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 المستخلص

مما اثرك  1980بساااااح ال رالت ال ض تاماااااا م   عا   2003عانى العراق من مشااااااخ الات هيك ية قةل عاخ عا  

بصااة م مااةاارم عقى بعم المتةااراك ايع صاااا ل الم اا ال اي  الم قض ايلمالض الالمةامنل العامل   ثقم الا   من 

لعامل . اما يايض ايمةل الا   من اةع مةماااااااة  فرماااااااةل اع ي اب عهعل بةن ال اي  الم قض ايلمالض الالمةامنل ا

م قض ايلمالض اليض ال اي  ال ،ال ض لاا اال  ااةر فض ايع صاا العراعضبد اسل ايم المتةراك ايع صاا ل الد اسل  ا م 

.  ادف الا   بالد لل ايساااال ال ااد من  ااا ل مجمخ ال شااااال ايع صااااال فض الاقد ال ض يتثر عقىالالمةامنل العامل 

 -:ل من ايس   الاك الال ة ةاك م اا( ية خ الا   الى لمق2018-1990لفرمةل . اما ام دك حدالا الا   لقمدم )ا

ي اااب عهعاال مااااةااااااارم بةن ال اااي  الم قض ايلمااالض الالمةامناال العاااماال فض العراق ار يع مااد المةامناال عقى ا راا .  1

 .لقثاعاك الم ةنه لهع صاا الةال ضا

 اا عقى القثا  ال فثض بش خ مااةر .م اي  الم قض ايلمالض بساح ايع فض ية خ الي اب تقخ الامح .  2

اااك ايترى ايع ماا عقى اي راااك ال فثةل االع اي ر ي اب تقخ الاماااااااح فض ية خ المةامنل العامل بسااااااااح.  3

 .لققثاعاك ايع صاا ل

 

 اي راااك العامل ،ال فقاك العامل ،المةمانل العامل ،ال اي  الم قض ايلمالضالكلمات المفتاحية : 

 

 

 

 

Analysis of the Structure of GDP and the General Budget in Iraq for the Duration 

(1990-2018) 

Ali Khairallah Nasser Hussein 1   ,    Prof. Dr. Rahman Hassan Ali Al-Musawi 2 

 

 

Abstract 

Iraq suffered from problems and structural imbalances before 2003 due to the wars it has 

fought since 1980, which directly affected some economic indicators, including GDP and 

the general budget, based on the assumption that there is a relationship between GDP and 

the general budget. The importance of the research also comes from the fact that the subject 

of the study is concerned with the study of the most important economic indicators, which 

have a major role in the Iraqi economy, namely gdp and the general budget, which affect 

the overall economic activity in the country. The research is primarily aimed at verifying 

the validity of the hypothesis. The limits of the research were extended for a period (1990-

2018) the research reached a number of conclusions and recommendations, including: 

1. There is a direct relationship between GDP and the general budget in Iraq, as the 

budget depends on the income of the sectors that make up the national economy. 

2. There is a clear imbalance in the structure of GDP due to the direct damage to the 

oil sector. 

3. There is a clear imbalance in the structure of the general budget due to dependence 

on oil revenues without other revenues for the economic sectors. 

 

Keywords : GDP, public budget, overheads, public revenues 

 انتساب الباحثين
اقةل اياا م الايع صاا، لامعل الاسط،  2،1

 52001 الاسط، ،العراق

                          
1 alikhralla313@gmail.com  
2 rah_has@yahoo.com 

 

 
   المؤلف المراسل 1

 

 معلومات البحث

  2022حز راع  تأريخ النشر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiliation of Authors 
1،2 College of Administration 

and Economic, University of 

Wasit, Iraq, Wasit, 52001   

 

 
1 alikhralla313@gmail.com  
2 rah_has@yahoo.com 

 

 
1 Corresponding Author 

 

 

Paper Info. 

Published:  June 2022 

 

 

 

 

 مجـلــة كليـــة الكــوت الجـامعـــة للعلـوم اإلنسانيـة
ISSN (E) : 2707 – 5648      II      ISSN (P) : 2707 – 563X    

www.kutcollegejournal1.alkutcollege.edu.iq 

  2022حزيران  ،   1  ،  العدد  3  المجلد

mailto:alikhralla313@gmail.com
mailto:rah_has@yahoo.com
mailto:alikhralla313@gmail.com
mailto:rah_has@yahoo.com


 

 
110 

 

 121 - 109  ، 2022حزيران   ، 1العدد  ، 3 المجلد ........تحليل هيكل  –علي و رحمن  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 المقدمة

اانت عمقل الال ةل  لق داالل الي ظى بالقاةل العا  إر يعد ال قةا أاام

أّما فض ظخ اينف اح ايع صاال ال ل يعةشه ايع صاااك  ،ااتخ الاقد

العالمةل، اليشااااااابق العهعاك ايع صاااااااا ل الداللةل الا يفا  معديك 

ال ااال ال جا ل اليعدا العمهك الم دااللل، فقد اساااااا قز  اللةا  لةل 

الاماااااا ل   م من تهلاا يقةةم اخ عمقل من العمهك الم دااللل يجا  

ال ثقم عقى ياا   ايلةاال يساااااامةاال سااااااعر باااعض العمهك ارترى، 

 الصرف.

إّع العراق من الاقداع ال امةل العد عانى اع صاااااااا  من أمماك حاام  

أاك إلى ات هيك ااةرم فض ال ةامناك ال قةل؛ ن جت عن ال رالت 

 القرع يسااااعة ةاك مثقع م   اع صاااااا  يعرض فقد ،ال ض تاماااااا

 ااتقةل لصادماك ن ةجل الجامح؛ من ال ضامم مةلاك إلى الماماض

يائقل  نقد ل ا قل ماااااا  الصاااااادماك يقق مع الاع رع ، لالتا لة

 مرغةت غةر تز  ا   العراعض الد  ا  فااك ايع صاااااا، فض لق داالل

 امز ن ارل اةل بالعمهك  مةخ لهح فاظ الجماة  لعقت القةمل

 ال قدل الي د دا   اإلحهل ظايرم ااةر بشااا خ ي امت إر لققةمل، بد خ

 بايسا قرا ؛ ي سام ي ال قدل الثقح االل فأ اا ت الداللر ، ظايرم

 مع لهع صااااا ال ضاااممةل الظايرم فض ال ج   ب الل بسااااح يأثريا

 اليعثر السااااااةاساااااال يقق الظايرم، باساااااا مرا  ل ال  ا اك ي امض

 ال صااادل فض اال يا أت  من مفا اااقاا من ال ثةر فض ايع صااااا ل

فضااااه  عن  ال قةقض، القثا  أااء اليدنض المااااع  الظايرم ، ل قق

 إلى أاى رلق العراعةل، اخ المالةل الساااةق الماااع  م دالا ل رلق

 عجزيا المن ثم ال قدل، ايس قرا  ي قةم عن ال قد ل السةاسل عجز

 أما  العراعض  ااااارف الد  ا  ساااااعر يدية  الساااااةثرم عقى عن

 ارمر  ض. الدالي 

 

 مشكلة الدراسة

 عانض ايع صاااااااا العراعض من مشااااااااخ الات هيك ية قةل م   عا  

ةل عقى الةاعع ايع صااااااااال البعم  1980 اثرك بصااااااة م سااااااقا

المتةراك ايع صاا ل م اا ال اي  الم قض ايلمالض المةامنل العامل 

 . 

 أهمية الدراسة

يسااااا مد ي   الد اسااااال أيمة اا من ايي ما  الم زا د لااحثض العقماء 

بد اسااااال مةماااااة  العهعل بةن ال اي  المق ض ايلمالض ايع صااااااا 

الالمةامنل العامل، ل لق فإع أيمةل ي   الد اسااااااال ي من فض معرفل 

 ية خ اخ من ال اي  الم قض ايلمالض الالمةامنل العامل .

 

 

 فرضية الدراسة

ي ثقم الد اساال من فرمااةل مفاايا اع اللةا المشااااخ الايت هيك 

ةل يتثر فض المتةاااااا اا ال اي  الم قض   لراك ايع صاااااااااالاة ق الم 

 ايلمالض الالمةامنل العامل .

 

 هدف الدراسة

يادف الد اسل إلى فام الي قةخ العهعل   بةن ال اي  الم قض ايلمالض 

الالمةامناال العاااماال فض العراق من تهل يةظة  أسااااااقةت ال  قةااخ 

 الة فض .

 

 منهج الدراسة

تهل لمع الاةاااانااااك  يم ايع مااااا الم ا  ال  قةقض الة اااااافض من

الما اااااال بال اي  الم قض ايلمال الالمةامنل العامل الي قةقاا؛   من 

 تهل ايع ماا عقى أُسس ال ظر ل ايع صاا ل.  

  

  

 المبحث االول

 هيكل الناتج المحلي االجمالي والموازنة العامة في العراق

  اوالً : الناتج المحلي االجمالي

لدالل ال فثةال  قجتالع إلى يقسااااااةم ال ااي  العاد د من الاااحثةن فض  ا

نةعةن: إْر  ضاااااام ايالل القثا  ال فثض بة ما  الم قض اإللمالض إلى

الثانض  ساااااا اعد م ه ال فط ال ساااااامى بال اي  الم قض اإللمالض غةر 

ال فثض، الإَع الادف من رلق ية الةعةف عقى ال غةراك ال ض ي شااا  

خ لدال  ال فط فض فض ال اي ، م صاااة  ن ب لق ال ضاااايل ال ل   صااا

فضه  عن أع العائد ال ل  ،المس قاخ باف رامه من المةا ا ال امال

 ااأيض م ااه   عةن بقةى تااا و ال اادالا، الل ن فض العراق ي  ةلااد 

اا  ال فط؛ الالما انه  عد المصاااااااد  الةحةد  مار  يساااااا ث اء إساااااا

اال ا  فعاّي  فض المةامنل ال  ةمةل   تاللهح ةاالةاك يقر اا  الال ل 

الا لق فض مةزاع المدفةعاك الب ةا  الي   اقاا م غةراك متثرم فض 

أساااااعا  الصااااارف، المن ثم اإل راااك ال ض أثرك اليتثر فض ساااااعر 

 ( 2020 ،. )احمد ابر اض  الصرف اللمدا الة قل

 

 (2002-1990المدة االولى: الناتج المحلي االجمالي للمدة )

ناك الجادالل ) هحظ من   ( اع ال ااي  الم قض ايلماالض تهل 1بةاا

ال عزى ي ا ال رالع  ،( فض حالل ي ب ت الامااح1994-1990المدم )

 1990فض ال اي  الى العقةباك ايع صاا ل ال ض عصفت بالاها عا  

ن ةجااال لقةاااا  العراق بغزال ال ة ااات مماااا يرياااح عقى رلاااق فرض 

( ااتااخ 661لمرعم )العقةبااااك الاااداللةااال الفم عرا  مجقس ايمن ا
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الي ا ما أاى الى أ قاف  ،العراق فض االامل ال صااااااا  ايع صاااااااال

لزئةا  اانت اين الةل م اا  ال ل اقةا  أمعظم الم شاااااااصك ايع صااااااااا

ارمر ال ل أفضااااااى الى اساااااا  فاا المةا ا المالةل لقداللل  ،الالمدمةل

( 29711.1إْر أنمفم ال اااي  الم قض من ) ،الياااد م لقا ى ال   ةاال

 1991( مقةةع ا  ااا  عااا  10682الى ) 1990مقةةع ا  ااا  عااا  

بعد رلق عاا ال اي   ،1991%( لعا  64-الب ساااال نمة ساااالال بقغت )

الى  1992( مقةةع ا  ااا  عااا  14163.5لهما اااا إْر أمااا من )

سال نمة بقغت فض م ةسط  1994( مقةةع ا  ا  عا  19146.9) الب 

 %( . 0.6المدم )

 

 )مليون دينار(( 2002-1990) الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للمدة:  (1الجدول )

 نسبة النمو الناتج المحلي االجمالي السنوات

1990 29711.1 - 

1991 10682 -64 

1992 14163.5 32.5 

1993 18453.6 30.2 

1994 19146.9 3.7 

 0.6 18431.42 المتوسط

1995 19571.2 2.2 

1996 21728.1 11 

1997 26342.7 21.2 

1998 35525 34.8 

 17.3 25791.75 المتوسط

1999 41771.1 17.5 

2000 42358.6 1.4 

2001 43335.1 2.3 

2002 40344.9 -6.9 

 3.6 41952.4 المتوسط

 حصائةل الس ة ل ، لس ةاك م فرعل : الما م ال مثةط  ، الجاام المرازل لإلحصاء ، المجمةعل اإل عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد  :

 

الل ن بعد رلق عاا ال اي  الم قض لةسااااجخ نساااااا  مريفعل الرلق تهل 

ففض تهل ي   المدم العع العراق عقى ايفاعةل  ،(1998-1995المدم )

مع ارمم الم  دم ي   اييفاعةل اياحت لقعراق فر ل بةع ال فط مقابخ 

ال ل ( 986ال رتةص له ب ة  د الساااااقع الرئةساااااةل بمةلح القرا  )

ْن ثَّم عا  العراق    ضاااااامن ) برنام  ال فط مقابخ الغ اء الالدالاء( المم

( مقةا  االي  امر  ض عقى 2عةم ه )اخ مدم سا ل أةاار ب صاد ر ما 

فاق عقى ال الاك  ئداك ي ا ال صاااااااد ر ن ة اإلن أْع  ساااااا عمخ عا

إْر  1996اينسااانةل الرئةساال، الفعقةا  فإّع ي ا القرا  عد الام فض عا  

بدأ العراق ب صد ر ال فط عقى الفم ما يَم المةافقل عقةه، الال رتةص 

االي  بشاارال الاقاء  ( مقةا 5.26له بز اام الصاااا اك ل صااخ إلى )

سانةل، بعد رلق عد  عقى  رف العةائد ال فثةل عقى ايح ةالاك اين

بقرا  من ا ةاع ارمن البشاااااارالال إنفاق  1999ُ فع ي ا القةد عا  

 .م دالام العد يَّم اييفاق عقةاا مع العراق

الى  1995( مقةةع ا  اااا  عاااا  19571.2إْر ا يفع ال ااااي  من ) 

فةمااا بقغاات عةماال ال اااي  فض  ،1998ا  ( مقةةع ا  ااا  عاا35525)

( مقةةع ا  ا  الب سااال نمة ساا ةل بقغت 25791.75م ةسااط المدم )

البالرلة  الى بةاناك الجدالل الساااااابم المن  ،%( لقمدم راياا17.3)

( نجد اع عةمل ال اي  فض حالل ا يفا  مساا مر فمهل المدم 1الشاا خ )

ا  ا  اليض  ( مقةةع43335.1بقغ ال اي  الم قض ) 1999-2002))

فةما بقغ م ةساااااط ال مة السااااا ةل لق اي   ،اعقى عةمل تهل ي   المدم

مما  ،( مقةةع ا  ا 41952.4%( البقةمل بقغت فض الم ةسااط )3.6)

سااااام   ضااااح ل ا إّع برنام  ال فط مقابخ الغ اء عد أاى إلى ي ساااان 
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اما  (2013 ،)أحمد ابر اض عقض  ،نساض فض المتةراك ايع صاا ل

 .(1ية مةمح فض الش خ )

 

( 2002-1990) الناتج المحلي اإلجمالي للمدة:  (1الشكل )

 

 ( 1) بةاناك الجدالل عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 (2018-2003المدة الثانية: الناتج المحلي االجمالي للمدة )

الإالاحل ال ظا  السااابم، فقد ايم   الاح هلاابعد السااةثرم عقى بغداا 

عا  1483مجقس ارمن القرا  ) ل ل أمضااااااى برفع  2003( فض  ا

إلى سااااااقثل العقةباك ايع صاااااااا ل عن الاقد، ثم ي فقت إاا م الداللل 

ال ض الالات العد د من ال  د اك ا يسااامت اراللى ايئ هف المتع ل 

اع صاااااااا الاقد من سااااااةثرم القثا  العا  مقابخ يغةةر  إلى ب  ر ر 

الا ضاااااا  يشاااااجةع القثا  الما  يجا   ،اع صااااااا الساااااةق المف ةح

ْن ثَُم ب اء ار ااع ايع صااااا ل م أثرا  ب لق بعقةا من  ،ايسااا ثما  المم

المشااا هك ال راامةل البعدا ااةر من القرا اك الاي اااهحاك عقى 

ل، إْر نشايد من تهل بةاناك الجدالل المس ةى ال  ظةمض الايع صاا

لقةمل ال اي  الم قض تهل مدم  االاماااااا  ا( ا يفاع2( الالشاااااا خ )2)

ّع ال اي  الم قض بقغ أ( نجد 2007-2003إْر تهل المدم ) ،الد اساااال

ّع ي   القةمل الم مفضاااااال أال ،2003( مقةةع ا  ا  عا  26990.4)

ل ال ض سااااك فض عائدم الى ال رال فض ايالمااا  ارم ةل الالعساا ر 

ممااا يريااح عقةاااا من ياادمةر لقا ى ال   ةاال العجزا   ،الاها  ناا اب

الاماا ا  فض مسااايمل بقةل القثاعاك من ألخ  فع ال مة ايع صاااال 

الل ن بعد رلق عاا ال اي  له يفا  بشااااا خ ااةر إْر بقغت عةم هُ  ،لقاقد

إّع ياا ا اي يفااا  فض عةم  .2007( مقةةع ا  ااا  عااا  48510.6)

مدم  عةا إلى اينف اح ايع صااااااااال )السااااااةق ال ي   ال  اي  تهل 

فةما بقغت نساااال  ،المف ةح( أل  فع ال صاااا  ايع صااااال عن الاقد

%(. اما تهل المدم 7.4ال مة لق اي  الم قض تهل م ةسااااااط المدم )

لق ااااي  الم قض  امساااااا مر ا جاااد ي ااااب ا يفااااعاااف( 2008-2012)

إلى  2008مقةةع ا  اا  عاا   51716.6)إْر ا يفع من ) ،اإللماالض

ال ال مة  ،2012( مقةةع ا  ا  عا  71680.8) ما ا يفعت نساااااا فة

ال عزى  ،2012( عا  %12.6الى ) 2008%( عا  6.6لق اي  من )

الا لق ا يفا  فض اسعا   ،ي ا اي يفا  الى ي سن ايالما  ايم ةل

مقةةع  1076.9)ال فط تهل ي   المدا إر بقغ سااااااعر ال فط الما  )

فةمااا بقغاات عةماال ال اااي  فض م ةسااااااط الماادم  ، 2012برمةااخ لعااا  

( مقةةع ا  ااا  الب سااااااااال نمة بقغ فض م ةسااااااط الماادم 59904.1)

  .(2012 ،)ال قر ر ايع صاال الس ةل  %(.8.1)
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 )مليون دينار(( 2018-2003)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للمدة :  (2الجدول )

 نسبة النمو الناتج المحلي االجمالي السنوات

2003 26990.4 -33.1 

2004 41607.8 54.1 

2005 43438.8 4.4 

2006 47851.4 10.2 

2007 48510.6 1.4 

 7.4 41679.8 المتوسط

2008 51716.6 6.6 

2009 54721.2 5.8 

2010 57751.6 5.5 

2011 63650.4 10.2 

2012 71680.8 12.6 

 8.14 59904.12 المتوسط

2013 75658.8 5.5 

2014 72736.2 -3.8 

2015 70917.7 -2.5 

2016 75385.7 6.3 

2017 76139.5 1 

2018   

 1.3 74167.6 المتوسط

 اإلحصائةل الس ة ل، لس ةاك م فرعل .: الما م ال مثةط ، الجاام المرازل لإلحصاء، المجمةعل عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد :

 

ح ى   ةع بةن الاقداع المزايرم ن ةجل  اافل اع الاقد  م قق المقةماك

ايمر ال ل افع بالساااةاسااال  ،ام هاه مةا ا الاةعةل اخ ال فط الالمةا 

ال ض   2013-2017ايسااااا ثما  ل الى الماااااع تثل ال  مةل الةال ةل

القاةل المتعت ب الل اساا مرا  ل ايع صاااا من الخ م اام  اعت الى

ان الةل العراق من معدل ال فط الم    ال اااااااا ايه من الخ يعز ز 

المراز المااالض لقعراق باادافع ال مة ااخ ل مة الال  مةاال البرام  إعاااام 

 ايعما .

( نهحظ اع عةمل ال اي  الم قض 2ع د الرلة  الى بةاناك الجدالل ) 

إْر بقغت عةمل ال اي   ،يفاالك الفة  بةن ا يفا  الياةالايلمالض فض 

ْن ثَُم عاا لة مفم  2013( مقةةع ا  ا  عا  75658.8الم قض ) المم

ّع يااا ا أال ،( مقةةع ا  اااا 72736.2بقةمااال بقغااات ) 2014عاااا  

اينمفاااض فض ال اااي  الم قض  عةا الى ال  ااد اااك ايع صاااااااااا اال 

اك الم قةل الاإلعقةمةل مساااا ة الا الاقد عقى االالسااااةاسااااةل ال ض الالا

إْر إّع ارالمااا  غةر المساا قرم لقسااةاساال الم قةل؛ اليرال  ،الالعالمةل

الةمااااااع ارم ض الالعمقةاك العساااااا ر ل ال ض عا  باا العراق ايجا  

ال ض يةالااادك فض ثهن من لمجاااامةع اي ياااابةااال )ي ظةم ااع ( ا

ةلالم ا ةل ،فظاك عراع  الا لق ،ال ض عمدك الى يدمةر الا ى ال   

فضاااه  عن الااةال السااار ع فض  ،الساااةثرم عقى أيم ال قةل ال فثةل

الي ا ما أاى الى  ،2014إسااااااعا  ال فط العالمةل فض م  صاااااا  عا  

ن ةجل اع ماا اع صاااا الاقد  ،انمفاض عةائد الصاااا اك ال فثةل لقاقد

 ،عقى مصااااد  الاحد إل رااايه الم  ققل العد  ي ة ع مصاااااا  الدتخ

ْن ثَُم عاا لةسجخ   .2018عةم مريفعل تهل عا  المم
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 (2018-2003الناتج المحلي اإلجمالي للمدة ):  (2الشكل )

   

 (2بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 ثانياً: عرض النقد 

ا يفا  ارساااااعا   عقىإّع الز اام الشاااااد دم فض عرض ال قد يسااااافر 

ايمر الااا ل      ع اااه ياةال فض عةمااال العمقااال، اي اع  ،الم قةااال

ز اااام فض الالم عااامقةن فض سااااااةق العمهك ارل اةاال  ع قاادالع إّع 

عرض ال قد عمقةل م شااابال فض اثا يا لعمقةل ال ضاامم اي ارا اانت 

ةاال حاااام، الل ن من غةر ال  ماال  بط الز اااام بعااد ف رم ان ماااةاااااا

القرا اك الم عققل بأسااااعا  العمقل بشاااا خ مثقم بأ عا  عرض ال قد 

من االع ي د د ايجا  عا  لعرض ال قد يا ى عقةه مثخ ي   القرا اك 

 ،M3الي ا  جح ال فر م بةن عرض ال قد الما   ضاام هُ من مفاة  )

M2، M1الااييض : ،( الالسةةلل العامل- 

( ومكوناته في M1)الولى :عرض النقد بالمعنى الضييييييي المدة ا

  .(1990-2002العراق للمدة )

( M1( نجد أّع عرض ال قد )3الع د الرلة  الى بةاناك الجدالل ) 

مقةةع ا  ا  عا  (15359.3)إْر بقغ عرض ال قد ،ااةر فض ي ساااااان

ا  ا   ( مقةةع13412.3فةما بقغ  افض العمقل فض ال داالل ) ،1990

أّما عةمل الةاائع الجا  ل  ،%(87.3)الب ساااااال من عرض ال قد بقغت

الب سال من عرض ال قد  ،العا  ( مقةةع ا  ا  ل اك1947فقد بقغت )

 1991عا  %(11.3)%( العد يرالعت ي   ال ساااال الى12.7)بقغت

حةل  ك م شاااائملع سااا ه من يةععالما 1991 ت//2بإحدان  مم أثر

ن ثُّم ساااااا ح الاائعام  المصاااااااا ف ال جا  لالاائع ايفراا لدى  المم

 .لإلى سةةل الي ة قاا

 

 (2002-1990عرض النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته في العراق للمدة ):  (3الجدول )

 السنوات
عرض النقد 

M1 

الودائع 

 الجارية

صافي العملة 

 في التداول

معدل نمو 

عرض النقد 

% 

العملة الى نسبة 

 عرض النقد%

نسبة الودائع 

الجارية الى 

عرض 

 النقد%

1990 15359.3 1947 13412.3 - 87.3 12.7 

1991 24670 2797 21873 60.6 88.7 11.3 

1992 43909 7888 36021 77.98 82 17.9 

1993 86430 19296 67134 96.83 77.7 22.3 

1994 238901 39456 199445 176.4 83.5 16.5 

1995 705064 120668 584396 36.22 82.9 17.1 

1996 960503 78887 881616 8.07 91.8 8.2 
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1997 1038097 108269 929828 30.22 89.6 10.4 

1998 1351876 159346 1192530 9.76 88.2 11.8 

1999 1483836 208816 1275020 16.44 85.9 14.1 

2000 1728006 253685 1474321 24.94 85.3 14.7 

2001 2159089 376398 1782691 39.57 82.6 17.4 

2002 3013601 449908 2563693 91.58 85.1 14.9 

س ةاك  ،أعداا مم قفل ، لال شرم الس ة ،المد ر ل العامل لإلحصاء الارب ان ،: الا ق المرازل العراعضعقىمن أعداا الااح  بايس  اا  -المصد  :

 م فرعل

 

قد ) 1993الفض عا   ( مقةةع M1( )86430بقغت عةمه عرض ال 

فةما ساااااجقت اه  من  ،%(69.8ا  ا  الب ساااااال نمة سااااا ةل بقغت )

( ال 67134 ااااافض العمقل فض ال داالل الالةاائع الجا  ل عةما  بقغت )

قد (19296 ( مقةةع ا  ا  ل اك العا  الب ساااااااح نمة من عرض ال 

البقض عرض ال قاااد فض ا يفاااا   ،%(22.3%( ال )77.7) بقغااات

( 960503مساااااا مر تهل الف راك الهحقل ح ى سااااااجخ ما عةم هُ )

أّما  ،%(8.1الب سااااااال نمة ساااااا ةل بقغت ) 1996مقةةع ا  ا  عا  

عةمل  اااااااافض العمقل فض ال داالل الالةاائع الجا  ل فقدك بقغت اه  

ال ةالض لااا اك ( مقةةع ا  اااا  عقى 881616( ال)(78887م اماااا 

ل خ من  افض الةاائع الجا  ل أّما فةما  مص ال سح المئة ل  ،العا 

الإع ي ا ال رالع فض نسااااااال  ،%(8.2%( ال )91.8سااااااجقت ) فقد

الةاائع الجا  ل عائد الى اينمفاض فض أسااااااعا  السااااااقع الالمدماك 

فضه  عن م اام فض نسال العمقل  ،ن ةجل ل ةعةع م ارم ال فايم الداللةل

 .(2010 ،)فهح حسن ار م  .M1رض ال قد الى ع

فض  امس مر ا( نجد ي اب ا يفاع3الع د الرلة  إلى بةاناك الجدالل)

الب سااااااال  2002( مقةةع ا  ا  عا  3013601عرض ال قد إْر بقغ )

ثاك  ،%(91.6نمة بقغات ) لق اي يفاا  الى لجةء السااااااق ال عةا ر

إلنفاق م ثقااك اى سااااااةاساااااال اإل اااااادا  ال قدل من الخ ال قد ل إل

 ،عائداك ال فطنض ن ةجل رحدان ال رت الانمفاض العسااا رل الالمد

إْر ااااع لق ةسااااااع ال اةر فض ايئ ماااع  (2007 ،)ثر ااا عاااد الرحةم 

ال  ةمض المقد  من الجاام المصاارفض من الخ يمة خ العجز المالض 

الا لق يةسااااع  ،لق  ةمل يأثةر ااةر فض ي امض عرض ال قد الم ااايه

فةما بقغت عةم الةاائع الجا  ل ال افض العمقل فض  ،فض القاعدم ال قد ل

( مقةةع ا  ا  عقى ال ةالض ل اك 2563693( ال)449908ال داالل )

قد ) ،المدم ال من عرض ال  اما فض  ،%(85.1%( ال)14.9الب ساااااا

  (.3) الش خ  عم

 

 (2002-1990النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته في العراق للمدة )عرض :  (3الشكل )

 

 (3المصد  : من إعداا الااح  بايس  اا الى بةاناك الجدالل )                    
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( ومكوناته في M1)لثانية: عرض النقد بالمعنى الضييييييي المدة ا

 (1990-2002العراق للمدة )

( نجد اع  اااافض العمقل فض ال داالل بقض 4بةاناك الجدالل )من تهل 

إْر بقغ عرض ال قااد  ،فض حااالاال ا يفااا  مساااااا مر تهل ياا   الماادم

الب ساااااااااال نمة بقغااات  2003( مقةةع ا  اااا  عاااا  5773601)

بة ما بقغت عةم اخ من الةاائع الجا  ل ال افض العمقل  ،%(75.77)

 نفساااااه قعا لا  ( مقةةع ا  4629794( ال )1143807فض ال داالل )

ال نمة بقغت ) بخ )19.8الب ساااااا جا  ل مقا %( 80.2%( لقةاائع ال

امااا عرض ال قد ح ى  2006الفض عا   ،لصافض العمقل فض ال داالل

( مقةةع ا  اااا  البمعااادل نمة سااااااا ةل بقغ 154600060بقغ )

الإّع ي ا اي يفا  ااع ن ةجل يس قهل الا ق المرازل  ،%(40.49)

عا   فه  ظائ جد د الُمرعم ) 2004فض أااء ال قانةع ال لح ال ( 56بمة

الا لق اساااا ادال العمقل الةال ةل القد مل بالعمقل الجد دم  ،2004لعا  

بة ما ا يفعت الةاائع  ،البمةا فاك عالةل اقاا أاك إلى ي ا اي يفا 

( مقةةع ا  ا  4491961الجا  ل يض ايترى السااااااجقت ما عةم ه )

 ،%(29.1ة من عرض ال قد )الب سال نم 2006لقةاائع الجا  ل عا  

( 10968099الال ال رايه لصااااااافض العمقل فض ال داالل إْر سااااااجخ )

 %(.65.5الب سال نمة من عرض ال قد بقغ ) نفسه قعا لمقةةع ا  ا  

اما تهل المدا الهحقل فقد ةاااادك ا يفاعاك مسااا مرم لعرض ال قد 

ن ةجاال ي يفااا  حجم ايح ةاااالاااك ايل اةاال لاادى الا ااق المرازل 

الا لق ا يفا  ال فقاك بشااقةاا  ، ضااا  يعد خ سااقم الرالايح ارلة الا

إْر ا يفع عرض  ،ايساااااا ثما  ل الالجا  ل فض المةامنل العامل لقداللل

( 51743489إلى ) 2007( مقةةع ا  ا  عا  7489467ال قد من )

ا فةماا ،%(20.7الب ساااااااال نمة بقغات ) 2010مقةةع ا  اا  عاا   أماّ

جقت نسااااااال نمة من العرض ال قدل  مص الةاائع الجا  ل فقد ساااااا

بة ما بقغْت نساااال نمة العمقل الم دااللل  ،2010%( عا  52.9بقغت )

 (.4) اما فض الش خ  عم ،نفسه قعا ل%( 47إلى عرض ال قد )

 

 (2018-2003عرض النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته في العراق للمدة ):  (4الجدول )

 السنوات
عرض النقد 

M1 

الودائع 

 الجارية

صافي العملة 

 في التداول

معدل نمو 

عرض النقد 

% 

نسبة العملة الى 

 عرض النقد%

نسبة الودائع 

الجارية الى 

 عرض النقد%

2003 5773601 1143807 4629794 75.77 80.2 19.8 

2004 10148626 2985681 7162945 12.32 70.6 29.4 

2005 11399125 2286288 9112837 35.62 79.9 20.1 

2006 15460060 4491961 10968099 40.49 70.9 29.1 

2007 21721167 7489467 14231700 29.78 65.5 34.5 

2008 28189934 9697432 18492502 32.31 65.6 34.4 

2009 37300030 15524351 21775679 38.72 58.4 41.6 

2010 51743489 27401297 24342192 20.73 47 52.9 

2011 62473929 34186568 28287361 2.01 45.3 54.7 

2012 63735871 33142224 27664278 2.01 43.4 51.9 

2013 73830964 38835511 34995453 15.8 47.4 52.6 

2014 72692448 36620855 36071593 -1.5 49.6 50.4 

2015 65435425 30580169 34855256 -9.9 53.3 46.7 

2016 70733027 28657797 42075230 8.1 59.5 40.5 

2017 71161551 30818242 40343309 0.6 56.7 43.3 

2018 77828984 37330917 40498067 9.4 52 47.9 

س ةاك  ،أعداا مم قفل ، لال شرم الس ة ،المد ر ل العامل لإلحصاء الارب ان ،من أعداا الااح  بايس  اا الى: الا ق المرازل العراعض -المصد  :

م فرعل
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ال ةي لعا   ،الام ا  لعرض ال قد اثَُم ةادك الس ةاك الهحقل ي امة

سقاةا  تهل  اإْر ةاد عرض ال قد يرالعا  الام ا السجخ نمة 2014

 الإع الساااااااح فض ي ا اينمفاض  عزى إلى ،%(1.5ي ا العا  بقغ )

السااااااجخ ما عةم هُ  ،يرالع نشااااااااال بعم القثاعاك ايع صااااااااا ل

بساااااااح انمفاض الةاائع  نفسااااااه قعا ل( مقةةع ا  ا  72692448)

فةما سااجقت العمقل  ،2013%( عةاسااا  مع عا  -5.7الجا  ل ب سااال )

أّما  ،2013%( مقابخ ما اانت عقةه عا  3.1الم دااللل ما نسااااااا هُ )

تهل الس ةاك الهحقل فقد ةاد عرض ال قد ي س ا  الام ا  اما فض 

( مقةةع ا  ا  77828984( إْر بقغ عرض ال قد )4بةاناك الجدالل )

فةما بقغت الةاائع الجا  ل  ،%(9.4الب ساااال نمة بقغت ) 2018عا  

الب ساااااال نمة من  نفساااااه قعا ل( مقةةع ا  ا  37330917ما عةم هُ )

فةما سجقت  افض العمقل فض ال داالل  ،%(47.9) عرض ال قد بقغت

( مقةةع ا  ا  الب سااااااال نمة من عرض ال قد 40498067ما عةم هُ )

الامااا  ،(2014 ،)ال قر ر ايع صااااااااال الساااااا ةل  %(52بقغااْت )

  . (4) مةمح فض الش خ  عم

 

 (2018-2003في العراق للمدة )عرض النقد بالمفهوم الضي  ومكوناته :  (4الشكل )

   

 (4بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 General budget structureثالثاً: هيكل الموازنة العامة 

بعااد أع يماات ا اسااااااال الا ةا لقمةامناال العاااماال البشااااااقةاااا ال فقاااك 

عقى  ة م عامل لقمراز المالض لقداللل  الاإل راااك ،  م   ا أع نق 

الرلق من تهل فائم المةامنل الصاااافض أال  اااافض عجز لقمةامنل 

 العامل الا لق المتةراك الم عققل باا .

 

 (2002-1990المدة األولى : هيكل الموازنة العامة للمدة )

( يةمااااح اع  ااااافض المةامنل 5( الالشاااا خ )5إع بةاناك الجدالل ) 

ن ةجل لقعقةباك  ،عجزا  تهل أغقح س ةاك الد اسلالعامل عد سجخ 

فض عجز المةامنل بقغ  اا يفاع 1991فقد ةاااااااد عا   ،ايع صاااااااا ل

( 6060.9-( مقةةع ا  ااا  مقااابااخ مااا ااااع عقةااه )13269-حةالض )

ْن ثَّم ةادك المراحخ الهحقل ا يفاعاك  ،1990مقةةع ا  ا  عا   المم

اإل راااك ال فثةاال ن ةجاال فض القةم المثققاال لقعجز بفعااخ ان ساااااااا  

ْت عقى الاقد ح ى يةعةع لم ارم ال فايم إْر بقغ  ،العقةباك ال ض فُرمااااَ

%( اليض نسال 62.3 افض المةامنل من ال اي  الم قض نمّةا  سقاةا )

ال هحظ اع نساااال يغثةل اإل راا  ،مريفعل إْرا ما عة نت مع ساااابق اا

 %( .24.2ْت )العا  إلى اإلنفاق العا  تهل ي   المدم بَقغ
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%نسبة العملة الى عرض النقد %نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد
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 () مليون دينار(2002-1990هيكل الموازنة العامة في العراق للمدة ):  (5الجدول )

 

 

 السنوات

 

 

 اإليراد العام

 

 

 اإلنفاق العام

 

 

 صافي الموازنة

نسبة صافي الموازنة  

 من الناتج )%(

نسبة تغطية اإليراد العام 

 العام )%(إلى اإلنفاق 

1990 8491.1 14554 -6062.9 -26.5 58.3 

1991 4228 17497 -13269 -62.3 24.2 

1992 5047 32883 -27836 -46.9 15.3 

1993 8997 68954 -59957 -42.7 13 

1994 25659 199442 -173783 -24.7 12.9 

1995 106986 690784 -583798 -30.1 15.56 

1996 178013 542542 -364529 -15.3 32.8 

1997 410537 605802 -195265 -1.9 67.8 

1998 520430 920501 -400071 -2.9 56.5 

1999 719065 1033552 -314487 -1.1 69.6 

2000 1133034 1498700 -365666 -0.9 75.6 

2001 1289246 2079727 -790481 -2.3 61.9 

2002 1971125 2518285 -547160 -1.6 78.3 

 : الما م المالةل العراعةل، المةامنل العامل العراعةل، اائرم المةامنل.عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد :

 الما م ال مثةط، الجاام ايحصائض المرازل، المجمةعل اإلحصائةل الس ة ل، رعداا مم قفل . -

 ل لألب ان الاإلحصاء، بغداا، أعداا مم قفل الا ق العراعض المرازل، ال شرم اإلحصائةل الس ة ل، المد ر ل العام -

 

 (2002-1990هيكل الموازنة العامة في العراق ):  (5الشكل )

 

 (5بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

أّما نساااااااح العجز ي   لم يساااااا مر الة ه  باي يفا  فساااااارعاع ما 

انمفضت ن ةجل لز اام اإل راااك ال فثةل الا لق م اام ال اي  الم قض 

%( 1.9-إْر انمفضااات نساااال العجز من ال اي  إلى) ،1994بعد عا  

فاق  ،1997تهل عا   ال يغثةل اإل راا لإلن فض حةن ا يفعت نساااااا
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ال خ العجز  2003الفض عا   ،العا  رايه%( تهل 67.8العا  إلى )

ن ةجااال ل رال  ،( مقةةع ا  اااا  4636200-إلى ر الياااه إْر بقغ )

فةما ةاااااادك نساااااال  ،ارالماااااا  ارم ةل الا لق يدمةر الا ى ال   ةل

يغثةااال اإل راا العاااا  إلى ال ااااي  انمفااااماااااااااا  مق ةظاااا  البَقغاااْت 

 .(2004 ،)عادال ر م اامخ ابة ياك %(.49.8)

 

 (2018-2003نية : الموازنة العامة للمدة )المدة الثا

إع ايع صاااااا العراعض ال ن من المدا السااااابقل ال ثةر من ال أثةراك 

صاا ل إْر لعق ه  س ةاك بعد  فع العقةباك ايع  سقاةل بقةت مم دم ل ال

 عانض ال ثةر من ارمماك ايع صاااااااا ل اليسااااااةما يقق الد ةع ال ض 

اا ا عا  ب عخ ال رالت ال ض  ما اعا ب م ه بف ظا  الساااااااابم، الي ا  ل 

القائمةن عقةه إلى القجةء إلى اعاام لداللل ي ا ايع صاااااااا مع االل 

ناال با  س  اااااا دالق ال قد الداللض الالا ق الداللض، البعد لمقل من 

الشرالال ال ض فرمت عقةه من ألخ ي قةم اإل هحاك ايع صاا ل 

م من ألخ معالجل ايت هل الاة قض اليسااااااةما فض لانح  فع الدع

 . فرااك الاثاعل ال مة  ةل الالةعةالاعم السقع ايساسةل مثخ م

فض  2003( يةماااح أع المةامناك ما بعد عا  6إّع بةاناك الجدالل )

مد بد لل ااةرم عقى  فا  الياةال مساااااا مر، إْر اانت يع  لل ا ي حا

اإل راااك ال فثةل فض يمة خ ال فقاك، إْر بقغ الفائم الس ةل فض عا  

( مقةةع ا  اا  الب ساااااااال يغثةال بَقغاْت 865248ماا عةم اه ) 2004

ثُّم أتاا  ياا ا الفااائم باااي يفااا  يااد  جةااا  ح ى بقغ  ،%(102.7)

الفةما بقغ  افض المةامنل  ، 2008( مقةةع ا  ا  عا  20848807)

الإع الساااااااح فض ي ا  ،%( ل اك العا 13.3من ال اي  ما نسااااااا ه )

ةمااال  ق ب لعاااامااال  لى م ااااام اإل راااك ا لفاااائم  رلع إ قغاااْت ا َب

 ،( مقةةع ا  ا  ن ةجل ي يفا  أسااااااعا  ال فط العالمةل80252182)

الاسااا مر ي ا الفائم فض المةامنل العامل بال  ب ت فض مسااا ةا  ح ى 

 .(2013 ،)اامخ ااظم بشةر ال  انض  .2014ب قةل عا  

 

 ( ) مليون دينار(2018-2003للمدة )هيكل الموازنة العامة في العراق :  (6الجدول )

 

 السنوات

 

 اإليراد العام

 

 اإلنفاق العام

 

 صافي الموازنة

نسبة صافي الموازنة  

 من الناتج )%(

نسبة تغطية اإليراد العام إلى 

 اإلنفاق العام )%(

2003 4596000 9232200 -4636200 -15.7 49.8 

2004 32982739 32117491 865248 1.6 102.7 

2005 40502890 26375175 14127715 19.2 153.6 

2006 49232349 33487877 15744472 16.5 147 

2007 54599451 39031231 15568220 13.9 139.9 

2008 80252182 59403375 20848807 13.3 135.1 

2009 55209353 52567025 2642328 2 105 

2010 70178223 70134200 44023 0.03 100.1 

2011 99998776 69639523 30359253 14 143.6 

2012 119466403 90374783 29091620 11.4 132.2 

2013 113767395 106873027 6894368 2.6 106.5 

2014 105386623 83556226 21830397 9.6 126.1 

2015 51312621 70397515 -19084894 -9.8 72.9 

2016 44267063 67067437 -22800374 -11.6 66 

2017 65071929 75490115 -10418186 -4.6 86.2 

2018 106569834 80873189 25696645  131.8 

 : الما م المالةل العراعةل ، " المةامنل العامل العراعةل " ، اائرم المةامنل . عقىمن إعداا الااح  اس  ااا   -المصد  :

 عداا مم قفل .المجمةعل اإلحصائةل الس ة ل ، ر الما م ال مثةط ، الجاام ايحصائض المرازل ، -

 الا ق العراعض المرازل ، " ال شرم اإلحصائةل الس ة ل " ، المد ر ل العامل لألب ان الارحصاء ، بغداا ، أعداا مم قفل . -
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بقغ  اةاااااااااادك المةامنااال العاااامااال عجزا  لاااد اااد 2015فض عاااا  

الب سال  ،(6ا  ا  اما ية مةمح فض الش خ ) ( مقةةع19084894)

فضاااه  عن نساااال يغثةل إلى اإل راا  ،%(27.1عجز ساااالال بَقغْت )

%( الالساااااااااح فض ياا ا العجز  عةا إلى أحاادان عااا  72.9بَقغااْت )

المااا  افقاااا من م اااام فض ال فقاااك العاااماال من ألااخ يجاةز  2014

إلن او الا لق يرالع فض مسااا ة اك ا ،معداك ال رت ماااَد )ااع (

ال فثةاال ن ةجاال سااااااةثرم ال  ظةم اإل يااابض عقى ثقاا  اي امااااااض 

-انمفم يااا ا الفاااائم ح ى بقغ ) 2017الفض عاااا   ،العراعةااال

الم اام مق ةظه فض اإل راا العا  بَقغْت  ،( مقةةع ا  ا 10418186

ةه عا  65071929) الاع  ،2016( مقةةع ا  ا  مقابخ ما ااع عق

ّجقَْت السااااااح فض رلق  عةا إلى ا يفا  أ ساااااعا  ال فط العالمةل إْر ساااااَ

 ( مقةةع االي .  49.3)

 

 

 (2017-2004( : هيكل الموازنة العامة في العراق )6الشكل )

 (6بةاناك الجدالل ) عقىالمصد  : من إعداا الااح  بايس  اا 

 

 

 االستنتاجات

ةل م   عا  ي اب .  1 الل د ايع  1980مشاااااااااخ الات هيك ية ق

اثرك بصااااة م سااااقاةل عقى الاعع ايع صاااااا العراعض مما اثرك 

بصااة م مااةاارم عقى بعم المتةااراك ايع صاااا الم اا ال اي  

 الم قض ايلمالض الالمةامنل العامل .

 ع مد ايع صاا العراعض بش خ مااةر عقى يصد ر الان او ال فط .  2

ال اااي  الم قض ايلمااالض  تال الى ات هل ية ااخ  ممااا ،المااا 

ال  ايترى مثخ الز اعةل الالصاااااا اعل  اكلقثاعالى ابال ساااااا

 الغةريا .

مما  ،يع مد المةمانل العامل عقى اي راااك ال فثةل بش خ مااةر.  3

ناحةل اي راااك  مل من  عا  تال الى ات هل ية خ المةامنل ال

 ايترى غةر ال فثةل .

 لتوصياتا

ماااارال م ا جاا حقةل م اسااااال لقمشااااااخ الايت هيك الاة قةل .  1 

الم اا  ،ال ض ا ااااابت المفا ااااخ الرئةسااااةل لهع صاااااا العراعض

برام  اي ااااااهح ايع صاااااااال ال ض الاقت فض العراق بعدعا  

2003 . 

م يفعةخ حرال ال شااااااال ايع صااااااال فض العراق العد  ال مااااار.  2

ل فط المااا  الماااااارال م اع ماااا ال اااي  الم قض ايلمااالض عقى ا

 يثاةم ساسةل ال  ة ع ايع صاال .

العمخ عقى ا جاا مةا ا مالةل امااااافةل فض المةامنل العامل غةر .  3

الماااارال م العمخ عقى ا جاا الساااااخ ال فةقل  ،اي راااك ال فثةل

  لهس دامل المالةل فض العراق .
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صافي الموازنة )%(نسبة صافي الموازنة  من الناتج 
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 المصادر

  احمااد ابر اض العقض، ايع صااااااااا العراعض ال فاااق المساااااا قاااخ

القر ح، مقال م شااااااة  فض ةااااااا ل ايع صااااااااا ةن العراعةةن 

www.Iraq،Economists،Network.com   يااااا  اااا ،

 2020/6/25،الدتةل

  أحمد ابر اض عقض، اع صاااااا العراق فض ا اساااااك: اساااا ئ اف

ال اةض ل عة م الفر  الضااااااااائعاال، اا  اي ااا  لق شاااااار 

 . 147-149،  :2013الال ةم ع، ار اع، عماع، 

 اائرم  ،الا ق المرازل العراعض ،ال قر ر ايع صااااال السااا ةل

 .9 : ،2012 ،اإلحصاء الارب ان

 فض اسااا قرا  ساااعر  اال  الساااةاسااال ال قد ل ،فهح حسااان ار م

 ،(2008-1990الصاااارف فض العراق ا اساااال عةاسااااةل لقمدم )

 سااالل مالساا ةر غةر م شااة م مقدمل الى مجقس اقةل اإلاا م 

 86 : ،2010 ،الايع صاا لامعل بغداا

 سل ال قد ل فض العراق الأثريا  ،ثر ا عاد الرحةم سةا يقةةم أااء ال

مجقل ( 2003-1980ا اساااااال ي قةقةل لقمدم ) ،عقى ال ضاااااامم

العدا  ،13المجقد  ،بغداالامعل  ،العقة  ايع صااااا ل الاإلاا  ل

48، 2007، : 153.   

  الا ااق المرازل العراعض ،ال قر ر ايع صاااااااااال الساااااا ةل، 

  30 : ،2014 ،بغداا،المد ر ل العامل لإلحصاء الارب ان 

  ،عادال ر م اامخ ابة ياك ،  ايع صااااا العراعض ما بعد الم  ل

مجقل القااسةل لقعقة  اياا  ل الايع صاا ل ، لامعل القااسةل ، 

 اامخ ااظم بشااااااةر ال  انض ،  -. 7،  : 2004العدا ايالل ، 

أ لةحاال ال  مةاال فض العراق بةن ا ن المااامااااااض اليثقعاااك 

ض، الثاعل اراللى ، اا  المس قاخ نظرم فض ال  قةخ ايس رايةج

 :   ،2013الدا ة  لقعقة  اإلاا  ل الايع صاااااا ل ، بغداا ، 

315-307. 

  ، أ لةحل ال  مةل فض العراق بةن  اامخ ااظم بشااااااةر ال  انض

ا ن الماااامااااااض اليثقعااااك المساااااا قااااخ نظرم فض ال  قةاااخ 

ايساااااا رايةجض، الثاعل اراللى ، اا  الدا ة  لقعقة  اإلاا  ل 

 .307-315 :   ،2013، بغداا ، الايع صاا ل 
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