقبل الحؼ يؤثخ في االدخار 

 .5واالستثسار وكحلظ يؤدؼ إلى إعادة تػزيع عكدي لمثخوة في السجتسع

                                                                                                                                                                                     
1
 .177(. التصادٌات النمود والبنون. الطبعة األولى، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مصر، ص: 2212وحٌد مهدي عامر. ) 
2
 .185(. البنون المركزٌة والسٌاسة النمدٌة. دار الٌازوري، عمان، ص: 2226زكرٌا الدوري، وٌسرى السامرائً. ) 
3
(. النمود والمصارف والنظرٌة النمدٌة. دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، ص: 2229ل عجمً جمٌل الجنابً، ورمزي ٌاسٌن ٌسع أرسالن. )هٌ 

262. 
4
 .423(. النمود والبنون. وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً، جامعة بغداد، بغداد، ص: 1992الدلٌمً، عوض فاضل إسماعٌل. ) 
5
 .183(. النمود والمصارف مدخل تحلٌلً ونظري، البعة الثانٌة، دار وائل للنشر، عمان، ص: 2228ومشهور هذلول. )أكرم حداد،  
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ترادؼ مختفع، ويخبط مع تحقيق التذغيل الكامل لمسػارد، ألن الشسػ تحقيق معجل نسػ اق -2

االقترادؼ قادر عمى امتراص الفائس في عشاصخ العسل وزيادة التذغيل، ويتع ذلظ مغ خّلل 

الحؼ بجروه يؤثخ في حجع االستثسار، إذ كمسا زاد االستثسار يؤدؼ إلى نسػ التأثيخ في االئتسان 

 .1الشاتج القػمي

ستقخار في أسعار الفائجة، إذ أن التقمبات التي تحرل في سعخ الفائجة تخمق حالة عجم تحقيق اال -2

اليقيغ، التي تؤثخ في التخصيط االستثسارؼ لمسدتقبل، فزّل  عغ تأثيخىا في رغبة السدتيمكيغ في 

شخاء الدمع السعساخة، التي تسػل عغ شخيق االقتخاض، كحلظ حالة عجم االستقخار في أسعار 

جة تؤثخ في األسػاق السالية إذ أن ارتفاع أسعار الفائجة يؤدؼ إلى خدائخ كبيخة في قيسة الفائ

الدشجات الصػيمة األجل والخىغ العقارؼ، حيُث أن استقخار أسعار الفائجة ضخورؼ لخمق بيئة 

 .2استثسارية مدتقخة

قجرتيا لمسػائسة بيغ تحقيق االستقخار في األسػاق السالية، إذ أن حالة عجم االستقخار تؤثخ في  -6

السجخخيغ والسقتخضيغ، أؼ حجوث ضعف في استغّلل السػارد بدبب صعػبة الحرػل عمى 

االستثسارات اإلنتاجية، ثع أن استقخار مؤسدات األسػاق السالية وتجشب  التسػيل الّلزم لتسػيل

 .3األزمات يجعل عسمية تحػيل األمػال بكفاءة أكبخ

مبات أسعار الرخف تؤثخ في حجع الرادرات السحمية والقجرة تحقيق سعخ صخف مّلئع، ألن تق -5

التشافدية وكحلظ عمى االستيخادات، وىحا يشعكذ عمى السيدان التجارؼ ومغ ثع ميدان السجفػعات 

 .4لمبمج

                                                           
1
 .258(. التصادٌات النمود والبنون، البعة األولى، مطبعة الفجٌرة الوطنٌة، دبً، ص: 2223دمحم أحمد بن فهد. ) 
2
 .276والبنون )األساسٌات والمستحدثات(. الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ص: (. التصادٌات النمود 2229عبد المطلب عبد الحمٌد. ) 

3
 Frederic S. Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Market, Tenth Edition, Pearson ، 

London, 2013, p437. 
4
 R. Glenn Hubbard, Money, The Financial System, and The Economy, Sixth Edition, Pearson ، Boston,2008, 

p480. 
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السداىسة في تحقيق التػازن في ميدان السجفػعات، وكحلظ مغ خّلل تذجيع الرادرات وتقميل  -9

ب رؤوس األمػال مغ الخارج عغ شخيق التحكع في عخض الشقج االستيخادات أو مغ خّلل جح

 .1وسعخ الفائجة أو سياسة أسعار الرخف

االسيام في تدخيع عسمية التشسية االقترادية واالجتساعية مغ خّلل تػفيخ كل التدييّلت  -2

 .2االئتسانية الّلزمة وزيادة االدخار واالستثسار الػششي

ية واألسػاق السالية بسا يخجم االقتراد الػششي في سبيل االسيام في تصػيخ السؤسدات السرخف -7

 3تعبئة االدخارات وتػجيييا نحػ االستثسارات اإلنتاجية

 أدوات الدياسة السالية: -ثالثاا 

تتصمب الدياسة السالية وجػد عّلقة بيغ األدوات التي تتحكع بيا والدصمة السالية والستغيخات االقترادية 

بيا، ويدتخجم االئتسان وعخض الشقج ىجفا  وسيصا  لتحقيق األىجاف الكمية التي تؤثخ فييا وتتأثخ 

، ويذكل االئتسان ندبة كبيخة مغ وسائل الجفع والتي تقػم البشػك التجارية بخمقو، إذ تمعب ىحه 4السشذػدة

البشػك البشػك دورا  ميسا  في تصػر البمجان، فاالقترادات السختمفة ال يسكشيا االستغشاء عغ وضائف 

، أما الشقػد فإنيا ال تذكل ندبة كبيخة 5التجارية خاصة  بعج تصػرىا بذكل يّلئع واتداع الشذاط االقترادؼ

مغ وسائل الجفع خاصة في الجول الستقجمة، ويقػم بإصجار ىحه الشقػد البشظ السخكدؼ وىػ مؤسدة ال 

، ومغ خّلل 6كسيتيا برػرة مباشخة تدعى لتحقيق الخبح مغ وراء ذلظ، مسا يعشي أنو يدتصيع التحكع في

                                                           
1
(. السٌاسة النمدٌة بٌن الفمه اإلسالمً وااللتصاد الوضعً، الطبعة األولى، المعهد العالمً للفكر اإلسالمً، 2211ولٌد مصفى شاوٌش. ) 

 .192الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، ص: 
2
 .196والبنون. الطبعة األولى، دار الفكر ناشرون، عمان، ص:  (. التصادٌات النمود2212السٌد متولً عبد المادر. ) 
3
 .99(. الجوانب األساسٌة فً موضوع النمود. الطبعة األولى، دار شموع الثمافة، بنغازي، ص: 2227دمحم أحمد الدوري. ) 

4
 Marcuzzo , Maria Caristin , Monetary Standards and exchane rates second Ed. London , 1997 , P. 212. 

5
 Hemple George , H. Bank Management , 2nd. ed , John Willy and Sons. Inc. U.S.A. 1999 , P. 216. 

6
 .51عوض فاضل إسماعٌل الدلٌمً، المصدر السابك، ص:  
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ذلظ نجج بأن الدمصة السالية تدتصيع أن تؤثخ عمى الشذاط االقترادؼ عغ شخيق التأثيخ عمى حجع 

 وتشقدع أدوات الدياسة السالية إلى قدسيغ ىسا:بسا يحقق أىجاف الدياسة السالية،  االئتسان واتجاىو وكمفتو

 األدوات الكسية:  -1

ل الثسغ الحؼ يتقاضاه البشظ السخكدؼ مغ البشػك التجارية لقاء إعادة خرع سعخ إعادة الخرع: يسث - أ

األوراق التجارية أو سعخ الفائجة عمى القخوض السقجمة مغ البشظ السخكدؼ إلى البشػك التجارية، وإن 

استعسال ىحه اإلدارة بتحجيج حداب حالة الشذاط االقترادؼ الحؼ يحجد اتباع سياسة تػسعية أو 

فإذا كان االقتراد في حالة االنكساش يدتصيع البشظ السخكدؼ تخفيس سعخ الخرع  انكساشية

فتشخفس تكاليف اإلقخاض، وتمجأ البشػك إلى خرع اوراقيا التجارية فتديج الديػلة الستػفخة لجييا 

وتشخفس أسعار الفائجة وىحا يذجع عمى زيادة االستثسار واإلنفاق الكمي ومغ ثع تحقيق االنتعاش 

، أما في حالة التزخع يتبع البشظ السخكدؼ سياسة انكساشية فيقػم بخفع سعخ الخرع 1رادؼاالقت

وىحا سيديج مغ تكاليف الحرػل عمى االئتسان مسا يؤدؼ إلى تقميل رغبة البشػك في االقتخاض لحلظ 

تخفع البشػك أسعار الفائجة عمى القخوض وىحا سيخفس حجع االنفاق المي برػرة عامة واالنفاق 

الستثسارؼ برػرة خاصة مسا يؤدؼ إلى انخفاض حجع الصمب الكمي وكحلظ انخفاض مدتػػ ا

 .2األسعار

عسميات الدػق السفتػحة التي تعج مغ أىع أدوات الدياسة السالية في التحكع بحجع االحتياشات في  - ب

الجياز السرخفي ويدتخجم البشظ السخكدؼ ىحه األداة لبيع او شخاء األوراق السالية الحكػمية واألوراق 

التأثيخ في حجع السالية لمذخكات ذات الكفاءة العالية مغ األفخاد والبشػك التجارية، مغ أجل 

االحتياشات الستػفخة لجػ السرارف ثع في عخض الشقج وسعخ الفائجة وحدب حالة الشذاط 

                                                           
1
 .199السٌد متولً عبد المادر، المصدر السابك، ص:  
2
 .177تصاد الكلً، الطبعة األولى، دار المسٌرة للنشر، عمان، ص: (. االل2212محمود حسٌن الوادي، وأحمد العساف. ) 
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، ففي حالة معاناة االقتراد مغ ضغػط تزخسية 1االقترادؼ مغ أجل تحقيق األىجاف السشذػدة

كسية الشقػد  فإن البشظ السخكدؼ يقػم ببيع األوراق السالية لألفخاد والبشػك التجارية مغ أجل تقميل

ومغ ثع انخفاض االستيّلك واالستثسار ثع  الستجاولة ويؤدؼ إلى تخفيس القػة الذخائية في االقتراد

الصمب الكمي، أما إذا كان االقتراد يعاني مغ فجػة انكساشية فإن البشظ السخكدؼ سيقػم بذخاء 

مسا يجفع ذلظ إلى تحقيق االنفاق األوراق السالية مسا يؤدؼ إلى زيادة كسية الشقػ الستجاولة والديػلة 

االستيّلكي واالستثسارؼ وسيدداد الصمب الكمي، وقج استخجم العخاق مداد العسمة األجشبي مغ أجل 

 .2تحقيق أىجاف الدياسة السالية

ندبة االحتياشي القانػني: تسثل الشدبة التي تحتفع بيا البشػك التجارية مغ قيسة الػدائع الستػفخة  - ت

شظ السخكدؼ، وحيُث يعسل البشظ السخكدؼ عمى التحكع بيحه الشدبة فتشخفس ىحه الشدبة لجييا لجػ الب

عشج اتباع سياسة مالية تػسعية ومغ ثع زيادة حجع الشقػد الستػفخة لجػ البشػك التجارية التي ستتػسع 

، أما في باإلقخاض ويدداد الصمب الكمي، وبالتالي الخخوج مغ حالة الكداد إلى االنتعاش في االقتراد

الحالة السعاكدة عشج وجػد ضغػط تزخسية فإن البشظ السخكدؼ يقػم بخفع ندبة االحتياشي وىحا يحج 

 .3مغ قجرة البشػك عمى اإلقخاض وسيقل الصمب عمى الشقػد ومغ ثع التزخع

 األدوات الشؽعية السباشرة: -2

تشطيع االئتسان االستيّلكي، ويتع استخجام ىحه األداة لتشطيع القخوض السقجمة لذخاء الدمع  - أ

االستيّلكية السعسخة عغ شخيق البيع بالتقديط ويثخ البشظ السخكدؼ مغ خّلل تحجيج مقجار الجفعة 

وبالعكذ في  األولى مغ قيسة الدمعة، إذ يقػم بخفع مقجار السبالغ السقجمة ويشتج عشو تقييج االئتسان

                                                           
1
 .191زكرٌا الدوري، وٌسرى السامرائً. المصدر السابك، ص:  
2
 .91(. التصادٌات البنون والتمنٌات البنكٌة. الطبعة األولى، مكتبة حسٌن العصرٌة، بٌروت، ص: 2213ولٌد العاٌب، ولحلو بوخاري. ) 
3
 .153(. التصادٌات النمود والبنون. دار التعلٌم العالً، اإلسكندرٌة، ص: 2214الرحٌم. ) دمحم إبراهٌم عبد 
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إلى ذلظ قجرتو عمى التأثيخ عمى مقجرا األقداط الذيخية مغ خّلل زيادة  أضفحالة تػسيع االئتسان، 

 .1مجة الدجاد

حيُث يسكغ األفخاد مغ االقتخاض مغ البشػك  الزسان،االقتخاض بػاسصة الدشجات مع تحجيج ىامر  - ب

تقيج بذخوط ىامر الزسان الحؼ يسثل بزسان الدشجات الستػفخة لجييع السذتخاة بسجة سابقة مع ال

الفخق بيغ الكيسة الدػقية وقيسة القخض فإذا كان البشظ السخكدؼ يتبع سياسة انكساشية فإنو يخفع 

 .2ىامر الزسان وبالعكذ في حالة اتباع سياسة تػسعية

كمة تشطيع االئتسان السسشػح لألغخاض العقارية، حيُث بسقجور البشظ السخكدؼ السداىسة في حل مذ - ت

الدكغ التي تعج مغ السذاكل الخئيدة في العالع، ويتع ذلظ مغ خّلل تدييل الحرػل عمى القخض 

لمذخاء أو بشاء السداكغ، وكحلظ ُيديع في تخفيس الجفعة السقجمة وإشالة مجة القخوض ثع تخفيس 

 .3قيسة األقداط

في البشػك التجارية وإقشاعيع في االقشاع األدبي، حيُث يتستع البشظ السخكدؼ بقجرة كبيخة عمى التأثيخ  - ث

تشفيح سياسة ائتسانية معيشة كالحج أو الػسع في االئتسان داخل االقتراد ويتع ذلظ عغ شخيق شمب 

 .4التعاون وبيان الفػائج التي تتأتى مغ ىحه الدياسة

تشطيع التأثيخ السباشخ، حيُث يمجأ البشظ السخكدؼ لمتجخل السباشخ بحكع ما يتستع بو مغ سمصة بيجف  - ج

االئتسان عغ شخيق اصجار األوامخ والتعميسات السباشخة لمبشػك التجارية وعمييا االلتدام بيحه التعميسات 

التي تسثل مجسػعة مغ األنذصة مشيا تحجيج سقػف االئتسان وتحجيج حج أقرى الئتسان العسيل 

                                                           
1
 .613عوض فاضل إسماعٌل الدلٌمً. المصدر السابك، ص:  
2
(. النمود والمصارف والنظرٌة النمدٌة. الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، ص: 2229هٌل عجمً الجنابً، ورمزي ٌاسٌن أرسالن. ) 

271. 
3
 .155دمحم إبراهٌم عبد الرحٌم. المصدر السابك، ص:  
4
 .116(. النمود والبنون. البعة األولى، دار المسٌرة للنشر، عمان، ص: 2222جمال خرٌس وآخرون. ) 
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إلنتاجية ويخفس الػاحج وإعصاء أسعار فائجة مختمفة لمقخوض وحدب الشذاشات يخفع الشذاشات ا

 1الشذاشات غيخ السخغػب بيا مغ أجل تحجيسيا

 السطمب الثاني: اإلطار السفاهيسي والشعري لمتزخػ:

 مفهؽم التزخػ: -أولا 

( ىػ السعجال االقترادؼا الحؼ يؤدؼ إلى زيادة السدتػػ العام Inflation) مفيػم التزخع باإلنجميدياة

انخفاض القػة الذخائياة الخاصة بالعسمة، وُيعخَّف التزخع بأناو ألسعار الخجمات والدمع؛ مساا يؤدؼ إلى 

االرتفاع السدتسخ والعام لألسعار. مغ التعخيفات األخخػ لمتزخع ىػ الديادة السفخشة بالشقػد الستجاولة مع 

 .2انخفاض القجرة عمى الذخاء

ات التي تيع شخيحة واسعة يعخاف التزخع بأنو ارتفاع مدتسخ في السدتػػ العام ألسعار الدمع والخجمو 

مغ السػاششيغ، عمى السدتػػ الجدئي، ويؤثخ ىحا االرتفاع عمى القػة الذخائية لمسػاششيغ وُيزعف مغ 

قجرتيع السادية عمى تمبية احتياجاتيع السعيذية، عمى السدتػػ الكمي تؤثخ السعجالت السختفعة مغ التزخع 

ادرات وعمى القػة الذخائية لمعسمة السحمية، ومغ ثع عمى سمبا  عمى مدتػيات االستيّلك واالستثسار والر

 .3الشذاط االقترادؼ

وىشاك عجة تعخيفات لمتزخع ولكغ بذكل عام يعخاف بكػنو الحالة التي يذيجىا االقتراد ارتفاعا  مدتسخا  

فإن في السدتػػ العام ألسعار الدمع والخجمات التي تيع شخيحة واسعة مغ السػاششيغ، وبشاء عمى ذلظ 

 التزخع يتزسغ: 

                                                           
1
مٌة. الطبعة الثانٌة، دار النشر (. أساسٌات االلتصادٌات النمدٌة وضعٌاً واسالمٌاً مع اإلشارة إلى األزمة المالٌة العال2229عبد الحمٌد الغزالً. ) 

 .327للجامعات، الماهرة، ص: 
2
 .تعرٌف ومعنى التضخم فً لاموس المعجم الوسٌط"، المعانً 

 
3
 .4(، ص: 18(. التضخم وأسبابه وآثاره وسبل معالجته. صندوق النمد الدولً، سلسلة كتٌبات تعرٌفٌة، العدد )2221رانٌه الشٌخ طه. ) 



13 
 

   أن يكػن ارتفاع األسعار مدتسخا  وليذ مؤقتا 

 1أن يذسل ىحا االرتفاع شخيحة واسعة مغ الدمع والخجمات التي تيع عسػم السػاششيغ. 

 :أنؽاع التزخػ-ثانياا 

 :2ُيقدع التزخع إلى مجسػعة مغ األنػاع، بشاء  عمى معاييخ اقترادياة متشػعة وىي

 معيار الزغط التزخسي، وُيقدع إلى نػعيغ ىسا:  -6

:  - أ مساا يؤدؼ إلى عجد  ،ىػ زيادة األسعار نتيجة  الرتفاع الصمب عغ العخضو التزخع الصمبيا

بدبب االستعسال الكامل لمعشاصخ اإلنتاجياة، أو  ،العخض عغ مػاجية االرتفاع في الصمب

 س الصمب. لعجم مخونة الػسائل السدتخجمة في العخض لسػاجية فائ

ٍل يفػق ندبة الديادة في  - ب تزخع التكاليف: ىػ زيادة التكاليف الخاصة بالعػامل اإلنتاجياة بسعجا

مساا يؤدؼ إلى ارتفاع مدتػػ األسعار العام، ومغ أىعا العػامل اإلنتاجياة أجػر  ،اإلنتاج

 العسالة التي يتختب رفع معجالتيا، وزيادة مدتػيات فػائج اإلنتاج السحققة. 

 : 3عيار انكذاف التزخع، وُيقدع إلى ثّلثة أنػاع ىيم -4

مساا  ،نحػ ىحا التزخع ا  التزخع الطاىخ: ىػ اتخاذ الدمصات الحكػمياة والشقجياة مػقفا  سمبي - أ

يؤدؼ إلى انتذار ضػاىخه، وتخاكسيا، وتدارعيا فتختفع مدتػيات األسعار العامة بسعجال أعمى 

 مغ زيادة تجاول الشقػد لمكسيات الستجاولة.

                                                           
1
 .5المصدر السابك نفسه، ص: رانٌه الشٌخ طه.  
2
  /https://mawdoo3.com(. مفهوم التضخم وانواعه. ممالة منشورة على مولع موضوع. على الرابط: 2217مجد خضر. ) 
3
م. منتدى األعمال الفلسطٌنً، فلسطٌن، (. التضخم االلتصادي حاالت ومفاه2211ٌإدارة التحرٌر فً لسم البحوث والدراسات االلتصادٌة. ) 

 .7-6ص: 

https://mawdoo3.com/


14 
 

التزخع السكبػت: ىػ حالة اقترادياة تكػن فييا األسعار ثابتة، مع تعخضيا لزغط   - ب

ذ تذخيعات أو قخارات إدارياة خاصة في اتخا ،بدبب تجسيج الدمصة العامة األسعار ،التزخع

 بيحا الشػع مغ التزخع. 

بدبب  ،التزخع الخفي: ىػ ضيػر ارتفاع ممحػظ بالجخػل الشقجياة دون وجػد شخيقة لرخفيا - ت

مساا يؤدؼ  ،وجػد تجخل مغ الجولة، فت حػل اإلجخاءات الستشػعة دون صخف الجخػل الستدايجة

 ال يسكغ ضيػره.  ا  إلى بقاء التزخع خفي

 معيار انتساء العػامل السؤدية إلى حجوث التزخع، وُيقدع إلى نػعيغ ىسا:  -2

: ىػ ضيػر التزخع نتيجة  لمعػامل السحمياة في الجولة، وال يكػن لمعػامل  - أ التزخع السحميا

 الخارجية أؼ تأثيخ كبيخ في حجوثو.

بدبب تأثيخ مجسػعة مغ العػامل  ،التزخع السدتػرد: ىػ زيادة مدتػيات األسعار السحمياة  - ب

 الخارجية بذكٍل واضح. 

ة التزخع، وُيقدع إلى نػعيغ ىسا:  -2  معيار شجا

ىػ ضيػر ارتفاعات متتالية وشجيجة في األسعار، حيث تؤدؼ إلى التزخع الجامح:  - أ

ضيػر آثار كبيخة وضارة، مغ الرعب أنا تحج مشيا الدمصة الحكػمية أو تدتصيع معالجتيا، 

ذلظ إلى فقجان الشقػد لكيستيا وقػتيا الذخائياة، مساا يجفع األفخاد إلى التخمز مغ كسا يؤدؼ 

  األمػال التي معيع.

التزخع الستػسط: ىػ زيادة معجاالت األسعار بشدبة أقل مغ التزخع الجامح، مع ضيػر   - ب

 ،تام اضصخاب في الجور الخاص بالشقػد برفتيا وسيصا  ماليا ، ولكغ ال تفقج الثقة بيا بذكلٍ 

 حيث تدتصيع الدمصة الحكػمياة أنا ُتعيج  التػازن لمػضائف الخاصة بيا.
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 :أسباب التزخػ -ثالثاا 

 :1يعتسج ضيػر ضاىخة التزخع عمى العجيج مغ األسباب مغ أىسايا

ارتفاع الشفقات االستثسارياة واالستيّلكياة: ىي الديادة التي تطيخ في الشفقات الكمياة عغ السدتػػ   - أ

الكامل لّلستخجام، وتعكذ الديادة في الصمب الكمي عمى العخض الكمي عشج مدتػػ التذغيل، 

أؼا  ،بدبب ارتفاع الشفقات الكمياة مع عجم زيادة الدمع السعخوضة ،فيشتج التزخع عغ تمظ الديادة

 يػجج فائس في الصمب يقابمو عخض ثابت مغ السشتجات والخجمات. 

عجد السػازنة السالياة: ىي زيادة الشفقات العامة مقارنة باإليخادات العامة، وُتعجُّ مغ األساليب التي  - ب

ت اإلنتاجياة قيج التشفيح، ويؤثخ عجد السػازنة السالياة تعتسج عمييا الحكػمات في تسػيل السذخوعا

 بذكٍل عام في األوضاع االقترادياة لمجول. 

قماة العشاصخ اإلنتاجياة: ىي انخفاض في عجد العسال أو السػاد الخام، وغيخىا مغ عشاصخ  - ت

نتيجة   ،اإلنتاج األخخػ التي تؤثخ في العسمية اإلنتاجية بذكٍل عام، وتؤدؼ إلى ضيػر التزخع

 النخفاض العخض وارتفاع األسعار. 

: ىػ ضيػر نقز في رأس السال السدتخجم في مدتػػ التذغيل،  - ث انخفاض رأس السال العيشيا

مساا يشتج عشو اتداع اليػة بيغ الشقػد السعخوضة والستجاولة مغ  ،ويؤدؼ إلى عجم مخونة اإلنتاج

 .2ضيػر التزخعالسشتجات والخجمات، فيؤدؼ ذلظ إلى ارتفاع األسعار و 

 

  

                                                           
1
، الجزائر جامعة فرحات عباس سطٌف، .التضخم واالنكماش وآثارهما االلتصادٌة (.2215. )مونٌة شانشان، وأمٌنة سنانً، ونصٌرة تواتً 

 .17-15ص: 
2
 .17. المصدر السابك نفسه، ص: مونٌة شانشان، وأمٌنة سنانً، ونصٌرة تواتً 
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 السبحث الثاني

 (2018-2004تحميل واقع الدياسة السالية وتؽجهاتها في العراق لمسجة )

 الشفقات العامة: -أولا 

إذا ما أخحنا بعيغ االعتبار بأن الحكػمة العخاقية الحالية تشفق جدءا  كبيخا  مغ مػازنتيا عمى األجػر 

وإعانات التعخفة الجسخكية، سيتػجب عميشا أيزا  مخاجعة والخواتب التقاعجية والسخررات االجتساعية 

كفاءة الشفقات العامة لغاية استعادة العقج االجتساعي، كسا يسكغ لمحكػمة أيزا  الشطخ في إمكانية فخض 

 .1ضخائب محمية لمسداعجة في إنذاء العقج السالي

تشػعة، إال أن معجل االستثسار في لّلستثسار في البشية التحتية لجعع التشسية السلحكػمة العخاق فخصة 

العخاق أقل مغ ذلظ لجػ نطخائو في السشصقة، حيُث يتع تخريز حرة كبيخة مغ االستثسار لّلقتراد 

الشفصي، كسا انخفزت في الدشػات األخيخة حرة اإلنفاق الحكػمي السخرز ألؼ نػع مغ االستثسار 

اعجة اقتراده غيخ الشفصي عمى . ولسد4062% في عام 69إلى حػالي  4062% في عام 26مغ 

الشسػ في فتخة ما بعج األزمة، فالعخاق بحاجة إلى إعادة بشاء أسسالو مغ خّلل االستثسار في البشية التحتية 

السعدزة لإلنتاجية والخجمات الحيػية، وتذتسل ىحه الفئة عمى البشية التحتية والتشسية الخيفية، األمخ الحؼ 

اع الدراعة، ومغ دون تمظ االستثسارات ستختبع التكاليف التذغيمية لألعسال يسكغ أن يعػد بالشفع عمى قص

 .2وتبقى الخجمات السقجمة واشئة الجػدة

الشاتج كشدبة مئػية مغ الشيائية لّلستيّلك العام لمحكػمة الشفقات ( 6يتزح لشا مغ خّلل الججول )

 السحمي العخاقي: اإلجسالي

 

                                                           
1

الدولٌة تحت المجهر. كتٌب  التنمٌة” النهوض من حالة الهشاشة: مذكرة التصادٌة حول التنوٌع والنمو فً العراق.“(. 2222)البنن الدولً.  

 الملخص التنفٌذي . البنن الدولً، واشنطن دي. سً.
2
 .12(. المصدر السابك نفسه، ص: 2222)البنن الدولً.  
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-2004لالستهالك العام لمحكؽمة كشدبة مئؽية مؼ الشاتج اإلجسالي السحمي لمسجة )(.الشفقات الشهائية 1الججول )

2018) 

 كشدبة مئػية مغ الشاتج اإلجسالي السحمي % لّلستيّلك العامالشفقات  الدشة

2004 46.50 
2005 40.00 
2006 66.90 
2007 62.90 
2008 65.50 
2009 46.60 
2010 62.70 
2011 67.90 
2012 65.50 
2013 69.60 
2014 62.00 
2015 62.90 
2016 62.20 
2017 65.20 
2018 66.70 

 .قاعجة بيانات البشظ الجولي مغ اعجاد الصالب باالعتساد عمى السرجر:

مغ ىشا ستبخز الحاجة إلى تخكيد متججد عمى تحديغ رأس السال البذخؼ، وعمى الخغع مسغ أن ىحا 

، نفقات العخاق التذغيمية نحػ تحديغ محرّلت قصاعي التعميع والرحةالتعبيخ سيتزسغ تحػيل بعس 

شو  إال أن األمخ يتعمق كحلظ باتخاذ نيج ججيج يزع السػاشغ العخاقي في صجارة العقج االجتساعي ويسكا

مغ أن يكػن العبا  اقتراديا  مشتجا ، وسيديع في تعديد نذاط القصاع الخاص مع التخكيد الستججد عمى 

  .1الخقسي في تسكيغ السػاشغ مغ تحقيق قجراتو الكامشة االقتراد

 

                                                           
1
 .12لسابك ، ص: (. المصدر ا2222)البنن الدولً.  
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 (1شكل )

 (2018-2004ندبة الشفقات الستهالكية مؼ الشاتج السحمي الجسالي لمسجة )

 (6السرجر : مغ اعجاد الباحثان باالعتساد عمى ججول رقع )

 بالجيشار العخاقي: 4062لعام  ة( الشفقات العامة حدب القصاعات االقترادي4ويػضح الججول )

 بالجيشار العراقي. 2018لعام  ةالقترادي القطاعات(. الشفقات العامة حدب 2الججول )

 الووازنة االستثوارية اسواء القطاعات

 266,463,255,453 القطاع السراعي

 3,665,356,266,637 القطاع الصناعي

 332,655,324,325 قطاع النقل واالتصاالت

 563,645,756,343 وخدهاتهباني 

 26,333,356,232 التربية والتعلين

 5,736,235,363,633 الوجووع العام
  .العراقية المالية وزارة موقعمن اعداد الطالب باالعتماد على : المصدر

 اإليرادات العامة: -ثانياا 

كان العتساد العخاق عمى الشفط أثخه الكبيخ عمى التدػية الدياسية والسحرّلت االقترادية في البّلد، 

فعمى امتجاد العقج الساضي، ورغع التقمبات في أسعار الشفط استحػذ قصاع الشفط والغاز في العخاق عمى 

% مغ الشاتج 69خ مغ % مغ اإليخادات الحكػمية وأكث70كامل قيسة صادرات البّلد تقخيبا ، وعمى 
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 %النفمات لالستهالن العام كنسبة مئوٌة من الناتج اإلجمالً المحلً 
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اإلجسالي السحمي، حيُث أدت ثخوة العخاق الشفصية إلى تقػيس القجرة التشافدية لمبّلد مغ خّلل تغحية 

، وقج أدػ ىحا بجوره إلى التقميل االرتفاع التجريجي لدعخ الرخف الحكيقي فيو، مثل اإليخادات الزخيبية

يكسغ في صسيع عمسيات بشاء الجولة الشاجحة،  اجة إلى التفاوض بيغ الجولة والسجتسع والحؼحمغ ال

  .1 ونتيجة  لحلظ تخاجعت القجرة اإلدارية لمعخاق وعجدت مؤسداتو عغ االستجابة

تختبط الخّلفات السدتسخة حػل الديصخة عمى مػارد الشفط في العخاق بالدجّلت غيخ السحدػمة حػل 

لتقاسع اإليخادات، وتذكل العّلقات الحكػمية البيشية الشطام الفيجرالي في البّلد والتي أعاقت اعتساد قانػن 

تحجيا  ال سبيل إلى تفاديو في االقترادات الغشية بالسػارد والتي ال يتع تػزيعيا بذكل مشرف، وحيُث يتع 

 .2تجسيع اإليخادات وإدارتيا مغ السخاكد وال تدتفيج السشاشق السشتجة دائسا  مغ اإليخادات الخيعية

ذلظ فإن الخّلفات السدتسخة حػل الديصخة عمى السػارد في السشاشق الستشازع عمييا تعيق باإلضافة إلى 

جيػد التعافي، كسا تسثل الديصخة عمى السػارد ساحة نداع بيغ الحكػمة والسحافطات األخخػ السشتجة 

 .3لمشفط مثل البرخة

الي لمقخارات الحكػمية في العخاق يؤدؼ عجم االستقخار الدياسي، وإيخادات الشفط الخيعية وسعخ الخرع الع

إلى تعطيع اإليخادات الخيعية القريخة األجل ونذػء نطام حػافد يسيل فيو صشااع القخار إلى اعتساد خرع 

 .4كبيخ لمعائج السدتقبمي وتفزيل السكافآت الحالية

شػات األخيخة، قجرا  مغ الححر السالي في الد الشخبة الحاكسةومغ أجل الحفاظ عمى الػضع الخاىغ أبجت 

لع تدتثسخ شيئا  بعج في آليات االستقخار السالي أو االصّلحات شػيمة األجل، إال أن الحكػمة العخاقية 
                                                           

1
 Devarajan, S., G. Raballand, and T. M. Le. 2012. “Direct Distribution, Taxation, and Accountability in Oil-Rich 

Economies: A Proposal.” Working Paper 281, Center for Global Development, Washington, DC 
2
 Ahmad, E. 2020. “Resolving and Preventing Conflict in Iraq: The Role of Multilevel Finance in Generating 

Sustainable Growth in an Oil-Rich Post-Conflict Country.” CEM Background Paper, World Bank, Washington, 
DC. 
3
 Isakhan, B., and P. Mulherin. 2018. “Basra’s Bid for Autonomy: Peaceful Progress toward a Decentralized 

Iraq.” Middle East Journal 72 (2): 267–85. 
4
 Mansour, R. 2020. “Political economy in Iraq.” CEM Background Paper, World Bank, Washington, DC. 
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فالتخكيد عمى تعطيع اإليخادات الخيعية قريخة األجل، يجفع الحكػمات إلى تقجيع خرػمات لإليخادات 

التي يرعب جبايتيا أكثخ مغ الحقػق ذات السدتقبمية بسا في ذلظ اإليخادات الشاتجة عغ ضخيبة الشفط 

 .1الرمة، وحيُث تكػن لحلظ تكمفة كبيخة عمى االقتراد

إن تعطيع اإليخادات الخيعية قريخة األجل الحؼ ضيخ كسحرمة لمتدػية الدياسية الحالية لمعخاق، سيفزي 

ذلظ الػاردات مغ  إلى نسػ في إنتاج وترجيخ الشفط عمى حداب تػليج العائجات مع مخور الػقت، بسا في

السشتجات غيخ الشفصية، كسا انو يحخف مدار تخريز اإليخادات الخيعية نحػ الشفقات التذغيمية عمى 

حداب االستثسارات اإلنتاجية، وسيكػن االنتقال مغ نسػذج تػزيعي إلى آخخ تشسػؼ لإلدارة السالية في 

ازع في العخاق يعيق تػليج اإليخادات مغ خّلل العخاق أمخا  بالغ األىسية لشجاح تمظ اإلصّلحات، فيحا التش

تحفيد االستيّلء عمييا في السرجر مغ قبل جيات فاعمة غيخ حكػمية، وكحلظ مغ خّلل إبصاء تفػيس 

نقل السػارد السالية، وبالتالي الحج مغ القجرة السؤسدية لمحكػمات اإلقميسية والسحمية،، كسا تعيق تشفيح 

 طخ إلى تقديع اإليخادات عمى أنو اليجف الخئيدي لمدمصة السالية.وحيُث يش الدياسات والبخامج السالية،

وبالتالي فإن ذلظ يدتػجب عمى الدمصة السالية تعديد التجقيق الخارجي إليخادات الشفط مغ أجل ثبات 

لعام صحة بيانات مبادرة الذفافية في الرشاعات االستخخاجية، وتفعيل بشػد قانػن اإلدارة السحمية السالية 

فيسا يتعمق باستثسار فائس إيخادات الشفط والغاز، ومخاجعة سياسات التخاخيز مغ أجل تعديد  4067

إيخادات الشفط عمى السجػ الصػيل، والبجء باستخجام التشبؤات الخاصة بإيخادات الشفط ونسحجتيا مغ أجل 

الترشيف االقترادؼ  اإليخادات حدب (2ويػضح الججول ) .2تقجيع استجابة أفزل لتقمبات األسعار

 بالجيشار العخاقي. لمسػازنة الجارية واالستثسارية

 
                                                           

1
World Bank. 2012. Rents to Riches. The Political Economy of Natural Resources–Led 

Development.Washington, DC: World Bank. 
2
World Bank. 2012. Rents to Riches. The Political Economy of Natural Resources–Led 

Development.Washington, DC: World Bank. 
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 بالجيشار 2018( اإليرادات حدب الترشيف القترادي لمسؽازنة الجارية والستثسارية لعام 3الججول )

 الووازنة االجوالية الووازنة االستثوارية الووازنة الجارية االيرادات

 54,446,654,533,576 الوعدنيةااليرادات النفطية والثروات 
 

54,446,654,533,576 

 3,745,333,342,574 3,336,756 3,745,376,574,666 الضرائب علي الدخول والثروات

 3,563,633,257,737 الضرائب السلعية ورسوم االنتاج
 

3,563,633,257,737 

 443,623,324,664 3,233,266,337 445,333,243,544 الرسوم

 645,373,353,765 الووازنة هن ارباح القطاع العامحصة 
 

645,373,353,765 

 53,323,364,253 االيرادات الرأسوالية
 

53,323,364,253 

 3,736,272,246,366 32,736,357,344 3,773,334,336,265 االيرادات التحويلية

 3,224,645,356,633 33,335,533,333 3,233,255,266,266 ايرادات اخرى

 35,642,362,375,357 56,657,473,464 35,243,353,272,233 الوجووع العام
 .العراقية المالية وزارة من اعداد الطالب باالعتماد على موقع: المصدر

 الزرائب: -ثالثاا 

، وتكسغ الستقخار الدياسة السالية يعُج إنذاء عقج مالي بيغ الحكػمة والسػاشغ جدءا  آخخ مغ السعادلة

ىػ تحػيل جدء مغ عائجات البمج الشفصية مباشخة  إلى  الصخق التي يسكغ مغ خّلليا الكيام بحلظإحجػ 

السػاشغ مغ خّلل التحػيّلت الشقجية السػحجة والذاممة، ومغ بعج ذلظ فخض الزخائب السباشخة عمى 

عائجات الشفط ألنيا وحيُث أن الزخائب تعدز مبجأ مداءلة الحكػمة وىحا ما ال تفعمو  .1اإليخادات السػزاعة

تحىب مباشخة  مغ الذخكة االستخخاجية والتي ىي شخكة متعجدة الجشدية إلى الحكػمة، دون السخور عبخ 

 .2السػاشغ

-4002خّلل السجة ) عمى الدمع والخجامات كشدبة مئػية مغ االيخادات ( الزخائب2ويػضح الججول )

 ( بالجيشار العخاقي.4062

 

 
                                                           

1
 Devarajan, S., G. Raballand, and T. M. Le. 2012. “Direct Distribution, Taxation, and Accountability in Oil-Rich 

Economies: A Proposal.” Working Paper 281, Center for Global Development, Washington, DC. 
2
 Devarajan, S., M. M. Giugale, H. Ehrhart, T. M. Le, and H. Nguyen. 2013. “The Case for Direct Transfers of 

Resource Revenues in Africa.” Working Paper 333, Center for Global Development, Washington, DC. 
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 ( بالجيشار العراقي.2018-2014خالل السجة ) عمى الدمع والخجمات كشدبة مئؽية مؼ اليرادات (. الزرائب4الججول )

 كشدبة مئػية مغ اإليخادات %الزخائب  الدشة
4062 0.30 
4066 0.60 
4065 1.50 
4069 0.40 
4062 0.30 

 .العراقية المالية وزارة من اعداد الطالب باالعتماد على موقع: المصدر

مة العخاقية عمى الدمع والخجمات وتبعا  ا( أن ندبة الزخائب مغ اإليخادات الع2) يتبيغ مغ الججولحيُث 

% مغ 0.2ما قجره  4062ات الستػفخة عمى مػقع وزارة السالية والبشظ الجولي، كانت تذكل في عام نلمبيا

، ولتعػد 4065% مغ إجسالي اإليخادات في عام 6.60إجسالي اإليخادات، ولترل إلى ما ندبتو 

 .4062% في عام 0.20وتشخفس إلى ما ندبتو 

 الجيؼ الجاخمي: -رابعاا 

السدتسخة خرػصا  في البمجان ذات  العجػزاتتعجُّ الجيػن الجاخمية رافجا  إلغشاء السػازنة العامة وتغصية 

الترشيف االئتساني السشخفس والعخاق لع يكغ بعيجا  عغ االعتساد عمى الجيػن الجاخمية في تغصية 

العجػزات في السػازنة العامة، إذ أصجرت العجيج مغ الدشجات والحػاالت، وأخح األمخ بالتدايج بعج عام 

وفق البخامج اإلصّلحية التي حجست دور االقتخاض  ألسباب عجة أبخزىا ججولة ديػن العخاق 4002

 .1الخارجي

 أنػاع االقتخاض الجاخمي:

لع تكغ  احػاالت الخديشة: وحيُث يعقج ىحا الشػع مغ القخوض لتغصية العجد في السػازنة العامة، إذ -أوال  

شة إلى عجم الطخوف مػاتية إلصجار قخض شػيل األجل، ويعػد الدبب الخئيدي في إصجار حػاالت الخدي

                                                           
1
. لسم السٌاسات االلتصادٌة، الدائرة االلتصادٌة، وزارة المالٌة 2214(. تحلٌل مسار الدٌن العام العرالً حتى العام 2216عداي، نور شدهان. ) 

 العرالٌة.
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التػافق الدمشي بيغ إيخادات الجولة ونفقاتيا، إذ أن ىشاك أشيخ تدداد فييا اإليخادات وأخخػ تقل فييا 

أشيخ لمحرػل  5-2الشفقات الػاجب الكيام بيا، فترجر الجولة حػاالت الخديشة والتي تتخاوح مجتيا بيغ 

 .1عمى األمػال التي تحتاج ليا

عغ شخيق اصجار الحػاالت بدعخ فائجة محجودة وبيعيا إلى  4002عام وقج استخجمتيا الحكػمة قبل 

دخمت السرارف التجارية في  4002( لعام 65البشظ السخكدؼ، وبعج صجور قانػن البشظ السخكدؼ رقع )

عسمية تقجيع العصاءات في السداد وعجم أحكية البشظ السخكدؼ بذخاء حػاالت الخديشة إال في الدػق الثانػية 

لمسرارف التجارية باعتبارىا الػكيل الخسسي لمحكػمة، إذ أنو وفق تعميسات وزارة السالية أصبحت وبيعيا 

 .2حػاالت الخديشة تجار بسداد عمشي تحكيقا  لسبجأ السذاركة مع القصاع الخاص وتجسيع السجخخات

القريخة األجل في  ويتع عغ شخيق ذلظ التأثيخ عمى الديػلة السرخفية الفائزة والتأثيخ في أسعار الفائجة

الدػق الشقجية مغ خّلل بيع وشخاء حػاالت الخديشة وترجر الحػاالت بدعخ خرع وتصفا بكيستيا 

االسسية عشج االستحقاق وتكػن مدتحقة األداء مغ خّلل مجة ال تديج عغ سشة واحجة مغ تاريخ 

 .3االصجار

لمحرػل عمى تجفق نقجؼ أؼ ىي  ()شيظسشجات الخديشة ىي عبارة عغ سشجات مالية  الدشجات: -ثانيا  

 تمجأ الييا الجولة في حالة عجم تػفخ االعتسادات السالية والديػلة الشقجية في وقت الحاجة )ديغ( صكػك

ما  وغالبا   لغخض الحرػل عمى تسػيل أو شخاء أو استخداد أو اعادة تسػيل سشجات الحكػمة السدتحقة،

لمدشجات الحكػمية  غ شخيق السداد العمشي، أما الذكل االخختصخح الجولة سشجات داخمية لمجية السقخضة ع

السػارد غيخ كافية لتمبية  كانت إذافيي االقتخاض مغ الخارج عغ شخيق اصجار سشجات بالعسمة االجشبية 

                                                           
1
 .16ص:  مصادر االٌرادات العامة فً العراق، وزارة المالٌة، الدائرة االلتصادٌة،سبل تنمٌة (. 2229) .علً عباس فاضل ،سرمد عباس جواد 
2
(. حواالت الخزٌنة واستخداماتها فً العراق، مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة، 2212صالح الدٌن حامد الحدٌثً، سالم عبد الحسٌن سالم. ) 

 . 18(، ص: 19العدد )
3
 .11(، ص: 23سة النمدٌة بٌن الحضر وتركات الماضً. مجلة كلٌة بغداد للعلوم االلتصادٌة، العدد )(. السٌا2212ثرٌا الجزرجً. ) 
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 السخاشخ،باعتبارىا سشجات خالية مغ  الى الدشجات الحكػمية عادة حاجتيا مغ العسّلت االجشبية. ويشطخ

عسّلت اضافية لدجاد ىحه الدشجات عشج تاريخ  ة الحكػمة عمى دفع الزخائب أو شبعوذلظ بدبب قجر 

( الجيغ الجاخمي وندبتو مغ الشاتج 6ومغ خّلل البيانات التي تػفخت، ويػضح الججول ) .1االستحقاق

 (.4062-4060اإلجسالي السحمي لمسجة )

 (.2018-2010السحمي لمسجة )(. الجيؼ الجاخمي وندبته مؼ الشاتج اإلجسالي 5الججول )
)مميار  الجيغ الجاخمي الدشػات

 دوالر(
الشاتج اإلجسالي السحمي 

 )مميار دوالر(
ندبة الجيغ إلى الشاتج 

 % السحمياإلجسالي 

4060 9.9 138.5 7% 
4066 12.4 185.7 6% 
4064 15.4 218.0 7% 
4062 13.9 234.6 6% 
4062 17.0 228.4 7% 
4066 33.5 164.7 20% 
4065 39.4 166.6 23% 
4069 39.6 190.6 21% 
4062 34.8 212.4 16% 

 لبيانات الستػفخة عمى مػقع البشظ السخكدؼ.باالعتساد عمى ا الصالبالسرجر: مغ إعجاد 

  

                                                           
1
 .14ثرٌا الجزرجً. المصدر السابك نفسه، ص:  



25 
 

 السبحث الثالث

 أثر الدياسة السالية في معالجة ظاهرة التزخػ

ارتفعت معجالت التزخع باألسعار التي يجفعيا السدتيمكػن لقاء السشتجات والخجمات بعج أحجاث عام 

، واستسخت بالديادة 4002% في عام 49التي شيجىا العخاق، حيُث وصمت بديادة مئػية قجرىا  4002

 بسا ندبتو 4005، وبمغت أعمى ندبة ليا في عام 4006% في عام 29حتى وصمت إلى ما قجره 

%، لتعػد وتختفع 60.60-ووصمت إلى ما ندبتو  4009حاد في عام  %، ثع تخاجعت بذكل62.40

ثع تحبحبت الشدبة السئػية لمتزخع بيغ ارتفاع  %،64.90إلى ما ندبتو  4002بذكل تجريجي في عام 

. ويػضح الذكل اآلتي تصػر 4062% في عام 0.20حتى وصمت إلى ما ندبتو وانخفاض ضئيل 

 \:1(4062-4002سعار التي يجفعيا السدتيمكػن خّلل السجة )التزخع باأل

 (2الذكل )

 (2018-2004تطؽر التزخػ باألسعار التي يجفعها السدتهمكؽن كشدبة مئؽية خالل السجة )

 
 

                                                           
1
 .2218لاعدة بٌانات البنن الدولً.  
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يسكغ عّلج التزخع مغ خّلل الدياسات السالية التي تؤثخ عمى جانب الصمب الكمي، حيُث يتع استخجام 

السالية لمتحكع في معجالت التزخع مغ خّلل التأثيخ عمى مدتػيات السعخوض الشقجؼ، أدوات الدياسة 

فكمسا ازداد عخض الشقج أكثخ مغ السعخوض مغ الدمع والخجمات في االقتراد، كمسا ارتفعت معجالت 

التزخع، والعكذ صحيح، حيُث تعتسج الجولة عمى استخجام أدوات الدياسة السالية، بغخض معالجة 

 ، وحيُث تقػم بخفع سعخ الفائجة لمتقميل مغ االئتسان السسشػح، وبالتالي ستشخفس مدتػيات الصمبالتزخع

 .1الكمي وتتخاجع معجالت التزخع بافتخاض بقاء بكية العػامل األخخػ ثابتة

وكحلظ يعسل البشظ السخكدؼ عمى خفس معجالت التزخع باستخجام ندبة االحتياشي اإللدامي التي تعشي 

األمػال التي يجب عمى البشػك االحتفاظ بيا في حداباتيا لجػ البشظ السخكدؼ، فسع ارتفاع معجالت كسية 

التزخع، يتجو البشظ السخكدؼ إلى رفع ندبة االحتياشي اإللدامي مسا يؤدؼ إلى انخفاض قجرة البشػك 

ػ األسعار عمى مشح االئتسان ومغ ثع انخفاض الصمب عمى الدمع والخجمات وبالتالي تخاجع مدتػ 

وانخفاض معجل التزخع، كسا قج يمجأ البشظ السخكدؼ لسعالجة التزخع إلى عسميات الدػق السفتػحة التي 

تقػم مغ خّلليا ببيع وشخاء األوراق السالية وىػ ما يؤدؼ إلى سحب الديػلة الدائجة مغ الدػق ومغ ثع 

 .2انخفاض الصمب الكمي والتزخع

إلنفاق الحكػمي والزخائب، ففي حال ارتفاع معجل التزخع، بإمكان كسا يسكغ عّلج التزخع مغ خّلل ا

الجولة احتػاء الزغػط التزخسية عغ شخيق زيادة الزخائب، إذ أن زيادة الزخائب ستؤدؼ إلى اقتصاع 

جدء مغ دخل األفخاد وىحا ما يشعكذ عمى انخفاض الصمب عمى الدمع والخجمات، فتشخفس األسعار 

يٍة أخخػ وبيجف معالجة التزخع، فإنو باإلمكان االعتساد عمى اإلنفاق ويتخاجع التزخع، ومغ ج

الحكػمي، حيُث تقػم الحكػمة بتقميز اإلنفاق الحكػمي أؼ بسعشى تخفيس حجع اإلنفاق خاصة  اإلنفاق 

                                                           
1
 .28ص:  (. التضخم وعالجه، مركز الفرات للتنمٌة والدراسات االلتصادٌة، العراق،2217حامد الجبوري. ) 
2
 .28-26رانٌه الشٌخ طه. المصدر السابك، ص:  
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االستيّلكي الحؼ سيؤدؼ بجوره إلى خفس الصمب ومغ ثع تخاجع معجل التزخع، وىحه تعتبخ أبخز الحمػل 

 .1لتزخع عمى صعيج الدياسات السالية التي تتصخق إلى جانب الصمب الكمي في االقترادلسعالجة ا

ومغ الصخق األخخػ التي يسكغ أن ُتديع في خفس معجالت التزخع، تبشي سياسات جانب العخض التي 

تذسل مجسػعة مغ الدياسات السرسسة لخفس التكاليف وتحديغ الكفاءة اإلنتاجية والقجرة التشافدية، 

 :2يث يسكغ زيادة مدتػيات اإلنتاج واحتػاء ارتفاع معجالت التزخع عبخ عجد مغ الدياسات أىسيابح

 .تخفيس معجالت الزخائب 

 .إصّلحات أسػاق العسل 

 .تحديغ التعميع والسيارات والتجريب 

 .تحخيخ أسػاق الدمع والخجمات 

 .حػافد لتسكيغ الذخكات الشاشئة 

 .تحديشات عمى البيئة التحتية 

ومغ بيغ أىع مدايا سياسات جانب العخض، أنيا تداعج عمى تقميل الزغػط التزخسية عمى السجػ 

الصػيل بدبب مكاسب الكفاءة واإلنتاجية في أسػاق العسل والسشتجات، كسا يسكشيا كحلظ مغ السداعجة في 

التشافدية، ولكغ  خمق وضائف حكيقة ونسػ مدتجام مغ خّلل تأثيخىا اإليجابي عمى إنتاجية العسل والقجرة

مغ بيغ عيػبيا، أنيا يسكغ أن تدتغخق وقتا  شػيّل  حتى تأتي ثسارىا، فعمى سبيل السثال مغ غيخ السخجح 

أن يؤدؼ تحديغ جػدة رأس السال البذخؼ، مغ خّلل التعميع والتجريب إلى نتائج سخيعة، وقج يدتغخق 

                                                           
1
(. أثر التضخم على األسعار السولٌة لألسهم فً المصارف: دراسة حالة أسهم بعض المصارف التجارٌة واإلسالمٌة 2218المسوتً، مٌساء. ) 

 .32االلتصاد اإلسالمً، ص: المدرجة فً سوق دمشك لألوراق المالٌة. جامعة بالد الشام للعلوم الشرعٌة، لسم 
2
(. 2213-1992(. البطالة والتضخم فً الجزائر: دراسة العاللة بٌن الظاهرتٌن للمدة )2214حبٌب، لنونً ودمحم، بن عدة وملٌكة، رٌغً. ) 

 .127-112(، ص: 11مجلة العلوم االلتصادٌة والتسٌٌر والعلوم التجارٌة، العدد )
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مغ التكاليف قج ال تتسكغ الحكػمات مغ تػفيخه، ذلظ أيزا  وقتا  شػيّل ، كسا أنيا قج تختبط بقجر مختفع 

 .1وقج تػاجو بالخفس مغ قبل بعس أصحاب السرالح نتيجة انفتاح األسػاق وزيادة مدتػيات السشافدة

  

                                                           
1
 .115(. المصدر السابك نفسه. ص: 2214ٌكة، رٌغً. )حبٌب، لنونً ودمحم، بن عدة ومل 
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 الستشتاجات:

شيج االقتراد العخاقي أزمة مالية مددوجة في الدشػات األخيخة، نتيجة انخفاض أسعار الشفط  -6

 ع األمشية، وارتفاع الشفقات العامة مغ جية أخخػ.الخام مغ جية وسػء األوضا

وجػد اختّلل كبيخ في ليكل اإليخادات العامة الحاصل مغ ارتفاع ندبة مداىسة اإليخادات  -4

% في بعس األعػام وىحا يجعل اإليخادات 72، إذ وصمت ىحه الشدبة إلى ما قجره الشفصية

حجوث صجمات في أسعار الشفط ستؤثخ  الشفصية ىي السحخك الخئيذ لمشذاط االقترادؼ، ومغ ثع

 بذكل مباشخ وكبيخ عمى مجسل الشذاط االقترادؼ.

استصاعت الدمصة السالية السحافطة عمى قيسة العسمة العخاقية، إذ تسكشت مغ تخفيس سعخ  -2

الرخف الخسسي عغ شخيق مداد العسمة والسحافطة عميو عشج مدتػيات ثابتة تقخيبا  ال سيسا في 

 ة.األعػام األخيخ 

الحكػمة العخاقية الحالية تشفق جدءا  كبيخا  مغ مػازنتيا عمى األجػر والخواتب التقاعجية  -2

 والسخررات االجتساعية وإعانات التعخفة الجسخكية.

يؤدؼ عجم االستقخار الدياسي، وإيخادات الشفط الخيعية وسعخ الخرع العالي لمقخارات الحكػمية  -6

عية القريخة األجل ونذػء نطام حػافد يسيل فيو صشااع القخار في العخاق إلى تعطيع اإليخادات الخي

 إلى اعتساد خرع كبيخ لمعائج السدتقبمي.

ر الحؼ تمعبو في تخفيس ندبة و ُتديع الزخائب في معالجة مذكمة التزخع مغ خّلل الج -5

ع الجخل، وحيُث أن الزخائب لعبت دورا  عكديا  في تحقيق االستقخار االقترادؼ لعجم تشاسبيا م

 الجخل العام.

اعتسج العخاق عمى الجيػن الجاخمية في تغصية العجػزات في السػازنة العامة، مغ خّلل اصجار  -9

 الدشجات، وحػاالت الخديشة.
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 التؽصيات:

ضخورة انذاء صشاديق سيادية مغ الرجمات في أسعار الشفط، وكحلظ لزسان السدتقبل وتػن  -6

الكفاءة االقترادية بسا يزسغ الحرػل عمى مػارد تحت إدارة الدمصة السالية مع وجػد معاييخ 

 إضافية تزاف إلى االحتياشات األجشبية.

التػجو نحػ التشديق الحكػمي لمدياسة السالية مع تشذيط االقتراد العخاقي، وذلظ مغ خّلل  -4

 بخنامج عسل يزسغ استقخار في السدتػػ العام لألسعار وتشذيط في القصاع الخاص.

تتدع بالكفاءة في إدارة االقتراد العخاقي، إذ أن االستقخار الشدبي في السدتػػ اتباع سياسة مالية  -2

العام لألسعار الحؼ وفاختو الدياسة السالية في العخاق عبخ التحكع بأداة سعخ الرخف، ال بج أن 

 يخافقو سياسة مالية قادرة عمى تػليج استثسارات تجفع عجمة الشسػ الحكيقي في االقتراد العخاقي.

ميل االعتساد عمى اإليخادات الشفصية، ألنيا مرجر دائع لمرجمات واالعتساد عمى مرادر تق -2

الجخل األخخػ كالزخائب والخسػم مع مخاعاة شبيعة الشذاشات التي تفخض عمييا لتجشب 

 األضخار بالصبقة الفقيخة.

زيادة عخض تػجو الدياسة السالية إلى الحج مغ اإلنفاق الحكػمي باعتباره الدبب الخئيذ في  -6

الشقج، ويزاف إلى التػجو نحػه تسػيل الشفقات االستثسارية لكي يرل االقتراد العخاقي إلى 

 مخحمة تشػيع السػارد وزيادة االستثسارات التي ستجشب اليجر في االحتياشات األجشبية.
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