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أثس سعس صسف الدًىاز العساقي على معدالث الخضخم في العساق:
دزاست جحليلت كياسيت للفترة ()8112-8108
هُمً جىفُم كضٍض
كعم اإلاداظبت – اليلُت الخلىُت هالس – حاملت العلُماهُت الخلىُت
حُا مدمذ خعً
ؤظخار معاكذ بلعم بداسة الاكماٌ  -اليلُت الخلىُت هالس – حاملت العلُماهُت الخلىُت

امللخص
تهذف هزه الذساظت الى الخلشف كلى ظلش صشف الذًىاس اللشاقي وؤهىاكه وهزلً اللىامل اإلاازشة
فُه ،والخلشف كلى الخطخم وؤهىاكه وؤظبابه ،وجىاوٌ البدث جدلُل وكُاط ؤزش ظلشالصشف
كلى الخطخم في اللشاق خالٌ اإلاذة  ،4002-4002باكخماد بشهامج الاخصاجي (.)Eviews 9
وجمثلذ مشيلت البدث في سظم العُاظت اإلاازشة واإلاعُؼشة كلى مخغحر ظلش الصشف ًجب ان

Article Info
Received: June , 2021
Accepted : July ,2021
Published :October ,2021

جيىن مازش بشيل مباشش كلى الخطخم ان مً اهم الىخاثج للذساظت اللُاظُت التي اظخخذم
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فيها همىرج ( )ARDLللُاط وجدلُل ازش ظلش الصشف في جخفُع خذة الخطخم في اللشاق

ظلش الصشف  ،ملذالث الخطخم ،ؤزش
ظلش الصشف كلى الخطخم في اللشاق.

خالٌ فترة 4002-4002هي :وحىد جإزحر ػشدي ملىىي لعلش الصشف كىذ معخىي ملىىٍت
( )0.00وهزلً مً اهم الىخاثج خذور اهخفاض في ملذالث الخطخم في الاكخصاد اللشاقي
للفترة ( )4002-4002وان هدُجت اهخفاض اظلاس الصشف امام الذوالس  .ومً ؤهم اكتراخاث
الذساظت اللمل كلى جدلُم ملذالث جطخم مخذهُت ،ورلً باجخار العُاظاث التي حعاكذ كلى
جللُل ملذالث الخطخم ًخمىً البىً اإلاشهضي مً اإلادافـت كلى اظخلشاس ظلش صشف الذًىاس
اللشاقي واللمل كلى صٍادة الاهخاج والاهخاحُت وجدعحن حىدة العلم والخذماث اإلاىخجت مدلُا
التي جادي بذوسها الى صٍادة الىاجج اإلادلي الاحمالي.
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امللدمت
شهذ الاكخصاد اللشاقي بشلُه الىلذي والخلُلي بلذ كام  4002مشخلت
حذًذة خصلذ فيها حغحراث مهمت اهمها خصىٌ البىً اإلاشهضي اللشاقي كلى
اظخلاللُت وفلإ للاهىن  05لعىت  4002في سظم العُاظت الىلذًت وجدذًذ
ألادواث اإلاالثمت لخىفُزها ،خُث بن الذًىاس اللشاقي ٌلخبر اللملت التي ٌلخمذ
كليها الاكخصاد اللشاقي في الخلامالث الُىمُت وَلخبر اللشاق ؤخذ الذوٌ
الىفؼُت الىامُت وٍدعم اكخصاده باكخصاد سَعي ألهه ٌلخمذ كلى جصذًش
الىفؽ في جىلُذ الذخل والىاجج ،وكذ خاوٌ البىً اإلاشهضي اللشاقي مً خالٌ
كاهىهه اإلاشكم ( )05للام  4002جدلُم ؤهذافه في اإلادافـت كلى اظخلشاس
ألاظلاس اإلادلُت ،والخصذي إلالذالث الخطخم وصٍادة اللىة الششاثُت للذًىاس
اللشاقي مً خالٌ ؤلاحشاءاث التي اجخزها البىً اإلاشهضي خُث ؤسجفم اللُمت
الخلُلُت للذًىاس اللشاقي واظخلشاسه وعبُا ؤمام الذوالس ألامشٍيي مً خالٌ بُم
وششاء اللمالث الاحىبُت في اإلاضاد الُىمي وفي الىكذ الخالي اهخفاض كُمت
الذًىاس اللشاقي ؤمام الذوالس الظباب كذًذة ومً هزه الاظباب مىم جدىٍل
حضء مً اللمالث الصلبت لبلع الذوٌ وجىفُز ظُاظاث بلع الذوٌ
وصىذوق الىلذ الذولي ،ومم رلً شهذ ظلش الصشف حغحراث وجزبزباث
باالسجفاق ؤوألاهخفاض في العىق اإلاىاصي لها كذة كىامل منها ؤحعاق
اإلاصشوفاث الخيىمُت الجاسٍت وَعخىحب اجخار كذد مً الاحشاءاث مً كبل
البىً اإلاشهضي اإلاخمثل بالعلؼت الىلذًت مً ؤحل الخفاؾ كلى اظخلشاس ظلش
الصشف وسفم كُمت الذًىاس اللشاقي ؤمام الذوالس وهزا ًادي الى اظخلشاس
الاظلاس بشيل كام والخذ مً الخطخم.
أهميت البحثٌ :لخبر ظلش الصشف للملت اي بلذ مً اهم اإلاخغحراث
الاكخصادًت والىلذًت التي حلبر كً كىة اكخصاد وحجمه مً خُث
اظخخذامه هإداة في جىحُه ظُاظاجه الاكخصادًت بشيل مباشش مً خالٌ
بلع اإلااششاث وكذ جبحن الخدلُل اللُاس ي وحىد جإزحر ملىىي لعلش الصشف
كلى الخطخم في اللشاق.
مشكلت البحث :جىؼلم مشيلت البدث بيىن الخطخم هى اسجفاق معخىي
كام لألظلاس ألظباب اكخصادًت منها اسجفاق ظلش الصشف بدُث ًترن ازشا
كلى اللىة الششاثُت للىلىد ؤر ان اسجفاق اإلاعخىي اللام لألظلاس ظُادي الى
اهخفاض اللىة الششاثُت واطافت الى رلً وان للعلش الصشف دوس في
جخفُع ملذالث الخطخم.
هدف البحث :تهذف البدث في:
 -0دساظت وجدلُل دوس ظلش الصشف في الخصذي لـاهشة الخطخم
في اللشاق خالٌ اإلاذة (4002ـ )4002ودساظت امياهُت جبني
ظُاظت اظتهذاف الخطخم كلى طىء واكم الاكخصاد اللشاقي .
 -4بُان ؤزش بحن مخغحر ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي همخغحر معخلل
وملذٌ الخطخم همخغحر جابم واخخباس ملىىٍت هزه اللالكت.
فسضيت البحث :وواهذ فشطُت البدث جىص كلى وحىد كالكت جىاصهُه ػىٍلت
ألاحل بحن مخغحر ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي وملذٌ الخطخم في اللشاق

للمذة ( )4002-4002وهىان كالكت اسجباغ راث جإزحر ملىىي بحن ظلش
الصشف الذًىاس اللشاقي وملذٌ الخطخم في اللشاق.
حدود البحث :اكخصشث البدث كلى الفترة (.)4002-4002
خطت البحث :جظم الذساظت زالر مباخث ،جؼشق اإلابدث ألاوٌ الى ؤلاػاس
اإلافاهُمي لعلش الصشف مً خُث مفهىمه واهىاكه واللىامل اإلاازشة فُه
واإلابدث الثاوي ؤلاػاس اإلافاهُمي للخطخم مً خُث اإلافهىم واظبابه واهىاكه،
في خحن اخخص اإلابدث الثالث جدلُل وكُاط ؤزش ظلش الصشف كلى الخطخم
في اللشاق للمذة ( )4002-4002وهزلً بُان هخاثج الخدلُل ،وكذ خخمذ
الذساظت بلذد مً الاظخيخاحاث واإلالترخاث.
الدزاساث السابلت
البحث الاول :بحث (أم.د.محمد صالح سلمان الكبيس ي و م.د.عماز حمد
خلف)
عىىان البحث :جدلُل اللالكت لعببُت بحن حغحراث ظلش الصشف وملذٌ
الخطخم قي الاكخصاد اللشاقي للمذة 0820ـ.4008
أهداف البحث :تهذف هزه الذساظت الى جدلُل اللالكت العببُت بحن حغحراث
ظلش الصشف وملذالث الخطخم في الاكخصاد اللشاقي خالٌ ألاحل اللصحر
وألاحل الؼىٍل للمذة 0820ـ4008وباظخخذام اظلىب الاهدذاس الزاحي
للخخلف الضمني اإلاىصق . ARDL
فسضيت البحثٌ :ععى هزا البدث الى اخخباس الفشطُت الذ جىص كلى ان
هىان كالكت ظببُت بحن حغحراث ظلش الصشف وملذالث الخطخم في الاحلحن
الؼىٍل واللصحر.
اهم الاسخيخاحاث :ال ًىحذ هىان كالكت جبذالُت بحن ملذٌ الخطخم وظلش
الصشف ؤال ؤهه ًىحذ هىان كالكت اخادًت الجاهب جخجه مً ظلش الصشف
بلى ملذٌ الخطخم في ؤالحل اللصحر.
اهم امللترحاث :طشوسة احشاء مىاصهت بحن ظلش الصشف اإلاعتهذف وبحن
معخىٍاث الخطخم ومعخىي اللشض.
البحث الثاوي :بحث (أم.د.عبد العظيم الشكسي)
عىىان البحث :ؤزشظلش الصشف كلى الخطخم في اللشاق للمذة 0880ـ.4000
اهداف البحث:
-0الىكىف كلى واكم ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي خالٌ مذة الذساظت.
 -4الىكىف كلى ملذالث الخطخم في الاكخصاد اللشاقي خالٌ مذة الذساظت.
-2كُاط الخإزحراإلاخبادٌ بحن ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي ملابل الذوالس
ألامشٍيي وملذالث الخطخم للمذة كُذ البدث.
فسضيت البحثً :ىؼلم البدث مً فشطُت مفادها ؤن اظلاس الصشف الذًىاس
اللشاقي ملابل الذوالس الامشٍيي هب ظبب خذور مىحاث الخطخمُت في
الاكخصاد اللشاقي خالٌ مذة الذساظت.
اهم الاسخيخاحاث :ازباث صخت فشطُت البدث وهي ان ظلش الصشف هى
اإلاخغحر الزي ًازش كلى الخطخم في اللشاق ولِغ اللىغ.
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اهم امللترحاث :طشوسة صٍادة الصادساث وجىىَم هُيلها لخدعحن كُمت اللملت
الىػىُت في اللشاق.
البحث الثالث :بحث(على مسعىدة ويىسف مسشوق)
عىىان البحث :ؤزشظلش الصشف كلى الخطخم دساظت كُاظُت لخالت
الجضاثش).
اهداف البحث:
-0الاحابت كلى العااٌ الشثِس ي مً خالٌ اخخباس صخت الفشطُاث.
 -4ؤن الهذف مً هزه الذساظت هى مداولت دساظت وبؿهاسؤهمُت وؤزشحغحر ظلش
الصشف كلى الخطخم.
للمذة كُذ البدث.
فسضيت البحث :لالحابت كلى الاظئلت اإلاؼشوخت ًمىً وطم حملت مً
الفشطُاث التي جيىن مىؼللا للذساظت واألحي:
#كالكت ظلش الصشف والخطخم كالكت جإزحر وجإزش.
ً#خإزش الخطخم بملذالث ظلش الصشف ،خُث ًادي اهخفاض كُمت اللملت
الىػىُت بلى الخطخم وجبلا لزلً ًخغحر ظلش الصشف.
اهم الاسخيخاحاث :وحىد كالكت بحن الخطخم وظلش الصشف ،بملنى ان
صٍادة ظلش الصشف ظخادي بلى صٍادة الخطخم واللىغ صخُذ.
اهم امللترحاثً :جب ان ًدـى ظلش الصشف باإلاشوهت الالصمت ختى ًخمىً
مً خالله طُؽ الظغىغ الخطخمُت.
البحث الثالث :بحث(اسماعيل عبدهللا علي)
عىىان البحث( :ؤزش حغحراث ظلش الصشف كلى الخطخم في العىدان خالٌ
فترة .)4000-4000
اهداف البحث:
-0حهذف البدث الى ملشفت اللالكت الخبادلُت بحن حغحراث ظلش الصشف
وملذالث الخطخم.
 -4حهذف البدث كلى ملشفت ألازش الزي ًترهه ظلش الصشف كلى الخطخم .
-2حهذف بلى ملشفت العُاظاث التي حلمل كلى جخفُف ملذالث الخطخم في
العىدان.
فسضيت البحث :جىحذ كالكت راث داللت ملىىٍت بحن ظلش الصشف
والخطخم وهزلً ظُاظاث ظلش الصشف لها ؤزش بًجابي كلي كُمت الجىُه
العىداوي.
اهم الاسخيخاحاث :وحىد كالكت ػشدًت راث داللت بخصاثُت بحن اإلاخغحر
اإلاعخلل ظلش الصشف و اإلاخغحر الخابم في العىدان.
اهم امللترحاث :بزٌ اإلاضٍذ مً الجهىد هدى جىـُم وجىخُذ ظىق الىلذ
ألاحىبي وظلش الصشف وجبعُؽ ؤلاحشاءاث اإلاخلللت بدُاصة وجذاوٌ الىلذ
ألاحىبي ورلً إلاداسبت العىق اإلاىاصي.

اإلابدث الاوٌ :ؤلاػاس الىـشي لعلش الصشف
اوال :مفهىم ظلش الصشف:

ٌلشف ظلش الصشف كادة بإهه ظلش اللملت ألاحىبُت ملىما بىخذاث مً
اللملت اإلادلُت ،ؤي كذد الىخذاث مً اللملت اإلادلُت الالصمت للخصىٌ كلى
وخذة واخذة مً اللملت ألاحىبُت .وٍلصذ بلملُت الصشف كملُت ششاء وبُم
الىظاثل التي ًمىً بمىحبها حعىٍت اإلاذفىكاث في بلذ آخش ،والىلىد ألاحىبُت
وٍخم الخلامل بالصشف كلى ؤظاط ظلش ملحن هى ظلش الصشف والزي
ًخدذد بلاهىن اللشض والؼلب ،وٍىحذ خالُا زالزت ػشق ؤظاظُت لخىـُم
اإلاذفىكاث الذولُت والتي جدىاظب مم زالزت ؤهىاق مً ؤهـمت الصشف (هني،
.)00 :0888
 -0هـام ظلش الصشف الثابذ :وٍخظمً بلى حاهب كابلُت الصشف
كذم وحىد ؤي خاحض لخدلُم اإلالامالث باللملت ألاحىبُت وهزه
ألاخحرة جخدلم في بػاس ظلش زابذ (ظلش الصشف) مدذد مً
ػشف العلؼاث اإلادلُت التي جخذخل كىذ اللضوم في العىق
الىػىُت للصشف.
 -4هـام ظلش الصشف اإلاشنً :خمحز بلابلُت جدىٍل اللملت ،خشٍت
جدلُم الصفلاث باللملت ألاحىبُت وبعلش الصشف اإلادذد في
العىق بىاظؼت كىي اللشض والؼلب.
 -2هـام إلاشاكبت الصشف اللام :وهى الىـام الزي جيىن فُه اللملت
غحر كابلت للخدىٍل ،مم مشاكبت مشذدة للصفلاث باللملت
ألاحىبُت -في ؤي شيل واهذ -مً ػشف العلؼاث الىلذًت (هني،
.)00 :0888
زاهُا :اللىامل الشثِعت اإلاازشة في ؤظلاس الصشف:
بن اللىامل التي جازش كلى ؤظلاس صشف اللمالث هثحرة حذا منها ما هى ػىٍل
ألاحل ومنها ما هى كصحر ألاحل ،ومً الصلب كملُا خصش ول هزه اللىامل
لزلً هىسد فُما ًلي ؤهمها (مشوان كؼىان: )82 :0884 ،
 -0همُت الىلىد :بن صٍادة همُت الىلىد مم بلاء اللىامل ألاخشي
زابخت (ظشكت جذاوٌ الىلىد ،الىاجج اللىمي )...جادي بلى اسجفاق
معخىي ألاظلاس (ؤظلاس العلم والخذماث) وهزا خعب ملادلت
الخىاصن  M.V=P.Tوبالخالي بلى حلل ظلم الذولت ؤكل كذسة كلى
مىافعت ظلم الذوٌ ألاخشي مما ًدعبب في صٍادة الىاسداث
واهخفاض الصادساث وٍلابل رلً صٍادة في الؼلب كلى كمالث
الذوٌ ألاخشي ،واهخفاض في الؼلب كلى اللملت اإلادلُت مً كبل
الذوٌ ألاخشي والىدُجت اسجفاق في ؤظلاس صشف اللمالث ألاحىبُت.
 -4محزان اإلاذفىكاث :كىذما ًيىن سصُذ محزان اإلاذفىكاث مىحبا
(وحىد فاثع) فلً هزا ٌلني صٍادة في الؼلب كلى اللملت لهزه
الذولت ،وبالخالي اسجفاق في كُمتها الخاسحُت ،وكىذما ًيىن سصُذ
محزان اإلاذفىكاث ظالبا (وحىد عجض) فهزا ٌلبر كً الضٍادة في
كشض كملت هزه الذولت ملابل اللمالث ألاحىبُت وبالخالي
اهخفاض في كُمتها الخاسحُت.
 -2ظلش الخصمٌ :لبر ظلش الخصم كً اججاه مخىظؽ ؤظلاس
الفاثذة بشيل كام (ظلش البىً) ،ؤن سفم ظلش الخصم بلى
معخىي ًصبذ فُه ؤكلى مما هى كلُه في الذوٌ ألاخشي ظُادي
بلى حزب سئوط ألامىاٌ ألاحىبُت (مم افتراض وحىد خشٍت
اهخلاٌ سئوط ألامىاٌ) لالظدثماس في هزه الذولت بهذف الخصىٌ
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كلى اًشاداث ؤكلى مما ًيخج كىه صٍادة في الؼلب كلى كملت هزه
الذولت وبالخالي الاسجفاق في كُمتها الخاسحُت.

املبحث الثاوي :إلاطاز املفاهيمي للخضخم
اوال :مفهىم الخضخم:
وهى الاسجفاق اإلاعخمش واإلالمىط في اإلاعخىي اللام لألظلاس في دولت ما
(الىصوي والشفاعي) 080 :4008 ،
وهزلً ٌلشف الخطخم اًظا :ؤهه صٍادة همُت الىلىد بذسحه جىخفع ملها
كُمت الىلىد او اسجفاق في ملذالث الاظلاس مم بلاء الذخل الىلذي زابذ (
بىرًاب. ) 402 : 0885 ،
ي
وَلشف اًظا  :هى الاسجفاق في اإلاعخى اللام لألظلاس الىاجج كً صٍادة
همُت الىلىد بيعبت اهبر مً الضٍادة في همُاث العلم والخذماث (العُذ
مخىلي كبذ اللادس.) 408 : 4000 ،
الخلشٍف الجامم للخطخم
الخطخم  -:هى الاسجفاق اإلاعخمش في اإلاعخىي اللام لألظلاس وٍصاخبها
اهخفاض اللىة الششاثُت للىلىد خالٌ مذة صمىُت ملُىت.
وكلى الشغم مً شُىق اهدشاس هزا اإلاصؼلح وشمىله ملـم
اكخصادًاث اللالم في الىكذ الخاطش  ،الا اهه لم ًىحذ لخذ الان اجفاق بحن
الاكخصادًحن خىٌ حلشٍف مدذد وواضح للخطخم .فمنهم مً ٌلخلذ ان
الخطخم ٌلىد الى صٍادة همُت الىلذ اإلاخذاوٌ اهبر مً اإلالشوض العلعي  ،وما
ًادي رلً الى اسجفاق اإلاعخىي اللام لألظلاس (الىادي واللعاف:4000 ،
 .)020والبذ مً اللىٌ ان هىان حذال واظلا بحن الاكخصادًحن كلى دساظت
الخطخم واظبابه وازاسه الن الخطخم في خذ راجه ؿاهشة اكخصادًت ولُت
ودًىامُىُت في الىكذ هفعه ،مما ٌلني ان هىان كىامل هثحرة حشترن في
خذوزه وآلُت كمله وبعبب دًىامُىُخه فاهه ًصلب جدذًذ وكُاط اللىامل
اإلاازشة فُه وبذسحت دكُلت (خذاد وهزلىٌ.)080 :4000 ،
ثاهيا :أسباب الخضخم:
هىان كذة اظباب التي جادي الى خذور الخطخم ( حلىي:)2 :4002،
 -0صٍادة الؼلب الىلي :جداوٌ اغلب الىـشٍاث الىلذًت جفعحر ؿاهشة
الخطخم بىحىد بفشاغ في الؼلب كلى العلم والخذماث ؤي
صٍادة الؼلب كلى اللشض كىذ معخىي ملحن مً ألاظلاس .فىما
ؤن بفشاغ الؼلب كلى ظللت واخذة ًادي بلى سفم ظلشها ،فان
بفشاغ الؼلب كلى حمُم العلم والخذماث ؤو الجضء ألاهبر منها
ًادي بلى اسجفاق اإلاعخىي اللام لألظلاس وهي خالت الخطخم.
 -4صٍادة الخذفم الاظتهالوي والاظدثماسي :وهزا ما جبدثه الىـشٍاث
اإلاخلللت بالؼلب واللشض وحهاص ألاظلاس ،فضٍادة الؼلب الىلي
كً اللشض الىلي كىذ معخىي الاظخخذام اليامل جخمثل في
ؿهىس بىادس جطخمُت في معخىٍاث ألاظلاس ،مما ًفسح اإلاجاٌ
للىـشٍاث الخاصت بالخىاصن في جدذًذ اللىامل و الظىابؽ في
حهاص ألاظلاس والخدىم في خشواث ألاظلاس لخدلُم اللىامل و
الظىابؽ في حهاص ألاظلاس والخدىم في خشواث ألاظلاس لخدلُم
دلً الخىاصن في ألاظىاق ( .بىبلشة.)4000:2،

 -2جطخم هاش ئ كً مماسظت الخصاس :جدصل مً كبل كىي
خاسحُت ،هما خصل لللشاق ووىبا مً كبل ؤمشٍيا وهدُجت لزلً
ًىلذم الاظخحراد والخصذًش في خالت الخصاس الىلي مما ًادي بلى
اسجفاق ملذالث الخطخم وبالخالي اهخفاض كُمت اللملت الىػىُت
واسجفاق ألاظلاس بملذالث غحر مللىلت.
 -2صٍادة الفىاثذ الىلذًت  :سجح بلع الباخثحن ماخشا ؤن الضٍادة في
كُمت الفىاثذ الىلذًت كً كُمتها ؤلاهخاحُت ؤو الخلُلُت مً ؤخذ
ؤهبر ؤظباب الخطخم هما بحن رلً حىهان فُلُب بخمان في
هخابه واسزت الفىاثذ .وهزا لِغ غشٍبا فاالكخصادي هُجز كبر كً
رلً بلىله في هخابه زشوة ألاممً( :ضداد ألاصدهاس الاكخصادي في
الذولت ولما ؤكتربذ كُمت الفاثذة مً الصفش) (
).www.wikipedia.org
 -0الاسجفاق في ملذالث ألاحىس :ال شً ؤن الاسجفاق اإلاتزاًذ واإلاعخمش
في ملذالث ألاحىس ؤصبذ ًللب دوسه في مجاٌ الخشواث
والخؼىساث الاكخصادًت ،وخاصت مً خُث اسجفاق معخىٍاث
اإلالِشت هإزش للضٍاداث في ملذالث ؤلاهفاق اللام ،وما ًلابله مً
هلص في اإلالشوض العلعي وؤلاهخاجي ،مما ًترجب كلُه اخخالٌ في
معخىٍاث الخىاصن في الاكخصاد جخمثل في ؿهىس فجىة ما بحن
الؼلب الىلي واللشض الىلي وهزا ما ًادي بلى خذور ؿاهشة
الخطخم.
هزه ألاظباب ولها هي اإلاادًت بالؼلب الىلي هدى الاسجفاق ،ؤما ألاظباب
الذافلت لللشض الىلي هدى الاهخفاض وهي مخخصشة فُما ًلي:
 .0جدلُم مشخلت الاظخخذام اليامل :بدُث ٌعجض الجهاص ؤلاهخاجي
كً هفاًت مخؼلباث الؼلب الىلي اإلاشجفم كً رلً اإلاعخىي
بدُث ًبلى الجهاص ؤلاهخاجي كاحضا في معخىي دون اإلاعخىي
اإلاشجفم لزلً الؼلب الىلي اإلاشجفم.
 .4الىلص في اللىاصش ؤلاهخاحُت :واللامل واإلاىؿفحن اإلاخخصحن،
اإلاىاد الخام واإلاىاد ألاولُت.
 .2كذم هفاًت الجهاص ؤلاهخاجي :فلذ ًخصف الجهاص ؤلاهخاجي بلذم
اإلاشوهت ،والىفاًت في جضوٍذ العىق باإلاىخجاث ،والعلم الظشوسٍت
راث الؼلب اإلاشجفم ،وكذ ٌلىد كذم اإلاشوهت بلى هلص الفً
ؤلاهخاجي اإلاعخخذم في اللملُاث ؤلاهخاحُت ،فلذ جيىن ألاظالُب
اإلاخبلت كذًمت وال حلنى بمخؼلباث ألاظىاق الخذًثت.
 .2لىلص في سؤط اإلااٌ اللُني :وكذ حلىد كذم مشوهت الجهاص
ؤلاهخاجي بلى هلص في سؤط اإلااٌ اللُني اإلاعخخذم كىذ معخىي
الاظخخذام،مما ًباكذ ما بحن الىلذ اإلاخذاوٌ وبحن اإلالشوض مً
العلم (بىبلشة.)22 :4000،
ثالثا :أهىاع الخضخم
مً خُث ؤظباب وحىده :
 -0الخطخم بعبب صٍادة همُت الىلىد :
الافشاغ في اصذاس الىلىد او الزي ًخللم بشيل الىلىد التي جدذر اسجفاق
الاظلاس(ابى شاوس ومعاكذة:) 485 :4000،
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 .0الخطخم الىسقي -:هى الخىظم في اصذاس الىلىد الىسكُت
كلى هدى ًجاوص خاحت اإلابادالث.
 .4الخطخم اإلالذوي  -:وفُه جضداد همُت الىلىد اإلالذهُت
اإلاخذاولت باليعبت للمبادالث.
 .2الخطخم الاثخماوي  -:مم جىظم الذولت واإلاىـمحن في
الالخجاء الى البىىن اصبذ الخىظم في مىذ اللشوض
خؼشا كلى معخىي الاظلاس وكُمت اللملت ،ووان سٍياسدو
كذ محز هزا الخؼش مً كذًم  ،وصذس في اهجلترا كاهىن
سوبشث بُل جدلُلا لذكىجه الى الخذ مً ظلؼت البىىن
في خلم وظاثل الششاء ،وفي الخشب اللاإلاُت الاولى بذؤث
الذوٌ اإلاداسبت الاكتراض مً البىىن لخمىٍل اكماٌ
الخشب  ،وكذ اصداد الخجاء الخيىماث الى هزا الىىق مً
الخمىٍل ختى صادث همُت الىلىد الىسكُت فُما بحن
كامي  0842 ، 0802في حمُم اللالم الى  %000في خحن
بلغذ الىداجم جدذ الؼلب في البىىن الخجاسٍت %020
وفي بىىن الاصذاس  %200وجىشسث الخجشبت في الخشب
اللاإلاُت الاخحرة فيان كلى اهجلترا ان جمىٍل الخشب كً
ػشٍم اللشوض اإلاصشفُت واللشوض اللامت وظاهمذ
البىىن الاحىبُت مم البىىن الاهجلحزًت في رلً الخمىٍل.
 -4الخطخم بعبب فلل الاخخياس:
كىذما جيىن هىان ميشأث اخخياسٍت جخدىم في كشض العلم فاهه ًمىً
لهزه اإلايشاة الخدىم في الاظلاس ،ار ؤن هزه اإلايشأث ًاهلها حجمها
واخخياسها للعىق ان جدذد الاظلاس هما حشاء  ،فهزه اإلاشأة كذ حلخبر ؤهه مً
العهىلت صٍادة الاسباح كً ػشٍم صٍادة الاظلاس بذال مً صٍادة الىفاءة
الاهخاحُت ومً زم جخفع جيالُف الاهخاج ( الىادي واللعاف)200 :4000 ،
.
 -2الخطخم مً خُث ظشكت اسجفاق الاظلاس او مً خُث خذة
الخطخم
 .0الخطخم اإلالخذٌ (او الخطخم الضاخف او اإلاخذسج):
ار ًشجفم اإلاعخىي اللام لألظلاس اسجفاكا مدذودا
وبؼشٍلت جذسٍجُت الى خذا ما  .وٍترجب كلُت
اهخفاطاث ػفُفت ومخخالُت في كُمت اللملت
الىػىُت بذسحت ال جازش كلى هفاءة الىـام الىلذي في
اللُام بىؿاثفه .وارا اظخمش اسجفاق اإلاعخىي اللام
لألظلاس بملذالث بؼُئت كلى مذي مذة صمىُت
ػىٍلت وعبُا اػلم كلُه جطخم صاخف (مللذ
والفُل . )200 :4002 ،وَلىد ظبب بشوص هزا الىىق
مً الخطخم الى صٍادة همُت الىلذ اإلاخذاوٌ والى
الاسجفاق اليعبي في الاحىس والاسباح ( اللِعاوي
والىادي.)045 :4000 ،
 .4الخطخم اإلادعاسق او العشَم :في هزه الخالت جشجفم
الاظلاس بيعبت كالُت حذا مم كذم وحىد صٍادة في
الاهخاج  ،وخصل الخطخم اإلادعاسق في بلع بلذان
امشٍيا الالجُيُت وبلع البلذان الافشٍلُت .

 .2الخطخم اللىُف او الجامذ ( اإلافشغ ) :كىذما
جذخل خشهت الاسجفاق في الاحىس والاظلاس في خللت
مفشغت في الضٍاداث الىبحرة اإلاخخالُت ً ،خدىٌ
الخطخم الضاخف الى هىق حذًذ مً الخطخم اكىي
دسحت وؤهثر خذة هى ما ٌعمى بالخطخم اللىُف
(بى رًاب.) 400: 0885 ،
 .2الخطخم مً خُث اللالكاث الاكخصادًت الذولُت او
وفلا إلاصذس الخطخم
 .0الخطخم اإلادلي ( الذاخلي )  :وهى كباسة كً خالت
جدذر هدُجت كىامل داخلُت الكخصاد كىمي ملحن
وفي صمان ملحن  ،جخصل بمجمىكت الاخخالالث
الهُيلُت والىؿُفُت ليشاػه الاكخصادي اإلادلي
(خعام كلي.) 052 :4000 ،
 .4الخطخم اإلاعخىسد :وهى الخطخم الزي ًيىن ظببه
ومصذسه الاظخحراد  ،واإلاشجبؽ باالكخماد في ملـم
اليشاػاث الاكخصادًت كلى ما ًخم اظخحراده مً
الخاسج  ،وبالزاث في الذوٌ الىامُت هدُجت عجض
اهخاحها اإلادلي كً جلبُت ملـم خاحاتها الهخفاطه
وطلف دسحت جىىكه  ،ار ًمىً ؤن ًدصل الخطخم
هدُجت اسجفاق اظلاس العلم الاظتهالهُت اإلاعخىسدة
مً الخاسج  ،هما ان الخطخم ًمىً ان ًخدلم
كىذما ًضداد الاكخماد كلى معخلضماث اهخاج
معخىسدة في اللملُاث الاهخاحُت (خلف205 :4008 ،
) .وكىذما جشجفم اظلاس العلم اإلاعخىسدة ألي ظبب
وان ًيسخب هزا الاسجفاق ،في الغالب كلى العلم
اإلادلُت ،ما ًازش بشيل واضح كلى اصخاب الذخىٌ
اإلادذودة ،فُؼالبىن بضٍادة الاحىس واإلاشجباث (
ػىسوط .)082 :4000 ،فالذوٌ الصغحرة اإلاىفخدت
كلى اللالم ال ًمىً ؤن ًيىن لها ؤي دوس ملمىط في
جدذًذ ؤظلاس العلم التي حعخىسدها .فهي معتهلً
صغحر وال ٌعخؼُم ؤن ًازش في حجم العىق اللالمي
وؤظلاسه .ومً هىا حعخىسد هزه الذوٌ الخطخم هما
هى مً اللالم الخاسجي ان جطخم اظلاس الىفؽ في
اللالم،ففي ؤكلاب رلً كامذ الذوٌ الاوسبُت بشفم
اظلاس اإلاىاد التي جصذسها لللالم الخاسجي ،مما حلل
دولت واألسدن حعخىسد الخطخم في العلم حمُلها
التي جلج اليها مً اللالم الخاسجي ،وكذ شهذث مذة
الىصف الثاوي مً العبلُيُاث جطخما معخىسدا
ومدعاسكا في خالت الاسدن (الىصوي والشفاعي:4008،
.)450

في اللياس ي جم بيان جأجير سعس الصسف على الخضخم
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املبحث الثالث :جحليل وكياس أثس سعس الصسف على الخضخم في العساق
للمدة ()8108-8112
أوال :جحليل جطىز سعس الصسف في العساق للمدة (:)8108-8112
بلذ كام  4002فلذ صذس كاهىن البىً اإلاشهضي اللشاقي اإلاشكم  05ظىت
 4002الزي مىذ للبىً اإلاشهضي اظخلاللُخه والتي بذؤث اوٌ مالمدها
بالخدىٌ في اظخخذام ادواجه مً الادواث الىىكُت اإلاباششة الى اظخخذام
الادواث الىمُت الغحر اإلاباششة لُخمىً البىً اإلاشهضي في جدلُم اهذافه في
مىاحهت الظغىغ الخطخمُت واصبدذ هىان مشوهت في اظخخذام ادواجه
والخدىٌ
الاداة
الى
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اإلاىاظبت في الىكذ اإلاىاظب خعب الـشوف الاكخصادًت التي ًمش بها البلذ وخعب الخاحت اليها .
وؤؿهشث العُاظت الىلذًت اإلاخبلت بلذ كام  4002كذساث هبحرة في العُؼشة كلى اظخلشاس ظلش صشف الذًىاس اللشاقي ملابل الذوالس ػُلت ألاكىام الخالُت وٍـهش
رلً مً خالٌ الجذوٌ والزي ٌشحر بلى معاساث جؼىس ظلش صشف الذًىاس اللشاقي ملابل الذوالس ألامشٍيي إلاذة ( )4002-4002وٍالخف مً خالٌ البُاهاث ان ظلش
صشف الذًىاس اللشاقي كام  4002وان ٌلادٌ ( )0202دًىاس ليل دوالس في العىق اإلاىاصي بدعب ظلش اإلاضاد هدُجت للملُت اظدبذاٌ اللملت اللذًمت بلملت حذًذة
ودخىلها بلى الخذاوٌ وما جمخلذ به مً كبىٌ كام بر جىفش ألامان وصلىبت جضوٍشها مما صاد مً الؼلب كلى الذًىاس اللشاقي الجذًذ هخضًٍ حُذ لللُمت بطافت لزلً
الششوق بخؼبُم مضاد اللملت ،وبلذ رلً كاد ظلش صشف الذًىاس اللشاقي للخذهىس كام  4000لُبلغ( )0284في العىق اإلاىاصي و ( )0258بدعب ظلش اإلاضاد ،هدُجت
للخذهىس الىطم ألامني خالٌ جلً اإلاذة مما ؤدي الى اسجفاق ولفت اإلاىاد مثل الىفؽ والبجزًً واإلاىاد الخمىٍيُت وغحرها ،وهزا ٌلذ جذهىسا ػفُفا ،ؤر كاود ظلش الصشف
الذًىاس اللشاقي بلى الاسجفاق والخدعً بىجحرة معخمشة خالٌ اإلاذة ( )4002-4005في العىكحن اإلاىاصي ومضاد اللملت ؤما اإلاذة ما بحن ( )4005-4008شهذث اظخلشاسا
ملخىؿا في ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي في العىكحن وان الاظخلشاس والخدعً في كُمت الذًىاس اللشاقي صاد مً زلت الافشاد وعبُا وطُم مً ؿاهشة الذولشة التي وان
ٌلاوي منها الاكخصاد اللشاقي.
وٍخطح بإن الاخخالف بحن ظلش الصشف الشظمي وظلش الصشف في ظىق اإلاىاصٍت باث ًظمدل جذسٍجُا واصبذ الفاسق بُنهما ػفُف حذا خالٌ اإلاذة()4005-4002
باظخثىاء كامي ( )4005-4000احعم الفاسق بحن العلشًٍ في العىق الشظمي واإلاىاصي بيعبت كلُلت ،وَلضي رلً الى جؼبُم كاهىن اإلاادة 00مً كاهىن اإلاىاصهت الاجدادًت
والتي جظمىذ جدذًذ الىمُاث اإلاباكت مً اللملت الاحىبُت (الذوالس) في اإلاضاد بـ ()80ملُىن دوالس ًىمُا كلى الشغم مً اللمل بهزه اإلاادة لىً البىً اإلاشهضي جخلى كنها
جخىفا مً احعاق الفاسق بحن العلشًٍ والتي جضامىذ مم اهخفاض اظلاس الىفؽ اللاإلاُت وجذهىس ألاوطاق ألامىُت والعُاظُت في البالد جهاًت كام ( 4002الجبىسي،
 .)2-8 :4008ؤما اإلاذة بحن ( ) 4002-4008خافف ظلش الصشف الشظمي للذًىاس اللشاقي ججاه الذوالس الامشٍيي كبر هافزة بُم اللملت ألاحىبُت كلى كُمخه البالغت ()0080
دًىاسا كشاكُا ليل دوالس للام  ،4008في خحن بلغ ملذٌ ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي في العىق اإلادلُت ( )0402دًىاسا ليل دوالس امشٍيي وهزه اليعبت مىخفظت
ملابل ملذٌ ( )0480دًىاسا ليل دوالس امشٍيي كام  ،4005وفي كام  4002واهذ ظلش الىافزة مدعاوي للام  4008البالغت ( )0080دًىاسا كشاكُا ليل دوالس الامشٍيي
باإلالابل واهذ ملذٌ ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي في العىق اإلادلُت ( )0408دًىاسا ليل دوالس في كام  4002ملابل ملذٌ ( )0402دًىاسا ليل دوالس امشٍيي كام
 ،4008ألامش الزي اولىغ في جشاحم فجىة بحن ظلش الصشف الاظمي واإلاىاصي وبيعبت هبحرة وهزا ماشش كلى هجاح العُاظت الىلذًت خالٌ هزا اللام في جدلُم
اظخلشاس كاٌ في ظلش صشف الذًىاس اللشاقي (جلشٍش البىً اإلاشهضي.)5 :4002 ،

حذوٌ سكم ( )0ظلش الصشف الشظمي للبىً اإلاشهضي وظلش العىق ملابل الذوالس الامشٍيي في الاكخصاد اللشاقي للفترة ()4002-4002
العىىاث

العلش الشظمي

ملذٌ الىمى العىىي%

العلش اإلاىاصي
العىق

ملذٌ الىمى العىىي%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1453
1469
1467
1255
1193
1170
1170
1170
1166
1166
1166
1167
1190
1190
1190

--1.1
)(0.1
)(14.4
)(4.9
)(1.9
0.0
0.0
)(0.3
0.0
0.0
0.08
1.9
0.0
0.0

1453
1472
1475
1267
1203
1182
1185
1196
1233
1232
1214
1247
1275
1258
1209

----1.3
0.2
)( 14.1
)(5.8
)(1.9
1.4
0.8
3.1
)(0.1
)(1.5
7.4
2.2
)(1.3
)(3.8

اإلاصذس:
البىً اإلاشهضي اللشاقي اإلاذًشٍت اللامت لإلخصاء والابدار  ،اليششاث العىىٍت (. www.cbi.iq )4002 – 4002
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اللمىد ( ) 0-2مً كمل الباخث .
جم اخدعاب ملذالث الىمى وفم اإلالادلت ألاجُت ( اإلالاسهت ÷ ألاظاط)000 * 0-
الاسكام بحن الاكىاط ظالب.
شيل سكم ()0

سعر انصرف انرسمي نهبنك انمركسي وسعر انسوق مقابم انذوالر االمريكي في
االقتصاد انعراقي نهمذة 2018-2004
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
15

14

13

معذل اننمو انسنوي%

12

11

10

9

انسعر انموازي نهسوق

8

7

6

5

معذل اننمو انسنوي%

4

3

2

1

انسعر انرسمي

اإلاصذس :جم اكذاد الشيل اظدىادا كلى البُاهاث الىاسدة في حذوٌ (. )0
ثاهيا :جحليل واكع الخضخم في العساق:
حلذ الضٍادة في همُت الىلىد اإلاخذاولت وهمىها بملذالث ظىىٍت جفىق ملذالث الىمى العىىٍت للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخلُلي مً ؤهم الاخخالالث التي ظاهمذ في
حغزًت الظغىغ الخطخمُت في الاكخصاد اللشاقي وؤدث بلى خذور اسجفاكاث مخىالُت في معخىٍاث ألاظلاس اإلادلُت .بال ؤن خذور جلً الاسجفاكاث ال ًشحم بصفت ولُت
بلى الاخخالالث الذاخلُت في هُيل العُىلت اإلادلُت ،خُث ظاهمذ الضٍادة في حجم ؤلاهفاق الخيىمي والاظتهالن النهاجي الىلي ،باإلطافت بلى مجمىكت الاخخالالث
الخاسحُت الىاحمت كً الضٍادة في كُمت الىاسداث والضٍادة في حجم اإلاذًىهُت الخاسحُت الاخخالالث الهُيلُت هدُجت اخخالٌ كالكت الىمى بحن كؼاكاث الاكخصاد اللىمي
واحعاق كُمت فجىة اإلاىاسد اإلادلُت دوسا هاما في حغزًت الظغىغ الخطخمُت ودفم معخىٍاث ألاظلاس اإلادلُت هدى الاسجفاق وفُما ًلي هدىاوٌ حشخُص صىذوق الىلذ
والبىً الذولُحن لـاهشة الخطخم في الاكخصاد اللشاقي ومذي دكت الدشخُص في وصف جلً الـاهشة ومعبباتها ووظاثل كالحها (جلشٍش البىً اإلاشهضي.)02 :4005 ،
ثالثا :طبيعت الخضخم الاكخصادي في العساق
خُث ؤن الخطخم في الاكخصاد اللشاقي ال ًشحم بلى الاخخالالث اللاثمت في حىاهب العُاظت الىلذًت فدعب ،بل حعاهذها اخخالالث هُيلُت هاحمت كً الخخلف في
بيُان الاكخصاد الىػني.فلذ كاوى الاكخصاد اللشاقي مً مشيلخه الاظاظُت اإلاخمثلت باالخخالٌ الهُىلي لصالح اللؼاق الىفؼي واولياط الخغحراث في هزا اللؼاق كلى
حمُم اللؼاكاث الاكخصادًت الاخشي الصىاكُت والضساكُت والخجاسٍت والخذمُت  .هـشا لالكخماد الىلي لهزه اللؼاكاث كلى كىاثذ الصادساث الىفؼُت بالشغم مً
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اللمل كلى اًجاد مصادس جمىٍلُت اخشي وكذ باث الاكخصاد اللشاقي ًلخمغ مىهجُت والُاث كمل اكخصاد العىق بلذ مغادسة ػبُلُت اإلاشهضٍت الشمىلُت مم الاخز
بىـش الاكخباس الصلىباث والخدذًاث الىبحرة التي ًىاحها (جلشٍش البىً اإلاشهضي.)40 :4002 ،
فلذ واحهذ الخيىماث الاهخلالُت اإلاخلاكبت بلذ كام  4002جدذًاث في مجاالث كذًذة ظاهمذ في اظخفداٌ ؿاهشة الخطخم الىلذي ومً ابشصها :
 -0الخذهىس في الىطم الامني واحعاق كملُاث جخشٍب البنى الخدخُت واإلايشإة الخذمُت والاهخاحُت .
 -4اسجفاق ملذالث الفعاد اإلاالي والاداسي بحن مىؿفي الذولت الىباس .
 -2جىكف اهخاج الىثحر مً اإلاىخجاث اإلادلُت الصىاكُت والضساكُت والاكخماد كلى الاظخحراد كذ سفم الشكم اللُاس ي ال ظلاس جلً العلم في العىق
اإلادلُت الى معخىٍاتها الذولُت .
 -2الخدىٌ الزي ػشؤ كلى هُيل الؼلب خالٌ كام  4002وما بلذها جخجه للخدعً الزي ػشؤ كلى الىطم اإلالِص ي لألظشة اللشاكُت مً هاخُت وسفم
الشظىم والظشاثب الجمشهُت كلى العلم مً هاخُت زاهُت (فالح الشبُعي). www.iier.orq :
في هزه اإلاشخلت وان الاكخصاد اللشاقي اكخصاد هجحن فال هى باالكخصاد اإلاىحه بشيل وامل وال هى باالكخصاد الخشٌ ،لخمذ كلى هـشٍاث ومىاهج شتى جدمل
الخىاكع فُما بُنها وال ًخصف بمحزة مىخذة لهُاول وآلُاجه وبىاثه .وؤن لألهفاق الخيىمي دوسا في صٍادة سواجب اإلاىؿفحن واللاملحن في الذولت وافت وهزلً مىذ الهباث
والاهشامُاث الى صٍادة اللملت في العىق وهى ما دفم الى اسجفاق الاظلاس واهخفاض اللىة الششاثُت للىلىد ،وهزلً ٌلذ اإلالشوض الىلذي مً ابشص اللىامل اإلاعببت
للخطخم ار جضاًذث خذجه بلذ  . 4002وؤن لألهفاق الخشبي واإلاحزاهُاث الدعلُدُت الطخمت ؤدي الى جضاًذ الاهفاق الخشبي ومىاحهت زالر خشوب اكلُمُت ودولُت خالٌ
ما ًلاسب كلذًً مً اللشن اإلااض ي الى جدىٍل ملـم اًشاداث اللشاق لصالح اإلااهىت اللعىشٍت الاظتهالهُت وخفع مخصصاث الاظدثماس الى ادوى معخىي  .وهزلً
اولذام الخىاصن بحن كىي اللشض والؼلب بعبب كذم مشوهت الجهاص الاهخاجي لالظخجابت التي جدصل في حجم وهمؽ الؼلب  .مما ًىلىغ ظلبا كلى الاظلاس فُادي بها
الى الاسجفاق (الهُتي ،وآخشون: 12).www.iasj.net ،
زابعا :جحليل جطىز الخضخم في العساق خالل فترة ()8108-8112
ان الخطخم في اللشاق كالُا في العىىاث ( )4005-4000-4002خُث اسجفم بيعبت واضخت ار بلغ ( )02.4 ،48.0،28.0وكذ وان العبب الضٍادة في اظلاس الىلل
واإلاىاصالث ورلً بعبب جإزشها باسجفاق اظلاس الىكىد وبعبب جذهىس الىطم ألامني وصلىبت خشهت الىلل البظاجم كبر الخذود وبحن اإلادافـاث وهزلً صٍادة الىفلاث
الخيىمُت وصٍادة الؼلب الاظتهالوي دون صٍادة مىاصٍت في حاهب اللشض والزي وان ظببه صٍادة الاًشاداث الىفؼُت ،وكلى الشغم مً اجباق العُاظت الىلذًت احشاءاث
الظُما اظخلاللُت البىً اإلاشهضي اللشاقي للخذ مً وعب الخطخم اإلاشجفلت والىاججت كً الترهت الثلُلت التي اوسثها الىـام والعُاظاث الخاػئت التي واهذ مخبلت كبل
ظىت  ،4002خُث جشاحم الخطخم في ظىت 4008و 4002وَلىد التراحم الخاصل في ملذٌ الخطخم الى هجاح العُاظت الىلذًت التي اجبلها البىً اإلاشهضي في خشهت
العىق الىلذًت مً خالٌ اسجفاق ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي ججاه اللمالث الاحىبُت وسفم ظلش الفاثذة ،هما اخزث ازاس العُاظت الىلذًت جخلمم اًجابُا خُث شهذ
ملذٌ الخطخم اهخفاطا واضخا وصل ؤدوى معخىي لها ؤر بلغ ( )%4.2-ظىت 4008وهزا ًاشش هجاح العُاظت الىلذًت في اللشاق في هبذ حماح الخطخم وبلاء
ملذالجه طمً اإلاشجبت اللششٍت الىاخذة ألوٌ مشة في جاسٍخ اللشاق مىز كلذًً ماهذة كلى حذًت وسئٍت صاوعي العُاظت الىلذًت باخخُاس ألادواث الىلذًت الىفُلت
بخدلُم الاظخلشاس في الاججاهاث العلشٍت (شىذي وكبذ الخظش .)05 :4005 ،ؤال ؤن ملذالث الخطخم اهخفظذ في العىىاث التي جلذ  4008لخصل الى ( )%4.2في
كام  4000و( )%0.2في كام  4000ووان ظببه صٍادة الاخخُاػاث الاحىبُت بلذ صٍادة ؤظلاس الىفؽ كاإلاُا وصٍادة الىمُت اإلاصذسة مىه بلذ سفم الللىباث الذولُت .هما
ٌلىد اًظا الى جدعً ظلش الصشف اللملت الىػىُت وهزلً كذم وحىد سظىم همشهُت جازش غلى العلم اإلاعخىسدة (صالٌ وساض ي ،)5 :4005 ،وؤما في ظىىاث
الالخلت اظخمش ملذالث الخطخم بيعب مىخفظت مم جللباث ػفُفت وصىال الى معخىي ( )%0.4في ظىت  4008وفي كام  )0.2(4002والعبب ٌلىد الى دوس العُاظت
الىلذًت للبىً اإلاشهضي اللشاقي باكخماد ظُاظاث حذًذة افصخذ كً ابلا د مخلذدة ألاهذاف واإلاهام اظخجابت للخدذًاث التي ٌشهذها الاكخصاد اللشاقي والتي ًإحي في
ملذمتها جدلُم الاظخلشاس العلشي والزي اولىغ في جدلُم ملذالث جطخم ملبىلت (جلشٍش البىً اإلاشهضي.)2 :4002 ،
حذوٌ سكم( )4جؼىس ملذٌ الخطخم العىىي في اللشاق للفترة ()4002-4002
العىىاث

ملذٌ الخطخم العىىي

2004
2005
2006
2007
2008
2009

27.0
37.0
53.2
30.8
2.7
)(2.8
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ملذٌ الىمى العىىي
للخطخم%
--38.4
43.1
)(41
)(58.9
)(34.6

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

)(69.9
124
8.9
)(68.9
15.8
)(36.4
)(64.3
)(60
100

2.4
5.6
6.1
1.9
2.2
1.4
0.5
0.2
0.4

اإلاصذس:
البىً اإلاشهضي اللشاقي اإلاذًشٍت اللامت لإلخصاء والابدار  ،اليششاث العىىٍت (. www.cbi.iq )4002 – 4002
اللمىد ( ) 2مً كمل الباخثحن .
جم اخدعاب ملذالث الىمى وفم اإلالادلت ألاجُت ( اإلالاسهت ÷ ألاظاط)000 * 0-
الاسكام بحن الاكىاط ظالب.
شيل سكم ()4

تطور معذل انتضخم انسنوي في انعراق نهفترة 2018-2004
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معذل انتضخم انسنوي

اإلاصذس :جم
اكذاد الشيل اظدىادا كلى البُاهاث الىاسدة في حذوٌ (. )4
خامسا:مخغيراث الدزاست والخىصيف الدالي
ٌ
مً ؤحل اخخباس فشطُاث الذساظت وجدلُم اهذافها  ،جم جدذًذ اإلاخغحر اإلاعخلل (ظلش الصشف ) والخابم (الخطخم) وهما في الجذو الخالي :
حدول ( )3مخغيراث الدزاست
الخىصُف
الذاللت
الشمض
مخغحر جابم
الخطخم
INF
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مخغحر معخلل

ظلش الصشف

LEX
اإلاصذس مً كمل الباخث
وبىاء كلى الاػاس الىـشي للذساظت فةهه ًفترض اخخباس اللالكت الذالُت الاجُت
Yi = a + b1X1 + ui
خُث ًشمض ( )yالى مخغحر الخابم الخطخم  ،ؤما ( )X1فهي جشمض بلى مخغحر اإلاعخلل ظلش الصشف .وجمخذ فترة الذساظت للمذة مً  ، 4002-4002وهي مذة كلُلت ال جىفي
ألحشاء ػشق اللُاس ي الخذًثت  ،لزلً جم جدىٍل البُاهاث بلى بُاهاث شهشٍت ،بر ًىفش بشهامج  Eviews8بمياهُت جدىٍل البُاهاث مً ظىىٍت بلى شهشٍت.
سادسا :اخخباز السكىن
هىان كذة اخخباساث للىشف كً مذي ظيىن العلعلت الضمىُت وهما اخخباس فُلبغ بحرون  P-Pواخخباس دًيي فىللش اإلاؼىس  ، ADFبر حلذ هزه الاخخباساث ؤهثر دكت
للىشف كً ظيىن (اظخلشاسٍه) العلعلت الضمىُت وهزلً ملشفت سجبت جيامل العلعلت الضمىُت .
الجدول ( )2هخائج اخخبازاث حرز الىحدة ملخغيراث البحث عىد املسخىي ألاصلي
اخخباز فيلبس – بيرون
With Constant & Trend
Without Constant & Trend
t-Statisti
Prob
t-Statisti
Prob
-3.423
0.052
*
-2.606
0.009
***
-1.709
0.744
n0
-1.168
0.221
n0
اخخباز دًكي فىللس املطىز
-2.377
0.390
n0
-2.614
0.009
***
-1.606
0.787
n0
-0.692
0.416
n0
املصدز :مً إعداد الباحث باالعخماد على مخسحاث البرهامج إلاحصائي (.)Eviews 9

With Constant
Prob
0.057
*
0.340
n0
n0
n0

0.136
0.579

t-Statisti
-2.824
-1.883

Variable
INF
LEX

-2.428
-1.405

INF
LEX

حلني اللالمت (*) ملىىي بخصاثُا كىذ اإلاعخىي ( ، )0.00وحلني اللالمت (**) ملىىي كىذ معخىي ( ، )0.00وحلني ( )noكذم اإلالىىٍت حلني اللالمت (***)
ملىىي كىذ معخىي (. )0.00
ًالخف مً خالٌ الجذوٌ ( )5ؤن اإلاخغحراث العلعلت غحر ظاهىت كىذ اإلاعخىي ألاصلي  ،وكلُه ظِخم ؤخز الفشق ألاوٌ للمخغحراث والخإهذ مً مذي ظيىن
(اظخلشاسٍه).
الجدول ( )5هخائج اخخبازاث حرز الىحدة ملخغيراث البحث عىد الفسق ألاول
اخخباز فيلبس – بيرون
With Constant
With Constant & Trend
Without Constant & Trend
Variable
t-Statisti
Prob
t-Statisti
Prob
t-Statisti
Prob
)D(INF
-21.997
0.000
***
-22.359
0.000
***
-20.064
0.000
***
)D(LEX
-9.702
0.000
***
-9.661
0.000
***
-9.694
0.000
***
اخخباز دًكي -فىللس املطىز
)D(INF
-4.091
0.000
***
-4.112
0.000
***
-3.994
0.000
***
)D(LEX
-9.525
0.000
***
-9.477
0.000
***
-9.521
0.000
***
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ٌ
ق
ًالخف مً خالٌ الجذوٌ ( )0ؤن مخغحراث العلعلت الضمىُت ؤصبدذ معخلشة كىذ الفش ألاو وخعب اخخباس فُلبغ بحرون  P-Pواخخباس دًيي فىللش اإلاؼىس . ADF
سابعا :الخلدًس ألاولي لىمىذج  ARDLملخغيراث البحث
ًبحن الجذوٌ ( )5هخاثج الخلذًش ألاولي لىمىرج  ARDLلللالكت بحن اإلاخغحر الخابم واإلاخغحر اإلاعخلل الذاخلت في الذساظت وواآلحي :
الجدول ( )6هخائج الخلدًس ألاولي لىمىذج  ARDLملخغيراث البحث
Prob
0.000
0.348
0.109
0.091

t-Statistic
6.947
-0.941
1.612
-1.700

Std. Error
0.071
0.080
0.080
0.079

Coefficient
0.496
-0.076
0.129
-0.134
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Variable
)INF(-1
)INF(-2
)INF(-3
)INF(-4
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0.062
13.503

0.000
0.025

4.396
2.263

10.948
17.842
6.098
6.389
6.216
1.818

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.271
30.554

)INF(-5
LEX

0.931
0.925
4.886
3772.579
-514.547
143.231
0.000

R-squared
squared Adjusted R
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic
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ًالخف مً خالٌ الجذوٌ ( )5الزي ًبحن هخاثج الخلذًش ألاولي للىمىرج ؤن ملامل الخدذًذ  R-squaredبلغ ( )0.931ؤي بن اإلاخغحر اإلاعخلل جفعش في اإلاخغحر الخابم
بيعبت ( ، )%93في خحن ؤن ( )%7جذخل طمً خذ الخؼإ  ،هما ؤن كُمت اخخباس  F-statisticكذ بلغذ ( )143.231وؤجها ملىىٍت كىذ معخىي ؤكل مً ( )%0مما ٌلني
ملىىٍت الىمىرج اإلاعخخذم في جلذًش كالكت ألاحل الؼىٍل وألاحل اللصحر  ،هما ؤن الىمىرج الزي جم اخخُاسه خعب مىهجُت  ARDLهى ( )5,0,6,1خعب ملاًحر
اخخباساث فترة ؤلابؼاء ( )HQ , BIC , AICبر ًخم بخخُاس ػىٌ ؤلابؼاء الزي ٌلؼي ؤكل كُمت لهزه اإلالاًحر.

)Akaike Information Criteria (top 20 models
6.120

6.116

6.112

6.108

6.104

الشكل ( )0هخائج فتراث إلابطاء املثلى حسب طسيلت ()AIC
املصدز :مً إعداد الباحث باالعخماد على مخسحاث البرهامج إلاحصائي (.)Eviews 9
6.096
ثامىا :اخخباز الحدود للعالكت بين املخغيراث
إلالشفت وحىد كالكت جىاصهُه ػىٍلت ألاحل بحن اإلاخغحر اإلاعخلل واإلاخغحر الخابم فةهه ًخم اخدعاب كُمت بخصاثُت ( )Fفةرا واهذ كُمت ( )Fاإلادعىبت ؤهبر كُمت ()F
الجذولُت فةهىا هشفع فشطُت اللذم ( )H0وهلبل الفشطُت البذًلت ( ، )H1وٍدذر اللىغ برا واهذ كُمت بخصاثُت ( )Fاإلادعىبت ؤكل مً كُمت بخصاثُت ()F
الجذولُت فةهىا هلبل فشطُت اللذم وهشفع الفشطُت البذًلت .
الجدول ( )7هخائج اخخباز الحدود لىمىذج  ARDLللعالكت بين املخغيراث البحث
6.100

)ARDL(5, 0, 3, 0

)ARDL(5, 1, 2, 6

)ARDL(5, 1, 6, 6

)ARDL(5, 1, 2, 0

)ARDL(5, 1, 6, 2

)ARDL(5, 0, 6, 3

)ARDL(5, 2, 2, 1

)ARDL(5, 2, 6, 1

)ARDL(5, 1, 6, 0

)ARDL(5, 0, 3, 1

)ARDL(5, 0, 2, 2

)ARDL(5, 1, 2, 1

)ARDL(5, 1, 6, 1

)ARDL(5, 0, 2, 6

)ARDL(5, 0, 2, 0

)ARDL(5, 0, 6, 6

)ARDL(5, 0, 6, 2
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)ARDL(5, 0, 6, 0
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)ARDL(5, 0, 2, 1

Bound1I
2.72
3.23
3.69
4.29

Significance
10%
5%
2.50%
1%

)ARDL(5, 0, 6, 1

K
3
Critical Value Bounds
Bound0I
3.77
4.35
4.89
5.61

Value
40.71224

Test Statistic
F-statistic
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مً خالٌ الجذوٌ ( )8جـهش الىخاثج بإن كُمت بخصاثُت ( )Fاإلادعىبت  F-statisticوالبالغت ( )40.71هي ؤهبر مً بخصاثُت ( )Fالجذولُت كىذ الخذ ألاكلى و معخىي
الذاللت ( )%0والبالغت ( )5.61مما ٌلني سفع فشطُت اللذم اللاثلت بلذم وحىد كالكت جيامل مشترن بحن اإلاخغحر الخابم واإلاخغحراث اإلاعخللت  ،وكبىٌ الفشطُت
البذًلت اللاثلت بىحىد كالكت جىاصهُت ػىٍلت ألاحل بحن اإلاخغحراث اإلاعخللت واإلاخغحر الخابم ؤي وحىد كالكت جيامل مشترن بُنهما  ،مما ٌعخلضم جلذًش مللماث ألاحل
الؼىٍل وألاحل اللصحر ومللمت جصخُذ الخؼإ .
جاسعا:جلدًس معلماث ألاحل الطىيل وألاحل اللصير ومعلمت جصحيح الخطأ
بلذ بحشاء اخخباس الخذود والخإهذ مً وحىد كالكت جيامل مشترن بحن اإلاخغحر الخابم واإلاخغحر اإلاعخلل فةهه ٌعخلضم آلان جلذًش مللماث ألاحل الؼىٍل ومللماث ألاحل
اللصحر ومللمت جصخُذ الخؼإ.
الجدول ( )8هخائج جلدًس معلماث ألاحل الطىيل وألاحل اللصير ومعلمت جصحيح الخطأ
Cointegrating Form
Prob
0.012
0.000
0.052
0.000
0.025
0.000

t-Statistic
-2.558
-3.629
-1.959
-4.396
2.263
-5.350

) Cointeq = INF - (97.2553*LEX -406.2052
Long Run Coefficients
t-Statistic
Prob
2.549
0.012
-1.150
0.252

Std. Error
0.074
0.073
0.070
0.062
13.503
0.059

Std. Error
38.148
353.237

Coefficient
-0.190
-0.266
-0.137
-0.271
30.554
-0.314

Coefficient
97.255
-406.205

Variable
)D(INF
)D(INF
)D(INF
)D(INF
)D(LEX
)CointEq(-1

Variable
LEX
C

املصدز :مً إعداد الباحث باالعخماد على مخسحاث البرهامج إلاحصائي (. )Eviews 9
مً هخائج حدول( )8هجد الاحي :
 -0حشحر مللمت جصخُذ الخؼإ وحىد كالكت جىاصهُه ػىٍلت جخجه مً ظلش الصشف الى الخطخم في اللشاق خالٌ اإلاذة( ، )4002-4002الن مللمت جصخُذ الخؼإ
ظالبت وملىىٍت كىذ معخىي اكل مً ( ،)0.00ار حشحر اإلاللمت الى كىدة الخىاصن خالٌ ( )-0.314مً الضمً.
 -4جـهش هخاثج الاظخجابت ػىٍلت ألاحل وحىد جإزحر ػشدي ملىىي (ظلش الصشف) كىذ معخىي ملىىٍت ( )0.00كلى الخطخم .
ومنها ًخطح وحىد كالكت ػشدًت بحن ظلش الصشف الذوالس وملذالث الخطخم وهي خعب مىؼم الىـشٍت الاكخصادًت وٍشي الباخث ان اسجفاق ملذالث الخطخم بعبب
ؤن اللشاق دولت معتهلىت ٌلخمذ كلى الاظخحراد العلم مً الخاسج وهزا ًادي الى اسجفاق كىامل الاهخاج ألن ولما ؤسجفم ظلش صشف الذوالس اسجفم ظلش البظاكت
اإلاعخىسدة ألن الخلامل ًيىن مم الخاسج باللملت الصلبت وباالطافت الى رلً صٍادة الؼلب الزي الًلابله صٍادة اللشض او الاهخاج وهزلً صٍادة الىفلاث الخيىمُت
اللعىشٍت وصٍادة اإلاشجباث واسجفاق اظلاس الىكىد وجشدي الىطم ألامني مما ؤدي الى صلىبت الاهخلاٌ بحن اإلادافـاث ول هزا ًادي الى صٍادة الاظلاس بشيل كام ووان
دوس مهم للبىً اإلاشهضي في اظخلشاس اظلاس الصشف مً خالٌ اظخدذار ادواث حذًذة جالثم جىحهاث اهذاف العُاظت الىلذًت في اللشاق وللل اهمها اظخلشاس الاظلاس
وسفم كُمت الذًىاس اللشاقي وهزا ؤدي الى اهخفاض ملذالث الخطخم بلى ؤكل معخىي %0.4خالٌ مذة الذساظت.
عاشسا :اخخباز سالمت همىذج ARDL
اوال:اخخباز ثباث الخجاوس للخباًً ()ARCH
مً خالٌ الجذوٌ ( )00هالخف ؤن الىمىرج ال ٌلاوي مً مشيلت كذم ججاوغ الخباًً ألن كُم ول مً  Prob. Fو  Prob. Chi-Squareغحر ملىىٍت وؤهبر مً معخىي
(. )%0
الجدول ( )9هخائج اخخباز ثباث جباًً حدود الخطأ (ججاوس الخباًً)
Heteroskedasticity Test: ARCH
)Prob. F(2,151
0.1332
)Prob. Chi-Square(2
0.101

2.043318
4.585016
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ثاهيا:اخخباز الازجباط الراحي املدسلسل LM
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F-statistic
Obs*R-squared
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الجدول ( )01اخخباز()Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
)Prob. F(1,171
0.000
)Prob. Chi-Square(1
0.000

F-statistic
Obs*R-squared

18.926
17.239

اإلاصذس :مً بكذاد الباخث باالكخماد كلى مخشحاث البرهامج ؤلاخصاجي (.)Eviews 9
ًالخف مً خالٌ الجذوٌ ( )00ؤن همىرج ٌ ARDLلاوي مً مشيلت الاسجباغ الزاحي ومً احل الخخلص مً مشيلت الاسجباغ الزاحي وعخخذم مىهجُت اإلاشبلاث
الصغشي اإلاصدخت ولُا ( )FMOLASوجخمحز هزه الؼشٍلت بلذستها كلى خل مشيلت الاسجباغ الزاحي وجدحز اإلاللماث  ،حلمل هزه الؼشٍلت كلى اخخُاس كُم اإلاللماث
اإلالذسة مً بلع الضاثفت وجخالءم هزه الؼشٍفت وجلذم هخاثج افظل مم اللُىاث الىبحرة ،هما جخؼلب هزه الؼشٍلت ي كملُاث الخلذًش جدلم ششغ الخيامل اإلاشترن
بحن مخغحراث الذساظت(.الفشا ،)045 :4004 ،بلذما جدلم وحىد جيامل مشترن في اإلاذي الؼىٍل بحن مخغحراث الذساظت هيخلل الى الخؼت الثاهُت مً خالٌ جلذًش همىرج
الذساظت باظخخذام هزه الؼشٍلت هما في حذوٌ ()00

حدول( )00ملدزاث معلماث الاحل الطىيل باسخخدام طسيليه املسبعاث الصغسي املصححت كليا
Dependent Variable: INF
)Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS
Date: 01/14/20 Time: 23:38
Sample (adjusted): 2004M02 2018M12
Included observations: 179 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.000
0.000
0.000

5.778133
4.123992
-4.613083

27.18088
0.336209
242.8721

157.0547
1.386521
-1120.389

LEX
INT
C

10.79777
17.7109
15952.62

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid

0.714286
0.709388
9.547662
225.0997

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Long-run variance
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هالخف مً خالٌ حذوٌ( )00ؤن هىان جإزحر ػشدي ملىىي بحن ظلش الصشف والخطخم كىذ معخىي ملىىٍت ( )0.00والخطخم في اللشاق خالٌ اإلاذة (.)4002-4002

الىخائج وامللترحاث
ؤوال :الىخاثج
 -0خذور اهخفاض في ملذالث الخطخم في الاكخصاد اللشاقي للمذة( )4002-4002هدُجت جذخل البىً اإلاشهضي في العُؼشة كلى اإلالشوض الىلذي مً
الذوالس لثباث ظلش الصشف.
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 -4ؤن مخغحراث العلعلت الضمىُت ؤصبدذ معخلشة كىذ الفشق ألاوٌ وخعب اخخباس فُلبغ بحرون  P-Pواخخباس دًيي فىللش اإلاؼىس . ADF
 -2اإلاخغحراث اإلاعخللت جفعش في اإلاخغحر الخابم بيعبت ( ، )82%في خحن ؤن ( )8%جذخل طمً خذ الخؼإ  ،هما ؤن كُمت اخخباس  F-statisticكذ بلغذ
( )022.420وؤجها ملىىٍت كىذ معخىي ؤكل مً ( )%0مما ٌلني ملىىٍت الىمىرج اإلاعخخذم في جلذًش كالكت ألاحل الؼىٍل وألاحل اللصحر.
 -8 -2حشحر مللمت جصخُذ الخؼإ وحىد كالكت جىاصهُه ػىٍلت جخجه مخغحراث العُاظت الىلذًت الى الخطخم في اللشاق خالٌ اإلاذة( ، )4002-4002الن مللمت
جصخُذ الخؼإ ظالبت وملىىٍت كىذ معخىي اكل مً ( ،)0.00ار جثحر اإلاللمت الى كىدة الخىاصن خالٌ ( )0.202-مً الضمً.
زاهُا :اإلالترخاث:
 -0بلذ خصىٌ البىً اإلاشهضي كلى اظخلاللُخه البذ مً بزٌ اإلاضٍذ مً الجهذ لخدلُم الهذف الاظاس ي له وهى اإلادافـت كلى اإلاعخىي اللام لألظلاس رلً
مً خالٌ الخىظم في اظخخذام ادواث البىً اإلاشهضي اللشاقي.
 -4مً الظشوسي ان جترافم ظُاظت اداسة ظلش صشف اللملت مشاكبت كملُاث الخمىٍل الخاسجي لللملت الاحىبُت هـشا إلاا ٌشيله مً اظخجزاف إلاىاسد اكخصادًت
هبحرة .
ي
 -2اللمل كلى جدلُم ملذالث جطخم مخذهُت ،ورلً باجخار العُاظاث التي حعاكذ كلى جللُل ملالث الخطخم ًخمىً البىً اإلاشهض مً اإلادافـت كلى
اظخلشاس ظلش صشف الذًىاس اللشاقي واللمل كلى صٍادة الاهخاج والاهخاحُت وجدعحن حىدة العلم والخذماث اإلاىخجت مدلُا التي جادي بذوسها الى صٍادة
الىاجج اإلادلي الاحمالي مما ًىلىغ اًجابُا كلى الىمى الاكخصادي واظخلشاس ظلش الصشف.
 -2اظخدذار هـام حُذ حعاهذ اداة هافزة بُم اللملت الاحىبُت مما ًخفف مً جإزحر الؼلب واللشض كلى اللملت الاحىبُت كلى ظلش صشف الذًىاس اللشاقي
وطلف اولياظاجه كلى كُمت اللملت اللشاكُت  ،مما ًللل مً جإزحر اسجباغ الذًىاس اللشاقي بالذوالس .
 -0كلى العُاظت الىلذًت ان حلمل حاهذة للخفاؾ كلى ظلش صشف الذًىاس اللشاقي مشجفلا ملابل اللمالث الاحىبُت كً ػشٍم مضاداث بُم اللملت وىن ظلش
الصشف هى اللىة الاكخصادًت للبلذ.

املصادز واملساحع:
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www.wikipedia.org
اخمذ خعً الهُدب وؤخشون" ،الخطخم الىلذي في الاكخصاد اللشاقي للمذة ( )4008-0880الاظباب والازاس ودوس العُاظت اإلاالُت في ملالجخه
.)).www.iasj.ne
ادًب كاظم شىذي ووغم خمُذ كبذالخظش  ،كُاط اللالكت الخبادلُت بحن كشض الىلذ وماششاث الاظخلشاس الاكخصادي في اللشاق للمذة (-0820
 ،)4002مجلت اليىث للللىم الاكخصادًت والاداسٍت -ولُت الاداسة والاكخصاد -حاملت واظؽ-اللذد(.4005-)40
اهشم خذاد ومشهىس هزلىٌ،الىلىد واإلاصاسف مذخل جدلُلي وهـشي ،داس واثل لليشش ،الؼبلت ألاولى.4000 ،
الخلشٍش الاكخصادي العىىي للبىً اإلاشهضي اللشاقي.www.cbi.iq ،)4005 ( ،
الخلشٍش الاكخصادي العىىي للبىً اإلاشهضي اللشاقي.www.cbi.iq ،)4002 ( ،
الخلشٍش الاكخصادي العىىي للبىً اإلاشهضي اللشاقي.www.cbi.iq ،)4002 ( ،
الخلشٍش الاكخصادي العىىي للبىً اإلاشهضي اللشاقي.www.cbi.iq ،)4002 ( ،
حلىي سخىىن صُمىد ،بدث فى ملُاط الاكخصاد الىلذي ؿاهشة الخطخم،حاملت مىخىسي  ،كعىؼُىت الجضاثشي ،ولُت الللىم الاكخصادًت
وكلىم الدعُحر ،كعم ؤلاكخصاد.4002-4002،
خعام كلي داود ،مبادت الاكخصاد الىلي  ،داس اإلاعحرة لليشش والخىصَم ،كمان.4000 ،
خالذ واصف الىصوي وخعحن ؤخمذ الشفاعي ،مبادت الاكخصاد الىلي بحن الىـشٍت والخؼبُم ،داس واثل لليشش ،الؼبلت الثاهُت ،كمان.4008 ،
سمظان مدمذ مللذ واخمذ اظامت الفُل ،الىـشٍت الاكخصادًت اليلُت ،داس الخللُم الجامعي ،الاظىىذسٍت.4002 ،
ظلمان بى رًاب  ،اكخصادًاث الىلىد والبىىن ،اإلااظعت الجاملُت للذساظاث واليشش والخىصَم ،الؼبلت الاولى ،بحروث. 0885 ،
ظىظً هشٍم هىدان الجبىسي" ،ؤزش بلع اإلااششاث الىلذًت في ظلش الصشف الذًىاس اللشاقي للمذة ( ،)4005-0880بدث معخل مً سظالت
ماحعخحر لليشش ،حاملت اللادظُت -ولُت الاداسة والاكخصاد.4008 ،
شاهش خمىد صالٌ وخلف خعً ساض ي ،جدلُل ازش هافذة بُم اللملت الاحىبُت كلى الخطخم في اللشاق للمذة (" )4000-0880بدث ميشىس،
.4005
شلىف صكُم بى بلشة،حغحراث كُمت اللملت وازشها كلى الخطخم ،مزهشة الخخشج لىُل شهادة لِعاوغ في الللىم الاكخصادًت ،العىت الجاملُت
.4000-4002
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الفشا ،مشام جِعحر مصؼفى ،دوس اللؼاق اإلاصشفي في جمىٍل الخىمُت الاكخصادًت الفلعؼُيُت ،سظالت ماحعخحر ،غضه.4004 ،
فالح خلف الشبُعي ،جفعحر ؿاهشة الخطخم في الاكخصاد اللشاقي ،حاملت بغذاد-ولُت الاداسة والاكخصاد..www.iier.orq ،
فلُذ خعً خلف ،الاكخصاد الىلي ،حذاس للىخاب اللالمي ،الؼبلت الاولى ،الاسدن.4008 ،
واؿم حاظم كلي اللِعاوي و خعحن مدمىد الىادي ،الاكخصاد الىلي (جدلُل هـشي وجؼبُلي) ،داس اإلاعخلبل لليشش والخىصَم ،الؼبلت الاولى،
كمان – الاسدن.4000 ،
مخىلي كبذ اللادس العُذ ،اكخصادًاث الىلىد والبىىن  ،داس الفىش  ،الؼبلت الاولى ،كمان.4000،
مدمىد خعحن الىادي وكاسف ؤخمذ اللعاف ،الكخصاد الىلي ،داس اإلاعحرة لليشش والخىصَم والؼباكت ،الؼبلت الاولى ،كمان.4000 ،
مشوان كؼىان  ،ؤظلاس صشف اللمالث (ؤصماث اللمالث في اللالكاث الىلذًت الذولُت) "داس اإلاهذي كحن ملُلت -الجضاثش.0884 ،
مىحر اظماكُل ؤبى شاوس وكبذ اإلاهذي ؤمجذ معاكذة" ،هلىد والبىىن ،اإلاىخبت اإلاجخمم اللشبي لليشش والخىصَم ،ػبلت الاولى.4000 ،
هني ،ؤخمذ ،اللملُت والىلىد ،دًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت.0888 ،
ودٌم ػىسوط،الاكخصاد الىلي ،اإلااظعت الخذًثت للىخاب ،الؼبلت الاولى،ػشابلغ.4000 ،
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