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 تقديم.
االستقرار السعري بوابًة للنمو االقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ ُيعدُّ تحقيق         

االستقرار السعري هدفًا أساسييًا تسيعى يليين خيل ايسي السياسية النقديية ب دواتتيا المختلرية لتيوفير بي ية 
اسيية المالييية خؤاتييية للنمييو االقتصييادي  وهييرا خييا وفرتيين السياسيية النقدييية ،سييبيًا فييي العييرا   يال أ   السي

غييير المنطييبضة فطييًس عييل عييدب التنسيييق بيييل السياسييتيل كا،ييا السييببيل ا ساسيييل فييي يعاقيية ع ليية 
النمييو االقتصييادي فييي العييرا   يذ ولييدل هيزلييية الموال،يية العاخيية للبلييد ييليية السيينوال الما ييية والتييي 

الضلييع اليلييي ا خيير الييري تغلييع عليتييا النزعيية االسييتتس ية بييداًل خييل االسييت مارية  توسييعًا كبيييرًا فييي 
أوصل االقتصاد العراقي يلى ،قضة خحدودية الضاقال المتاحة إل،تاج السلع والخدخال بشقيتا القابلية 
وغيير القابلية للمتيا،رو  وتالتيالي تحوليت الموال،ية العاخية يليى خصيدر لتولييد االايتسالل السيعرية فييي 

 .خراصل االقتصاد العراقي كافة
 السعري  االستقرار لتحقيق العراقي الدينار صرف سعر باستقرار النقدية السياسة يدارو التزاب ي         
 سيييعر ختغييير علييى السيييضرو أ  خرادهييا حقيقيية خييل ،ييابع االقتصييادي  النمييو يلييى الوصييوي فييي أخييس

 تعقيييي  عبييير ا سيييعار اسيييتقرار تحقييييق اسلتيييا خيييل يمزيييل التيييي الوحييييدو الضريقييية هيييي الصيييرف
Sterilized سيعر) التقليديية النقديية السياسية ادوال فاعليية عيدب  يو  في الدينارية  السيولة فائض 

 .العراقي االقتصاد في المالي العمق  عف عل والنا،   (النقدية عيخاوالم  الرائدو 
 بييع ،افيرو يرييق عيل يال يتي تى أ  يمزيل ال اليدينار صرف سعر في االستقرار تحقيق أ   ما    
 وأ    اصوصيييا (وعر يييتا ا ،نبيييية العملييية عليييى الضليييع بييييل اً توال،ييي تخليييق التيييي) ا ،نبيييية العملييية
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 الت يارو تموييل يير   باسيتخدابوييت  ذلي   العيرا   فيي ا ،نبيية للعملة الوحيد المحتير هي الحزوخة
 .عنتا بديل ال والتي (النقدي والبيع الخار،ية  الحواالل المستندية  االعتمادال) العال  في المعتمدو

 
مةتدرالس لم ةالس مالن خالل  الطةقالت   1خالل  مالت تقالدم ي مالن مةتدرالس  االسالس الحسالمتج رالتتم  ال ا  من

 الآلتةس:
 
. )أ  ب  ل  ث( يسيتند يليى فر ييال 1.3،ع المنت يي اليري اسيتخدخن الباحي  فيي الرقيرو اال  .1

 ،نبية واال،را  الحزوخي خنتا: خل حي  ترصيل االيرادال ا تحليل غير دقيقة 
اال،ريييا  الحزيييوخي خيييل يييييرادال العملييية ا ،نبيييية حصيييًرا التيييي تيييدال حسيييابال ولارو ي   . 1.1

 المالية المدارو خل قبل المركزي العراقي ينقس  يلى عدو أبواب:
بييياب التنقييييد لليييدوالر ا خريزيييي باليييدينار العراقيييي خيييل قبيييل ولارو الماليييية لتنريييير ي،ريييا   - أ

ا للموال،ية أصيلن االييراد اليدوالري خيل صيادرال الموال،ة العاخة )والري ُيعيدُّ اييراًد دينارًيي
النرط وغيرها  أي بعبارو أارى باًبا خل أبواب ي،را  االيراد اليدوالري(  يذ تبييع الماليية 
،يييز ًا خيييل ايرادهيييا اليييدوالري )ولييييو كيييل االييييراد اليييدوالري حسيييع البحييي  وتيا،اتييين فيييي 

كيزي العراقيي خقابيل ( المت تي خل صيادرال الينرط وغيرهيا يليى المر 19ص  2ال دوي 
الحصوي على الدينار واستخداخن في تموييل اال،ريا  اليداالي للموال،ية العاخية.  فعليى 

خليييار دوالر خييل ييييراد  3.27خييا يقييرب  2016سييبيل الم يياي  كييا  ح يي  التنقيييد لسيينة 
خليييار دوالر )،يييا،  عييل صيييادرال ،رضيييية   33.8دوالري كلييي ليييولارو المالييية يقيييدر بيييي 

قليل خل المبالغ المستردو خل اعتمادال خلغية وأخواي خ ميدو  فطيًس ديو  اار،ية  و 
(.  أخا خا ذكر في أصل المقاي خيل 2015عل رصيد حساب ولارو المالية في ،تاية 

والييييري بنيييى علييييين الباحييي  أ يييير  17والتحلييييل الييييري سيييبقن ص  2اييييراد فيييي ال ييييدوي 

                                                 
 خوقع شبزة االقتصادييل العراقييل: 1

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Hatim-G.-Hatim-Measurment-of-the-

effect-of-changes-in-exchange-rate-of-IQD-final.pdf 
 

http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Hatim-G.-Hatim-Measurment-of-the-effect-of-changes-in-exchange-rate-of-IQD-final.pdf
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/Hatim-G.-Hatim-Measurment-of-the-effect-of-changes-in-exchange-rate-of-IQD-final.pdf
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ترليييو  دينييار فيم ييل  54.4تخريييض سييعر الصييرف للييدينار علييى االيييراد  والييري يبلييغ 
خليييار  33.8ايييرادًا دوالريييًا ) ال ييز  اال بيير خنيين يم ييلخبلييغ االيييراد اليلييي لييولارو المالييية 

خليار دوالر فحسع والمتبقي ذهع يلى أبيواب ي،ريا  أايرى تنرير  27.3دوالر ُ،ِقَد خنن 
بالعمليية اال،نبييية ال تتيي  ر بسييعر صييرف الييدينار سيييرد ذكرهييا فييي أد،ييا ( أب  المتبقييي  

 ديناريًا في ا صل ال يت  ر بتخريض سعر صرف الدينار. ايراداً 
تسيييديد التزاخيييال ولرا  الماليييية الدااليييية باليييدوالر االخريزيييي  فطيييًس عيييل تسيييديد  بييياب  - ب

خييييديو،يتتا الخار،ييييية )دوي ،ييييادي بيييياريو(  وكييييرل  خسيييياهمال واشييييترا ال خؤسسييييال 
الييييدوالر ا خريزييييي أو ة العراقييييية خييييع المؤسسييييال الدولييييية  ويييييت  خباشييييرو بعمليييية الدوليييي

العمسل ا ارى دو  الحا،ة يلى تنقيد  يذ بلغ ح   اال،ريا  فيي هيرا البياب كميا فيي 
 خليو  دوالر. 790خا يقرب  2016 ا،و  ال ا،ي/ديسمبر 

  والتييي تييت  ال المسييتندية والحييواالل الخار،ييية(االعتميياد) بيياب االسييتيرادال الحزوخييية - ل
 الدولية العراقيية وخؤسسيال لصيال  ولارال TBIللت يارو  العراقيي عل يريق المصيرف

إلصيدار هير   TBIلموال،اتتيا  يذ اعتميدل ولارو الماليية اليي  وفًقيا لتا التابعة والشركال
لييدى خصييرفي  TBIيليى حسيياب اليي ع ا خيواي خييل حسيابال المالييية االعتميادال  وتييدف

(JP Morgan Chase و Citibank)ميا فيي   يذ بلغ ح   اال،را  في هرا الباب ك
 خليار دوالر. 3.9خا يقرب  2016ديسمبر 

ليدى  FMS العراقيية للحزوخية ا ،نبيية العسيزرية بالمبيعال ةالخاصباب المدفوعال  - ث
 2016ي والخيياص بييولارو الييدفاا العراقييية وتلغييت فييي عييياب البنيي  االحتيييايي الريييدرال

 العاخليية الدوليية النرضيية للشيركال الخدخية عقييود خقياولي خسيتحقال تسيديد(  وتياب 0)
تسيييدد ،رًضيييا بصيييورو خباشيييرو عيييل  2015وأصيييبحت فيييي السييينوال خيييا بعيييد  العيييرا  فيييي

 .ا ارى  المدفوعال عل فطًس   يريق ولارو النرط العراقية بالتنسيق خع ولارو المالية
ر  - ج أخا خا يتبقى خل االيرادال ا ،نبيية فيي كيل سينة )أي رصييد ،تايية الميدو( فو،ين ُييدو 

يليييى رصييييد افتتييياحي لحسييياب ولارو الماليييية ليييدى البنييي  المركيييزي العراقيييي فيييي السييينة 
 السحقة.  
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 0.00084602دينييييار/دوالر ) 1182المالييييية  ولارو سييييعر صييييرف شييييرا  الييييدوالر خييييل. 2.1
دينيييار/دوالر  1190بييييع اليييدوالر فيييي ،افيييرو بييييع العملييية اال،نبيييية  ( ولييييو سيييعردوالر/ دينيييار

 دوالر/دينار(. 0.00084034)
  الطجتنب الطمحمةمي .2

وتيمييل اضييورو   ل النقديييةاأاضيير وأصييعع اال،ييرا  الط طةةالالس تخفالالةق دة الالس الط  مالالس ُيعييدُّ 
 :اآلتيفي  القرار
  النقدية  والحقيقية(. االنظر في التوال،ال اليلية ،ميعً يعادو( 
    خوحييدو  التخريييض  ييريبة  ييمنيةي of implicit flat tax  ال تراعييي تبييايل

 الداوي للموايل.
    عييدب تحقيييق ختضلبييال سيييابقةي prerequisites  مييارك   ييرائع( يرطييي يليييى (

 استنزاف ت  ير التخريض.
 اسيتمرار  بات يا شيعل التوقعيال والطيغو  للتخرييض سيُ  ا()حتًمي ي   التطخ  المرافق

 قرارال تخريض الحقة.
كرل  تو،د بعض الحقائق ي ع تو يحتا إللالة اللبو الري يقع فين العديد خل المختصيل       

 في خس لة تخريض قيمة العملة:
داخت البيدائل  االستيرادال خا الحد خل االعتراف بطآلة ت  ير تخريض قيمة الدينار على . 1.2

ا  ر في صعوتة حصوي ذوي الداوي المنخرطة عليى المحلية شبن خعدوخة وسينحصر 
 .حتى دو  تخريض بعض السلع اليمالية والتي يمزل خعال تتا بترعيل الطريبة اليمركية

 و،تا ،رضية. ويترتيع عليى ذلي  تي  يرًا ختيد،يًا عليى  تحريزها أخا الصادرال فس يتوقع البتة
 .الحساب ال اري لميزا  المدفوعالالميزا  الت اري في 

 اليييدوالر ىا عليييى خرو،ييية اسيييت ابة الضليييع عليييي   ، ييياي سياسييية التخرييييض يتوقيييف عملًيييي. 2.2
 ا لبدائل الضلع بشزل أساس.ال،خراض الدينار  وليل اقتصاد خرو،تن تبعً 
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يلييى أ   خرو،يية الييدوالر لتغييير سييعر  أقييل خييل  (2016مح الالد  ) وتشييير يحييدى الدراسييال
وهييو أخيير خنضقييي ينسيي   خييع هشاشيية القضيياا الحقيقييي و ييعف  %( 0.2-)بز ييير ( 1)

 البدائل المحلية خل السلع والخدخال التي تم ل أساس تحديد المرو،ة.
الموال،يية هييو سييد ع ييز  يسييعى يلييين بحيي  )االسيتاذ حييات  ،ييورج(ي   التيدف المتيي  الييري  .3.2

 :ذل   سباب عدو لل يتحققالعاخة و 
دو  لميييرو واحييييدو  عييييدد وحيييدال اليييد،ا،ير لييييل دوالر    التخرييييض هيييو خ يييرد لييييادو  - أ

 تحقيق ييرادال غير ،رضية فعلية.
ي   الموال،يية سييتوا،ن ارتراعييًا فييي التطييخ  يسييتنزف ليييادو اليمييية فييي الييد،ا،ير ،ييرا    - ب

تخريييييييض ب خضالبييييييال،ًس سييييييتظتر ا)المشييييييتريال العاخةماالسييييييت مار( وعيييييي التخريييييييض
 ي افي.

الوه   ظاهرو تحقق ل تمزل خلقرار التخريض في المرور السترو ي   االرتيال على خقد. 4.2
وتيييداعياتتا  )قيييرار التخرييييض( الطيييريبة الطيييمنية ولييييل  (Money illusion) النقيييدي

 التطخمية ستيتشف بسرعة.
وسييييد ع ييييز  قيميييية الييييدينار بغييييرض ليييييادو ييييييرادال الحزوخيييية فييييي    تخريييييضأي أ     

وه  النقيييدي يتميييل أ   اليييوه  سيصييييع ،رقيييال ( وخيييل ايييسي اليييا)ظاهرًييييالموال،ييية العاخييية 
)خيدفوعال تحويلييية(  ال سييما وأ   هنيياك ،يز  خيل النرقيال  الدولية كميا يصييع الميوايل
 اً ة تسييتنزف ،ييز تسييتدعي ،رقييال ي ييافي والرعاييية اال،تماعييية للرقييرا  والبضاقيية التموينييية

ترلييييو   3تريييو  ك ييييًرا ا ك ييييًرا )وفيييي االعتقييياد أ   هييير  الميييدفوعال خيييل الزييييادو وتطيييعرت
 .دينار(

اال،تقيياي خييل قيميية دينييار  ابتييية يلييى أاييرى  ابتيية وتقيمييية أقييل بتييدف ليييادو اليييد،ا،ير  ي    .5.2
للموال،ة  يتضلع الدفاا عنتا بشيزل أوسيع خيل ايسي االحتيايييال للحرياا عليى القيمية 

 محارتة التوقعال التطخمية  وهو أخر غاية في الخضورو.ل ال ابتة
طمبالالدال ا الط حم مالالس طممخفالالةق ا للعييرض االحصييائي تمتيييدً  عييدُّ    ييييراد الحقييائق السييابقة يُ ي. 6.2

 ( خشيييتريال البنييي  المركيييزي خيييل ولارو الماليييية1يو ييي  ال يييدوي )  يذ والآلثالالالتا الط م د الالالس
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التيي تتي  ر بتغييير سيعر  الديناريية) العاخيةالموال،ية  إلييرادال)للدوالر( وهيي القيمية ا د  
تيا تسيتبعد أ،   ا)لمشيروا الموال،ية( وتعزيو الرعليية  لائيدً  كو،تيا تسيتبعد التقيديرال (الصرف

.( والتيييي ال تتييي  ر بتغييييير قيمييية العملييية  ،تيييا 1.1أبيييواب اال،ريييا  الميييركورو فيييي الرقيييرو )
 .تت  خباشرو بالعملة اال،نبيةخدفوعال 

لا  اليدوالر  وخيا ي يناروهال البديلية لنسيع تخرييض اليدالسييناري (1)  ما يعزيو ال يدوي      
ين   عنن خل ايراد ي افي يساعد في اتخاذ قرار تخرييض لين فاعليية  فطيًس عيل أ، ين يعيرض 

 ذل  لسنوال خعروفة القي .
تخرييييض ال يقيييل عيييل ( )االسيييتاذ حيييات  ،يييورج%( كميييا يقتيييري )10) خقيييدار  اي   تخريًطييي      
أ    ا)علًمييي دينيييار/دوالر 1300الماليييية  ( سيييي عل قيمييية شيييرا  المركيييزي ليييدوالر16ص 10%

  تقريبيًا خيع ي يافة التيواخ (دينيار/دوالر  1318والشيركال يصيل يليى  للمصارفسعر البيع 
يلييى خييا  خييع فعييل التوقعييال التطييخميةفطييًس عييل يخزا،ييية وصييوي السييعر فييي سييوقن المييوالي 

 دينار/دوالر.  1350يقرب 
يييُ ( 1فييي ال ييدوي ) 2017لغاييية  2015 يي  للسيينوال وهييرا السيييناريو كمييا و        تل فتيي  س 

ترلييو  دينيار(  5% عيل تيوفير )10،تائج التخريض  فليل السنوال ل  يزد ت  ير التخريض بي 
 .1182 اخقار،ًة بقيمة الدوالر حاليً 

والزيييادو ختوا ييعة سييترهع يليييى تغضييية المييدفوعال التحويليييية والييدع  للسييلع والخيييدخال       
 (. 4.2 الرقرو) ما تشير 

)خزييييدًا خيييل التطيييخ  ُييييد،ي القيييوو الشيييرائية( يليييى  ليييرل  فيييو   التخرييييض ي يييع أ  ييييزداد       
 . أي عنيدخا يصيب  سيعر اليدوالر2017ترلييو  دينيار  9.23%( لينتج عنن ي افة 18.44)

 .تقريبًا(دينار/دوالر  1410 )لألفراد والشركال دينار 1400ولارو المالية  المشترى خل
 % يصييب  عنييدها سييعر الييدوالر26.9التخريييض يلييى  احتماليييةوكييرل  ا خيير عنييد تبنييي       

 .دينار/دوالر 1500لحزوخة ا المشترى خل
 % تقريبيييًا( خيييل القيييوو الشيييرائية لليييدال 11.5% يسيييتقضع )10بمقيييدار  اأي أ   تخريًطييي      

أ   خ يييل هييير   اعلًمييي يصيييب  التييي  ير أ بييير عليييى اليييدال  ايطييياف يليييين الطيييرائع القائمييية حالًيييي
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اوي المنخرطيية التييي تشييزل وال تراعييي الييد  ال خوحييدو علييى خسييتويال الييداوي ،ميًعييااال،ييرا 
  .ةصحاب الرواتع الحزوخية الواي أ بر خل داوي ال ز  ا 

 الط  مس. دة س مخفةقط الط ةتدرس الط م ةسمج  لس الط داكتت الطمي يجب أخذهت بتطحسبتن لةد  .3
لي  يل ي  العيرا  يلييى  يذ :مةتدرالالس تخفالةق الط  مالالسُيعيدُّ أساسيًا لمحا ياو  2017ي ًّ العياب . 1.3

 2)بقيمية  إلصيدار سيندال دوليية ل وئين  كميا أ   ايل الداالي اسي هيرا العياب خضلًقيالد
  بل لتسويق قدرو العرا  الخار،ي خليار دوالر( ل  يزل بداعي الحا،ة الملحة لسقتراض

بمييا يقييرب  الماليييةولارو فييي حسيياب  ي )وو،ييود خبلييغ دوالر  الصييعوتالالمالييية فييي اطيي  
لييي  يسيييتد   2018  وكيييرل  ا خييير حتيييى خنتصيييف العييياب يؤكيييد ذلييي ( خلييييار دوالر 3.1

 .العرا  أي خبلغ داالًيا واار،ًيا
)الطيييرائع  اليمييييارك  أخييييسك  أي عليييى الييييرغ  خيييل تييييد،ي االيييييرادال غيييير النرضييييية    

 دارو أبقييييت الييييديل عنييييد خسييييتوا  خ( واسييييتمرار المعييييارك يال أ   اإلالدوليييية  اليترتييييا ... يليييي
 (.استداخة)خؤشر 

 58.8يذ بلييييغ  August-2018ك يييييًرا فييييي ،نبييييية ارترييييع ي   خسييييتوى االحتياييييييال ا  .2.3
(  وهييييو خؤشيييير خسييييا،د خليييييار دوالر 47.66) 2016خقار،ييييَة بنتاييييية عيييياب خليييييار دوالر 

  يوي.أ لتحمل ال تد خدو
فييييي الموال،يييية  أقييييل خييييل المنتيييياج االسييييت ماري  2018يبقييييا  الع ييييز المخضييييط لعيييياب  ي    .3.3

خل اليوفرو الماليية يم ل اضوو خناسبة لتسديد الديل  والتركيز على االسترادو  التخضيضية
بنييييا  خشييييروعال ،ديييييدو أو يعييييادو الحييييياو ل التييييي اتاحتتييييا ليييييادو أسييييعار اليييينرط العالمييييية

وهييو يييو  الن يياو خضلييوب سييوا  ُارييض الييدينار أب ال  والتوسييعة للقييائ  خنتييا. وهييو أخيير 
 .لسقتصاد العراقي

ي   الحقيقة المدركة خل ال مييع بي    أيية لييادو يسيمية فيي االييراد العياب ليل تين   يال يذا  .4.3
ا،ينتييا بييل سيبقتا وترافييق خعتييا اصيسحال )اليمييارك  الطييرائع وال باييية( لييو بتغيييير قو 

خييا البييد  بييالتخريض للعمليية فتييو توكيييد لطييعف ا ،تييزو العاخيية أ  بتنرييير فعلييي لمررداتتييا
 في أدا  دورها.
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به الط رالق  إنَّ مذبح الإلفقتا ب ثا الطظرف الطذي ي ر  " رتتم  خمتًمت نق   ألسمتجنت رتتم   ا 
 ."Pareto Optimalityر مم الض ةن بال من مذبح الحسمقرالا  وُنَذك    أشد  
 

 )اليرال الت الط تطةس الطديةتايس( بأس تا صرف مخممفس مرمريتت الطبةك من الط  مس الأل ةبةس من وزالاة الط تطةستقةةم ( 1 دو  ) الطسة الت

2015 

  بمغت مرمريتت الطبةك
  وحاممةتا  32.450

مت ي ت طهت بتطديةتا الط رالدي 
 1182بس ر صرف 

 ) يةتا لرالدي(

الألو  بس ر صرف الطسةةتاي  
1300 

 ) يةتا لرالدي(
 %(10تخفةق ب قدالا )

بس ر صرف  الطثتنيالطسةةتاي  
1400 

 ) يةتا لرالدي(
 %(18.44تخفةق ب قدالا )

بس ر صرف  الطثتطث الطسةةتاي 
1500 

 ) يةتا لرالدي(
 %(26.9تخفةق ب قدالا )

38.356 
 ترطة ن  يةتا

 ترطة ن  يةتا 48.675 ترطة ن  يةتا 45.430 ترطة ن  يةتا 42.185

 1182الطفرق لن  1182الطفرق لن  1182الطفرق لن 
3.829 

 ترطة ن  يةتا
7.047 

 ترطة ن  يةتا
 10. 319  
 ترطة ن  يةتا

 

2016 

  بمغت مرمريتت الطبةك
  وحاممةتا 25.653 

مت ي ت طهت بتطديةتا الط رالدي 
 1182بس ر صرف 

 ) يةتا لرالدي(

الطسةةتاي  الألو  بس ر صرف 
1300 

 ) يةتا لرالدي(

بس ر صرف  الطثتنيالطسةةتاي  
1400 

 ) يةتا لرالدي(

بس ر صرف  الطثتطث الطسةةتاي 
1500 

 ) يةتا لرالدي(

30.322  
 ترطة ن  يةتا

 

 ترطة ن  يةتا 38.480 ترطة ن  يةتا 35.914 ترطة ن  يةتا 33.349

 1182الطفرق لن  1182الطفرق لن  1182الطفرق لن 

3.027 
  يةتاترطة ن 

5.592 
 ترطة ن  يةتا

8.158 
  يةتاترطة ن 

 

2017 
 

  بمغت مرمريتت الطبةك
   وحاممةتا 42.33 
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مت ي ت طهت بتطديةتا الط رالدي 
 1182بس ر صرف 

 ) يةتا لرالدي(

الطسةةتاي  الألو  بس ر صرف 
1300 

 ) يةتا لرالدي(

بس ر صرف  الطثتنيالطسةةتاي  
1400 

 ) يةتا لرالدي(

بس ر صرف  الطثتطث الطسةةتاي 
1500 

 ) يةتا لرالدي(

50.03  
 ترطة ن  يةتا

 

 ترطة ن  يةتا 63.49 ترطة ن  يةتا 26.59 ترطة ن  يةتا 55.02

 1182الطفرق لن  1182الطفرق لن  1182الطفرق لن 

5.01 
  يةتاترطة ن 

9.23 
 ترطة ن  يةتا

13.46 
   يةتاترطة ن 

 
 في البن  المركزي العراقي)*( باح  اقتصادي 

البن  المركيزي العراقيي بيل يعبير عيل و،تية ،ظير خلحوظة: ال يعبر المقاي عل و،تة ،ظر *( *)
  اتبن فحسع.

 :الط صت ا
دةالالتت تالالأثةر نتفالالذة بةالال  الط  مالالس لمالالي الطمغةالالرالت فالالي سالال ر (. 2016قاسيي . ) بييسيخحمييد   -

  بحيي  خقييدب للحصييوي علييى در،يية  الما،سييتير فييي الطصالالرف ولالالرن الطةقالال   فالالي الط الالرالق
 واالقتصاد.كلية االدارو  -العلوب االقتصادية   ،اخعة بغداد

لى ي شارواإل بشر  النشر بوعادو العراقييل.  يسم  االقتصادييل لشبزة خحروظة النشر حقو  
 .المصدر


