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التزخع ىجف الجراسة في البحث عغ مجى تأثيخ الدياسات الشقجية والسالية عمى 
الشقجي الحي ضيخ كشتيجة لمحخوب واألزمات الدياسية واألمشية الستتالية عمى العخاق، 
حيث دفع ذلظ الحكػمة العخاقية والبشظ السخكدي العخاقي إلى تبشي سياسات مالية ونقجية 
بيجف تخفيس قيسة التزخع الحاصل، وبخزت ىحه الدياسات بذكل واضح مغ خالل 

لسخكدي بعج انتياء الحخب األمخيكية عمى العخاق كان مغ شأنيا قخارات أصجرىا البشظ ا
أن تكخس دور البشظ السخكدي في إدارة سياستو الشقجية والسالية بذكل مدتقل مغ خفس 
معجالت العخض الشقجي، ونقل القػة الذخائية مغ أيجي األفخاد إلى الحكػمة. ساىست ىحه 

القترادي في العخاق وتقميرو مغ خالل الدياسات الشقجية والسالية في كبح التزخع ا
التػسع الشقجي ليتػافق مع حاجة االقتراد العخاقي مغ القصع األجشبي والعسمة العخاقية. 
وتػصمت الجراسة إلى نجاح التجابيخ العخاقية في الحج مغ التزخع االقترادي وكان 

ت دور اإليخادات العامل األساسي في ذلظ ىػ الدياسة الشقجية الشاجحة والسجروسة، وأكج
الزخيبية كأداة مغ أدوات الدياسة السالية دورًا ممحػضًا في تخفيس ندبة التزخع 
االقترادي في العخاق، وىكحا فإن أدوات الدياسة السالية والشقجية أدت دورًا كبيخًا في 

 الحج مغ ضاىخة التزخع االقترادي مغ خالل التأثيخ عمى محاور العخض والصمب.
 .العراؽ ؛التزخؼ االقترادي ؛الدياسة السالية ؛الدياسة الشقدية :السفتاحيةالكمسات 
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The study aimed to research the impact of monetary and 
financial policies on monetary inflation that emerged as a result of 
the wars and successive political and security crises on Iraq, as this 
prompted the Iraqi government and the Central Bank of Iraq to 
adopt financial and monetary policies to reduce the value of 
inflation, and these policies emerged clearly through decisions 
issued by the Central Bank after the end of the American war on 
Iraq that would have devoted the role of the Central Bank in 
managing its monetary and fiscal policy independent like reducing 
the rates of money supply, and transferring purchasing power from 
the hands of individuals to the government. These monetary and 
financial policies contributed to curbing economic inflation in Iraq 
and reducing it through monetary expansion to match the Iraqi 
economy's need for foreign exchange and the Iraqi currency. The 
study concluded that the Iraqi measures succeeded in reducing 
economic inflation, and the main factor in this was the successful 
and studied monetary policy. It confirmed the role of tax revenues 
as a tool of fiscal policy, a remarkable role in reducing the rate of 
economic inflation in Iraq, and thus the financial and monetary 
policy tools played a major role In reducing the phenomenon of 
economic inflation by influencing the axes of supply and demand. 

Keywords: Cash policy; financial policy; Economic inflation; 

Iraq. 
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  السقدمػػػػػة
عقػد األخيخة لتصػرات سياسة واقترادية كبيخة ساىست خزع العخاق في ال

بتغييخ وتقمب الحالة االقترادية فيو تبعًا لمطخوف الخاىشة، ورغع التحبحبات الكبيخة في 
الستغيخات االقترادية، إال أن العالع السذتخك الجائع كان ضاىخة التزخع االقترادي 

ألمشية واالقترادية والعقػبات العخاقي الحي جاء كشتيجة شبيعية لتخدي األوضاع ا
السفخوضة عمى العخاق. ومغ خالل التصػرات االقترادية التي شيجىا العخاق، لعبت 
الدياسات الشقجية والسالية دورًا كبيخًا في مػاجية التزخع االقترادي والتعامل معيا 

ت بكافة األدوات السسكشة ، حيث أدت إلى تصػرات كبيخة في األعػام األخيخة وساىس
بذكل فعال في انخفاض معجل التزخع االقترادي العخاقي. وفي ىحا الرجد، يتشاول 
بحثشا دور كل مغ الدياسة الشقجية والسالية التي تع تصبيقيا في ضل نذػء ضاىخة 
التزخع االقترادي في العخاق وتدميط الزػء عمى مجى فاعميتيا والتحجيات والعكبات 

 التي واجيتيا.
 أهسية البحث: 

مغ كػنيا تبحث في ضاىخة اقترادية تعاني مشيا البمجان  البحثتأتي أىسية 
الستقجمة والشامية بذكل كبيخ في ضل ما يعيذو العالع مغ تقمبات وتغيخات اقترادية 
متدارعة، وىي التزخع، وتدميط الزػء عمى الدياسات السشتيجة في سبيل مػاجيتيا 

 والحج مشيا.
 هدؼ البحث:

إلى البحث في تأثيخ الدياسات الشقجية والسالية عمى الحج مغ انتذار  البحثتيجف 
 ضاىخ التزخع االقترادي في دولة عخبية نامية وىي العخاق.

 : البحثمذكمة 
يجرس البحث واقع تصبيق الدياستيغ الشقجية والسالية في العخاق في ضل 

خيخة. تتمخز ىحه التزخع االقترادي الكبيخ الحي عانت مشو البالد في العقػد األ
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السذكمة في األثخ الدمبي الحي يخمفو التزخع الشقجي عمى اقتراديات البجان وفعالية 
كاًل مغ الدياسة الشقجية والدياسة السالية السصبقتان في العخاق لسػاجية التزخع 

 ومعخفة التحجيات التي تػاجييا.
 مشهجية البحث: 

اد عمى السشيج الػصفي مغ أجل تحقيق وإنجاز أىجاف البحث تع االعتس
التحميمي في تحميل ضاىخة التزخع االقترادي التي نذأت في العخاق، والسشيج 
التاريخي في البحث بيجف تدميط الزػء عمى تاريخ نذػء ضاىخة التزخع 

 االقترادي.
 البحث: ليكمية 

 كاالتي: أربعة مصالب قدسشا خصة البحث الى مبحثيغ و 
  السبحث األكؿ /التزخؼ الشقدي

 السظمب االكؿ /مفهـؾ التزخؼ كانؾاعه 
 قياس التزخؼ كمكافحته السظمب الثاني /

 السبحث الثاني/مؾاجهة التزخؼ في العراؽ.
 السظمب االكؿ / الدياسة الشقدية في العراؽ . 
 السظمب الثاني / الدياسة السالية في العراؽ 
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 السبحث االكؿ
 التزخؼ الشقدي

يعسل التزخع بػصفو متغيخًا كميًا عمى قجر عاٍل مغ التأثيخ عمى تحقيق 
خماًل في التػازن الشقجي ، لحا فالتزخع مغ التػازن االقترادي، والحي بجوره يعكذ 

السذكالت االقترادية التي تختب عمى نذػئيا في البمجان الشامية والستقجمة ضغػشًا 
نقجية واقترادية عالية في اقتراد ىحه البمجان،  يشاقر ىحا السبحث مفيػم التزخع 

الشامية ومشيا والعػامل التي تؤدي إلى نذػء او ضيػر تأثيخاتو عمى اقتراد الجول 
العخاق، الحي عانى حتى العقػد الثالث األخيخة مغ مذاكل التزخع االقترادي 
الشاتجة عغ تخاجع قيسة الجيشار العخاقي بفعل الحخوب واألزمات األمشية والدياسية التي 
عانت مشيا السشصقة العخبية والعخاق بذكل خاص ، كسا يبحث ىحا السصمب في وسائل 

 ق البخامج االقترادية العالسية.مكافحة التزخع وف
 السظمب األكؿ

 مفهـؾ التزخؼ كأنؾاعه
يعج التزخع ضاىخة اقترادية خصيخة وليا انعكاسات وتأثيخات سمبية عمى 
اقتراديات الجول، وألىسية ىحه الطاىخة دفع فقياء القانػن الى االىتسام بيا ، وما 

في تقمب  لديادة الستدارعةفي الجولة تكػن نتيجة االطاىخة التزخسية يالحع أن 
تحقيق استجابة عمى ة االقتراد وعجم قجر االقترادية الكمية في دولة ما، وضاع األ
مدتػيات االنفاق في السػازنة  قج تحققياالسؤشخات العالية التي و زغػط الصمب الكمي ل

 التي تعاني مغ التزخع.  العامة لمجولة
ول مفيػم التزخع مغ عجة وبشاًء عمى التػضيح الدابق يبحث السصمب األ

 جػانب ويرشفو إلى مجسػعات انصالقًا مغ السختكدات األساسية لفكخة التزخع.
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 الفرع األكؿ
 مفهـؾ التزخؼ
إلى أن نطخية التزخع  Inflationيعػد ضيػر تعاريف عجيجة لسفيػم التزخع 

خزعت لتصػرات عجيجة تباعًا مع تصػر الفكخ االقترادي وبرػرة عامة، فإن 
التزخع االقترادي يعكذ حالة اختالل التػزان في اقتراد دولة أو مجسػعة مغ 
الجول، وخمل في أسعار الدمع والسشتجات والخجمات. وبشاءًا عمى ذلظ يسكغ تعخيف 

ية تتسثل في زيادة كسية الشقػد الستجفقة مسا يؤدي إلى التزخع عمى أنو ضاىخة نقج
ارتفاع األسعار، ويسكغ أن تطيخ ىحه الديادة إما مغ خالل عخض الشقػد، أو مغ 

 .(909، 6991)شيحة، خالل الصمب عمى الشقػد 
حثيغ عمى تعخيف التزخع بأنو: الديادة في الشقج في حيغ اعتسج بعس البا

، كسا (61، 6991)حديغ، الستجاول التي تؤدي بجورىا إلى رفع األسعار بذكل عام 
تع تعخيفو أيزًا بأنو االستسخار في االرتفاع العام لألسعار في دولة ما نتيجة حجوث 

خالل فتخة معيشة  فائس في الصمب عغ السعخوض مغ الخجمات أو السشتجات
 .(611، 6999)إسساعيل وعخيقات، 

 م التزخع يقػم عمى أساسيغ: وعمى ىحا فإن مفيػ 

 زيادة التجفق الشقجي بالشدبة لكسيات الدمع الستػفخة. - أ

االرتفاع في مدتػى األسعار بذكل مدتسخ ىػ انعكاس لمسقجار الكبيخ مغ الشقػد   - ب
ىحا فخغع تعجد مفاليع التزخع، فإن أي  السخىػنة لكسية قميمة مغ الدمع. وعمى

مفيػم ألي باحث البج أن يدتشج إلى عجة أسذ وىي زيادة التجفق الشقجي، كسيات 
الدمع الستػفخة، حخكة العخض والصمب، االرتفاع في سعخ الرخف. وفقًا لحلظ 

 يتزسغ السصمب الثاني أنػاع التزخع تبعًا لألسذ الدابق ذكخىا. 
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 الفرع الثاني
 اع التزخؼأنؾ 

رغع تعجد أنػاع التزخع واختالف معيار الحكع عميو، إال أن ىحه األنػاع 
جسيعيا تجور حػل محػر واحج، وىػ عجد الشقػد عغ أداء وضيفتيا بذكل كامل. 
ويسكغ تقدع التزخع كسا ذكخنا سابقًا حدب عجة أسذ إلى عجة أنػاع حدب السعاييخ 

 :(16، 6001)الجالل، اآلتية 
 معيار تحكؼ الدكلة في األثساف:  -أكالا 

 ويتع تقديع التزخع حدب ىحا السعيار إلى نػعيغ: 
يتدع بارتفاع األسعار بذكل مدتسخ مع عجم اتخاذ أي أجخاء التزخؼ الغاهر:  (1

 مغ قبل الجولة لمحج مشو أو مػاجيتو.

، عكذ التزخع الطاىخ، فعشج ضيػر ىحا الشػع مغ التزخعالتزخؼ السكبؾت:  (6
حج مغ االرتفاع السدتسخ في مدتػى تقػم الحكػمات باتخاذ إجخاءات تيجف إلى ال

 األسعار.

 معيار تعدد القظاعات االقترادية:  -ثانياا 
 ويتع تقديع التزخع حدب ىحا السعيار وفقًا لمباحث االقترادي كيشد إلى: 

وىػ إما تزخع سمعي )في قصاع الرشاعات التزخؼ في أسؾاؽ الدمع:  (6
عمى الخبح، أو تزخع رأسسالي االستيالكية( يشتج عغ ارتفاع نفقة إنتاج الدمع 

 )في قصاعات االستثسار( يشتج عغ ارتفاع قيسة االستثسار عمى تكاليف إنتاجيا.

وىػ إما تزخ ربحي ناتج عغ زيادة التزخؼ في أسؾاؽ عؾامل اإلنتاج:  (6
 االستثسار عمى االدخار، أو تزخع دخمي ناتج عغ زيادة كمفة اإلنتاج. 

 معيار حدة التزخؼ:  -ثالثاا 
 ع تقديع التزخع حدب ىحا السعيار إلى نػعيغ: ويت
يحجث نتيجة اإلفخاط في عخض الشقػد مقابل نقز حاد في التزخؼ الجامح:  (1

عخض الدمع، ويكػن ناتجًا عغ حاالت الحخوب واالضصخابات الدياسية وما 
 شابو.
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وىػ حالة اقترادية مذابية لمتزخع الجامح إال أنيا أقل التزخؼ غير الجامح:  (2
يث تدعى الحكػمات إلى عالجيا، وال يشتج عشيا فقجان الثقة بالعسمة حجة، ح
 الػششية.

 معيار مردر التزخؼ:  -رابعاا 
 ويتع تقديع التزخع حدب ىحا السعيار إلى نػعيغ: 

وىػ ناتج عغ زيادة الصمب بذكل عام عمى السشتجات التزخؼ مؽ جذب الظمب:  (6
ىحا بجوره يؤدي إلى ارتفاع والخجمات مقابل انخفاض العخض الفعمي عمييا، و 

 كبيخ في األسعار.

وىػ ناتج عغ زيادة تكاليف اإلنتاج التزخؼ الشاشئ عؽ الزيادة في دفع الكمفة:  (6
 بذكل، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع كبيخ في األسعار.

التزخع كشتيجة لعجد مغ العػامل واألسباب التي  إذًا تحجث األنػاع السختمفة مغ
ومغ الزغػط التزخسية، خمق أسباب ورفع مدتػيات في لعبت الجور األكبخ 

التعخيفات والذخح الدابق نجج أن الجول الشامية قج تكػن أكثخ عخضة لطاىخة التزخع 
، وكحلظ فإن عػامل البمجان الرشاعية الستقجمةنتيجة لعػامل معيشة ال تؤثخ عمى 

يؤدي اخـتالف و  التزخع في البمجان الرشاعية تختمف عشيا في البجان الشامية،
العػامـل واألسباب السشـذئة لمتزخع إلى اختالف اآلثار االقترادية واالجتساعية 

التي تتعخض  األنػاعفي البمجان الرشاعية الستقجمة عغ  يا واختالف أنػاعياالشاجسة عش
 كالجول العخبية والسيسا العخاق.ليا البمجان الشامية 

 السظمب الثاني
 قياس التزخؼ كمكافحته

تبخز في ىحا السصمب ضاىخة التزخع باعتبارىا ضاىخة اقترادية خصيخة عمى 
السجتسع وتزخ باالقتراده، ويؤدي تفاقسيا إلى السديج مغ األزمات مثل انخفاض 
األجػر والكداد وغيخىا. لحلظ تعج محاربة التزخع أسمػبًا حجيثًا مغ أساليب إدارة 

 ر األسعار. الدياسات، الحي بجوره يدعى إلى ضبط استقخا
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وقج اتبعت البمجاٌن الشامية والستقجمة العجيج مغ الدياسات بغخض تجشبيا والحج 
مغ آثارىا الدمبية عمى اقترادياتيا ، كسا تشصمق عسمية السػاجية مغ قياس حجع 
التزخع في اقتراد الجولة بيجف تقجيخ آثاره بشاًء عمى قيع صحيحة، وتذخيز 

ما يكػن الكياس صحيحًا، تكػن الحمػل ذات فعالية الػضع االقترادي بجقة. فبقجر 
أكبخ، وألن الخصػة األولى لسحاربة التزخع ىي قياس درجتو، فإن مصمبشا ىحا يبحث 

 في الفخع األول شخق قياس التزخع، وفي الفخع الثاني شخق مكافحتو. 
 الفرع األكؿ

 قياس التزخؼ
غ، ىسا الفجػة يقػم قياس حجع التزخع في اقتراد دولة ما عمى محػري

 التزخسية، األرقام الكياسية لألسعار.
 الفجؾة التزخسية:  -أكالا 

تشذأ الفجػة التزخسية إما عغ زيادة كبيخة في الصمب عمى الدمع والخجمات، 
أو عغ زيادة كبيخة في العخض السالي وتقاس ندبة الفجػة القانػنية بالقانػن 

 .(611، 6009)سخيتي ونجا، اآلتي

×600
الفجػة التزخسية

الشاتج السحمي اإلجسالي الحكيقي
ندبة الفجػة التزخسية =   

، فإن اليجف مغ قياس الفجػة التزخسية ىػ حداب حجع وحدب كيشد
الزغػط عمى مدتػى األسعار باعتبارىا عامل أساسي لمتزخع. كسا أن قياس الفجػة 
التزخسية بالػحجات الشقجية يعسل عمى تػضيح السعصيات لمدمصات الشقجية والسالية 

 .(69، 6001)الجالل، وتدخيع إيجاد حمػل لطاىخة التزخع 
 .(10، 6001)الجالل، ػة الكياسية ومغ أىع السعاييخ السدتخجمة في قياس الفج

ويسكغ حداب الفجػة التزخسية وفق ىحا السعيار مغ معيار فائض الظمب الكمي:  (6
 خالل الفخق بيغ الصمب الكمي والعخض الحكيقي باألسعار السصبقة.
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ويسكغ حداب الفجػة التزخسية وفق ىحا معيار فائض السعركض الشقدي:  (6
الحكيقي السعيار مغ خالل الديادة في كسية الشقػد في العخض عغ ندبة الجخل 

 التي يخغب األفخاد في إبقائيا عمى ىيئة سيػلة نقجية.

يقػم عمى أساس نطخية فخيجمان بأن زيادة كسية معيار معامل االستقرار الشقدي:  (1
الشقػد بكيسة أكبخ مغ الشاتج السحمي تؤدي إلى زيادة في الصمب، وبالتالي زيادة في 

 األسعار.

 األرقاـ الكياسية لألسعار:  -ثانياا 
رقام الكياسية لألسعار ىي قيع متػسصات الشدبية تكيذ تصػر سعخ شيء ما األ

، وبحلظ فإن (60، 6996)زغمػل، بالشدبة لذيء ما آخخ، ويجعى سشة األساس 
األرقام الكياسية تداعج السختريغ عمى تتبع التغيخات التي تصخأ عمى أسعار 

 السشتجات والخجمات خالل زمغ معيغ. وىي ثالثة أنػاع: 
 (107، 1980)زكي، الرقؼ الكياسي ألسعار الجسمة  (6

يشجرج تحت ىحا العشػان كل ما يتعمق بأسعار الجسمة الخسسية في دولة ما لكافة 
لصاقة،... إلخ. ويتع السشتجات كالسشتجات الدراعية والحيػانية ومػاد البشاء ومػاد ا

 حدابيا بذكل تفريمي بػاسصة أجيدة إحراء خاصة. 
 الرقؼ الكياسي ألسعار التجزئة:  (6

ىحا الشػع مغ األرقام الكياسية ىػ انعكاس لمتغيخات عمى القػة الذخائية لمشقػد 
 وفقًا لألسعار الخسسية التي تقخرىا الحكػمات. 

 الرقؼ الكياسي الزسشي:  (3

مًا السيسا في السشطسات الجولية ومشيا مشطسة الشقج الجولي وىػ األكثخ استخجا
، كػنو مؤشخًا ألسعار جسيع الدمع والخجمات الستػفخة في (7، 6996)زغمػل، 

 مجتسع معيغ، وكحلظ يتزسغ أسعار الجسمة والتجدئة.
ويسكغ القػل أن قياس التزخع ليذ بالزخورة أن يكػن دقيقًا، فالجول قج تتأثخ 

كسا أن التزخع قج بالعػامل الخارجية السفاجأة التي تديج مغ الزغػط التزخسية، 
يشتقل مغ البمجان الستقجمة إلى البمجان الشامية مغ خالل التالعب بدعخ الرخف، 
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والجيػن السدتحقة، والتي بجورىا تشعكذ بارتفاٍع كبيخ في األسعار واألثسان، إضافة 
إلى فقجان احتياشات الجول الشقجية في األسػاق. ومغ ىحه اآلثار االقترادية 

بية السراحبة لطاىخ التزخع، كان البج مغ خمق سياسيات واالجتساعية الدم
 واستخاتيجيات لسكافحتيا.

 الفرع الثاني
 طرؽ مكافحة التزخؼ

تختمف شخق معالجة التزخع في االقتراد والخأسساليات الستقجمة عغ شخق السعالجة 
في البمجان الشامية، ومسا سبق ذكخه فإن مكافحة التزخع البج أن يكفل تخفيس 

س في القػة الذخائية وحجع االستيالك في البمجان الشامية بدبب التزخع الشاشئ الفائ
عغ اإلفخاط في الصمب عمى الدمع والخجمات، فيسا تكػن السكافحة في البمجان 
الرشاعية قائسة عمى تخفيس تكاليف اإلنتاج وتحقيق استقخار في األسعار وىكحا، 

مة بتحقيق االستقخار االقترادي، وفي فإن مكافحة ضاىخة التزخع تتصمب سياسات كفي
ىحا الرجد سشبحث في دراسة أثخ الدياسة الشقجية والسالية في الحج مغ ضاىخة 

 التزخع. 
 الدياسة الشقدية:  -أكالا 

تعسل الدياسة الشقجية عمى مػاجية التزخع مغ خالل األساليب التي تختبط بإدارة 
 الشقػد والعخض عمييا ومغ ىحه الػسائل: 

 سعر إعادة الخرؼ:  (6

وىػ سعخ الفائجة الحي تجفعو البشػك التجارية لمبشظ السخكدي عشج شمبيا إلعادة خرع  
ما لجييا مغ أوراق تجارية، وىكحا فإن البشظ السخكدي يتحكع بديادة ونقران سعخ 
إعادة الخرع بيجف تحقيق االستقخار االقترادي فسثاًل عشج حجوث تزخع ناتج عغ 

صمب بدب زيادة وسائل الجفع، يقػم البشظ السخكدي بخفع سعخ إعادة اإلفخاط في ال
الخرع وبالتالي رفع تكاليف الحرػل عمى سيػلة نقجية، والحج مغ قجرة البشػك 

 .(19، 6001)الجالل، التجارية عمى خمق االئتسان 
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 عسميات الدؾؽ السفتؾحة:  (2

وىي عسميات بيع األوراق السالية وشخاؤىا في األسػاق السالية، وتعتسج فعاليتيا   
ة البشظ السخكدي عمى التأثيخ في مقجار االحتياشات الشقجية لمبشػك التجارية عمى قجر 

وىكحا، عشج حجوث تزخع ناتج عغ زيادة وسائل الجفع يبيع البشظ السخكدي االوراق 
السالية السػجػدة فيو، وتشخفس االحتياشات الشقجية لمبشػك التجارية وبالتي تحج مغ 

 .(611–611، 6006)ضياء، قجرتيا عمى خمق االئتسان 
 سياسة ندبة االحتياط القانؾني:  (3

تعتسج ىحه الدياسة عمى قيام البشظ السخكدي بديادة أو تقميز الػدائع الشقجية 
التي تػدعيا البشػك التجارية لجى البشظ السخكدي كاحتياشي قانػني. وبيحه الػسيمة فإن 

دي يتحكع بقجرة البشػك التجارية عمى خمق االئتسان ومشح القخوض لمعسالء البشظ السخك
 .(619 ،6006)ضياء، 

وفي بعس الحاالت يسكغ أن يمجأ البشظ السخكدي إلى اإلقشاع األدبي لمبشػك 
ع، أو يتخح بعس التجارية لتػجيو أنذصتيا نحػ األىجاف التي يزعيا لسكافحة التزخ

اإلجخاءات لمحج مغ السزاربات في سػق األوراق السالية ومشح االئتسانات، مثل تحجيج 
 ىامر الخبح وأسعار الفػائج، وتعديد الخقابة.

 الدياسة السالية:  -ثانياا 
تعسل الدياسات السالية عمى تشطيع الشذاط السالي لمجولة وجعمو أكثخ فعالية 

ومغ أىع أدواتيا  .(11، 6001)عبجالسصمب،  معيشةلتحقيق أىجاف اقترادية 
 : (11، 6001)الجالل، 

 الرقابة الزريبية:  (1

وىي الزخائب التي يتع فخضيا عشج زيادة الصمب عغ العخض ، وتعسل ىحه الخصػة 
ذخائية العالية، وبالتالي تقميز حجع اإلنفاق الكمي عمى الدمع عمى الحج مغ القػة ال

 أو الخجمات السصمػبة. 
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 سياسة اإلنفاؽ العاـ:   (2

وتيجف بجورىا إلى الحج مغ اإلنفاق عمى األجػر والسختبات، ومبالغ الجعع  
السػجية لتحديغ السدتػى السعيذي ورفع خط الفقخ في الجولة التي قج تؤدي في 

 بعس األحيان إلى عجد ميدانية الجولة وزيادة الزغػط التزخسية فييا.
 سياسة الديؽ العاـ:   (3

يتيا في الحج مغ التزخع في الجول وىي مغ الدياسات التي أثبتت فعال
الستقجمة، وتعتسج ىحه الدياسة عمى تحػيل الديادة في القػة الذخائية لجى األفخاد 

 والقصاعات الخاصة إلى الحكػمة بيجف تدخيخىا لمقصاع العام .
بذكل عام تختمف سياسة الحج مغ الزغػط التزخسية باختالف ضخوف البمج، 

 فيسا إذا كان مغ الجول الشامية أو الستقجمة. وشبيعة التزخع وأسبابو ، و 
وىشا يسكغ الشطخ إلى الدياستيغ السالية والشقجية عمى ىيئة مشطػمة متخابصة، 
ييتع جانبًا مشيا بالعالقات االقترادية ودور الشقػد في دعيسا، فيسا يعشى الجانب 

 ازن االقترادي.الثاني بالتجابيخ والسسارسات التي يجب اتخاذىا أساسًا لتحقيق التػ 
ورغع أن االلتدام ألدوات ىاتيغ الدياستيغ مع بعزيسا بذكل كبيخ ىػ أمخ كفيل 
بتحقيق، إال أن عجم التػزان االقترادي والػصػل إلى التزخع ىػ أمخ ال بج مغ 

، عشجما 6001حجوثو في الكثيخ مغ البمجان، وىحا ما حرل في العخاق بعج عام 
لتػسعية )زيادة االنفاق( والدياسة الشقجية االنكساشية تعارض دور الدياسة السالية ا

)خفس سعخ الجيشار( ومع ازدياد التعارض بيشيسا، وتعخض العخاق لطخوف أمشية 
سيئة، نذأت ضاىخة التزخع في االقتراد العخاقي، وىشا كان البج مغ إعادة تشطيع 

تزخع، وسيتع شخح استخاتيجية ناجحة لمدياسة السالية واالقترادية بيجف الحج مغ ال
 ذلظ بالتفريل في السبحث الثاني.
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 السبحث الثاني
 مؾاجهة التزخؼ في العراؽ

تعخض العخاق في العقػد األخيخ إلى ضخوف قاسية مغ الحخوب والحرار 
ساىع في رفع معجالت البصالة والتزخع الشقجي فيو، وأدى إلى  ااالقترادي، مس

ضعف االدخارات السحمية وانخفاض الكيع الذخائية واألجػر، وتجني سعخ الرخف. 
ساىع ذلظ في حجوث خمل في التػازن العام، وارتفاع كبيخ في الزغػط التزخسية 

في الجػانب الشقجية عمى االقتراد العخاقي، وأضحى العخاق مغ وقتيا يعاني مغ خمل 
والسالية، وتعارض اتجاىاتيا وعجم التشديق. وىحا ما ألدم الحكػمات باالعتساد عمى 
الدياسات الشقجية والسالية التي مغ شأنيا أن تحقق تحػاًل كبيخًا في مػاكبة ىحه التغيخات 

 والتحػل إلى تػجو يعيج الحالة االقترادية العخاقية إلى التػازن.
، يبحث السصمب األول والثاني أثخ الدياسة السالية والشقجية وفي ىحا الرجد

الججيجة في تحديغ الػضع االقترادي العخاقي، مع تدميط الزػء عمى تاريخ تصػر 
 كل مشيا، والعالقة بيشيسا.

 السظمب األكؿ
 الدياسة الشقدية في العراؽ

ىا الدمصات يسكغ القػل أن الدياسة الشقجية ىي اإلجخاءات والػسائل التي تبتكخ 
والبشػك السخكدية لتشطيع حخكة الشقج وقػتو في السجتسع لتحقيق أىجاف معيشة، حيث 
أوضح الجارسػن لمدياسة الشقجية وأثخىا عمى اقترادات السجتسعات أن التغييخات في 
مدتػى العخض الشقجي يؤثخ بجوره عمى الصمب الكمي وبالتالي عمى الشاتج السحمي 

عار، وىشا بخز دور البشظ السخكدي العخاقي في ضل أزمة اإلجسالي ومغ ثع األس
التزخع التي عانى مشيا، حيث أصجر البشظ السخكدي العخاقي إشارًا لمدياسة الشقجية 
وفقًا لألىجاف التي صسست لتحقيق نطام مالي ثابت مغ خالل التأثيخ عمى ندب 

 الديػلة العامة وضبط اتجاىاتيا، والتي سيتع شخحيا بالتفرل.
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 لفرع األكؿا
 كعيفة البشػ السركزي العراقي في تحقيق االستقرار الشقدي

تستاز الدياسة الشقجية التي اتبعيا البشظ السخكدي العخاقي بسجسػعة مغ السحاور 
التي تحجد إشار عسميا، فيي أواًل تسثل أحج الجػانب االقترادية والدياسية اليامة 

بالتختيبات القانػنية التي تمت إعالن االستقالل لمجولة، كسا أنيا مختبصة بذكل وثيق 
الشقجي، إضافة إلى رؤية البشظ السخكدي في قجرة أدوات الدياسة الشقجية عمى التحكع 
بدعخ الرخف وسعخ الفائجة عمى الجيشار العخاقي، وبالتالي القجرة عمى التحكع بالعخض 

عمى الدياسة الشقجية الشقجي وتحقيق تػازنو مع الصمب والعخض الكمي، كسا تػجب 
الستبعة في العخاق أن تحقق ارتباشًا باالقتراد العام وتحقيق درجة عالية مغ االنفتاح 
االقترادي، وحخية حخكة التبادل التجاري، وزيادة حجع االحتياشي العخاقي والتكامل 

 السالي.
 ولتحقيق األسذ الدابقة لشجاح الدياسة الشقجية، عسجت الحكػمة العخاقية إلى
عالج الطػاىخ السختبصة بطاىخة التزخع، وتكثيف نذاط الخقابة السرخفية، ودراسة 
حجع وشبيعة الشذاشات السرخفية لسعخفة قجرتيا عمى السداىسة في معالجة األزمات 
االقترادية، ومغ خالل الدياسة الشقجية الستبعة في العخاق والقائسة أساسًا عمى رفع 

( لعام 11حجد القانػن العخاقي رقع ) جر العخاقي. وقسعخ الفائجة ورفع قيسة الجيشا
)البشظ السخكدي لتحقيق االستقخار الشقجي وضائف البشظ السخكدي العخاقي باآلتي  6001
 .(61د.ت،  العخاقي،

 تدهيل عسميات الدؾؽ السفتؾحة: -1

( مغ القانػن الدابق تدييالت كبيخة إلنجاز عسميات الدػق 69تزسغ السادة )
السفتػحة والبشػك الجارية، حيث نرت عمى تدييل عسميات الذخاء السباشخة لألوراق 

ػل الػدائع السالية العخاقية ولمشقج األجشبي، إضافة إلى مشح القخوض بكفالة رىغ، وقب
 ذات الفائجة مغ البشػك.
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 متظمبات االحتياطي القانؾني:  -2

( مغ القانػن الدابق احتفاظ البشػك التجارية العخاقية 69تزسغ السادة )
باالحتياشات الشقجية بذكل حيازة نقجية أو إيجاع، وذلظ بشاًء عمى شمب مغ البشظ 

لبشػك التجارية مغ الحداب السخكدي العخاقي ، واشتخط القانػن عجم إمكانية سحب ا
االحتياشي وفي حال عجد البشظ عغ حفع أدنى حج مدسػح مغ االحتياشي سيتع 

 فخض غخامة عميو مغ قبل البشظ السخكدي بشدبة فائجة محجدة.
 آخر حل لإلقراض:  -3

( مغ القانػن الدابق، فإن البشظ السخكدي العخاقي يسكغ أن 10السادة ) وفقاً 
يكػن الحل األخيخ أمام السرارف الخاصة لالقتخاض مشو، وتتع ىحه العسمية وفق 

 بخنامج يحجده البشظ السخكدي العخاقي. ويذتخط لتصبيق ىحه السادة حالتيغ: 
يدتصيع السرخف تقجيع ضسانات مالئسة، وأن يكػن القخض بسثابة تحديغ  أن ( أ

 لمديػلة.

أن يكػن القخض ضخوريًا لمحفاظ عمى استقخار الشطام االقترادي. كسا اشتخشت  ( ب
 السادة أن يقػم وزيخ السالية بتػقيع مػافقة خصية لتأميغ تدجيج القخض.

اقتراديًا متجرجًا إلى حج  وفي ضل ىحه الدياسة الشقجية شيج العخاق تحدشاً    
مؤشخات  6066ما ، وقج سجمت  السؤشخات االقترادية في العخاق في حمػل عام 

اقترادية إيجابية وفق وزارة السالية العخاقية متػقعًة ارتفاع االحتياشات الشقجية لمبالد 
، وكحلظ تػقع صشجوق الشقج الجولي 6066 مميار دوالر بحمػل نياية 90 إلى أكثخ مغ

خالل العام الجاري ليكػن األعمى عخبيًا. ويعػد % 9.1 نسػ االقتراد العخاقي بشدبة
 ذلظ في رفع أسعار الشفط واإلدارة السالية الحكيسة التي رفعت االحتياشات العخاقية إلى

، بعج أن انخفزت احتياشات البالد مغ العسالت 6066مميار دوالر في نيدان  70
عشجما تدببت جائحة كػرونا في  6060 جًا في عاماألجشبية إلى مدتػى متجني ج

 .انخفاض سعخ الشفط عمى مدتػى العالع
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 الفرع الثاني
 التحديات التي تؾاجهها الدياسة الشقدية في العراؽ

تػاجو حالة كبح التزخع بػاسصة أدوات الدياسات الشقجية في االقتراد العخاقي 
. االستقخار االقترادي في البمجتحجيات اقترادية تتسثل بخمخمة معجالت الشسػ و 

فاليبػط السدمغ ألسعار الشفط بعج جائحة كػرونا وأزمات الخبيع العخبي والشفقات 
الستدايجة إلعادة تأىيل وإعسار السشاشق السحخرة والتخاجع في احتياشي البشظ السخكدي 

الشقجية  وسعخ الجيشار العخاقي، جسيعيا تحجيثات تشحر بالقمق فيسا إذا كانت الدياسات
ستدسخ في تأدية غخضيا وتحقيق التػازن في االقتراد العخاقي وتخفس مغ حالة 
التزخع السػجػدة بذكل دائع، وليذ فقط لسجة زمشية مؤقتة أو قريــخة، وقج أورد 

بعس التحجيات  6067محافع البشظ العخاقي في تقخيخ البشظ السخكدي العخاقي لعام 
 .(6067)إسساعيل، في االقتراد العخاقي كسا يمي التي تػاجييا الدياسة الشقجية 

وىي تحجيات تختبط الردمة األمشية متظمبات االستقرار االمشي كالدياسي:  (1
 باألزمات األمشية التي تػالت عمى األراضي العخاقية .

وتتسثل ىحه التحجيات بدخعة نسػ الردمة السالية كالقدرة عمى ضساف االستقرار:  (6
%( في األعػام الدابقة لمتقخيخ ، إضافة إلى تزخع 69.1االنفاق العام الحي بمغ )

 التػضيف الحي أدى إلى تزخع حجع الخواتب وبالتالي زيادة االنفاق الحكػمي.

وتتثسل في تحديات السؾازنة بيؽ ميزاف السدفؾعات كإدارة االحتياطات األجشبية:  (1
الصمب الستسثل بالعسمة األجشبية ألن عجم قجرة البشظ السخكدي عمى التحكع في 

مرجره القصاع الخاص، وكحلظ عجم قجرة البشظ السخكدي عمى التحكع بالعخض ألن 
 مرجره االحتياشات االجشبية .

يزاف إلى ىحه التحجيات، التذػير اإلعالمي والتحميالت الدمبية التي تخمق 
عخاقية عمى إدارة مػاردىا حالة مغ الخػف واليمع، وتدامشيا مع ضعف قجرة الحكػمة ال

السالية، وتذتت ىحه السػارد في وحجات االنفاق الحكػمي حيث ذكخ التقخيخ الدابق أن 
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تخليػن ديشار تتػزع بحدابات مرخفية باسع مؤسدات القصاع  10ىشاك ما يديج عغ 
 العام. 

خ وفقًا إلحرائيات السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث في العخاق، يسكغ تسثيل سع
)السذيجاني ( بالذكل اآلتي 6009-6001صخف الجيشار العخاقي مقابل الجوالر بيغ )

 .(619–610،  6066وشعسة، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6009-6001(: سعخ صخف الجيشار العخاقي مقابل الجوالر بيغ )6ل )شك
يبيغ الذكل أن سعخ صخف الجيشار العخاقي قج تحدغ مقابل الجوالر األمخيكي بشدبة 

، 6009و 6009%( بيغ 6، وكحلظ بشدبة )6001و 6001%( بيغ عام 61)
لبشظ السخكدي ويسكغ تعميل ىحا التحدغ إلى نجاح الدياسة الشقجية التي اتبعيا ا

العخاقي، حيث عسل عمى بيع الجوالر بسداد يػمي بيجف دعع الجيشار العخاقي، وشخَح 
كسيات كبيخة مغ الشقج االجشبي في األسػاق السحميـــة ، ومع ذلظ استسخ التزخع 

( إلى استخجام سعخ 6001الشقجي باالرتفاع، مسا دفع البشظ السخكدي العخاقي عام )
دور وات تذغيمية لمحج مغ ضاىخ سيصخة الجوالر واالعتساد عمى الفائجة والرخف كأد

ال الشقجي لمحج مغ إشارة سعخ الفائجة التي اعتسجىا البشظ السخكدي ضسغ اليات االنتق
 السزاربات الصارئة في سػق الرخف وتقميز الزغػط التزخسية.
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( وفقًا 6009 - 6001( معجالت سعخ فائجة البشظ السخكدي )6ويسثل الذكل )
لسذيجاني وشعسة، )اإلحرائيات السجيخية العامة لإلحراء واألبحاث في العخاق 

6066). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( في البشظ السخكدي العخاقي6009-6001(: معجالت سعخ الفائجة )6شكل )
 

بذكل عام، يسكغ القػل أن الدياسة الشقجية لمعخاق حققت نجاحًا ندبيًا في 
تحدغ قيسة الجيشار العخاقي مقابل الجوالر االمخيكي، وأثبتت نجاحًا ممحػضًا في 

يا الحكػمة العخاقية في احتػاء ضاىخة التزخع باستخجام األدوات اإلجخاءات التي تبعت
 التذغيمية مسا ساعج في انخفاض ندبة التزخع والديصخة عمييا.

 السظمب الثاني
 الدياسة السالية في العراؽ

حقق مدار االنفاق الحكػمي في العخاق مدتػيات عالية بدبب الحخوب 
واألزمات االقترادية والدياسة التي تعخض ليا العخاق في العقػد األخيخ، فزاًل عغ 
العقػبات االقترادية التي أدت إلى ضعف كبيخ في حخكة التبادل التجاري وترجيخ 
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و، ويسكغ القػل أن الدياسة السالية الشفط، مسا أدى الى ضيػر التزخع وارتفاع معجالت
في العخاق تعسل بذكل ججي عمى تحقيق التػازن االقترادي مغ خالل تحقيق أعمى 
فاعمية في التأثيخ عمى الشذاط االقترادي والديصخة عمى السذكالت االقترادية 

 السختمفة بػاسصة أدواتيا التي سبق ذكخىا وفق ما سيتع ذكخه في ىحا السصمب. 
 األكؿ الفرع

 دكر الدياسة السالية في االقتراد العراقي 
تػالت األزمات عمى العخاق بجًء مغ حاالت االقتخاض مغ البشظ السخكدي الحي 

والديصخة  6001سبب عجد في السػازنة العامة، ثع الحخب األمخيكية عمى العخاق عام 
ى معجالت عمى خيخات العخاق، ورغع محاولة البشظ السخكدي العخاقي الديصخة عم

%( مغ نفقات  70-10التزخع ، عسل البشظ السخكدي العخاقي عمى تدجيج حػالي )
الحكػمة الجاخمية بالجيشار العخاقي عغ شخيق مبادلة الجيشار العخاقي بالجوالر األمخيكي. 
إال أن لجػء الحكػمة إلى التسػيل بالجيغ أدى إلى استسخار العجد وعجم قجرة العخاق 

ومع تعخض العخاق ألزمات أمشية داخل الجولة كغيخىا مغ البمجان  عمى كبح التزخع.
باعتباره مرجر  6060الشامية العخبية، وتأثخىا الكبيخ بانخفاض سعخ الشفط عام 

الجخل األساسي فييا، سعت الحكػمة إلى تحقيق نقمة نػعية لمػصػل إلى التػازن 
شأنيا أن تكخس دور  االقترادي، حيث أصجر البشظ السخكدي عجة قػانيغ كان مغ

البشظ السخكدي في إدارة سياستو الشقجية بذكل مدتقل، وكان مغ أبخز ما صجر ىػ 
قخار إصجار الدشجات الخديشة وبيعيا لمبشػك التجارية وأسػاق األوراق السالية. عسمت 
ىحه الدياسة عمى خفس معجالت التزخع كػنيا تعسل عمى خفس معجالت العخض 

 .)المصيف وخسيذ، د.ت(الذخائية مغ أيجي األفخاد إلى الحكػمة  الشقجي، وتشقل القػة
( لجراسة أثخ الدياسة السالية في 6061وفي دراسة قامت بيا )عالوي، 

فيس معجل التزخع االقترادي في العخاق وججت أن الشسػذج الكياسي السقجر تخ
لإليخادات الزخيبية أثبت أن ىحه اإليخادات تسثل دورًا كبيخًا في التأثيخ عمى معجالت 
التزخع مغ خالل التفاعل اإليجابي بيشيسا، عمى عكذ تأثيخ أداة الشفقات العامة 
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لزعف، وليحا فإن ىشاك ضخورة حتسية لتفعيل والجيغ العام الجاخمي التي اتدست با
 .(6061)عالوي، دور ىحه األدوات لمحج مغ التزخع االقترادي العخاقي 

وعمى ما سبق، فإن نجاح الدياسة السالية في العخاق عسمية شػيمة األمج تقػم 
عمى تحقيق فائس كبيخ مغ اإلنتاج وبالسقابل زيادة في شمب، وتػضيف األمػال 
الشاتجة في االستثسارات السشاسبة، ولحلظ يسكغ القػل أن االقتراد العخاقي مازال 

الػعي بتػضيف أدوات الدياسة السالية بسا يخجم عجمة تقميز  بحاجة إلى مديج مغ
حجع التزخع، وبالتالي تحقيق التػازن االقترادي العخاقي. ويشاقر الفخع الثاني بعس 

 االقتخاحات لتحقيق ذلظ.
 الفرع الثاني

 الدياسة السالية في العراؽ ركيفية تظؾي
ساسيًا في تحقيق استقخار ألن تصبيق الدياسة السالية في العخاق يمعب دورًا أ

في الػضع االقترادي، وألن فاعميتيا تتخكد في محػر التأثيخ عمى الشذاط 
كان االقترادي، وتحقيق حخكة عالية مغ العخض والصمب واإلنتاج الشقجي العالي، 

البج مغ الكيام بعجة محاوالت لتصػيخ الدياسة السالية لمػصػل الى القجرة الزخورية 
ل تعديد أثخ ادوات الدياسة السالية في الحج مغ التزخع االقترادي والكافية مغ اج

 .(6061)عالوي،  ومغ اىع ىحه السحاوالت ىي
 عيل دكر الدياسة الزريبية: تف -أكالا 

 وذلظ مغ خالل: 
 محاربة التيخب الزخيبي والقزاء عمى الفداد. (6

 زيادة الػعي الزخيبي. (6

 إصجار التذخيعات التي مغ شأنيا تػسيع نصاق الزخائب والحج مغ التيخب الزخيبي. (1

 سياسة االتفاقيات:  -ثانياا 
 وذلظ مغ خالل: 

 ية والرشاعية الخارجية.إعصاء ندبة كبيخة لالستثسارات الدراع (6
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 تخفيس نفقات االستيالك وحجع االنفاق العام، ودمج الػزارات والييئات. (6

 االقتراض الداخمي:  -ثالثاا 
 وذلظ مغ خالل: 

 إصجار سشجات بفػائج مشاسبة. (6

 نذخ الػعي االدخاري لجى السؤسدات. (6

 فخض رسػم عمى الخجمات التخفييية. (1

نجج مسا سبق أن الدياسة الشقجية والسالية مشطػمة متخابصة مغ أدوات التػازن 
االقترادي، تعسل كل مشيسا عمى محػر لتحقيق أىجاف العخاق في كبح التزخع 
بحيث تبشى الدياستيغ عمى التػافق التػسع الشقجي ليتػافق مع حاجة االقتراد العخاقي 

اق مغ نجاح الدياسة السالية بجراسة تػافق ، ويتأكج السحممػن االقتراديػن في العخ 
اإليخادات العامة مع الػاقع االقترادي العخاقي، ويتأكجون مغ نجاح الدياسة الشقجية 
بتػافق العخض الشقجي مع الصمب الشقجي. وبتػافق ىاتيغ الدياستيغ يتحقق التػازن 

 االقترادي العخاقي وتختفي ضاىخة التزخع الشقجي في العخاق.
ان فعالية دور الدياسة السالية والدياسة الشقجية في كبح  جعمى ذلظ نج وبشاءاَ 

التزخع االقترادي العخاقي، فزاَل عغ التأثيخ اإليجابي لقخارات البشظ السخكدي 
السختبصة بتصبيق قخارات وسياسات مالية ونقجية ناجحة ، كل ذلظ ساعج عمى قمب 

لػششية العخاقية مقابل الجوالر األمخيكي، الػضع االقترادي العخاقي ورفع قيسة العسمة ا
وكحلظ بتػافق العخض الشقجي مع الصمب الشقجي، ورفع اإليخادات العامة لالقتراد 

 العخاقي. 
وىشا يؤكج السحممػن ضخورة التػافق والسػازنة بيغ الدياستيغ السالية والشقجية،  

لستقجمة لتحقيق اليجف واستخجام األدوات التي تالئع كل مغ الجول الشامية والجول ا
السقرػد مشيا، والسيسا في حال استخجام ىحه االستخاتيجيات االقترادية في تقميز 

 حجع التزخع السالي لمجولة.
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 الخاتسػػػػػػػػػػػة
  االستشتاجات: 

تؤدي أدوات الدياسة السالية والشقجية دورًا كبيخًا في الحج مغ ضاىخة التزخع  -6
 عمى محاور العخض والصمب.االقترادي مغ خالل التأثيخ 

عسمت األزمات األمشية والحخوب عاماًل أساسيًا في تفاقع التزخع االقترادي  -6
 العخاقي، وحالت دون نجاح الدياسات الستخحة لمحج مشو.

وكان  6009التجابيخ العخاقية في الحج مغ التزخع االقترادي بعج عام  نجحت -1
 العامل األساسي في ذلظ ىػ الدياسة الشقجية الشاجحة والسجروسة.

لع تعِط الحكػمات العخاقية األىسية الكافية لجور الدياسة السالية وأدواتيا في الحج  -1
 مغ التزخع االقترادي في البالد.

بية كأداة مغ أدوات الدياسة السالية دورًا ممحػضًا في لعبت اإليخادات الزخي -1
 تخفيس ندبة التزخع االقترادي في العخاق.

  السقترحات: 
اتخاذ اإلجخاءات والتجابيخ الػقائية التي تتدع بالسخونة في تخفيس التزخع  -6

فخض العقػبات عمى البشػك التي و  تشطيع االئتسان االستيالكياالقترادي، مثل 
 .ندبة االحتياشي الشقجي، وكحلظ ات غيخ مالئسةتشتيج مسارس

االستفادة مغ تجارب الجول الستقجمة في وضع الدياسات الشقجية والسالية لمحج  -6
 مغ ضاىخة التزخع االقترادي.

مشح فخص أوسع لمقصاع الخاص والذخكات السدتثسخة في تدييل نذػء رؤوس  -1
 الجولة. االمػال وضسان مذاركتيا في مكافحة التزخع الشقجي في

الكيام بسديج مغ الجراسات حػل أثخ الدياستان السالية والشقجية عمى مكافحة  -1
 التزخع السيسا في الجول الشامية.
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 السػػػالحق: 
 تانخفاض االحتياشياقة بيغ قيسة الرادرات الشفصية وتخاكع أو ال: الع(1ممحق )
 الجولية.
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 األجشبية في االقتراد العخاقيسعخ الرخف ومبيعات العسمة (: 6ممحق )
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