
 
 

ي    أوراق 
 سياسة المالية  ال ف 

 
 

 

 
ي العراق   بارق شب  

 17 من  1 صفحة  السياسة المالية والتنمية ف 

 

ب:  لس اسة قةاال اسوقس اال  اس او اال  اا  اس اا اش   –د. بااق ش باا 
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 اسوقدول

 8مع تمرير قانون الددم ا الرددارم لامددن الوددتامي والتنميددج مددن قاددف م  دد  النددوا   ددي 
وممارسات الس رج التنفيتيج ل حكومددات المتقاقاددج تا التأكيم   ى تو هات    2022حزيران  

اصمم صياغج وتنفيت السياسج الماليج التي تتناغا مع منظومج االقتصام الريقي الساممة  ددي 
القددرام منددت  طددوم روي ددج والتددي اتاددحت مقالمهددا اكعددر مددن السدداا  اقددم توييددر النظدداا 

 .2003السياسي  ي

حتمددت  1مستطرة اسا  اقف الاندداا المسسسدداتيرايقج المنظومج السياسيج ال ميمة غير ال
والسددا  واادد    2005التأخر  ي تشكيف حكومج  ميمة اقم كف انتخااات  رت منت  دداا  

ل  ميع وهو الصرا ات السياسيج و   ال قاج الصددفريج اددين ابحددزا  التددي تددم ي تمعيددف 
المكونات العالعج من  ان ، واين أرراف الراطج السياسيج ال ميمة  ي ماخف هته المكونات 

لواا  ان هته الصرا ات تمور   ددى خ فيددج حصددج كددف مددن هددته من  ان  اخر.  ومن ا
ابحزا  الفمويج والكتف المهيمنج   ى المسسسات المستوريج  ي حصتها من النفوت والريع 
النفري.  واالنتي ج  إن هتا التأخير يطوم الددى تقريددف احكدداا المسددتور الطاادديج ااددرورة 

موازنددج القامددج االتحاميددج ل سددنج الماليددج اصمار خرج المولج الماليددج السددنويج، أر رقددرار ال
الطاممج  ي الوقت المحمم وهو الشهر القاشر من كف سنج.  لطم ماى اكعر من تسقج أشهر 

والمنظومددج المسسسدداتيج تقدداني مددن مددا   2021  ى ا راا االنتخااات الماكرة  ي أكتوار  

نددج السددنويج القامددج  ددي وتكمن ابهميج االقتصدداميج ل مواز   2اد "االنسمام السياسي".  ىيسم
كونها تقك  أولويات االنفام وتوزيقه   ى االسددتخمامات المخت فددج والمتنا سددج ان كانددت 

 
احددد م.   ددي مددرزا وتقطيدد  م.  مددر ال مي ددي حددوف التركياددج المسسسدديج المنشددور   ددى موقددع شدداكج انظددر  1

  يين القراقييناالقتصام
ح السساف حوف أساا  هتا االنسمام السياسي ان كانت نتي ج لخ ف  ددي التركياددج المسسسدداتيج اا الام هنا من رر  2

نتي ج س وك الراطج السياسيج و ما احتراا قوا م ال قاج التي شاركوا  ي صياغتها والموا طج   يها.  وهتا يحتددا  
 الى  هم احعي مشترك اين المتخصصين  ي االقتصام واال تماع و  ا النف .

http://iraqieconomists.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a/
http://iraqieconomists.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a/
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استعماريج تهمف الى وتيرة مقينج من التنميج اا استهالكيج ريقيج تهددمف الددى اددمان والا 
 شرام  م تمقيج مقينج لاحزا  الحاكمج. 

وارنين حددوف تددمهور الخددممات القامددج اهمف امتصاص تتمر وغادد  المدد   وو  ى ما يام
وارتفاع اسقار الموام الوتاميج اامرت حكومج تصريف اال ماف وام ا من م مو ج كايرة 
من الكتف النياايج اتطميا مشروع الطانون المشار اليه أ اله وتمت المصامقج   يدده مددن قاددف 

االطددانون وان دداح   م    النوا ، اال ان الكت ج المنا سج واقض النددوا  المسددتط ين رقنددوا
القراقددي مددن   وا لمى المحكمج االتحاميج.  لكن هتا لا يمنع كت ج ابغ ايددج  ددي م  دد  الندد 

ماامرة  ميمة اطيامة ال  نج الماليج النياايج من صياغج مشروع قانون  ميم انف  التو هات 
 واالهماف وتا تمريره اابغ ايج الاسيرج. 

مج هتا الطانون  ي تحطي  حم أمنددي مددن التنميددج تررح هته الورقج السساف حوف ممى مساه
االقتصاميج ابساسيج أر المساهمج  ي تو ير الخممات ابساسيج   ى الممى الطصددير ومددن 
مون ررح مرالاات قم تامو ل اقض تق يزيج من قايف المرالاات المتكررة لاقض الااحعين 

طي  تنميج شام ج ومستمامج تحتا  االقتصاميين االتنميج المستمامج والشام ج، رت ا تطم ان تح
الى رسيا اقتصاميج واستراتي يج روي ج الممى تتاقها خرددر ماليددج وخرددج اقتصدداميج ك يددج 

 ن خم  سددنوات وأخددرى روي ددج وهددتا وا دد  تتحم دده   فوقرا يج متوسرج الممى ال تط
 ددي ال امقددات ومراكددز الاحددد  جوزارة الماليج ووزارة التخرير اإشراك الكددوامر الورنيدد 

 االقتصاميج من غير الممكن الولو  اتفاصي ه  ي هته الورقج الاحعيج الطصيرة.  

  ضااا اسوهااقو م  اس اادسيا اسة قةاا ل ن اا  اسوما اال  اا  عساام ا ق  ااقد  اسة قةااقا 
 ا ق  قد ل

من الاميهي ان تقتمم السياسات االقتصاميج والحوكمج الرشيمة   ى احمد ما توصددف اليدده 
  ا االقتصام مددن مقر ددج وأموات نظريددج   ميددج تسددتنم   ددى خددزين المقر ددج والت ددار  
المتراكمددج   ددى مددمى قددرون مددن الممارسددات والترايطددات االقتصدداميج  ددي الم تمقددات 

واحم ارغا تقمم الممار  واالت اهات وال يو م اقتصددام اإلنسانيج المخت فج  ق ا االقتصام  
يقنددي االمصددال    Macroeconomyخدداص اددمين او رامفددج وانمددا يو ددم اقتصددام ك ددي 

االقتصاميج الق يا ل م تمددع والدداالم واقتصددام  زمددي يقنددي االمصددال  االقتصدداميج لا ددرام 
أصحا  وحمات رنتا يج  ي  ان  القرض او مسته كون  ددي   االناشرين اقتصاميا ان كانو

  ان  الر  . 
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وان حددتروا مددرارا وتكددرار مددن مخددارر 3سددا  لخاددراا شدداكج االقتصدداميين القددراقيين 
التمخالت غير المهنيج  ددي   ددا االقتصددام مددن اقددض اصددحا  التخصصددات التددي  طددمت 

قتصددام السددارقج والتددي أهميتها  ي سوم القمف وياحعون  ن مكان  ميم تحددت شددم  اال
اااات االهميج القاليج لق ا االقتصام  ي التأعير   ى مستويات ر اهيج الموارنين والتطددما 
الحاارر واإلنسدداني اقددم االنتطدداف مددن االقتصددام الشددمولي الفاشددف الددى اقتصددام السددوم 

 ددت المفتوح   ى القالا والقولمج.  هته الم مو ج وأخرى من حم ج الشهامات المزورة مخ
مستو ج  واى حريج التقاير  ن الرأر  2003الى ااحج السياسج المفتوحج منت التويير  ي 

وغيا  الرقااج التاتيددج اهددمف الوصددوف الددى مناصدد  ومكاسدداج اددأر وسددي ج ومنهددا سددوا 
استخماا المفاهيا االقتصاميج وتشويه مقانيها الق ميددج ممددا سددا  ا ا ددج وارادداك  ددي الددرار 

لمتخصصين الحريصين   ى المصال  االقتصددامر الق يددا ل م تمددع القاا وتسويف ل هوم ا
 ان اح.  2009ككف  ي نشر العطا ج االقتصاميج والتي تطومها الشاكج منت تأسيسها  ي  اا 

وحوف سوا استخماا مفهوا االمن الوتامي  ي هتا الطانون انطف ل طارم الكددريا اراا اقددض 
 الحصر: الخاراا المتخصصين   ى سايف المعاف ولي  

الطددانون ال يحمددف أر  الفريحددي انيطوف الخاير المتخصص  ي امرأه االزمات السيم   ددي 
  كر استراتي ي لقم يج الم ا الوتامي سوى القنوان والمياا ددج الخاتمددج واالمددن الوددتامي ال

 .  وانا4الى قانون وال  القج له انظاا الاراقج التموينيج وانما يحتا  الى استراتي يج   يحتا
اايف   ى تلك اددأن االسددتراتي يج لوحددمها سددتكون مددن مون أر مقنددي  ددي ظددف غيددا  

 الارامج والمشاريع والسياسات التنفيتيج الحازمج. 

امددا الخايددر االقتصددامر الددمكتور صددالح حددازا  يطددما لنددا التقريددف الق مددي التددالي لامددن 
 الوتامي: 

ابمن الوتامي هو امان انتا  نساج  اليج مددن الحا ددات الوتاميددج ل سددكان ماخددف "
النددا   نددم   عال ي ددوالا م واددمان تددو ير مسددت زمات انتا هددا مح يدداي ايادداي لكددي  

واها  نصددر  ددي تلددك هددو اددمان   ابزمات والكوارد وانطراع سالسف التوريم.

 
  اين صنا ج الخاز و  ا االقتصام"  مطاف الزميف م. مر ال مي ي الموسوا" انظر   ى سايف المعاف  3
    Facebook |هنم    ي  اارالم (+20)انظر موقع الخاير   ي  اار الفريحي   ى موققه  ي الفيساوك.  4

http://iraqieconomists.net/ar/2021/07/24/%d8%af-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a8%d8%b2-%d9%88%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5/
https://www.facebook.com/alfraiji.ali
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اس  من ابغتيددج او مددن االستمامج  نم االزمات سواا من خالف تو ير مخزون من
 5"خالف و رة واستمراريج االنتا  المح ي.

أستات   ا االقتصام  ي  امقج الاصرة وزميف شاكج االقتصاميين القراقيين الددمكتور نايددف 
 قفر المرسومي كت  القميم من المالحظات النطميددج حددوف هددتا الطددانون ونختددار الدداقض 

 الط يف منها:

ميج ات اندده يمعددف  ددي حطيطتدده صدديوج اخددرى مددن صددي  ان الطانون ال يستهمف التن"
توزيع امواف النفر   ى انشرج غير انتا يج تكر  احاميج االقتصددام القراقددي وال 

 ."تسقى الى تنويقه

ا م يتحط  من خددالف زيددامة الندداتج الزرا ددي المح ددي   براالمن الوتامي الحطيطي  "
اين الناتج المح ي والر   الماخ ي امددا يددسمر الددى تددو ير   الوتاميجوتط يص الف وة  

مناسدداج ولددي  مددن خددالف الاراقددج  واأسددقارامددمامات غتاميددج مسددتطرة ومأمونددج 
التموينيددج الممولددج اقامددمات الددنفر وهددو مددا لددا يترددرم لدده مشددروع قددانون االمددن 

   6"الوتامي!

مستط ين حوف مفهوا االمن  وأكاميميين هته امع ج ق ي ج ومختارة آلراا اقض المتخصصين
الوتامي و ي الطانون اصددورة  امددج ولاسددف لددا يددتمكن المتخصصددون مددن ااندداا الراطددج 

 مشرو ها الشقاور الريقي.  تالسياسيج  ن الماي اتنفي

 اسه ش ب ن اساو   اس او ل  وق و

 Developmentومددا يخددص مفهددوا التنميددج امقنددى التخرددير والسياسددات التنمويددج 
Planning and Policy  يددتا  ددي الكعيددر مددن االحيددان الخ ددر مددع مفهددوا مقددمف النمددو 

االقتصامر وهتا خرأ مهنددي  ددامح يرتكادده الرددارمين   ددى   ددا االقتصددام.  مقددمف النمددو 
ااتج يمعف مسشددر بماا االقتصددام الددورني  ددي السنور ل ناتج المح ي اإل مالي اابسقار الع

سنج مقينج واحمة االمطارنج مع السنج السااطج.  يتا احتسددا  هددتا المقددمف سددنويا  ددي ررددار 

 
  /https://www.facebook.com/DrSalahHezamموقع المكتور صالح حازا   ى الفي  اوك:  5
   Facebook |نايف المرسومي (+20)را ع موقع المكتور نايف المرسومي   ى الفيساوك:  6

https://www.facebook.com/DrSalahHezam/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001053409050
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الحسااات الطوميج ويقك  نساج الزيامة او النطصان  ي ا مالي انتا  الس ع والخددممات  ددي 
 سالاج  ي المخف الورني.السنج الحاليج  ن السنج السااطج أر الطيمج الماا ج او ال

ا   ددى ورم  التنميج تقني شيا اخر تماما تحتا  الى استراتي يات ال يكفددي ان تاطددى حاددري
وانما يتو   تر متها الى خرددر متوسددرج واقيددمة المددمى يددتا تنفيددتها مددن خددالف اددرامج 
 ومشاريع تهمف الى رما الف وة اين الموف الصنا يج المتطممج والتددي تسددمى االقددالا االوف

وموف القالا العالد او موف ال نو ، ولكن الموف الصنا يج المتطممددج ومددن اددا  الم ام ددج 
 تسميها االموف الناميج وتطما لها اقض المكارا تحت مسمى مسا مات التنميج. 

التنميج تتر دد  مور  ا ددف ل مولددج لتسددريع مسددار النمددو االقتصددامر واال تمددا ي لفتددرات 
ام االموف المتطممج والى رما الف وة الكايرة اينهما.  وهتا روي ج من الزمن تهمف الى ال ح

يقني ان   ى المولج ان تتحمف مسسوليج تحطي  االهماف االسددتراتي يج ل تنميددج مددن خددالف 
السياسددات االقتصدداميج وحشددم المددوارم الماليددج لتنفيددت الاددرامج والمشدداريع التنمويددج   ددى 

لماف المامر والاشرر لفتددرات زمنيددج روي ددج مراحف متقممة، تامأ االم ع نحو تراكا رأ  ا
 Physical Infrastructuresومن خددالف اسددتعمارات كايددرة  ددي الانددى التحتيددج الماميددج 

ااإلاددا ج الددى االسددتعمار  ددي   Social Infrastructuresوالانددى التحتيددج اال تما يددج 

لتخرير ل تنميج، تروير الق وا والتكنولو يا.   ي   ا االقتصام تو م ممرستين  ي م اف ا
ابولى تقري ابولويج ل تخرير االقتصامر المركزر الشامف اإمارة المولج والعانيج تفاددف 
التخرير التأشيرر والتر يوزع المهاا اين الطراع القدداا والطردداع الخدداص، احيددد تركددز 
المولج   ى تروير الانى التحتيج وتطما الحوا ز الستعمارات الطراع الخاص  ي الطرا ددات 
اإلنتا يج لتحطي  التنميج المستمامج.  و ي قنا تي  ش ت كف الحكومات منت تأسددي  المولددج 

تتسا امر ددج ر دداه اقتصددامر القراقيج  ي تحطي  التنميج الشام ج المستمامج المنشومة والتي  
 الي نسايا كما حططتها القميم من موف القالا العالد كموف شرم اسيا معف ماليزيددا وكوريددا 

 ال نوايج وانمونيسيا والصين والقميم من موف أمريكا ال نوايج. 

لطم أصا  هتا النوع من التنميج ح ا اقيم المناف ل قراقيين، حيد الموارن يقاني هته ابياا 
تما يات االزمات السياسيج امر ج ا  ى من الساا  اسا  حرمانه مددن حددم امنددى مددن من  

 Basic" اس او اال ااةقةاا لالتنميددج والتددي يمكددن التقايددر  نهددا مددن خددالف مفهددوا "
developmental needs  امقنى تو ير الحا ات ابساسيج من خممات أساسدديج تاددمن

 . لحياة الكريمج لإلنسان القراقيحميا أمنى من ا
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متوااقج مع موف ال وار والتي حططت تنميج أساسدديج  ددي م دداف    وحتى لو نطارن امطايي
الخممات القامج من كهرااا وماا ور ايج صددحيج وتق دديا يظهددر ل قيددان ان القددرام ومنددت 
امايج عمانينيات الطرن المااي تخ ف اال حام  ن مسدديرة مقظددا موف ال ددوار  ددي تحطيدد  

اأكعر اط يددف  2022اسيج.  تطمر وزارة التخرير  مم السكان  ي هتا النوع من التنميج ابس

م يددون نسددمج منددت   16م يون نسمج وهتا يقني زيامة  ق يج  ي  مم السكان امطمار    42من  

م يددون نسددمج  ددي  دداا  51ومن المتوقع ان يستمر النمو السكاني ليس ف أكعر مددن   2003

ير حم أمنددى مددن التنميددج لمواكاددج هددته .  لطم  ش ت كف الحكومات المتقاقاج  ي تو 20307

الزيامة السكانيج،  كيف ستتمكن حكومج تصريف اال مدداف تصددحي  المسددار اهددتا الطددانون 
 من هته السنج؟  جخالف االشهر المتاطي

 2003 ق م اساو  ا ق  قدي  أداء اسة قةقا اسوقس ل اسحك و ل ب د 

االقتصدداميج والق ميددج استاشددرت خيددرا اإمكانيددج الاددما غالايددج الشددق  القراقددي وكفاااتدده 
امرح ج  ميمة من التنميج االقتصاميج واال تما يج الشام ج اقم اسطار النظاا الشددمولي  ددي 

ولكن سر ان ما تاممت اآلماف مع تاييع الراطددج السياسدديج ال ميددمة الكعيددر   2003نيسان  

% مددن ميددون القددرام 80 التددي تددو رت اقددم ر ددع الحصددار وشددر  من الفددرص التهايددج

نفريج  اليج تمكن مددن ر ددامة ا مددار الدداالم والتو دده نحددو مسددار   مالاوياج وتحطي   وام
التنميددج الشددام ج والمسدددتمامج.  لطددم اتاددحت االسددداا  ل ميددع الادداحعين االقتصددداميين 
المتخصصددين وغيددر المتخصصددين اأنهددا تكمددن  ددي  طددمان هددته الراطددج السياسدديج لرسيددا 

المصدد حج الورنيددج الق يددا ل قددرام و  زهددا  ددن الاندداا المسسسددي ال ددام اقتصاميج تقك   
ل مولج الممنيج الحميعج و ي نظاا الحكا المكوناتي الددتر  ددت  الاددا  امدداا المحاصصددج  ددي 
توزيع الريع النفري اددين ابحددزا  الفمويددج وامدداا الفسددام المستشددرر  ددي مقظددا مفاصددف 

 المولج والم تمع. 

مح ي اإل مالي والمخف الورني ونصي  الفرم القراقي منه ارتفقا صحي  ان قيمج الناتج ال
( ولكددن هددته 2( والشددكف رقددا  1كمددا يظهددر مددن الشددكف رقددا   2003اشددكف كايددر اقددم 

االرتفا ات ال تقك  زيامة الطيمج الماا ج  ي الطرا ددات اإلنتا يددج  الزرا ددج والصددنا ج 
انتا  النفر الخاا وتصددميره  ددي أوقددات ( وانما تشير الى ارتفاع مستويات موالاناا والتشيي

 ورة أسقار النفر.  وهتا   ى  القج االسياسج النفريج التي تركز   ى استخرا  وتصمير 
 

م يددون نسددمج  42تطميرات وزارة الددتخرر م يون نسمج وحس   26حوالي  2003سكان القرام  ي  ا    مم  .7

  2022 ي 

http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38
http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38
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النفر الخاا والتي تحظى اأولويج  اليج  ي سياسج المولج الريقيج وسياسددتها الماليددج، حيددد 
ر أمددور المولددج والسدد رج يمعف الطراع النفري المصمر شاه الوحيم ل موازنج القامددج وتسدديي

المهيمنج   يها.  لطم اهم ت السياسج الماليج القمف   ى تط يف اال تمام   ددى الريددع النفرددي 
% مح يددا  ددي 25 ن  فمن قايف تصنيع  زا مقطوف من النفر والواز المصاح  اما ال يط

اا التصددفيج والصددنا ات الاتروكيمياويددج ابساسدديج وابسددممة والصددنا ات كعيفددج االسددتخم
ل راقج معف االلمنيوا والحميم والص   وتح يج مياه الاحر التي تتسا اميددزة تنا سدديج اسددا  
تو ر الواز المصاح  والددتر تا دد  ك فددج الفرصددج الاددامقج صددفر بندده ي حددرم وال تو ددم 

 .Opportunity Cost رصج امي ج الستوالله 

 ( 2022 – 2003(: ترور الناتج المح ي اإل مالي القراقي  1الشكف رقا  

 

 مصمر الايانات: ال هاز المركزر لإلحصاا وصنموم النطم المولي 

يتوقع صنموم النطم الددمولي ان يسدد ف الندداتج المح ددي اإل مددالي االسددمي   2022مع نهايج  

طيَّا االموالر ابمريكي مستوى قياسي منت  اا   امريكددي   رم يار موال  297اواقع    2003الم 

م يددار موالر   261وهو أكعر تفدداسال مددن الانددك الددمولي الددتر يتوقددع مسددتوى اقددف احددموم  

امريكي.  و ي ك تا الحددالتين  ددإن هددتا االرتفدداع الطياسددي لددا يأخددت  ددي اال تاددار مقددمالت 
الم فددت ل نظددر أن .  ومن Deflatorالتاخا السنويج خالف الفترة الماايج والسنج الحاليج 
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الطاممددج  2024و  2023النطم المولي يتوقع ركوم االقتصام القراقي  ي السددنوات   مصنمو

الماكددر اارتفدداع  فويشاركه  ي الرأر الانددك الددمولي.  وسددا  لددي وان حددترت مددن التفدداس
أسقار النفر واشرت الى احتماف حمود ركوم تاخمي مولي يقطاه انخفاض الر     ددى 

 2022شدداار    25نهيار ابسقار م مما  ي تصريحي لوكالج ريرد نيوز  ي  النفر الخاا وا

  2022.8نيسان  10ولموقع القراي ال ميم  ي 

متوير الناتج المح ي اإل مالي يساور، واقم  م يات حساايج اسيرج، المخف الورني ل االم 
موليددا خالف سنج واحمة ويو ر الطا مة الحتسا  نصي  الفددرم مددن الددمخف كمسشددر مقتمددم  

لطيا  مستوى الر اهيج االقتصاميج  ي الاالم ويسم  ل مطارنج مع الموف ابخرى.  ايم اندده 
كنتي ج تطسيا ا ماف المخف الورني   ى  مم السكان  ي سنج مقينج  م رم متوسر حسااي

وال يقك  التوزيع الفق ي ل مخف   ددى مخت ددف اال ددرام والراطددات اال تما يددج رت ان  ددمم 
( ترددور متوسددر 2 ي تزايم مستمر احوالي م يون نسمج سنويا.الشكف رقا  سكان القرام  

 مخف الموارن القراقي السنور اابسقار ال اريج

 

 مصمر الايانات: صنموم النطم المولي وال هاز المركزر لإلحصاا 

 
https://earthiq.news/archives/34994?fbclid=IwAR20xd3WyS0-موقع وكالددج ريددرد نيددوز    8

JsD4LSjrklxvZ6CiJjvcrLBOksOA0uAEkGLr4kPGa3CBmd8  

 http://tinyurl.com/49acvrup موقع القراي ال ميم 

https://earthiq.news/archives/34994?fbclid=IwAR20xd3WyS0-JsD4LSjrklxvZ6CiJjvcrLBOksOA0uAEkGLr4kPGa3CBmd8
https://earthiq.news/archives/34994?fbclid=IwAR20xd3WyS0-JsD4LSjrklxvZ6CiJjvcrLBOksOA0uAEkGLr4kPGa3CBmd8
http://tinyurl.com/49acvrup
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 7021س ف نصي  الفرم من الناتج المح ي اإل مالي ا  ى مستوى اواقع    2013 ي  اا  

ااان االزمج المزمو ددج  الحددر    ددى ما دد    2015موالر سنويا عا انهار اشمة  ي سنج  

السددااطج(.  و ددي  جوانهيار  اممات النفر الى اقف من النصف االمطارنج مددع السددنوات العالعدد 
 2020ومن عا انخفض اشمة  ي سددنج    2019مري ي حتى  اا  امأ االتحسن الت  2016 اا  

سددنوات الماادديج او اقددف مددن تلددك اتا   10موالر ويقني الهاور الددى مسددتوى    4223الى  

اددمأ  2021اخددتنا مقددمالت التاددخا  ددي اال تاددار.  ومددع تحسددن أسددقار الددنفر  ددي  دداا 

 7038صددف الددى ااالرتفاع م مما ومددن المتوقددع ان يسددتمر االرتفدداع خددالف هددته السددنج لي

، أر مددا تحطدد  قاددف تسددقج سددنوات.  2013موالر سنويا وهو يساور تطرياا مسددتوى سددنج  

ورتا اختنا مقمالت التاخا خالف هددته السددنوات التسددقج الماادديج  سدديكون متوسددر مخددف 
الفرم الحطيطي اقف من المستويات السددااطج اكعيددر.  وممددا يعيددر الط دد  هددو االحتمدداف الكايددر 

و دد  توققددات صددنموم النطددم   2024و    2023خالف السددنتين الطدداممتين  لالنخفاض م مما  

ي وهددو الركددوم  الددمولي ويشدداركه  ددي هددتا التوقددع الانددك الددمولي لسددا  اسددير تكرتدده انفددا
التاخمي المتوقع  ي االقتصام المولي   ى اعددر الحددر  الروسدديج ابوكرانيددج واالرتفدداع 

 الواز. ال نوني  ي أسقار مصامر الراقج ابوليج النفر و

 

 ي تحطيدد  اسددتطرار   2003لطم  ش ت السياسج الماليج ل مولج الريقيج واشكف  اا قاف واقم  

مالي يطوم الى استطرار واستمامج مقمالت نمو االقتصام الك ي اسا  تركيزها   ى االنفام 
التشوي ي كأولويج قصوى اددمال مددن االنفددام االسددتعمارر والددتر كددان سدديسمر الددى تنويددع 

ماميج لالقتصام الورني ومصامر المخف الورني وتحطي  مقددمالت نمددو مسددتمامج الطا مة ال
% 8غيددر نسدداج    تمع ما اهم ت تنويع ريرامات الموازنج القامج، احيد لا تت اوز اإليددراما

( يوادد  حددمة التتاددتاات  ددي مقددمالت 3خالف التسقج  شر سنج الماادديج.  الشددكف رقددا  

  اايج.النمو المتحططج خالف الخمسين سنج الم
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 2020  – 1970(: تتات  مقمالت نمو االقتصام القراقي خالف الفترة 3شكف رقا  

 

  المصمر: الانك المولي. 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IQ  

 ون اسوة ه د ون ا  هقع اإل  اداا اساهط ل     اا اساو  اس قس ل؟

واوض النظر  ن مصامر نمو االقتصام القراقي ابحاميج ال ان  الام من رددرح السددساف 
ابهددا وهددو: كيددف يددتا توزيددع الزيددامة  ددي الددمخف الددورني وهددف يددتا و دد  ماددمأ القمالددج 

لتي رال  اها الددمين اإلسددالمي الحنيددف؟  مددن المالحددظ ان الراطددج السياسدديج اال تما يج ا
ومقها مقظا شرام  النخدد  واال ددالا القراقددي يتددااقون  ددن كعدد  واشددكف يددومي حركددج 
أسقار النفر الموليج.  و ي كف مرة ترتفع  يه أسقار النفر وايرامات الخزينج مددن تصددمير 

اددج االتقيينددات والتقوياددات والددم ا مددن مخت ددف النفر الخاا ترتفع مقها ابصوات المرال
ال هات اال تما يددج والمنارطيددج، وابخرددر مددن تلددك هددو ان كددف ارتفدداع وقتددي ل قامددمات 
النفريج يزيم اأاقاف الميف نحددو زيددامة االنفددام االسددتهالكي ومددن مون االخددت االحسدداان 

 .1973رمكانيج انخفااه و   االحماد والمرو  التاريخيج منت  اا 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IQ
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ا  م يج توزيع هتا الريع من قاف السياسج الماليج الساممة   ا تخاع ل منردد  االقتصددامر ام
وال الى رسيج اقتصاميج تنمويج مستمامج، وانما خاقت إلرامة ابحزا  والكتددف السياسدديج 
و ط يتها الريقيج الموروعج من المسسسددات اال تما يددج التط يميددج "اصددرف مددا  ددي ال يدد  

الوي " والتي لا تقم تتناس  مع  ط يج رمارة المولددج واالقتصددام الحميعددج التددي   ييأتيك ما  
تتر   توزيع  امف لعمار النمو   ى مكونات وشرام  الم تمع المخت فج والتي واكف تأكيم 

  ممها يزيم كعيرا  ن عالد مكونات تتحكا امطمرات القرام.

كرني االشخصدديج التاريخيددج أاددو تر المفكر اإلسالمي التنويرر غال  الشاانمر، والتر يددت
الوفارر، يرى  وارم راطيج كايرة اين الحالج الماميج ل راطج السياسدديج التددي تددم ي تمعيددف 
المكونات واين  مهور هته المكونات ويستشددهم امقددمالت الارالددج القاليددج والحرمددان  ددي 

سكم ارتفاع محا ظات ال نو  والوسر.  ت مر اإلشارة الى ان مسوحات وزارة التخرير ت
مقمالت الموارنين تحت خر الفطر  ي المحا ظات ال نوايج و  ددى سددايف المعدداف محا ظددج 

 %.50المعنى الى اكعر من 

و ي القاصمج اومام والممن الكايرة معف أرايف يظهر وااحا ل قيان ح ا التفاوت الراطددي 
ف  نمم اااف التي من خالف تكاعر الموالت  أسوام التسوم( والمرا ا والفنامم الفارهج مع

تتنزه  يه راطج ابغنياا ال مم المقتاشج   ى توسع االنفام الحكددومي و  ددى الفسددام.  مددن 
 ان  اخر نالحظ زيددامة اله ددرة مددن الريددف الددى الممينددج وزيددامة القشددواميات ومقددمالت 

الف شددا    450الارالج وخصوصا اين الشاا  حيد يمخف سنويا الى سوم القمف حوالي  

ها  يددو  مددن خري ددي ال امقددات الحكوميددج وابه يددج.  وتسكددم المصددامر وشددااج ااددمن
ماليين   10الرسميج القراقيج والموليج توسع شريحج الموارنين تحت خر الفطر الى حوالي  

 موارن. 

كف هته المشاكف الهيك يددج  ددي االقتصددام والم تمددع القراقددي لددا تددن   السياسددات الماليددج، 
ي القميم من السددنوات الماادديج والتددي وصددفت اقاددها االرغا من كار ح ا الموازنات  

ااالنف اريددج، امقال تهددا او التخفيددف  ددن  عاراهددا،  كيددف يمكددن لطددانون ا تادداري يسددم  
ترليون مينار راا يج الى المسددموح ادده و دد    25لحكومج تصريف اال ماف اصرف ما    

 ها؟ قانون اإلمارة الماليج خالف ابشهر المتاطيج من هته السنج ان يح 

الى  فسألتني ر الميج  ي مطاا ج مع احمى الفااميات القراقيج، ان كان هتا الطانون ال يهم
تحطي  االمن الوتامي وال الى التنميج   مدداتا تددا تمريددره.  كددان  ددوااي هددو انددي أرى هددتا 
الطانون م رم محاولج لتارير  شف الكتف واالحزا  السياسدديج  ددي ت دداوز ال قاددج الصددفريج 
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 10منت امايج القم يددج السياسدديج وتشددكيف الحكومددج اقددم عمانيددج اشددهر مددن االنتخااددات  ددي 

كمددا يمكددن ا تاددار هددتا الطددانون محاولددج  ميددمة لتخرددى الحددر  امدداا   أكتددوار المااددي.
ال مهور الممتقض من تأخير تشددكيف الحكومددج ال ميددمة  ددي ظددف مددن اسددتمرار االزمددات 
المخت فج من ارتفاع ابسقار وسوا خممج الكهرااا الخ تهمف الى تهممددج الشددارع اأسددالي  

 ك" تط يميج تتكرنا امطولج "وه  ابمير اما ال يم 

طددانون يقنددي هددتا التشددريع أشارك رأر زمي ي المكتور نايف  قفر المرسومي توققدده اددأن 
، ومهمددا قيددف  ددن هددتا المشددروع  هددو  ددي 2022رصاصج الرحمج   ددى موازنددج    ررالم

ولتلك لن تكون هناك موازنج  ي هتا القاا وهددي  2022النهايج مكمف او اميف  ن موازنج 

و  2014التي ال يو م  يها موازنج  ي القرام اقم  ددامي   المرة العالعج خالف عمان سنوات

اأن هتا الطانون سوف ي قف تشددكيف الحكومددج ال ميددمة   نويتوقع اقض السياسيي   2020.9

  10مون أهميج كايرة لمى الكتف وابحزا  السياسيج.

 2021اسة قةل اسوقس ل  اس او ل    عقم 

وتقددمم مراكددز الطددرار اددين وزارة الماليددج وابحددزا  وكمعاف   ى تخار السياسيج الماليددج  
الريقيج الممع ج  ي م    النوا  وال  نج الماليج نستشهم اقم يددج صددنا ج الطددرار لموازنددج 

وتنفيتها استناماي الى الايانات المق نج من وزارة الماليج.    ما ان المراسددج المقمطددج   2021

 ن خم   ف  الى تح يف كمي لس س ج زمنيج ال تطل قالقج اين السياسج الماليج والتنميج تحتا
 سنوات، امف ان نطوا اها مستطاال. 

  امحج كورونا وانهيار أسقار النفر( من مون موازنددج   2020اتسمت سنج االزمج العناميج  

اسا  استطالج حكومج  امف  اددم المهددمر وتددأخر تشددكيف حكومددج الكدداظمي التددي اسددت مت 
كنددت وزارة الماليددج واقددم موا طددج م  دد  الددوزراا تطددميا ، حيد تم2020مهامها  ي أيار  

.  2020الى م    النوا   ي نهايج شددهر كددانون ابوف مددن سددنج   2021مشروع موازنج  

ترليددون مينددار و  ددز  150المفا أة الكايرة كانت الح ا الويددر المسدداوم لإلنفددام احددموم 

كاميميددج المتااقددج ترليددون مينددار ممددا أحددمد صددممج اددين ابوسددار اال 58مخرددر احددموم 

سددنج  2015ل سياسات االقتصاميج والتي كانت تتوقع موازنج تطشددفيج   ددى غددرار موازنددج 

 
 نايف المرسومي: نف  المصمر الساا   9

لرالادداني كمددا ورم  ددي موقددع القددرام اليددوا  ددي   ى سايف المعدداف القاددو السدداا   ددي م  دد  النددوا   الا ا  10
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ي    أوراق 
 سياسة المالية  ال ف 

 
 

 

 
ي العراق   بارق شب  

 17 من  13 صفحة  السياسة المالية والتنمية ف 

 

انهيار أسقار النفر والحددر    ددى اإلرهددا  الددتر احتددف ع ددد مسدداحج القددرام.  ياددمو ان 
حددوف االنفددام مددن خددالف تمويددف المخررين ل ماليج القامج أراموا تراي  النظريج الكينزيج  

ولكنها اغف وا  مما او سهوا حطيطج  ددما و ددوم  (Deficit Spending)القرام  الق ز  ي

راقات رنتا يج خام ج  ي الطرا ات اإلنتا يج  الزرا ددج والصددنا ج( يمكددن تنشدديرها لسددم 
الف وة اين الر   والقرض السدد قي المح ددي.  ولكددن الواقددع يشددير الددى ان هددته السياسددج 

 ي والقرض المح ي المحموم وهتا يقنددي ال  ددوا الددى توسع الف وة اين ارتفاع الر   الفق
مددن ويددف االنفددام االسددتهالكي ولتمويددف المزيددم االقتددراض الددماخ ي والخددار ي لتم المزيم

االستيرامات لسم الف وة وزيامة الاوور   ددى احتيدداري القم ددج اب نايددج المت كددف اسددا  
انخفاض القاممات النفريج.  و ددي هددته الحالددج سدديطع القددرام  ددي  ددخ المميونيددج الخار يددج 

يددج.  لكددن أسددوام المدداف الموليددج اإليران –القددرام كمددا حددمد خددالف الحددر  القراقيددج 
استخ صت المرو  مددن المااددي وليسددت مسددتقمة إلقددراض القددرام مددن مون اددمانات 
وأسقار  اممة مرتفقج.   ال ياطددى خيددار ل قددرام سددوى ال  ددوا الددى صددنموم النطددم الددمولي 

 وشروره المتشممة. 

ال  نددج الماليددج المتزايمة من ابوسددار االقتصدداميج المختصددج اقتنصددت   توكنتي ج لالنتطاما
النياايج الفرصج لكددي تاددرهن ل  مهددور الددتر انتخاهددا وخصصددوا  ددي  المددوظفين الددتين 

م يون شخص حس  تصري  وزير الماليج   ى انها   7يست مون رات  من المولج و ممها  

أكعر   ما و هما  ي السياسج الماليج.  ولكن اتا   يما اقم انها اكعر حرصا   ى مصال  
والسدد االت اددين الكتددف   ددى   يج والريقيج.  واقددم أشددهر مددن القمددف الددمسواحزااها الفمو

 حصصها  ي الريع النفري تمخض ال اف وولم  أرا. 

لا يكن خيددار امدداا وزارة الماليددج اال االستسددالا والطاددوف اددالمولوم ال ميددم ولددا ينفددع  ددوز 
مددن ال  نددج الماليددج الحكومج رقنها اماا المحكمج االتحاميج اأحددم المددوام التددي تددا توييرهددا 

ترليددون الددى حددوالي   160وتمريرها من م    النوا    ى أسا  تخفدديض االنفددام مددن  

ا لتفددامر   29الى    70وتخفيض الق ز من    130 ا كايددري ترليون مينددار تاددمو ظاهريددا ان ددازي

االقتراض وتط يف المين القاا.  ولكن المولوم ال ميم تامن تويددرات كعيددرة وغيددر واققيددج 
يرامات وتحويرات  ي هيكف االنفام لصال  المصددرو ات التشددوي يج ورواتدد   ي هيكف اإل

الموظفين من مون أر ترشي  مما ا ار وزير الماليج   ى استقماف القصددا الو يظددج ت دداه 
الانك المركزر لتخفيض قيمج المينار اماا الموالر امعااج اخر الح وف: "الكي اخر المواا".  

ع من القال  اإ امة توزيع العروة لصال  مالكي ابصوف اما  ي واقع الحاف تسا  هت النو



 
 

ي    أوراق 
 سياسة المالية  ال ف 

 
 

 

 
ي العراق   بارق شب  

 17 من  14 صفحة  السياسة المالية والتنمية ف 

 

 ي تلك الموالر النطمر المكتنز منت ااقج شهور و  ى حسا  غالايج المددوارنين الددتر ال 
 %.23يم كون شيميا سوى مخ ها التر ت كف انساج 

 النفطات ال اريج اين التخرير والتنفيت:

% مددن ا مددالي 77ترليددون مينددار ممددا يمعددف  90,6ا دد  المخرددر ل نفطددات ال اريددج 

ترليون مينار روات  الموظفين   ى المالك الماما و ددممها   54التخصيصات اامنها  

الف موظف كما ورم  ي  ماوف الموازنج.  امددا الصددرف  260م يون و  3يا   حوالي  

ا  ددميا مددن المخرددر   ا قرياددي ترليددون مينددار، ولكددن   89.5اواقددع  الفق ي  طددم سدد ف ما وددي

 11,5ترليددون مينددار، وافددارم يا دد  مطددماره    42.5الصرف الفق ي   ى الروات  ا دد   

 ترليون مينار لا توا  وزارة الماليج أساااه. 

 النفطات االستعماريج اين التخرير والتنفيت

  ددى ترليددون مينددار لإلنفددام االسددتعمارر  29خصصددت ال  نددج الماليددج النياايددج ما دد  

% مددن ا مددالي االنفددام 23 هالمشاريع التنمويج المستمرة وال ميمة مما يمعددف مددا نسددات

وهي نسدداج اقددف مددن المسددتوى المر ددو  لتحطيدد  متر اددات التنميددج ابساسدديج.  اال ان 
 13,3الفشف التنمور ل سياسيج الماليج ظهر وااحا  ي التنفيت، حيد تددا صددرف ما دد  

ر من الما   المخصص لإلنفام االستعمارر.  وهددتا %  ط46ترليون  ق يا، أر حوالي 

يقني ان هتا الما   سيكون ابسا  ل صرف   ى المشاريع التنمويددج المسددتمرة انسدداج 
مع غيا  الموازنج القامددج.  رن قددانون الددم ا الرددارم   2022 ي السنج الحاليج    1/12

ع االسددتعماريج سوف لا يساها  ي تحطي  زيامة كايرة  ي الصرف الفق ي   ى المشاري
 الكعيرة والمتقعرة. 

 اإليرامات اين التخرير والتنفيت

قم قمرت اإليددرامات النفريددج اواقددع   2021كانت وزارة الماليج  ي مشرو ها لموازنج  

موالر ل ارميددف  42ارميف / يددوا اسددقر  3.250ترليون مينار   ى أسا  تصمير   73

 81ا تهمت لتقميف هددته التطددميرات الددى كمتوسر سنور.  اال ان ال  نج الماليج النياايج 

موالر ل ارميف.  وهنا حالف   45ترليون مينار   ى أسا  نف  كميج التصمير واسقر  

امأت أسددقار الددنفر ااالرتفدداع تددمري يا حتددى   2021ال  نج الماليج الحظ  ي رايع  اا  



 
 

ي    أوراق 
 سياسة المالية  ال ف 

 
 

 

 
ي العراق   بارق شب  

 17 من  15 صفحة  السياسة المالية والتنمية ف 

 

ت موالر كمتوسر   ى ممار السنج.  واالنتي ج حط  القددرام ريددراما  68س  ت حوالي  

ترليون مينار، رال ان هتا االرتفاع لددا يحطدد  توققددات الكعيددرين   97نفريج  ق يج اواقع  

من المتفام ين ومن اينها اقض الددزمالا االقتصدداميين احددمود  ددامض  ق ددي اددمالي مددن 
الق ز المخرر واالرغا من تحتيراتنا المتكررة اقما استاام االحددماد.  وكددان توققنددا 

واالفقف كانت النتي ددج   ددز  ق ددي   يولكن ال يختف  ،صاان الق ز المخرر سوف يتط 
 ترليون مينار.  29امال من  11امطمار 

 اسسي ل  ا ة ا قجقا

وا اات وزارة الماليج لتمشيج امور   2019ينظا قانون اإلمارة الماليج المقمف لسنج   .1

امو دد  المولج الماليج  ي حالج تأخر او غيا  الموازنج  ي سنج مقينج، حيددد يددتا  

( واحم   ى اعنى  شر  ما مون من 1/12( اوالي الصرف انساج  13احكاا المامة  

ا مالي المصرو ات الفق يج ل نفطددات ال اريددج ل سددنج الماليددج السددااطج.  الفطددرة عانيددا 

تنظا الصرف   ى المشاريع االستعماريج المستمرة والممر ج تخصيصاتها خددالف 

حسدد  الددتر ات المن ددزة او الت هيددز الفق ددي السددنج الماليددج السددااطج والالحطددج 

 117احددموم    2021ل مشروع.  ا   ح ا االنفام الك ي الفق ي انهايج السنج الماليج  

ترليددون مينددار.  وتددوزع االنفددام   14ترليون مينار اما  ي تلك س ف ماليددج انحددو  

 13.3%( واالستعمارر اواقع 87ترليون مينار    89.5الك ي   ى التشوي ي اواقع  

.  وهتا يقني ان حكومج تصددريف اال مدداف مسددموح لهددا 11%(13ترليون مينار  

 ترليون مينار شهريا.  10امو   قانون اإلمارة الماليج ان تصرف حوالي 

قانون الم ا الرارم يخوف حكومج تصريف اال ماف والحكومج ال ميددمة  ددي حالددج  .2

ترليددون  25طددمار تشكي ها هته السنج ان شاا هللا اصددرف ما دد  راددا ي ا مددالي ام

( ممددا 1الى الما   المتكور تحت رقددا    جااإلاا   2021مينار خالف السنج الماليج  

 أسددتاتالزميددف  ترليددون مينددار.    142اح ددا    2022يقني موازنج غير رسميج لسنج  

  ا االقتصام  ي  امقج الكو ج المكتور كامف  الور الفددتالور  اددر  ددن تحفظدده 
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ي    أوراق 
 سياسة المالية  ال ف 

 
 

 

 
ي العراق   بارق شب  

 17 من  16 صفحة  السياسة المالية والتنمية ف 

 

نددااي   ددى ت ددار  السددنوات يج لصرف هددتا الما دد  الكايددر احوف قمرة وزارة المال

 12.الماليج الماايج

 39.2ا   ا مالي االنفام الحكومي خالف ابشهر الخمدد  ابولددى مددن هددته السددنج  .3

ل صرف خالف ابشهر الساقج المتاطيددج  مما يقني ان الما   المتاطي  13ترليون مينار

ترليددون مينددار شددهريا.   15م يددار مينددار وامقددمف  102.8مددن السددنج الماليددج يا دد  

% و  ددى  93انسدداج  36.4تددوزع االنفددام اإل مددالي   ددى التشددوي ي امطددمار 

 %  طر. 7االستعمارر انساج 

امو   قانون اإلمارة الماليج سوف لن يت اوز االنفام   ى المشاريع االسددتعماريج  .4

 13,3الخمميج والتنمويج سطف االنفام الفق ي  ي موازنددج القدداا المااددي ومطددماره 

تخصيصه لمشدداريع اسددتعمار  ميددمة ممكنددج  ددي   اترليون مينار.  يااف اليه ما ت

م يددار مينددار  900ترليون مينار وما    8المحا ظات غير المنتظمج  ي اق يا اطيمج 

م يددار مينددار لددوزارة اال مددار   500لوزارة الزرا ج يمكن ا تااره استعمار وما    

واإلسكان لتنفيت مشاريع ررم و سور  ميمة.  اهددتا يا دد  م مددوع التخصيصددات 

% 10مينددار ممددا يمعددف نسدداج    نترليددو  14.7ل صرف   ى المشاريع االستعماريج  

.  هددتا الما دد  متددمني ا ميددع 2022لي التخصيصددات الماليددج لسددنج  طر من اإل ما

مشددروع تحددت التنفيددت تحتددا  الددى تمويددف   7000المطايي  نظرا لو وم اكعر مددن  

وهي أياا تحت   14ترليون مينار حس  تصريحات وزارة التخرير.  276امطمار  

 ترليون مينار.  29الاالوج  2021مستوى تخصيصات موازنج 

اف سوف ترتفع اب ااا   ى مسددتوى االنفددام الك ددي المتوقددع  ددي و ي نهايج المر .5

 90ترليون مينار مما يتر   سقر نفر احموم   150موازنج القاا الطاما الى حوالي  

 
 رواق بغداد  مركز   ثه المنشر على موقعانظر بح  12

https://rewaqbaghdad.org/Data/Images/5800141f-cdf0-43b9-bdeb-cb02222965d8.pdf  
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ي    أوراق 
 سياسة المالية  ال ف 

 
 

 

 
ي العراق   بارق شب  

 17 من  17 صفحة  السياسة المالية والتنمية ف 

 

الزميف م. نايف المرسومي  ي أحددمد   ى تلك  موالر ل ارميف كما يسكم    100الى  

  15احد له.

مأ اإ ددامة الهيكددف التنظيمددي السياسج الماليج احا ج ماسج الى رصالحات  تريددج تادد  .6

من رصالحات  ددي   مما ورواالمارر المتح ر ل وزارة نفسها كشرر أساسي لتنفيت  

 ■.الورقج الايااا
 

 متخصص  ي االقتصام الك ي  *( ااحد وكات  

 

 رلدى االشدارة اشدرر النشدر اإ دامة القدراقيين.  يسدم  االقتصداميين لشداكج محفوظج النشر حطوم

 2022تموز  4 .المصمر
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