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  (1)اآلية    الفتح                   

ِبيًنا ﴿  ﴾إَّنا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مُّ



 

 ب

اإلهداء


 "احلبيبة عائليت  "

احلارض نعيٍ ..إىل نٌ اشحاق إلٌَ بكل جوارحٍ .. أًلويت الصرب والحضحٌاث   

. .الشٌَد )صفاءبٌداللَ محٌدي( أخٍ دامئاً 



إىل نيٌ للهحي   .. ٍجكيوى   خيا لأول يبضت كايخ وإىل أخر يبضيت  إلى

 بحسو..إىل نٌ للهح  كٌف ا ..غري نرشوط العطاء كٌف ًكوى

 باحلي....املبجيل الصهود والليوة  ألَه  نٌ  ,(احلبٌبت الطاٍرة )والديت الغالٌت

 ..) والدي الغايل ( األول

  

ووازيحَا  نًعطفاث حٌايت الحٍ را لخ املعادلتركام أ إىل اجلهٌلت  إىل ألواى الربٌع  

 .وأخويت . العسًساث  خوايتأ يسامث احلب والرمحت والعاطفت ,

 إىل كل نٌ دلى يل بظَر الغٌب باخلري والحو ٌلاث .. وأخرياً   





 والء بيد اهلل



 

 ج

ر دي  ق  كر وت   ش 
  

احلمددد واوماحلمددد وا دددحوهمدددًوكثددد ، حولددد ا وهتددداا واواحبمددددأوت واد ددد  واحبت دددً و مددد  ومت ددد و ثددد  و
و.حبطيبنيواحبطًهركنو.حبمصوابومب كو...واحبمدأوصِلوعمىودمحمومآلودمحموا

حبألسددد ً ووماا   دددًتوكثددداالوأاوتتوتم ددد ذولدددًحب واحب ددد روخ دددًذوهدددداواعدددد واحباممددد وا  وا ددد وايفوو
مهدًتوششدرادحووجنًزوهددهواحبرسدًحبةأ نوتجلوا دمةوووم الاظًمحوجًبروش جًر(وحب مرهوعب واحب رميوو)ت. .ا  رفو

مهددددحبكواومابر ويفوعممدددحواهوهللاوخددداا ومت ددد وهللاويفوعمددرهودجدد و,وأىلوتدضددلوصدددورةو   دددةووً مروهبدداويفومصدددوه
 ددنواحباطددً وشددامحو ضددي ةواحبدددكنوهددً واووقثددأوااق صددً تسددًمديفويفوأىلو دد رواحب بدداوماا   ددًتواحباميدد وابحبتم دد ذو

ت. .وسوسدددنوهدددو اتواعبدددور وو,ورالددديدوقثدددأوااق صدددً وت.ذ.سددد  سوشددداي و,وواحباميددد و)ا ثددد مروماش ثدددً يةو
ىوخمدددووعدددوا و,وت. .هدددرميوسدددًلواحب دددًحببو,وت. . بيدددلو دددد  واع دددً و,وت. .عبددد واحباظددديأواحب ددد ر و,ت. . وسددد

,ت.ذ. .ت دددلوتزدددروزبدددوتو,ت.ذ. .ووهرجددد  ددد اروهدددًحأوصدددبً.و,وت.ذ. .دً دددلوعبدددًسواحب دددبً و,وت.ذ. .وابقدددرووت. .
ش ارةوأىلو وحفدددًتو   بدددةوهميدددةواو   دددًت .ايددد روهدددً  ودمحمو(ومهددددحبكوهدددلوااذ.,وو يدددً  وصددداللواحب ددد ر و

جً اةوب د ا و   بدةواحب ميدةوورواعميلو وحف  تم  ذوابحب متكضً واوو ا ووحب اًمهننوجً اةواحب ً سيةومااق صً و
أىلو ددوحفنيومزارةومتم دد ذوابحب دد روجً اددةوهددربال ومجً اددةواحب ودددةوما ث  صددركةوحب  دد ميوا ثددًع ةو ووم ددوحف 

أىلورالديدوقثدأوااق صدً وجً ادةوب د ا و)ت.ذ. و(وواا   دًتمواحب د رومهتداوو,احب خطيطوماحبب كوا ره  وواحباراقد 
ًهرو ثمأو(وحب  و.وم ثًع يفويفوباضوا صً روو  ميواحب عأوا ا و )ل كةوش
ومدواوعمد وابعدد وماحب صدي،ةواحبددكنولوكبخيفواحب راسًتواحباميدًوأىلوز الال ومتخويفوواعميلوومهلواحب  روماحباردًت

تسد ً وواحب  يدلوارتد ذوجافدرو,عمد وددًهأوو .ذ.عدال وعبدًسو اخدلو,و)وت.ذ.  دًفو,احبدكنوهً واو  و اأواألخوةو
و(ود لواحبو وماشجاللوهأ.وواثنيو امةوخًحب تس ً واحب  يلوارت ذوصر,قً روهًحأوان

وو.  وج كلواحب  روماحباردًتوسدوا وو اهريفس طو نووأ ثًتأل وومتع دروو
ووو

و

ووالء
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 المقجمة 

مشح التحػالت االقترادية والدياسية التي حجثت في العالع في بجاية العقج األخيخ مغ القخف     
وقجعدزت جائحة كػرونا وتجني  ،السشرـخ والعالع يعير حالة مغ عجـ االستقخار عمى كافة األصعجة 

لشاشئة ومشيا مغ تمظ الحالة ودوف شظ إف مجسػعة الجوؿ الشامية وا،أسعار الصاقة والسػاد األولية 
ف وججت ىحه الجوؿ نفديا أماـ أبعج  ،العخاؽ ىي األكثخ تزخرًا مغ تخاجع أداء االقتراد العالسي 

ل شحة مرادر التسػيل السحمية نتيجة ضعف االدخارات ضجة مذاكل اقترادية واجتساعية في ع
لسداعجات إلى جانب ضعف أو شحة حرػليا عمى ا ،السحمية وتيػر معجالت تبادليا التجارية 

ىحه الحالة دفعت الجوؿ الشامية إلى شمب السداعجة مغ  ،الجولية والقخوض الخسسية الثشائية 
وىحه السؤسدات عادة تتسثل في  ،السؤسدات السالية الجولية الستعجدة األشخاؼ لمشيػض باقتراداتيا

وقج أعمشت الجوؿ الشامية عغ استعجادىا إلى تبشي   ،كل مغ) صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ الجولي( 
الذخوط وااللتدامات التي تصمبيا عادًة ىحه السؤسدات مغ الجوؿ السدتفيجة مغ مرادرىا التسػيمية مغ 

ىحه التػجيات الججيجة تختمف تسامًا عغ الفتخات  ،خالؿ سياسات التثبيت والتكييف االقترادييغ 
ؿ عمى السرادر السالية والسادية مغ الجيات السانحة مغ الجوؿ سيػلة الحرػ ضل في  ،الساضية 

إلى كل مغ)  اً كبيخ  اً ف أتاحت ضخوؼ العالع الخاىشة دور أبعج  ،الستقجمة والجوؿ الشفصية الخئيدية 
صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ الجولي( في إدارة مرادر تسػيميا بذخوط تزسغ ذىاب أمػاليا إلى 

وفي الػقت نفدو يأتي لمتأكيج عمى عسل ىاتيغ  ،التأكج مغ استخدادىا السذاريع االقترادية و 
( كخكائد  1944يػليػ )  \دولة في تسػز أربع وأربعيغ  ييسا مغ مشجوبئالجوليتيغ مشح انذاالسؤسدتيغ 

 ووكل مشيسا بصخيق ،دوليو متعجدة األشخاؼ تجعساف ليكل الشطاـ االقترادي والسالي في العالع 
فالبشظ الجولي ومؤسداتو ليسا أدوار إنسائية لمحكػمات السدتفيجة في حيغ يعسل  ،خخ تختمف عغ األ

الحفاظ عمى نطع السجفػعات الجولية لألعزاء مغ العجد واختيار أسعار عمى صشجوؽ الشقج الجولي 
 الرخؼ السالئسة .
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  -أهميـة الجراســـة :

 ،إلى مشترف العقج الخامذ مغ القخف السشرـخ الية الستعجدة األشخاؼ السؤسدات الس ءيعػد إنذا   
مختمفة في مداعجة الجوؿ السختمفة ومداعجة الجوؿ الستحاربة ما بعج الحخب العالسية  اً وأدت أدوار 

( وبعج إجخاء التعجيالت عمى  1945-1973وأستسخ ىحا الشيج خالؿ السخحمة األولى )  ،األخيخة 
لجولي بعج أزمة السجيػنية العالسية في عقج الثسانيشيات مغ آليات عسل صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ ا

يتشاوؿ البحث في سياقو دور تمظ السؤسدات في تعامميا مع كل مغ البخازيل  ،القخف الدابق 
باعتبارىا أكبخ الجوؿ في حجع السجيػنية عمى الخغع ما تحسمو مغ تقاشعات مع خرػصيات الجوؿ ،

مغ خالؿ إخزاعيا  إلى سياسات التثبيت والتكييف الييكمي أو  ،السحتاجة لسرادر تسػيل خارجية 
خخ يخزع اآلف إلى تمظ وما يتعمق بالعخاؽ ىػ االا  ،ما يصمق عميو بعسمة اإلصالح االقترادي 

مغ الزخوري التقييع السػضػعي لجورىا في نيػض االقتراد أف ومغ ىشا نعتقج  ،اإلجخاءات 
 العخاقي.

   -مذكلة البحث :

ية إلى مدتػى التحجيات االقتراد لجولية الستعجدة األشخاؼ لع يختقإف دور السؤسدات السالية ا   
ل بخوز مذاكل في مػازيغ مجفػعاتيا وتحبحب أسعار صخؼ عسالتيا ضالتي تػاجو الجوؿ الشامية في 

ية االقترادية وإف تمظ التحػالت العالسية لع تأت مغ فخاغ وإنسا ىي مغ إفخازات فذل سياسات التشس ،
تمظ األوضاع الججيجة  ، ذسػليةكػمات بعج تخاجع األفكار الوحرػؿ تحػالت في فمدفة إدارة الح

ىحا الدياؽ عبخ عغ مغ مؤسدات مالية دولية وبالصبع ال يخخج العخاؽ  اً الشظ أنيا تتصمب دعس
 ( .  2003اتفاقيات حرمت بيغ الصخفيغ ما بعج عاـ ) 

  -فرضية البحث :

الستعجدة األشخاؼ أماـ مدؤولية  يشصمق البحث مغ فخضية مفادىا ) إف السؤسدات السالية الجولية   
ل عجـ االستقخار في أداء ضمذاكل ليكمية في اقتراداتيا في  تػاجو تجاه الجوؿ الشامية التيا

 وانعكاس ذلظ في تجني مؤشخات ديػنيا الخارجية (  ،االقتراد العالسي 
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  -أهجاف البحث :

التعخيف بالسؤسدات السالية الجولية الستعجدة األشخاؼ كل مغ ) صشجوؽ الشقج الجولي والبشظ  - 1
 الجولي ومجسػعتو السالية (.

 كل مغ البخازيل ومرخ.في الػقػؼ عمى دور السؤسدات السالية الجولية في التجارب التشسػية  -2

(   2003العخاؽ ما بعج عاـ )  تشسية  والبشظ الجولي فيبياف دور كل مغ صشجوؽ الشقج الجولي  -3
 . 

   -: منهجية البحث

إف مشيجية البحث قج استحزخت أسمػب البحث العمسي القائع عمى اإلشار الشطخي والتحميمي واعتساد 
السشيج االستشباشي مغ خالؿ البجء باستعخاض حاالت عامة ثع الػصػؿ إلى نطخية خاصة والتي 

 انات الخاصة بالسؤشخات االقترادية بذكل عاـ ومؤشخات السجيػنية بذكل خاص. تفخزىا البي

  -نطاق البحث :

ما يخز (  1990-2019) يذسل البحث البيانات الستػفخة ما بعج التدعيشيات القخف السشرـخ 
عمى 2003-2019 ) وما يتعمق بالعخاؽ يتع التخكيد عمى السجة )  ،التجارب الجولية عيشة البحث 

فييا يعاني مغ ويالت الحخوب  وحرار ( كاف البمج    2003أساس إف السجة ما قبل عاـ ) 
مسؤسدات السالية الستعجدة األشخاؼ ) صشجوؽ الشقج الجولي لدولية ولع يكغ ىشاؾ دور يحكخ وعقػبات 

 والبشظ الجولي (  
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 الجراسات الدابقة

اإلصالح لرشجوؽ البشظ الجولي تشاولت سياسات والتي بعس الجراسات الدابقة اختيار حاوؿ الباحث 
كسا إف ىشاؾ بعس  ،ل التصػرات االقترادية العالسية الخاىشة سػاء كانت محمية أـ عخبية ضفي 

الجراسات التي أسيست في إثخاء البحث مغ خالؿ التصخؽ إلى اإلصالح االقترادي لتجارب دولية 
 وؿ الشامية .مختارة ومجى تأثيخىا في التشسية في الج

( ، أطروحة دكتهراه بعنهان :)فاعلية سياسات التكيف 2991أوال: طليعة كهر كيس تهما)
مالية  التكييف  االقترادي لرنجوق النقج الجولي في أقطار عربية مختارة ( هجف البحث:

، وسياساتو واألدوات السدتعسمة والسدببات التي دفعت إلى استعساؿ سياسات التكييف االقترادي 
بآخخ عمى  وخمرت إلى أف البمجاف الشامية تأثخت بالبيئة االقترادية الجولية التي انعكدت بذكل أو

اقتراديات الجوؿ  الشامية مسا دفع الجوؿ إلى االتفاؽ مع صشجوؽ الشقج الجولي لتصبيق سياسات 
اعمية واقل التكيف االقترادي ، وأكجت الجراسة عمى إف سياسات التكييف االقترادي تكػف أكثخ ف

بخامج  : إفأهم ما تهصلت الباحثةتكمفة إذا جاءت في وقتيا وكانت عادلة وذات شبيعة إنسائية .
الزئيل مغ الشجاح في  معالجة  نيا لع تحقق إال القجرإالتكييف االقترادي لع تؤد إلى نتائج كبيخة و 

 ختالالت في اقتراديات األقصار العخبية .اإل
 

( أطروحة دكتهراه بعنهان: )قياس وتحليل اثر برامج 2999لطاهر)ثانيا: دراسة مي عرام ا
مغ وجػد   التكييف الهيكلي على فئات المجتمع ذات الجخل المحجود في األردن(هجف الجراسة :

التكمفة االجتساعية الستختبة عشج تصبيق بخامج اإلصالحية مغ خالؿ الجسع بيغ اإلصالح الييكمي 
ركد عمى الجػانب االجتساعية لتعديد الخؤية االقترادية في تفديخه آثار والعجالة االجتساعية والحي 

رحيح االقترادي لعاـ : إف بخنامج التأهم ما تهصل الباحثبخامج التكييف الييكمي والجخل . 
ع أف يمبي احتياجات االقتراد األردني إذ ركد عمى جانب مػاضيع االقترادية  عمى لع يدتص2991

التفاوت في تػزيع الجخل قبل تبشي بخامج اإلصالح االقترادي إذ اثخ عجد مغ ضػء الجراسة وجػد 
 الدياسات واإلجخاءات ترحيح الييكمي عمى ارتفاع الفقخ في عقج التدعيشيات .
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 (  أطروحة دكتهراه بعنهان :1002: دراسة عمر طارق )ثالثا  
والتحهالت مع إشارة لحالة )سياسات اإلصالح االقترادي في االقترادات النامية بين المهام 

 العراق(
ىجؼ البحث: مػاجية التحجيات والتقميل مغ حجتيا يتصمب اإلسخاع في تصبيق بخنامج اإلصالح  

االقترادي والدياسي واإلداري والتي تدتجعي تػافخ اإلرادة وألعمى السدتػيات وتحجيج الشيج السالئع 
رادية والبذخية وكحلظ خمق بيئة مشاسبة القتراد لإلصالح الستكامل والسخافق لعسمية التشسية االقت

قادرة عمى  اتولة جسيعيا والعسل عمى خمق مشاخالدػؽ ومكافحة الفداد الحي بات ييجد مفاصل الج
: إف اإلجخاءات الستعمقة باإلصالح السالي والسرخفي تهصل الباحثأهم ما ، حفد الشسػ االقترادي

التقييج السالي وتحخيخ األسػاؽ السالية وتخفيف حػاجد الجخػؿ غالبًا ما تأخح السدار الستزسغ إزالة 
في القصاع السرخفي بسا يزسغ تحقيق ىجؼ اإلصالح الستسثل في إقامة نطاـ مالي يعسل بذكل 

 يقبل التحخر السالي بػصفو الخكيدة األساس لإلصالح . كفاء

 ( أطروحة دكتهراه بعنهان:1009دراسة ابتدام علي حدين) :رابعا  

 ياسات اإلصالح االقترادي وانعكاساتها على تنمية البذرية()س

: تيجؼ الجراسة إلى تحميل اآلثار االقترادية واالجتساعية لبخامج اإلصالح االقترادي  هجف البحث
: أف فجػة الفقخ أخحت أهم ما تهصلت الجراسةوتكيسيا عمى التشسية البذخية في البمجاف السختارة .

اف وذلظ نتيجة أسباب عجيجة ، يقف في مقجمتيا بخامج اإلصالح االقترادي وما بالديادة بالشدبة لمدك
تسخس عشيا مغ انحدار في اإلنفاؽ الحكػمي وتقميز الجعع لحوي الجخػؿ السحجودة ، فزاًل عغ 
سػء تػزيع الجخل ، وفذل بخنامج اإلصالح االقترادي السرخي في تحقيق األىجاؼ الذكمية التي 

يدعى إلييا ، مثل تقميل العجد في ميداف السجفػعات ومكافحة التزخع، وتقميل زعع الرشجوؽ انو 
عجد السػازنة العامة لمجولة وإعادة تػزيع السػارد عمى نحػ أفزل ، لكشو نجح في زيادة دمج مرخ 

 في االقتراد الخأسسالي العالسي وجعمو أكثخ تبعية .
قخ والبصالة ،وانخفاض في دخػؿ إلى زيادة الفواف تمظ اآلثار كانت في الغالب سمبية مسا يؤدي 

عمى الخجمات أـ فخاد إذ إف الحج مغ اإلنفاؽ يعشي إف البمجاف تحج مغ إنفاقيا سػاء عمى االستثسار األ
االجتساعية مثل التعميع والرحة وغيخىا وبالتالي الحج مغ التشسية.  وإف نجاح اإلصالح االقترادي 
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فاعمية الجياز اإلداري الحي يتػلى اإلشخاؼ عمى و شطاـ الدياسي أو إخفاقو يتػقف عمى كفاءة ال
تصبيق سياسات اإلصالح وتشفيحىا ، وعمى مجى تعاوف وتجاوب مؤسدات السجتسع السجني مع عسمية 
اإلصالح التي غالبا ما تعشي التحػؿ إلى اقتراد الدػؽ الحي يذتخط بجوره الخرخرة التي 

 اآلخخ.يا البعس زبعىا بعس الذخائح ويقاوميا تشاصخ 
 (  رسالة ماجدتير بعنهان:1009: إسالم دمحم محمهد)خامدا  

 )اإلصالح االقترادي التجربة المررية وإمكانية التطبيق في االقتراد العراقي( 
: سياسات اإلصالح االقترادي وىػ مػضػع ميع مغ السػاضيع االقترادية التي تعج هجف الجراسة

أداة ميسة إلحجاث بعس التغييخات اإليجابية عمى السؤشخات االقترادية الكمية القترادات الجوؿ 
الشامية . وتدعى ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى اآلثار االقترادية واالجتساعية التي ضيخت عشجما 

ىحه الدياسات في مرخ يعّجىا إحجى الجوؿ الشامية  التي تعاني مغ العجد الجائع في ميداف  ُشِبقت
السجفػعات إذ قامت بتصبيق ىحه الدياسات بدبب الزغػط االقترادية الكبيخة عمى االقتراد 

لحلظ مسكغ إفادة  ،السرخي خاصة في عقج الثسانيشيَّات بيجؼ ترحيح مدار االقتراد السرخي 
د العخاقي الحي بجأ بتصبيق سياسات اإلصالح االقترادي مغ تجارب الجوؿ األخخى ومشيا االقترا

: إلى أهم ما تهصلت الجراسةمرخ في الجػانب اإليجابية ومحاولة تقميل اآلثار الدمبية التي ستشتج .
أف سياسات اإلصالح االقترادي التي شبقت في مرخ بإشخاؼ صشجوؽ الشقج والبشظ الجولييغ كاف 

 ثارًا اجتساعية سمبية .آاالقترادية الكمية لكشيا أفخزت  ثارًا إيجابية عمى بعس السؤشخاتآيا ل

 ( ، اطروحة دكتهراه بعنهان: 1009)  : الطائي،عبجالرحيم ،سادسا  
 (.) االصالح االقترادي في العراق دراسة تحليلية في خرهصية المقهمات وفعالية االليات

إلى دراسة وتحميل مقػمات اإلصالح االقترادي ومجى فاعمية اآلليات  يجؼ الجراسةت: هجف الجراسة
االقترادية التي سيتع تصبيقيا وبسا يشدجع مع واقع االقتراد العخاقي لتحديغ أداء القصاع العاـ 

السؤسدية في العخاؽ ورفع القيػد وتفعيل أداء  ةليكمتو وتحجيج مجاالتو وتصػيخ البشي وإدارتو،وإعادة
ف العخاؽ حجيث العيج بتصبيق آليات اإلصالح أإلى : أهم ما تهصلت الجراسة. قػى الدػؽ 

االقترادي السخسػمة لو مغ قبل صشجوؽ الشقج والبشظ الجولييغ،إال أف بعس الدياسات نجحت في 
اآلخخ  يابعزو  تحقيق بعس الشتائج االيجابية لالقتراد العخاقي والستسثمة بإشفاء أو تخفيس الجيػف،

الرشاعية بيجؼ آت ي مجاؿ الخرخرة أو تأىيل السشذقيق الشجاحات ،وال سيسا ففذل في تح
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وفذل تجخبة اإلصالح االقترادي في  تحقيق السخونة الالزمة لمجياز اإلنتاجي لتمبية الصمب السحمي
 العخاؽ بدبب حجاثة تصبيق ىحا البخنامج .

 : ( رسالة ماجدتير بعنهان1020: دراسة حاتم كريم بلحاوي)سابعا  
 )اإلصالح االقترادي في العراق في إطار اتفاقية المدانجة مع صنجوق النقج الجولي (

تحجيج ما أنجدتو االتفاقية في مجاؿ تذجيع االستثسار األجشبي والخرخرة والتحػؿ : هجف البحث
  تجريجيًا إلى اقتراد الدػؽ وبث روح السشافدة وتحخيخ التجارة وحخية حخكة األسعار مغ اجل تالفي

مع صشجوؽ اتفاقية السدانجة  إفىل و  القيػد االقترادية جسعييا التي تتحكع باالقتراد العخاقي .
 وتييئةوالتي كاف مغ الستػقع تحكيقيا في االقتراد العخاقي  األساس األىجاؼحققت الشقج الجولي 

اإلصالح في ال تداؿ عسميات : أهم ما تهصل الباحثدي .ااالقتر باإلصالحمدتمدمات الذخوع 
مخاحميا األولى مقابل تمظ السذاكل واالختالالت. وأيزا يعج صشجوؽ الشقج الجولي مغ السؤسدات 
الجولية التي تبشت تشفيح بخامج اإلصالح االقترادي والحي ييجؼ إلى معالجة السذاكل واالختالالت 

ف لإلصالح الييكمية التي تريب اقترادات البمجاف األعزاء .وأيزا تػصل ىشاؾ محاولتا
والسحاولة الثانية في عاـ  2991السحاولة األولى في عاـ  1002االقترادي في العخاؽ قبل عاـ 

كاف اليجؼ مشيسا معالجة االختالالت الييكمية التي أصابت االقتراد العخاقي في حيشيا إال  2994
تحقق ىجفا  إف ىحه اإلصالحات االقترادية جاءت مغ دوف االستعانة بالسؤسدات الجولية ولع

إف ىشاؾ  إلصالحات أىجافيا األساسية في معالجة االختالالت الييكمية في االقتراد العخاقي.كسا
الكثيخ مغ األسباب التي وقفت وراء تبشي العخاؽ عسميات اإلصالح االقترادي مشيا االختالالت 

ي واستعانت الييكمية واألعباء والسذاكل االقترادية التي أصابت قصاعات االقتراد العخاق
والتي حققت األىجاؼ األساس بالسؤسدات الجولية وضسغ اتفاقية السدانجة مع صشجوؽ الشقج الجولي 

 %(  مغ الجيػف الخارجية السدتحقة عمى العخاؽ .90لتـد بيا العخاؽ ومشيا تخفيس )أالتي 
 ( رسالة ماجدتير بعنهان:1020دراسة دمحم يهسف دمحم)-:ثامنا  

 برامج صنجوق النقج والبنك الجولي على اقترادات دول عربية مع إشارة العراق() تحليل آلثار 
( دولة نامية 200:بعج أتداع نصاؽ تصبيق بخامج اإلصالح االقترادي الحي شسل )هجف الجراسة:

أصبح تػجيًا عالسيًا أّلـد ذلظ العخاؽ بحتسية تصبيق تمظ البخامج لسعالجة االختالالت الييكمية الػاسعة 
تحػجيج أثخ اإلصالح االقترادي في   تي يعاني مشيا االقتراد العخاقي. تيجؼ الجراسة إلى ال
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الكميػة في دوؿ العػيشة السػػختارة .والتعخؼ عمى مجى مالئسة بخامج اإلصالح  ةلستغيخات أالقتراديا
ختارة االقترادي في معالجة اختالالت االقتراد العخاقي مغ خالؿ دراسة تجارب دوؿ العيشة الس

 .وتحميل أثخ بخامػج اإلصالح االقترادي في اقترادات دوؿ العػيشة السختارة .

البمجاف الشامية األشج فقخًا ال تدتصيع اقتخاض رؤوس األمػاؿ لزساف  فأ: إلى أهم ما.تهصل الباحث
طسى مغ استسخارية عسمية التشسية بالذخوط التي يتيحيا صشجوؽ الشقج والبشظ الجولي .وأف األكثخية الع

الجوؿ الشامية شبقت بخامج اإلصالح االقترادي إذ ِإفَّ الجوؿ التي تخفس السػافقة عمى تصبيق بخامج 
في الحرػؿ أـ اإلصالح االقترادي سػؼ تػاجو جسمة مغ الرعػبات سػاًء في إعادة ججولة ديػنيا 

 عمى مداعجة دولية أو قخوض ججيجة ألغخاض التشسية .

 ( رسالة ماجدتيخ بعشػاف:1029) فرحان الجليمي مراد حاتم دمحم:تاسعا  
أثر سياسات اإلصالح االقترادي في  النمه االقترادي في ضهء التجربة الجزائرية للمجة 

(2014-1990 ) 
تيجؼ الجراسة إلى معخفة أثخ اإلصالحات االقترادية ودورىا في رفع مدتػى الشسػ هجف البحث:

وجػد اثخ ايجابي  إلى: أهم ما تهصل الباحث( ، 1023-2990االقترادي في الجدائخ لمسجة ) 
ىشاؾ عالقة شخدية ومعشػية بيغ  و لبخامج اإلصالح االقترادي في مؤشخات الشسػ االقترادي

اإلنفاؽ الحكػمي وإجسالي الشاتج السحمي، واإلنفاؽ عمى التخبية والتعميع وإجسالي الشاتج السحمي، وبيغ 
 لسحمي.القػى العاممة وإجسالي الشاتج ا

برامج صنجوق النقج الجولي ) ( رسالة ماجدتير بعنهان:1029بذرى جهاد كاظم )  -عاشرا  :
 على اقترادات بلجان مختارة مع إشارة إلى العراق ( وانعكاساتها 

دراسة بخامج اإلصالح االقترادي مغ قبل صشجوؽ الشقج الجولي وبياف أىع أىجافيا  هجف البحث :
تحميل وتكيع اآلثار االقترادية واالجتساعية لتصبيقيا عمى البمجاف الشامية و  ومبخرات ىحه البخامج

لبخامج اإلصالح االقترادي بعج تصبيقيا في البمجاف السختارة قيج الجراسة عمى الشسػ االقترادي 
إف التػجيات الحجيثة لمدياسة السالية لع تعسل عمى مشيج -لباحثة:ا وأهم ما تهصلت لهاوالتشسية.

العػائج السالية مسا افقج السػازنة العامة مخونة لسػاجية التقمبات في اإليخادات الشفصية بفعل بقاء  تشػيع
لمرجمات الخارجية مثل صجمة التقمبات في أسعار الشفط   اً ومعخض اً ريعي اً قتراد العخاقي اقتراداال
كحلظ ارتباط االقتراد العخاقي بالخارج يعكذ بػضػح درجة االنكذاؼ االقترادي واعتساد السػارد  ،
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كحلظ إف الجوؿ الشامية تعاني مغ غياب التشسية الذاممة وىي عاجدة عغ السالية عمى إيخادات الشفط 
صالحات امتراص الرجمات الخارجية بدبب أنساط التشسية الستبعة مغ الخارج وتبايغ تأثيخ اإل

األمارات العخبية الستحجة و االقترادية لبخامج صشجوؽ الشقج الجولي لبمجاف عيشة الجراسة ) األردف 
 سشغافػرة (و  كػريا الجشػبيةو تػنذ ،

 بحثالجراسة قيج ال

تختمف الجراسة الحالية عغ قج و ،تختمف في مجاؿ التصبيق واإلسيامات كل دراسة ليا إضافات 
التصػرات االقترادية التي سبقت مغ حيث امتجاد لمجراسات تعج ىحه الجراسة  الجراسات إذسابقاتيا مغ 

بخامج  اتتأثيخ مؤشخات السجيػنية و  لبياف ،حجيثة وتحميميا بيانيا واقتراديابيانات عمى  العالسية
ومجى العخاؽ ( ،مرخ  ،البخازيلاإلصالح لرشجوؽ الشقج الجولي في اقتراديات بمجاف مختارة)

ىحه  ومجى مالئسة الستفادة مغ تجارب تمظ البمجاف مغ خالؿ تصبيقيا بخامج صشجوؽ الشقج الجوليا
 قتراد العخاقي.  لال البخامج

 



 الفصل األول
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 اهدرب اهعاهًيـة اهداٍيــــة اهبيئة اهدوهيـــة يا بعد
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 سياسات اإلصالح االقجصادي
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 اٌفصً االوي

 اهبيئة واهَشأة واألِداف هوًؤسسات اهًاهية اهدوهية

 اهًجعددة األطراف

-ذ:ــرّهُـ  

, ٝطؼخظْ ٌٛح حُيٍٝ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش , ُِٔئٓٔخص  حُٔخ٤ُش ىٍٝ ْٜٓ ك٢ ط٤ٔ٘ش حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش    

ٖٓ حُظؤػ٤َحص حُظ٢ هِلظٜخ حُلَد ٓخر٤ٖ حُيٍٝ , ال٤ٓٔخ ػ٠ِ ٝحهغ حُٔخكش حُي٤ُٝش ًٌَ , ٝحُظ٢   ٝحػظزخٍح  

ػالٝس  ¸لخع ك٤ِٜش حُزطخُش ٝحُظ٠وْٝحٍطحالهظٜخى٣ش طٔؼِض ك٢ طيٍٛٞ حُظـخٍس حُي٤ُٝش ٝح٤ٜٗخٍ حُ٘ظْ 

حُٜؼٞرخص ًَ ٌٛٙ إٔ اً ٛز١ٞ حُ٘٘خ١ حالهظٜخى١ , ٝ أٓؼخٍ حَُٜف ٝطوِزخص , طل٢٘ حُلوَ ػ٠ِ ًُي 

ٜٓ٘خ ٝحُظ٢ ٝطؤػَ حُزِيحٕ ٝال٤ٓٔخ حُ٘خ٤ٓش , هي طزٍِٞص ك٢ ٝحهغ ٖٓ حُٜ٘خٗش حالهظٜخى٣ش ُِ٘ظْ حُي٤ُٝش 

, حٟطَص حُيٍٝ حٌُزَٟ ٗلخ  آ حًٌٍُٔٞسٓخ طويّ  ٖٓ طِي حُظؼؼَحص ػ٠ِ ٝر٘خءح  حُوِوش , ط٤ِٔص رؤ٤ٍٟظٜخ 

طز٢٘ ٤ٓخٓش كٞحٍ ٝطلض ٓظِش حألْٓ حُٔظليس , حُٜيف ٜٓ٘خ طؤ٤ْٓ طؼخٕٝ ٗوي١ ا٠ُ ٝٛ٘خع ح٤ُٔخٓخص 

 .٤ش ٝحُظؼ٤َٔ ٝرَٗخٓؾ ٣ويّ حُظ٘ٔ

  -ط٠ٖٔ ٌٛح حُلَٜ ػالع ٓزخكغ :  ٝهي

 حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش حُز٤جش حُي٤ُٝش ٓخ رؼي -: حُٔزلغ حألٍٝ

 حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش حُٔظؼيىس حأل١َحف   -: أٓخ حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ 

 ٤ٓخٓخص حإلٛالف حالهظٜخى١  -: حُٔزلغ حُؼخُغ
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 اهًبدح األول

 ةــــة اهداٍيـة يا بعد اهدرب اهعاهًيـــاهبيئة اهدوهي

ل٘يح  ؿي٣يح  َٝٛحػخص ػَكض رطخرغ ٖٓ حُؼيحء ٝحُظ٘خه٠خص ط حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش  حُؼخُْ رؼي  ٜٗي

حُٔوظِلش كٍٞ ػيس ه٠خ٣خ ٜٓ٘خ حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش رَ ٝكظ٠ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُظ٢ ط٠ٔ٘ض ػيس ٓؼظويحص 

الٗيالع  ٝحٓظيحىح  ٓززخ  حٗؤخٓٚ ا٠ُ ًظِظ٤ٖ ٌٓ٘ حُلَد حأل٠ُٝ ٝحُظ٢ ًخٗض  حطزؼٜخ حُؼخُْ ٌٓ٘  أ٣يُٞؿ٤ش 

 ٓخٛٔض ػيس ه٠خ٣خ ك٢ ٤ٛخؿش حالطـخٙ حالهظٜخى١ ٝطـ٤٤َ ه٣َطش حُؼخُْ ٝحُؼخ٤ٗش , حُؼخ٤ُٔش حُلَد 

( , ٓٔخ ٝحالطلخى حُٔٞك٤ظ٢ )حُٔخرن ك٢ حُلَد ٓؼَ ر٣َطخ٤ٗخ ٝكَٗٔخ  هٜٞٛخ طِي حُيٍٝ حُٔ٘ظَٜس 

ك٢ ٍْٓ ٓالٓق حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ ٝرخُظخ٢ُ طلي٣ي ١ز٤ؼش حُ٘ظخّ  ًز٤َح   ىٍٝح  ؿؼَ ٌٛٙ حُيٍٝ طِؼذ 

  -ٓخ ٣ؤط٢ :ٝٓٞف ٗظ٘خٍٝ طِي حُز٤جش ٖٓ هالٍ حالهظٜخى١ حُي٢ُٝ ٓخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش   

 اهًَجصرون واهخاسرون   -أواًل:

حألٗظٔش حُي٤ُٝش ػيس طـ٤َحص ؿ٣ٌٍش ك٢ ٤ٛخًَ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُي٢ُٝ  ؼخ٤ٗشحُلَد حُؼخ٤ُٔش حُكيع ك٢   

ظلخُلخص حُي٤ُٝش رؼي ٖٓ هزَ , ًٌُي ظٍٜٞ ط٘ظ٤ٔخص ٝأٌٗخٍ ؿي٣يس ٝٓوظِلش ٖٓ حُس حُظ٢ ًخٗض ٓخثي

ٝؿخءص ك٢ ٤ٓخم حُظـ٤َحص حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ُْ ٣ٔزن ك٢ ط٣ٌٜٞ٘خ ٖٓ هزَ  ؼخ٤ٗشحُلَد حُ

حٗظٜخٍحص ٓؼٌَٔ ػ٠ِ أهَ ػ٤ِٜخ ٌٛٙ حُلًَش ١ز٤ؼ٤ش ٝطَطذ  ٝطؼيٝحالؿظٔخػ٤ش ػ٠ِ ه٣َطش حُؼخُْ  , 

ؼخُْ ح٤ُٔخ٤ٓش ٤ٛٝٔ٘ظٜخ ػ٠ِ ه٣َطش حُ
(1)

 )ـٔؼ٤ٖ حألٍٝ حُلِلخء ٝحُٔظٔؼِش , ك٤ٜ٘خ أٗؤْ حُؼخُْ ا٠ُ ط 

ح٤ُٜٖ (. ٝ كَٗٔخ ٝ ر٣َطخ٤ٗخٝ  حالطلخى حُٔٞك٤خط٢ٝ رخُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش
(2)

, ٝحُؼخ٢ٗ ىٍٝ 

ح٤ُخرخٕ (. ٝح٣طخ٤ُخ ٝحُٔلٍٞ ٝحُٔظٔؼِش ) أُٔخ٤ٗخ 
(3)

َٓس أهَٟ ًخٕ حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ الٗيالع حُلَد  ًا 

ظٍٜٞ حُ٘خ٣ُش ك٢ أُٔخ٤ٗخ 
(4) 

ُٔؼخٛيس كَٓخ١ًخٕ ٝ
()

ىٍٝ كخْٓ ك٢ اٗؼخُٜخ  
 (5)

. 

                                                           

 45,ٙ 202ى.كٖٔ ٗخكؼش ,ح"ألْٓ حُٔظليس ك٢ ٜٗق هَٕ" ,ػخُْ حُٔؼَكش  ,ح٣ٌُٞض ,حُؼيى   -1

  :https://www.marefa.org  :, ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُحُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش (حُلَد هٞحص حُلِلخء ) - 2

 https://e3arabi.comحُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش ,ٓخ ٢ٛ ىٍٝ حُٔلٍٞ ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :  - 3

" ٝٓـِش أرلخع حُزَٜس )حُؼِّٞ ق ح٣ُٞٔي ٖٓ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ك٢ أٍٝرخ,"ٓٞهى.حكٔي ٛز١َ ٝآهَٕٝ  - 4

  291, ٙ  2010حإلٗٔخ٤ٗش (, 

 ٍٝٓؼخٛيس كَٓخ١ :ٓؼخٛيس طٔض ك٢ ٓئطَٔ رخ٣ٍْ ُِٔالّ ك٤غ طْ طٞه٤ؼٜخ ٖٓ هزَ حُيٍٝ حُٔ٘ظَٜس حُلِلخء ٓغ حُي

أُٔخ٤ٗخ ػ٠ِ حُظو٢ِ ػٖ أٍح٤ٟٜخ ٌَُ ٖٓ رِـ٤ٌخ حُوخَٓس ك٢ حُلَد )حُٔلٍٞ ( ٝٗٚ ٓخ ؿخء رٜخ ٛٞ اؿزخٍ 

 ٝط٤ٌِ٘ٞٓٞكخ٤ًخ ٝرُٞ٘يح ك٤غ ًخٗض ر٘ٞىٛخ ٓـللش ُِـخ٣ش ًٌُي اػطخء ٓزخُؾ ٗوي٣ش ًز٤َس ًـ٤٘ٔش ُيٍٝ حُلِلخء .

 /:www.marefa.orghttps/ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :  حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٝحُٔؼَكش , - 5

https://www.marefa.org/
https://e3arabi.com/
https://www.marefa.org/
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حُظيحر٤َ حالهظٜخى٣ش ك٢ حٗظٜخٍ ىٍٝ حُلِلخء ػ٠ِ حُٔلٍٞ ٖٓ هالٍ طٞؿٚ حُٞال٣خص حُٔظليس ٝهي ٌٓ٘ض 

حالٗظٜخٍ ك٢ هي ٓخػي هٞحص حُلِلخء ػ٠ِ آٌٗحى,  ٌٛح ريٍٝٙ  ا٠ُ ٤ٛٔ٘ظٜخ ػ٠ِ حالهظٜخى ٝحإلٗظخؽ 

.حُلَد 
(1) 

 -ك٢ ٌٛح حُٟٔٞٞع  ًٝخألط٢ : ٤ٖ ظأٓخ٤ٓٗوطظ٤ٖ ٓ٘ظطَم ا٠ُ ٓٞف ٓزن ٓخ ػ٠ِ  طؤ٤ٓٔخ  ٝ

 ةيــية اهداٍـًاهدرب اهعاهاهجداعيات يا بعد  -1

ٝحُظ٢ ريأص , حُؼخ٤ٗش ٓخ ٣ٌظذ ٣ٝظطَم حُزخكؼٕٞ كٍٞ طيحػ٤خص حُلَد حُؼخ٤ُٔش  ٌٓ٘ حُِٞٛش حأل٠ُٝ ًؼ٤َح  

 ػَكض كظَس ٓخ رؼي حُلَد, (1945(حٗظٜض رؼي َٛحػخص ك٢ ػخّ ) 1939حألٍٝ ٖٓ ٓزظٔزَ ػخّ ) ٖٓ 

خالطلخى  حُٔٞك٤خط٢ ٝ) طٔؼِض ررَُص هٞطخٕ ػظ٠ٔ اً ظَحؿغ ىٍٝ ٝحٗظٜخٍ هٟٞ ػ٠ِ أهَٟ , ر

 ر٤ْٜ٘  ط٘خكْ ٓ٘خك٤ٖٔ ٌٝٛح ريٍٝٙ ىكغ رلَد خكِلخء أٛزلًخٗخ  إٔ  ( , رؼيحُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش 

(زخٍىس)رخُلَد حُ ض٤ٔٓ
*
حٌُظِظ٤ٖ حُل٤خى ٖٓ حُٔظلخُلش ٌَُ  ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُي٢ُٝ، ك٠ِض رؼٞ حُيٍٝٝ, 

إٔ حُظيحػ٤خص ًخٗض رخُولخء  اً "كًَش ػيّ حالٗل٤خُ ٓظِش حُلَد ، كظَٜ ٗظ٤ـش ٌُُي " حُزوخء هخٍؽ ٝ

 حُؼخ٢ُٔ  ٜٗخٍ حالهظٜخى) حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ( ح" ٝٗظ٤ـش ٝاٗٔخ ًخٗض "كَد ؿٞح٤ْٓ ٤ُْٝ ػِ٘خ  , 

 . ٔيس٤ٜخًَ حالهظٜخى٣ش ك٢ طِي حُٝطؤػَص حُز٠٘ ٝحُ

ًٔخ ,  ًٌُي طْ طَحؿغ ٍأّ ٓخٍ حُيُٝش  ريٍؿش ًز٤َس  (حُٔخرن)طؤػَ حهظٜخى حالطلخى حُٔٞك٤خط٢ ٝهي

أٓخ ػٖ أٍٝرخ حُـَر٤ش كوي ىَٓطٜخ حُلَد , (  1945حٗولٞ حُ٘خطؾ حٍُِحػ٢ ٝحُٜ٘خػ٢ ك٢ ػخّ ) 

حُٜ٘خػ٤ش , ُٝـَٝ حُظلظ٤ش %( ٖٓ حُز٠٘ 70ٕ كوي ٓخ ٣وخٍد ) ي أٝأٜٗخٍ حالهظٜخى حألٍٝر٢ رخٌُخَٓ رؼ

-1952))ٓيس هالٍ  ٤ِٓخٍ ىٝالٍ ( 13هٜٜض حُٞال٣خص حُٔظليس ٓزِؾ) ػٔخٍٛخ كوي اػخىس ا

ٖٓ هالٍ طز٢٘ )َٓ٘ٝع ٓخٍٗخٍ( إلػخىس اػٔخٍ ك٢ أٍٝرخ حُـَر٤ش  حُلَد  طٚإلػخىس ٓخ ى1948َٓ

ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ ,ٝهٜٞٛخ   طلخٝطض ىٍؿخص حالٗظؼخٕ حالهظٜخى١ ك٢ أػوخد حُلَد ك٢ٝهي , أٍٝرخ 

أُٔخ٤ٗخ حٓظَٔص رخالٗولخٝ ك٢ ًخكش حهظٜخى٣خطٜخ هالٍ ريح٣خص أٓخ , (حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش)ك٢ 

 َُّٜٔ٘وَٕ حُك٢ ريح٣ش حُو٤٘٤ٔٔخص ٖٓ ح خ  ٝحٗظؼخٗ خ  ِٓلٞظ ح  طـ٤َ خ  ٜٗيص الكوػْ حكظالٍ حُلِلخء ُٜخ , 

حالهظٜخى حُل٢َٔٗ ٝح٤ُخرخٕ هي ًَ ٖٓ ك٢ حُلخٍ  ٚٝ ٝٗلٔٓخ هزَ حُلَد ا٠ُ ٗظخؽ ٝطِح٣يص ٓٔظ٣ٞخص حإل

                                                           

 https://ar.wikipedia.orgحهظٜخى حُلَد ,٤ٌ٣ٝز٤ي٣خ, ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :   - 1

,  ( واالتحاد السوفٌاتًالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ( بٌن )الحرب العالمٌة الثانٌة هً حرب بدأت بعد انتهاء ):  الحرب الباردة *
 حٌث لم تمهد بحرب شامله علنٌة بل تعد حرب تنافس بٌن تلن الموتٌن الحلٌفتٌن وحرب تجسس  .

https://ar.wikipedia.org/
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ٍٝ رٞط٤َس ٓظٔخٍػش رؼي حُلَد ٝ ٗٔخ حهظٜخى ٌٛٙ حُيكوي ٞ حهظٜخى١ ٝطٞٓغ ك٢ حإلٗظخؽ ٔطٔظؼض ر٘

. أًؼَ ٝأؿيٍ حالهظٜخىحص ك٢ حُؼخُْ ك٢ ػٔخ٤٘٤ٗخص حُوَٕ حَُّٜٔ٘ ٖٓ أٛزلض ح٤ُخرخٕ 
(1  )

 

ُٜخ آػخٍ كخىس ػ٠ِ حُطخهخص حُز٣َ٘ش ٝحُٔٞحٍى  ٕ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ًخٕأالٍ ٓخ طويّ ٗالكع ٖٝٓ ه

, ٖٝٓ أرَُ ٓالٓق َٓكِش ٓخ رؼي حُلَد ٜخىحطٜخ حُز٣َ٘ش ٝآػخٍ ٝطو٣َذ  رؼٞ حُزِيحٕ ٝطَحؿغ حهظ

حُؼخ٤ٗش ػ٠ِ ٛؼ٤يٛخ حالهظٜخى١ ٓخ ٢ِ٣  حُؼخ٤ُٔش 
(2)

 :-  

ؿ٤خد ط٘ظ٤ْ ى٢ُٝ ٣ؼَٔ ػ٠ِ طٞك٤َ أٓزخد حُظؼخٕٝ حُ٘وي١ حُؼخ٢ُٔ إل٣ـخى كٍِٞ ُٔ٘خًَ حُ٘وي -أ 

 حُؼخ٤ُٔش 

حُظ٢ أهٌص طِؼذ حُيٍٝ حَُث٢ٔ٤ ك٢ طلي٣ي حُو٤ْ حُوخٍؿ٤ش ُؼِٔش  ح٤٘١ُٞش رخالػظزخٍحص حالػظيحى-ة 

 حُيُٝش حُٔؼ٤٘ش 

حُوخثٔش آٌٗحى ٝهٜٞٛخ  حَُث٤ٔ٤ش ٜٓ٘خ  حٗظ٘خٍ حُؼَٔ رخَُهخرش ػ٠ِ حَُٜف ٝحٗظ٘خٍٛخ ر٤ٖ حُيٍٝ-د 

 ٛخكزش حُؼٔالص حَُث٤ٔ٤ش .

 ة ـة اهداٍيــاالقجصادي بعد اهدرب اهعاهًي االزدِار -:2

 ىٍٝحُؼي٣ي ٖٓ ك٢ ػخٍٛخ ٝحٟلش آَٟٗ حُؼخ٤ٗش حُؼخ٤ُٔش  ُظٞٓغ حالهظٜخى١ رؼي حُلَد ٟٖٔ ك٤ؼ٤خص ح

اً ٌٛٙ حُلظَس"رخُؼَٜ حٌُٛز٢ َُِأٓٔخ٤ُش  "  ض, ٝهي ٤ٔٓحُؼخُْ ٝهٜٞٛخ  طِي حُٔ٘ظًَش ك٢ حُلَد 

ٗٔخ حالهظٜخى رٞطخثَ ٣َٓؼش ٝحُىٛخٍ ٣ٞ١َ , ٜٝٗيص ىٍٝ َٗم أ٤ٓخ ٝأٍٝرخ حُـَر٤ش رٞؿٚ هخٙ ٗٔٞ 

ر٠ٖٔ ٤ٓخهخص حُ٘ٔٞ ٌٛح ٖٓ ؿخٗذ , ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ ٗالكع  ٓٔظيحّ ا٠ُ ؿخٗذ حُظٞظ٤ق حٌُخَٓ , 

ٝ كَٗٔخ ٝح٤ُٞٗخٕ ٝحُ٘ٔٔخ ًَ ٣ًٍٞخ حُـ٘ٞر٤ش ؼي حُلَد ٜٓ٘خ ٝحُظٞٓغ أ٠٣خ  حُزِيحٕ حُظ٢ ِٜٗٔخ حُ٘ٔٞ ر

ٛ  ٍ ٝٓٔظيحّ ػ٠ِ ٛؼ٤ي حُٔؼيالص حالهظٜخى٣ش ُٜخ . ٌٙ حُزِيحٕ هي طٔظؼض رخُىٛخٍ ػخ
(3  )

 

حٓظِ٘كظٜخ رؼي إ ، ٖٓ حُيٍٝ هي ٝؿيص ٗلٜٔخ ك٢ ٟٝغ اكالّ ٝػـِ حهظٜخى١  حُؼي٣يك٢ ك٤ٖ إ 

طٜخ ػ٠ِ حٓظـالٍ ٓٞحٍىٛخ هيٍرٔٔظٌِخطٜخ حالهظٜخى٣ش رَ كظ٠ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ  كو٢  طٌظق  حُظ٢ ُْ  , حُلَد

ٌٝٛح ريٍٝٙ ٣َؿغ ا٠ُ  ك٤ِٜش حُؤخثَ حُوٟٞ حُؼخِٓش حُطز٤ؼ٤ش ، ٝهي ًخٗض ح٥ػخٍ ٝحٟلش ػ٠ِ ٓؼخُْ 

ٝحُىٛخٍح  ًز٣َ٤ٖ  رؼي اكالٜٓخ، اال أٜٗخ هي ٜٗيص ٗٔٞح  ٝٗي ػ٠ِ ًخٗض كَٗٔخ اً حُز٣َ٘ش ك٢  حُلَد، 

طـ٤َ ا٠ُ خ٣ش حَُٜحع حُؼ١ٌَٔ ح١ٌُ ًخٕ ٓززخ  ك٢ طيٍٛٞ أٟٝخػٜخ حالهظٜخى٣ش ٝحُٔخ٤ُش  كِـؤص ٜٗ

                                                           

    :https://ar.wikipedia.orgطيحػ٤خص حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش : ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ   -1

 .  49, ٙ 1983, أرٞ ظز٢ , ٣85ش حُٔؼخَٛس , آكخم حهظٜخى٣ش , حُؼيى ى.هِػَ ٜٓي١ حُـخْٓ , حالُٓش حُ٘وي  - 2

 /https://ar.wikipedia.org/wikiحُظٞٓغ حالهظٜخى١ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش , ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :   -3

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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ٓخػيٛخ ػ٠ِ طوط٢ ٙ ش ٝحٓظؼٔخٍ حُظٌِ٘ٞؿ٤خ ٌٛح ري٤ٍٛٝخًِٜخ حُٔظؼؼَس ٖٓ هالٍ طز٢٘ ٤ٓخٓخص اٛالك٤

حالهظٜخى١ ىٍٝ كؼخٍ ًخٕ ُالرظٌخٍ اً ك٢ حُٔ٘ٞحص حُظخ٤ُش,   خ  أُٓظٜخ آٌٗحى,  ٝحٕ طلَُ طويٓخ  ِٓلٞظ

٢ٗء حٓظ٘ظخؽ ال ٣ٌٔ٘٘خ كْٜ ٌٛح حالرظٌخٍ ىٕٝ  ٝس ٗلٞ حُظـ٤٤َ ُٔيص حُظ٢ كيػض ك٢ طِي حٟٖٔ ح٤ُٔخهخ

حألٓخّ ٝطظوِٚ حُظويّ ٝحُظـ٤٤َ ٝح٤َُٔ ا٠ُ  ٍؿزش حألٓش رؤٕ طظطِغ ا٠ُ ٝحُظ٢ ٗؼ٢٘ رٜخ ، س ٔيحُٖٓ طِي 

 .ش ُِ٘ؼٞد حُٔظلٍَس ُٝألْٓ حُظ٢ طظطِغ ُِظلٍَرَ ٝكظ٠ حُظ٤ٔ٘ حُظوخ٤ُي حُظ٢ طؼ٤ن حُظـ٤٤ًََ ٖٓ 

ٝأىٟ ًُي ا٠ُ ، ه١ٞ حهظٜخى١ رخُىٛخٍ ٓ٘ظٜق حُٔزؼ٤٘٤خص ٝحألٟٝخع رؼي حُلَد ٜٗيص ٝ

حُؼالهش حُٔظ٘خٓوش ٝحُٔظ٘خؿٔش  اً إ,ٝططٍٞ ٝٗٔٞ ٌٓخ٢ٗ أ٠٣خ  ؿظٔخػ٢ حالٓظوالٍ حُٔخ٢ُ رَ ٝكظ٠ حال

رليٝع ططٍٞ ٝطـ٤٤َ ٝحٓغ ُألٟٝخع حالهظٜخى٣ش ُِيٍٝ  شًل٤ِٝحُز٘خء حالؿظٔخػ٢ ر٤ٖ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ 

ظَ حُ٘ظخّ زٜخ حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش ك٤َ أٟٝخػ٤,ًٌُي ٖٓ حُزِيحٕ حُظ٢ ٍٓٔض هخ١ٍش ُظـ

ك٢ ٍْٓ هَحث٢ ُإلػٔخٍ ٝحُ٘ٔٞ  ٝحالٓظٜالى ػ٠ِ ٗطخم ٝحٓغ٤ٛخًَ حإلٗظخؽ  ضـي٣ي ُّٗظٔحُحالهظٜخى١ 

٤ٌ٣َش ٖٓ هالٍ حالػظٔخىحص حُظ٢ طويٜٓخ حُٞال٣خص حُٔظليس حألٓخ ٝأٍٝرخ ٜٓ٘خ كَٗٔ, ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُزِيحٕ

ُظلو٤ن ط٤ٔ٘ش ٓٔظيحٓش ٝطٞٓغ ٝحُىٛخٍ الهظٜخى٣خص رؼٞ ٓخٍٗخٍ  َٓ٘ٝع ٖٓ ىػْ ٟٖٔ ا١خٍ 

زٌَس ٗؤٕ ك٢ ًخٕ ُإلىحٍس حُٔٝ, ػٔخٍ ال٤ٓٔخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ظطٍٞ ٝحالِحُيٍٝ ك٢ ٣َ١وٜخ ُ

طِؼض ُِظلٍَ ًز٤َ ٖٓ حُ٘ـخكخص ك٢ رِيحٕ هي ط حالهظٜخى١ ػ٠ِ ٗلٞٝطِح٣ي ٝط٤َس حالٗظؼخٕ ٍكغ 

ٜ٘ٞٝ رخهظٜخى٣خطٜخ ٖٓ ؿي٣ي .ٝحُٝحُظٞٓغ رؼي حُلَد 
(1)

ٝر٘خءح  ػ٠ِ ٓخ طْ ًًَٙ إ حُٔلظخف حألٓخ٢ٓ , 

ٝطلو٤وٜخ ٣ُِٔي ٖٓ حُظٞٓغ ٝحالُىٛخٍ ٣ٌٖٔ ك٢ حُلْٜ ٝحُظٌٖٔ ٖٓ  حٍُٞٛٞ  ُظلٍَ حُ٘ؼٞد ٝحألْٓ 

ٕ ٣ظْ طـ٤٤َ ؿ١ٌٍ ال٤ٓٔخ رؼي أاٗٚ ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ ٝ ،ػٔخٍش ك٢ حُظـ٤٤َ ٝحالِٔلُؿزش ححَُا٠ُ حٌُخَٓ 

طـخٙ  ٤ٓخٓخص ٛل٤لش حاٍحىس كو٤و٤ش ك٢ طز٢٘ ٍْٝٓ ٓٔخٍ طٌٖ ٛ٘خى ُْ ٓخ ٓيَٓس حُوَٝؽ ٖٓ كَد 

ظـ٤٤َ ٝحُظويّ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٝحُٜ٘ٞٝ رٞحهغ ؿي٣ي ٖٓ حُك٢  حَُؿزش حُ٘ي٣يسٝٔـٜٞىٛخ رٓٞحء رخُٔٔخػيس أّ 

 . حالُىٛخٍ 

كمي الا صعْد-خاٍيا :  قجصاد األير

 طجُعخ االلزصبد األِزَىٍ -1

( ٣زِؾ كٞح٢ُ GNPك٢ حُؼخُْ ر٘خطؾ ٓل٢ِ اؿٔخ٢ُ ) حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش ػخ٢ٗ أًزَ حهظٜخى ٔؼَ ط

٣ٝؼي حُيٝالٍ حأل٢ٌ٣َٓ ٛٞ حُؼِٔش حألًؼَ حُىٛخٍح  ٝحٓظؼٔخال  ك٢ ط٤ِ٣َٕٞ ىٝالٍ (  17,311) 

                                                           

ٜخى١ رؼي حُلَد " ,ًَِٓ حُز٤خٕ ُِيٍحٓخص ٝحُظوط٢٤ , أٍٝحم رلؼ٤ش ًخػ٣َٖ ٌٗيحّ ,"حالٗظؼخٕ ٝحُ٘ٔٞ حالهظ -1

 /https://www.bayancenter.org/2018/06/4551, ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :2018,

 

https://www.bayancenter.org/2018/06/4551/
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٣ٔظويّ حُيٝالٍ ًؼِٔش ٤ٍٔٓش ُٜخ ٝ طٔظِي حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش ٝحُٔؼخٓالص حُظـخ٣ٍش حُي٤ُٝش , 

ٝٓٔظ٣ٞخص َٓطلؼش ُِزلٞع ٝحالٓظؼٔخٍ حَُأٓٔخ٢ُ , ٝطؼي ٖٓ أٟوْ ٝأًزَ  لظلخ  كٍٞ حُؼخُْحهظٜخىح  ٓ

طٌَ٘ رٍٞٛش ٣ٞ٤ٍٗٞى أًزَ حُزٍٞٛخص ك٢ حُؼخُْ ٖٓ ك٤غ ٍأٓٔخُٜخ ك٢ ٝ, حُٔخ٤ُش ٗلًٞح  حألٓٞحم 

( ط٤َُٕٞ ىٝالٍ , ر٤٘ٔخ  2,4رِـض حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش ُِٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش كٞح٢ُ )ٝ, حُٔٞم 

رِؾ حإلٗلخم حُٔٔظِٜي   ٝ( ط٤َُٕٞ ىٝالٍ ,  ٣3,3زِؾ اؿٔخ٢ُ حالٓظؼٔخٍحص ك٢ حُيٍٝ حألؿ٘ز٤ش أًؼَ ٖٓ ) 

ؿٌد % ( ٖٓ حالهظٜخى حأل٢ٌ٣َٓ,  ٣ٝؼي ٓٞم حُؼَٔ حأل٢ٌ٣َٓ هٞس 71( كٞح٢ُ )  2013ك٢ ػخّ ) 

ُِٜٔخؿ٣َٖ ٖٓ ؿ٤ٔغ أٗلخء حُؼخُْ .
(1 )

 

 

 اٌزأسّبٌٍ ثعذ اٌؾزة اٌعبٌُّخ اٌضبُٔخااللزصبد  -2

رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش أىص حُظلٞالص ح٤ٌُل٤ش ٝهٜٞٛخ  طِي حُظو٤ٔٔخص حُـي٣يس ألٗٔخ١ حُؼَٔ 

ػَكض اًٝحُظ٢ طزٍِٞص ك٢ أٌٗخٍ ٓوظِلش ,   " International Division of Laborحُي٢ُٝ " 

ٕ ٣ؼَف ٓؼَٝكخ  ك٢ ٓ٘ظٜق حُوَٕ حُظخٓغ ػَ٘ , ٝح١ٌُ ًخرخألٗٔخ١ حُـي٣يس , ُظو٤ْٔ حُؼَٔ ح١ٌُ ًخٕ 

ٍُحػ٤ش  ّٞحٍى حأل٤ُٝش ٓٞحء ًخٗض ٛ٘خػ٤ش إٔ ط٘ظؾ ِٓؼش أٝ أًؼَ ٖٓ حُٔأرظوٜٚ حُيٍٝ حُٔوظِلش ك٢ 

رخإلٟخكش ا٠ُ حكظٌخٍٛخ , ٝرخُٔوخرَ طظوٜٚ حُيٍٝ حَُأٓٔخ٤ُش حُٔظويٓش ك٢ اٗظخؽ حُِٔغ حُٜ٘خػ٤ش , 

وٜٚ رؼٞ ظٕ طأي ح١ٌُ حٓظليػٚ ػ٠ِ حُوي٣ْ ٛٞ ) حُـي٢ٔ٣ , ٌٝٛح حُظو٤ْٔ حُظٌِ٘ٞؿ٤خ ٝحُزلغ حُؼِ

حُزِيحٕ ك٢ اٗظخؽ أٌٗخٍ ٖٓ ٓ٘ظؾ ٓخ ٝطظْ ػ٤ِٔش طـ٤ٔغ ٌٛح حُٔ٘ظؾ ك٢ ىٍٝ أهَٟ ؿ٤َ حُزِيحٕ حُظ٢ أٗظؾ 

ك٢  ١ِلش رؤِٓٞد ًَِٓوظ٣ظْ ىٓؾ حالهظٜخىحص حُٔ اًك٤ٜخ ( ٌٝٛح ٓخ ٣ؼَف " رظي٣َٝ ػ٤ِٔش حإلٗظخؽ " 

ػ٤ِٔش حإلٗظخؽ )حُٔيُٝش ( , ٝٓؼِض ٌٛٙ حُو٤ٜٛٞش ك٢ حُيٓؾ حُـي٣ي أْٛ ٤ِٓس ١َأص ػ٠ِ حالهظٜخى 

حَُأٓٔخ٢ُ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش .
(2 )

 

 

 ثعذ اٌؾزة اٌعبٌُّخ اٌضبُٔخ االلزصبد األِزَىٍ  -:3

ك٢ ٟٞء ٓئَٗحص حالهظٜخى  ٝحُٔخٍ حُي٤٤ُٖٝ , إ حُلي٣غ ػٖ  حالهظٜخى حَُأٓٔخ٢ُ ٣وٞىٗخ ٓزخَٗس 

هِوض حُلَٝد ٝحَُٜحػخص حُي٤ُٝش ٝحإلٗلخم  اًا٠ُ ىٍٝ حالهظٜخى حأل٢ٌ٣َٓ ك٢ حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ 

ٕ أحُ٘خّ ٣َٕٝ ٖٓ  ح  إ ًؼ٤َٝػ٤ِٚ حَُٔطز٢ رٜخ ٗظخثؾ حهظٜخى٣ش ؿ٤يس ُالهظٜخى حأل٢ٌ٣َٓ ,  حُؼ١ٌَٔ

٤ٓخٓخص حالٗلخم طئى١ ا٠ُ طل٤ٖٔ حالهظٜخى ٖٓ ك٤غ إ ٌٛٙ حَُإ٣خ هي طظؼخٍٝ ٓغ حُظٌِلش حُز٣َ٘ش ك٢ 

                                                           

 https://www.marefa.orgحهظٜخى حُٞال٣خص حُٔظليس , ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :  - 1

ؿخٓؼش رخرَ ,    حألُٓش حُٔخ٤ُش حُؼخ٤ُٔش حٌُزَٟ حُوخىٓش ٓوخٍرش حهظٜخى٣ش ٤ٓخ٤ٓش ,ؿٞحى ًخظْ ػزي ٤ٜٗق حُز١ٌَ ,   -2

  .ository.uobabylonhttp://rep, ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ : 2012

https://www.marefa.org/
http://repository.uobabylon/


 اٌجُئخ وإٌشأح واألهذاف ٌٍّؤسسبد اٌّبٌُخ اٌذوٌُخ اٌّزعذدح األطزاف... اٌفصً األوي

 
 
 

05 05 

حُلَد , ٖٝٓ هالٍ ٓخ طويّ ٓٞف ٗؼَؽ ػ٠ِ طؤػ٤َ حُلَٝد ػ٠ِ حالهظٜخى حأل٢ٌ٣َٓ , ٝػ٠ِ 

 لَٝدحُ كؤٕحُظـ٤َحص ػ٠ِ رؼٞ حُٔئَٗحص حالهظٜخى٣ش , كؼ٠ِ ٛؼ٤ي حإلٗلخم حُؼ١ٌَٔ حُٔظِح٣ي , 

ا٠ُ ا٣ـخى كَٙ حُؼَٔ ٝكًَش اٟخك٤ش ًٌُٝي ٓ٘خًٍخص ك٢ طط٣َٞ طو٤٘خص ؿي٣يس ٣ٌٖٔ إ ط٘ظوَ  طئى١

٠ِ حُ٘لوخص ػٖٓ حُلٞحثي حإل٣ـخر٤ش ٖٓ ٣ُخىحص حإلٗلخم حُل٢ٌٓٞ ح  ا٠ُ ٛ٘خػخص أهَٟ , ٣ٝؼظزَ ٌٛح ؿِ

ٝهِن كَٙ ػَٔ , ٛ٘خى ػيس رَحٓؾ طئى١ ا٠ُ  طل٤ٖٔ ٝط٤َٜٔ ػ٤ِٔخص ا٣ـخى حُؼٔخُش  ٝحُؼ٣ٌَٔش 

٤ٗٞػخ  حُظ٢ إ ٖٓ أًؼَ حُلٞحثي اً ٕ ٣ٌٕٞ ُٜخ حألػَ حإل٣ـخر٢ ٌُٖٝ رظٌِلش أهَ , أؿي٣يس ٖٝٓ حُٔظٞهغ 

٣ٌٖٔ إ ًٌَٗٛخ ًخٓظٜ٘خى ح  ُالهظٜخى ٢ٛ , حٍطلخع ٗٔٞ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ ٝهي كيع ٓؼَ ٌٛح 

حالٍطلخع ك٢ حُلَد ك٢ أكـخٗٔظخٕ ٝحُؼَحم . 
(1 )

 

 , ٓ٘خٓزش ُِ٘ٔٞ ٝأٜٗض أُٓش حٌُٔخى حُؼظ٤ْ خ  ٕ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش أٗ٘ؤص ظَٝكأٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ 

ؼيّ حُٔٔخٝحس ك٢ حُيهَ ٌٝٛٙ حُٔٔش هِوض ظَٝف ٓؼخ٤ُش ُز٘خء حهظٜخى ًز٤َ ٓٞؿٚ ٗلٞ رٝهي حٍطزطض 

حُظ٢ طلَٝ ػ٤ِٜخ َحثق حُٔٔظِٜي ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش ٝأىص ا٠ُ ٣ُخىس حُ٘

ح٠َُحثذ رؼي اٗولخٝ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ هالٍ كظَس حُلَد ًٝ٘ظ٤ـش ٓزخَٗس حٍطلؼض ٓٔظ٣ٞخص 

اهَحٝ حُلٌٞٓش حَُٔطز٢ ك٢ حُؼَٔ , ٝهي ٤ٔ٣َ رؼٞ ٌٛح ا٠ُ ط٤ُٞي رؼٞ حُلٞحثي حإل٣ـخر٤ش حالهظٜخى٣ش 

, أٓخ حُ٘ظخثؾ حُِٔز٤ش أىص ا٠ُ اكيحع ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُو٤َٜ ٝطلي٣يح  ٣ُخىحص ك٢ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ 

ٝهٜٞٛخ  ػ٠ِ حالهظٜخى حأل٢ٌ٣َٓ  ح  طـ٤َحص ػ٠ِ حُٔيٟ حُط٣َٞ رؼي إ طًَض حُلَٝد حُي٤ُٝش أػخٍ

ػ٠ِ رؼٞ حُٔئَٗحص حالهظٜخى٣ش , ك٤غ طْ ط٣َٞٔ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ٖٓ هالٍ حُي٣ٕٞ ٝح٠َُحثذ 

َحىحص ح٣َ٠ُز٤ش أًؼَ ٖٓ ػالع َٓحص ا٠ُ ٣ُحىص حإلٝحُؼخ٤ُٔش رٔخ ٣ِ٣ي ػٖ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ , 

( ٖٓ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ . % 20أًؼَ ٖٓ ) 
(2)

 

ٌٝٛح ٓخ ٣ظَطذ ػ٤ِٚ طـ٤َ ك٢ ػ٤ِٔش طزخىٍ حألىٝحٍ رؼي رِٝؽ ٗظخّ ٗوي١ ى٢ُٝ ؿي٣ي ٓخ رؼي حٗظٜخء 

حُلَد , ٓؼزَح  ػٖ كخُش طٞحُٕ ؿي٣يس ُِوٟٞ , ٝػْ حُظٞه٤غ ػ٠ِ حالطلخه٤ش حٍُٜٔ٘ٞس ٝحُٔؼَٝكش رخْٓ ) 

. ْ حإلٗخٍس ا٤ُٜخطر٣َظٕٞ ٝٝىُ( طلض طؤػ٤َ حالٗـخُحص حُؼ٣ٌَٔش أل١َحف حُلَد حأله٤َس , حُظ٢ 
(3) 

ػِٔش ٝىٕٝ حُيهٍٞ ك٢ طلخ٤َٛ ٤ٓطَس حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش ػ٠ِ ؿؼَ حُيٝالٍ حأل٢ٌ٣َٓ 

 حالٍطٌخُ ك٢ حطلخه٤ش ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ , حٓظ٘خىح  ا٠ُ حُٔظـ٤َحص حُ٘وي٣ش حُـي٣يس ُِوخ١ٍش ح٤ُٔخ٤ٓش

 .( ٤1ش , ًٔخ ٤٘٣َ ُٜخ حُـيٍٝ ٍهْ )حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخٗ حالهظٜخى٣ش ٝحُؼ٣ٌَٔش رؼي حٗظٜخء 

                                                           

1 - Economic consequences of war on the US-Economy,2011,p5. 

2- opcit. 

 .  6-5,ٝحٗ٘طٖ , ٙ ٙ 1999ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ , َٗ٘س ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ , ػيى هخٙ,  ٓزظٔزَ ,   -3
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(1جدول )  

 ت ٍقدكة يخجارة هوْالكات اهًجددةيجغيرا

 اٌجُبٔبد          

 اٌسٕخ

 ؽغُ اٌضّبٔبد ِٓ

اٌجٕه اٌفذراٌٍ 

 األِزَىٍ)ٍُِبر دوالر (

 اٌّخزوْ ِٓ اٌذهت

 ) ٍُِىْ طٓ (

 االؽزُبطُبد إٌمذَخ

 ٌذي اٌجٕىن

 ) ٍُِبر دوالر (

 اٌعزض إٌمذٌ

 ٍُِبر دوالر () 

1957Dec 24.0 22.6 19.4 136.9 

1962Dec 36.6 16.0 20.0 147.6 

1968Dec 52.5 10.4 27.3 193.1 

 

 ػزي ح٣ٌَُْ ؿخرَ ٗ٘ـخٍ حُؼ٤ٔخ١ٝ , حالهظٜخى حُي٢ُٝ , ح٤ُٔخٓخص ٝحُظطز٤وخص , حُيحٍ حُؼَر٤ش ُِؼِّٞ ٗخَٕٗٝ  -:حُٜٔيٍ
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 اهًبدح اهداٍي

 اهًؤسسات اهًاهية اهدوهية اهًجعددة األطراف 

 ثًّيد..

ش ِٓز٤ش ٝك٠ٟٞ ك٢ حُ٘ظْ حالهظٜاخى٣ش ٝحُٔخ٤ُا ح  ػخٍآحُي٢ُٝ رؼي حُلَر٤ٖ حُؼخ٤ُٔظ٤ٖ  ُوي ٝحًذ حُٜٔ٘ي     

ٝؿِٔش ٖٓ حُظيحػ٤خص حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخٓا٤ش  طٔؼاَ  ح  ػخٍآرٌَ٘ ِٓلٞظ , ٌٝٛح ريٍٝٙ طَى  

ٝحٗؼٌاْ ًُاي ػِا٠ ٝطيٍٛٞ حُظـخٍس حُي٤ُٝش , ٝحالٗظَح٤ًش   حَُأٓٔخ٤ُش  رخ٤ٜٗخٍ ٝطؼؼَ حُ٘ظْ حالهظٜخى٣ش

رؼٞ حُٔئَٗحص حالهظٜخى٣ش  ٜٝٓ٘اخ حُ٘ٔاٞ حالهظٜاخى١ ٝحُظ٠اوْ ٝحُ٘اخطؾ حُٔلِا٢ حإلؿٔاخ٢ُ ٝحُٔٞحُٗاش 

أىص ًااَ ٛااٌٙ حُٔؼط٤ااخص حُٔااًٌٍٞس أٗلااخُ اُاا٠ طل٘اا٢ حُلوااَ ٝطؼؼااَ حألٟٝااخع حالهظٜااخى٣ش  , ٝهاايحُؼخٓااش 

أٓؼخٍ حَُٜف ٗظ٤ـش ٟٝاغ ه٤اٞى ٛاخٍٓش ػِا٠  ك٢ ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝطيٍٛٞٛخ , ٝػالٝس ػ٠ِ ًُي طوِزخص

حُظـخٍس حُي٤ُٝش .
(1 )

 

ُظـخ٣ٍااش ٝٗاايٍس س حٟااطَحرخص ػخ٤ُااش كاا٢ حُظ٠ااوْ  ًٝؼ٤ااَ ٓااٖ حُٔؼٞهااخص حٔاايطوِااَ حُٔ٘ااٜي كاا٢ طِااي حُاً 

( %.60ٝحٟلش ك٢ ٓؼيٕ حٌُٛذ , ٝٛز١ٞ ك٢ حُ٘٘خ١ حالهظٜخى١ كٞم ٓؼيٍ )
(2)

, ٝٓغ ٜٗخ٣ش )حُلَد  

حُؼالهاخص حُي٤ُٝاش ٝحُ٘وي٣اش ,  سحَُث٤ٔ٤ش ُ٘ظخّ ٓؼ٤ٖ ٝٓوظِق ُؼاٞىحُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ( هططض ىٍٝ حُلِلخء 

ُٝٝيص كٌَس حُٜ٘يٝم حُي٢ُٝ ك٢ ٓئطَٔ ر٣َظٕٞ ٝٝىُ ُظؤ٤ْٓ ٓئٓٔاش ى٤ُٝاش ٜٓٔظٜاخ حإلٗاَحف ػِا٠ 

.ًخكش حُو٠خ٣خ حُ٘وي٣ش حُي٤ُٝش حُٔظؼِوش ربُـخء ه٤ٞى حَُٜف ٝطلو٤ن حٓظوَحٍٛخ
(3 )

 

ٕ ٌَُ ىُٝش  أش ٝحٗ٘طٖ ,ك٤غ ٓوَٙ ك٢ حُؼخٛٔٝ ح  ( ىُٝش ػ٠٣ٝ189ٞ٠ْ  ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ كخ٤ُخ  )

طااؤػ٤َ ٝطٔؼ٤ااَ كاا٢ حُٔـِااْ حُظ٘ل٤اا١ٌ ُٜاا٘يٝم حُ٘وااي حُااي٢ُٝ رٔااخ ٣ااٞح١ُ أ٤ٔٛااظْٜ حُٔخ٤ُااش ,٣ٝؼااي طااؤػ٤َ 

حُلٜٚ ٖٓ حُٔليىحص حُٜٔٔش ك٢ هاٞس حُظٜا٣ٞض كا٢ هاَحٍحص حُٜا٘يٝم ,ك٤اغ طظاؤُق حألٛاٞحص ٓاٖ 

(.(SDR(  ٝكيس ٖٓ كوٞم حُٔلذ حُوخٛش 100,000ٛٞص ٝحكي ٌَُ )
(4) 

 

ػَف حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ رٌؼ٤اَ ٓاٖ حُٔظـ٤اَحص ٝحُظاؤػ٤َحص حُظا٢ طزِاٍٞص ٝأػاَص كا٢ ٝحهاغ ح٤ُٔخٓاخص ٝهي 

حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش رٔوظِاق حطـخٛخطٜاخ , كخٜٗاخٍص ىٍٝ ٝحٗظٜاَص ىٍٝ ٝراَُص ٓلاخ٤ْٛ ٓا٤طَص 

                                                           

-2000دمحم آٔخػ٤َ , ى.ٛزش حُٔ٘ؼْ ,ىٍٝ حإلٛالكخص حالهظٜخى٣ش ك٢ ىػْ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ك٢ حُيٍٝ حُؼَر٤ش ) -1

 .4,ٙ 2018( ٛ٘يٝم حُ٘وي حُؼَر٢ , حألٓخٍحص ,  2016

,طَؿٔش ػيٗخٕ ػزخّ ػ٢ِ ,ػخُْ حُٔؼَكش  , ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ هٞس ػظ٠ٔ ك٢ حُٔخكش حُؼخ٤ُٔشحٍٗٔض كُٞق -2

 .24,ٙ  2016حُٔـِْ حُؼَر٢ ُِؼوخكش ٝحُلٕ٘ٞ ٝح٥ىحد , 

 .16,ىحٍ حألًخى٤ٔ٣ٕٞ، ٤ٓ١1ٙخٓخص ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝأػَٛخ ػ٠ِ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ,ى.دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم ,  - 3

 https://www.investopedia.com/terms/i/imf.aspٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ:  -4

https://www.investopedia.com/terms/i/imf.asp
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هططاض حُايٍٝ حٌُزاَٟ حُٔ٘ظٜاَس كا٢ حُلاَد حُؼخ٤ُٔاش حُؼخ٤ٗاش اُا٠ ط٘ظا٤ْ  ٝػ٠ِ ٝحهغ حُٔخكش حُي٤ُٝاش ,

ٝاٗ٘خء ٓئٓٔخص ٓخ٤ُش حهظٜخى٣ش ى٤ُٝش , ٝهي أًِٝض ٌُٜٙ حُٔئٓٔاخص ٜٓاخّ ٝٝظاخثق ٓؼ٤٘اش ٜٓ٘اخ ى٤ُٝاش 

ٗوي٣ااش ٜٝٓ٘ااخ اٗٔخث٤ااش كاا٢ ٓٔااخػيس حُزِاايحٕ حُلو٤ااَس 
(1)

.ٝٛااٌح ٓااخ ٓااٞف ٗطِااغ ػ٤ِااٚ كاا٢ ىٍحٓااظ٘خ ٛااٌٙ كاا٢  

 ىٓش ٟٓٞٞع حُيٍحٓش . حُلٍٜٞ حُوخ

ٝػ٤ِٚ إ حُظـ٤َحص حُٔظيٍؿش حُظ٢ رَُص ٓالٓلٜخ ػ٠ِ حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ أىص ا٠ُ طـ٤٤َ حُ٘ظْ , ٝػِا٠ 

حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ طلْٜ ٌٛٙ حُظـ٤َحص ٝحُظ٤ٌق ٓؼٜاخ , ًٝاخٕ أٛاْ ٓاخ أُاض ا٤ُاٚ حُلاَد حُؼخ٤ُٔاش حُؼخ٤ٗاش ٛاٞ 

٤ش ٝحُ٘وي٣ش ػ٠ِ حُٔخكش حُؼخ٤ُٔشحُلخؿش ا٠ُ ط٣ٌٖٞ ٓئٓٔخص ؿي٣يس طظز٠٘ حُ٘ظْ حُٔخُ
 (2 .)

 

 ٝػ٠ِ ٌٛح حألٓخّ ٓ٘ظطَم ا٠ُ ٓؼَكش حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش ٝٓلخ٤ٜٛٔخ ٝطؼ٣َلٜخ ًٌَٝٗ ٓخ ٢ِ٣ :

ُزِيحٕ حُلو٤َس رٔلخُٝش رخحُظؼ٣َق حألٍٝ : رؤٜٗخ ٓئٓٔخص طلون  أٛيحف حألْٓ حُٔظليس ٖٓ أؿَ حُٜ٘ٞٝ  

ى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ا٠ُ حألٓخّ ك٢ ٝحهغ  ٌٛٙ حُزِيحٕ, ًٌُٝي ٣ُخىس حُظؼاخٕٝ ٜٓ٘خ ريكغ ػـِش حُظ٤ٔ٘ش  حالهظٜخ

ر٤ٖ حُزِايحٕ حُلو٤اَس ٝحُـ٤٘اش ,ًُٝاي رٜايف حُٔلخكظاش ػِا٠ حألٓاٖ ٝحُٔاِْ حُاي٤٤ُٖٝ ٝطو٣ٞاش حُؼالهاخص را٤ٖ 

حُيٍٝ 
(3)

ُ٘وي٣اش ٝحُٔخ٤ُاش ٝحُظا٢ ٓاٖ , ًٔخ طؼَف أ٠٣خ  رؤٜٗخ ٓئٓٔخص طوّٞ ر٠از٢ َٝٓحهزاش ح٤ُٔخٓاخص ح 

ٕ طلون ا٠ُ ٓيٟ رؼ٤ي ٗٞػخ  ٖٓ حالٗٔـخّ ٝحُ٘ٔط٤ش ك٢ حُوٞحػي ٝحُٔؼخ٤٣َ حُٔٔظويٓش ك٢ ٓوظِاق أٗؤٜٗخ 

ػٔخ طاٞكَٙ ٓاٖ اُحُاش حُو٤اٞى ٝحُؼوزاخص حُٔؼَهِاش ُِ٘٘اخ١ حالهظٜاخى١ را٤ٖ ٓوظِاق ىٍٝ  حُؼخُْ ك٠ال  ىٍٝ 

خ٤ُٔش حالهظٜخى حُؼخُْ ٝرٌُي طٜزق حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش أىحس ك٢ ٓز٤َ طلو٤ن ٝطؤ٤ًي ػ
(4 )

. 

ُِٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝاش :"ٛا٢ ٓ٘ظٔاخص ى٤ُٝاش ٓظؼايىس حأل١اَحف ٛايكٜخ حُٔاؼ٢  ٗخٓال   ٝٛ٘خى ٓلٜٞٓخ  

ا٠ُ  ىكغ ػـِش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُزِيحٕ حُلو٤َس ٝط٤ٌَُ حُؼٞحثن حُظ٢ طلاٍٞ ىٕٝ ططاٍٞ ػ٤ِٔاش حُظ٤ٔ٘اش كا٢ ٛاٌٙ 

حُزِاايحٕ ٝحُٔلخكظااش ػِاا٠ ٗظٜٔااخ حُٔخ٤ُااش ٝحُ٘وي٣ااش, ٝإ ٛااٌٙ ٓئٓٔااخص طوااّٞ راايػْ حُٔ٘ااَٝػخص حُوخٛااش 

حُل٤ٌٓٞش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ػزخص ٝحٓظوَحٍ حالهظٜخى ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح٢ٌُِ " ,  ٝٓ٘ظ٘خٍٝ أراَُ حُٔئٓٔاخص ٝ

 -خُزلغ ًٝٔخ ٢ِ٣ :رحُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش ٝحُظ٢ ُٜخ ِٛش 

 
                                                           

 /https://almerja.comك٤يٍ ٣ْٞٗ ًخظْ , حُلٌَ حُلي٣غ ك٢ ح٤ُٔخٓخص حالهظٜخى٣ش , ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ : - 1

طؤػ٤َ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش ػ٠ِ حهظٜخى٣خص ٓوظِق حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش , ًٌَٓس ٓخؿٔظ٤َ ٓويٓش ا٠ُ ٤ًِش , ػٔخٍٙ ٜٓخ   -2

, ٙ  (2014-1990حُؼِّٞ حالهظٜخى٣ش ٝحُؼِّٞ حُظـخ٣ٍش ٝػِّٞ حُظ٤٤َٔ ,ؿخٓؼش أّ حُزٞحه٢ ,ىٍحٓش  كخُش حُـِحثَ ُلظَس )

28  

 حر٢ حُظخ٢ُ ٓظخف ػ٠ِ حَُريٕٝ طخ٣ٍن , ٔخص , ٓٔئٓلّٜٞ حُ - 3

  :http://www.aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/18/institutions/ 

 ٓلّٜٞ حُٔئٓٔخص ,حُٜٔيٍ حُٔخرن  - 4

https://almerja.com/
http://www.aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/18/institutions/
http://www.aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/18/institutions/
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 (  International Monetary Fundصَدوق اهَقد اهدوهي  )  -أواًل :

 ٍشأة اهصَدوق  (1

ُوي طزٍِٞص كٌَس اٗ٘خء ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٓغ أكٍٞ حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش ك٢ ٤ٓخم ا٣ـخى ٗظخّ    

حهظٜخى١ ى٢ُٝ ٓوظِق ٝأًؼَ ػيحُش ٓظـ٘زخ  أهطخء  حُلظَحص حُٔخروش 
(1)

ك٢  ثٚٝهي طٌٞٗض كٌَس اٗ٘خ 

ٓئطَٔ ى٢ُٝ طْ ػويٙ ك٢ ٓي٣٘ش ر٣َظٕٞ ٝٝىُ ح٤ُٔخك٤ش , ك٢ ٝال٣ش ٤ٗٞٛخٓز٤َ٘ حأل٤ٌ٣َٓش , ك٢ ٤ُٞ٣ٞ 

حٓظـَهض ٓيس حُٔئطَٔ حُٔ٘ؼوي ػالػش أٓخر٤غ ًٝخٗض أٛيحف حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ ٝ( ك٢ أ٣ٌَٓخ  (1944ٓ٘ش 

أًؼَ ػخ٢ُٔ ـخى ٗظخّ حُٔئطَٔ حُٔ٘ؼوي ٢ٛ ٟٝغ ه٣َطش ُِظؼخٕٝ ٝحُظ٤ٔ٘ش ك٢ حُٔلخٍٝ حالهظٜخى٣ش ٝا٣

  ح  كيحػش  ٝحُىٛخٍ
 (2)

  . 

اُا٠ اؿاَحء  رواٞس  ػ٘خء حُلَد حُؼخ٤ُٔاش حُؼخ٤ٗاشأُي٤ُٝش حُظ٢ ٓخىص حُ٘ظْ حُ٘وي٣ش ٝهي ىكؼض حالٟطَحرخص ح

ٟٝغ راَحٓؾ ػ٠ِ طؼي٣الص ؿ٣َٛٞش ك٤ٔخ ٣وٚ حُظـخٍس حُي٤ُٝش ٓٔخ أؿزَ ؿ٤ٔغ حُٔـظٔؼ٤ٖ ك٢ حُٔئطَٔ 

ػِاا٠ ٘وااي١ حُؼااخ٢ُٔ , ُااٌُي حٍطااؤص حُاايٍٝ كاا٢ حٓااظطالع ٍأ٣ٜااخ إلؿٔااخع طٜااذ كاا٢ حإلٛااالف حُ خ  ٝهططاا

ؼخُْ , ًٝخٕ ٓائطَٔ ر٣َظإٞ ٝٝىُ  حٓظليحع ٓ٘ظٔش ى٤ُٝش ط٘ظْ حُؼالهخص حالهظٜخى٣ش ٝحُ٘وي٣ش ر٤ٖ ىٍٝ حُ

ٌٗحى ٗوطش طلٍٞ ٜٓٔش ك٢ طخ٣ٍن حُؼالهخص حُي٤ُٝش ٝطٜل٤ق ٓٔخٍٛخ ٝكَ حُٔ٘خًَ حُ٘وي٣ش ر٤ٖ حُيٍٝ , آ

ٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘اخى أ, ٝأهظَف حُٔئطَٕٔٝ ػ٠ِ  ح  ٖ ىُٝش ػ٤ٞ٠ٝأٍرؼ حُٔئطَٔ ك٠ٍٞح  كؼخال  ألٍرؼش  ٓـَ اً 

طؼخٕٝ ىُٝا٢ را٤ٖ حُايٍٝ ًُٝاي ٓاٖ حؿاَ طٔا٤٤َ حُؼ٤ِٔاخص حُظـاخٍس حُي٤ُٝاش ٝطا٤ٌَُ حُلاٞحؿِ أٓاخّ كًَاش  

ٍإّٝ حألٓٞحٍ ك٢ حُٔخكش حُي٤ُٝش 
(3)

  . 

 ( IMFيراخن صَدوق اهَقد اهدوهي )  (2

ػ٘اخء ٜٗخ٣اش حَُٔكِاش أٖ ػخٓاخ  ٤ٜٓٔظ٤ٖ ػ٠ِ ٓيٟ طخ٣ٍوٚ ُٔيس هٔٔ م حُ٘وي حُي٢ُٝ رَٔكِظ٤َٖٓ ٛ٘يٝ   

هخّ حُٜ٘يٝم رٔظخرؼش هخر٤ِش حُظل٣َٞ ر٤ٖ حُؼٔالص حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُؼخُْ ًٌُٝي اً ( (1973حأل٠ُٝ ٖٓ ػخّ 

طوي٣ْ  حُظ٣َٞٔ حُو٤َٜ حألٓي ٖٓ حُ٘وي حألؿ٘ز٢ ُِللاخظ ػِا٠ أ٤ٔٛاش ه٤ٔاش حُؼٔاالص حالٓا٤ٔش ُٝظؼاخ٣ٖ ٓاغ 

أىص طِاي حألكايحع حُٔاًٌٍٞس , ٝحُؼٔاَ  ػِا٠  حُٔلخكظاش ػِا٠ أٓاؼخٍ ٝحُظَٝف حالهظٜخى٣ش حُٔٔاظوِش , 

ٗلاخء حُؼاخُْ , اً إ حَُٜف حُؼخرظش ا٠ُ هِن ٝط٣ٌٖٞ ظَٝف ٓخ٤ُش ٝٗوي٣ش هِوش ٝؿ٤َ ٓٔاظوَس كا٢ ًخكاش أ

ُاظٔؼٖ كا٢ ح٤ٌُل٤اش ظاؤ٢ٗ ٝحُ٘ظاَ اُا٠ ططا٣َٞ حُٜا٘يٝم ٝحٝرخُ طِي حُظَٝف أُِٓض حُٔـظٔاغ حُاي٢ًَُٝ 
                                                           

 /https://ar.wikipedia.orgٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :  - 1

 https://www.imf.org/ar/About/Factsheetsٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ  ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :    -2

 2016,ػٔخٕ ,  ١,1 ش حُي٤ُٝش ٝأػَٛخ ػ٠ِ ٓي٤ٗٞ٣ش حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓشػُٞٔش حُٔئٓٔخص حالهظٜخى٣ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي ,  -3

ٙ,5 . 

https://ar.wikipedia.org/
https://www.imf.org/ar/About/Factsheets
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ٕ ٣ؼَٔ رط٣َوش ػخ٤ُش ٝكؼخُش ك٢ ٗظخّ أٓؼخٍ حَُٜف حَُٔٗش , ٝرؼي هْٔ ٓا٘ٞحص ٓاٖ أحُظ٢ طٌٔ٘ٚ ٖٓ 

ٜاا٘يٝم حُ٘وااي حُااي٢ُٝ رظؼااي٣َ ( ,رؼاايٛخ راايأص حَُٔكِااش حُؼخ٤ٗااش ُ 1973-1978حُٔلخٟٝااخص ٓااٖ ٓاا٘ش )

( ,ُظ٤ٓٞغ ٝظخثلٚ ُظ٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓٞحؿٜش حُظلاي٣خص حُظا٢ ٗ٘اؤص ٓ٘اٌ ح٤ٜٗاخٍ حُو٤ٔاش 1978ىٓظٍٞٙ ك٢ ػخّ )

 -حال٤ٔٓش ٖٝٓ أرَُ حُٞظخثق  ٓخ ٣ؤط٢:
(1)

 

   ٍٝطٞؿ٤ٚ ٝطز٤ِؾ حُٜ٘يٝم أػ٠خثٚ ػ٠ِ طزخىٍ ػٔالطْٜ ح٤٘١ُٞش ريٕٝ أ١ ه٤ٞى ػ٠ِ ػٔالص حُي

 .  حألػ٠خء ح٥ه٣َٖ

  ّه٤خّ  ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ػ٠ِ ح٤ُٔخٓخص حالهظٜخى٣ش ريال  ٖٓ َٓحهزش حألػ٠خء الُظِحٓخطْٜ ك٢ ٗظخ

ٓؼَ حَُٜف حُؼخرض , ٓٔخ  ٣ٞكَ كَٛخ  ُإلٌٗحٍ حُٔزٌَ رؤ١ ٌِٓ٘ش ك٢ ٓؼَ حَُٜف  ُِيٝالٍ 

٣لَِ اً  خ  ٝحُؼٔالص حألهَٟ  أٝ ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( , ٝػ٤ِٚ هي ٣ٌٕٞ ىٍٝ حُٜ٘يٝم حٓظ٘خ٣ٍ

 أٟٝخػْٜ ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظٜخى٣ش , ٣ٝوزَْٛ رؤ١ ٌٓ٘الص ٓلظِٔش ٗخٗجش ٖٓ ٤ٓخٓخص حألػ٠خء . 

  ٣ٞحَٛ حُٜ٘يٝم ىٍٝٙ ك٢ طوي٣ْ ٓٔخػيحص ٓخ٤ُش ه٤َٜس ٝٓظٞٓطش حُٔيٟ ُِيٍٝ حألػ٠خء حُظ٢

طٞك٤َ ػٔالص طٞحؿٚ ٛؼٞرخص ٓئهظش ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( , ٝػخىس ٓخ طظ٠ٖٔ حُٔٔخػيس حُٔخ٤ُش 

 هخرِش ُِظل٣َٞ , ٣ُِخىس حكظ٤خ٢١ حُ٘وي حألؿ٘ز٢ حُٔظ٠خثَ ُِؼ٠ٞ حُٔظ٠ٍَ.

 

 أِداف صَدوق اهَقد اهدوهي  (3

ٗٚ ٣وّٞ رظٔو٤َ ًَ ٓٞحٍىٙ ُظلو٤ن حُٜٔخّ حُظ٢ حٗ٘ؤ ٖٓ أؿِٜخ , ٝهاي ػاَف بك٢ ا١خٍ ػَٔ حُٜ٘يٝم ك   

حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٖٓ اٛاالكخص ٝهاَٝٝ ٣ٜ٘اق حُٜ٘يٝم ٌٓ٘ حُ٘٘ٞء رخٗظوخالص ػي٣يس ك٢ ٤ٓخم حُؼ٤ِٔخص 

 ٝكن  كخؿش حُيٍٝ حألػ٠خء . ػ٠ِ  أٝ ٣ويٜٓخ

 

 

 

 

                                                           

1-  David D.Driscoll ,The lMF And The WorldBank : How Do Differ ;  ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ

https://www.imf.org 

https://www.imf.org/
https://www.imf.org/
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 -ٖٝٓ أرَُ حألٛيحف ٓخ ٣ؤط٢ :
(1)

 

طؼ٣ِِ ٝط٘ـ٤غ  حُظؼخٕٝ حُ٘وي١ حُي٢ُٝ ٖٓ هالٍ ٓئٓٔاش ىحثٔاش طاٞكَ ا٤ُاش حُظ٘اخٍٝ ٝحُظؼاخٕٝ ر٘اؤٕ  -1

 حُٔ٘خًَ حُ٘وي٣ش حُي٤ُٝش .

 ُِظـخٍس حُي٤ُٝش .ط٤َٜٔ حُظٞٓغ ٝحُ٘ٔٞ حُٔظٞحُٕ   -2

 حُٔٔخٛٔش ك٢ طؼ٣ِِ حُللخظ ػ٠ِ ٓٔظ٣ٞخص ػخ٤ُش ٖٓ حُؼٔخُش ٝحُيهَ حُلو٤و٢. -3

 ط٤ٔ٘ش حُٔٞحٍى حإلٗظخؿ٤ش ُـ٤ٔغ حألػ٠خء ًؤٛيحف أٓخ٤ٓش ٤ُِٔخٓش حالهظٜخى٣ش. -4

 طـ٘ذ حٗولخٝ ه٤ٔش حُظزخىٍ حُظ٘خك٢ٔ .  -5

رخُٔؼااخٓالص حُظـخ٣ٍااش راا٤ٖ ٗ٘ااخء ٗظااخّ ٓظؼاايى حأل١ااَحف ُِٔاايكٞػخص كاا٢ ٓااخ ٣ظؼِاان احُٔٔااخػيس كاا٢  -6

 حألػ٠خء .

 اُـخء حُو٤ٞى )ه٤ٞى حَُٜف ( حُظ٢ طؼ٤ن ٝطو٤٤ي ٗٔٞ حُظـخٍس حُؼخ٤ُٔش .  -7

ٓ٘ق حُؼوش ُألػ٠خء ٖٓ هالٍ اطخكش ٓٞحٍى حُٜ٘يٝم حُؼخٓش ُْٜ ,رٔٞؿذ ٟأخٗخص ٓاٖ هاالٍ ١اَف  -8

 حُلَٙ ُْٜ .

 طو٤َٜ أٓي حالهظالٍ ك٢ ٓٞح٣ُٖ حُٔيكٞػخص حُي٤ُٝش ُِزِيحٕ حألػ٠خء ٝطول٤ق كيطٚ.   -9

ىػْ حُللخظ ػ٠ِ طؼاخىٍ أٓاؼخٍ حُٜاَف ٝطٞحُٜٗاخ ًُٝاي ػاٖ ٣َ١ان اهاَحٝ حألػ٠اخء حُا٣ٌٖ  -10

 ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ حهظالٍ ه٤َٜ حألٓي ك٢ ) ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( .

 

 

 

 

                                                           

 -: ٣٘ظ٣َُِِٔي كٍٞ أٛيحف ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ,  -1

 50, ٙ 2011,ىحٍ رِو٤ْ حُـِحثَ ,١,1 حُزؼي حُي٢ُٝ ُِ٘ظخّ حُ٘وي١ ,رَػخ٣ش ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝٗؼٔخٕ حُٔؼ٤ي١ , -

  overview of the Imf as afinansial in stitation   : ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ 

https://www.elibrary.imf.org/ 

   70,ٙ  2018, ؿخٓؼش حُٔٔظ٣َٜ٘ش ,  حُظ٣َٞٔ حُي٢ُٝ ٝطؤػ٤َحطٚ حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤شى.حكٔي ػَٔ حَُح١ٝ , -

- Martin and 0thers ,the IMF .and the challenge of Relevance in the in ternational 

Financial Tur  , October 2003.   

٤ٓخٓخص حإلٛالف حالهظٜخى١ ٝأػَٛخ ػ٠ِ ظخَٛط٢ حُلوَ ٝحُزطخُش ك٢ رِيحٕ ػَر٤ش حرَح٤ْٛ ًخ١غ ػِٞ حُـٍٞح٢ٗ ,  -

, ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ ٓويٓش ا٠ُ ٓـِْ ٤ًِش حإلىحٍس ٝحالهظٜخى, ؿخٓؼش حُوخى٤ٓش , ٓوظخٍس ٓغ اٗخٍس هخٛش ُِؼَحم 

2009  ٙ ,3 . 

https://www.elibrary.imf.org/
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 ( IMFاهّيمن اهجَظيًي هصَدوق اهَقد اهدوهي  )-: خاٍياً 

 -ٓٞف ٗظطَم رٌَ٘ ٓٞؿِ ُؼَٔ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٜ٘يٝم ٝحُٔظٌٕٞ ٖٓ  :
(1)

 

ىحٍس حُٜ٘يٝم ا٠ٞ , ٝحُٔـِْ ٣ٔؼَ ِٓطش ػ٤ِخ ك٢ ٠٣ْٝ ٓٔؼ٤ِٖ ٌَُ رِي ػ -: ِغٍس اٌّؾبفظُٓ (1

ٝطٌٕٞ حؿظٔخػخطٚ َٓس ٝحكيس ٣ٞ٘ٓخ  ٟٖٔ حؿظٔخػخص حُٜ٘يٝم ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ , ٣ٝوّٞ ًَ رِي ػ٠ٞ 

٣ـ١َ حُ٘ظَ ك٢ أٍٓٞ ٝه٠خ٣خ ٝرظؼ٤٤ٖ ٓلخكع ٝػخىس ٓخ ٣ٌٕٞ ٛٞ ٣َُٝ حُٔخ٤ُش , ٝٓلخكع ٓ٘خٝد 

خ حُِـ٘ش حُي٤ُٝش ُِ٘ئٕٝ حُ٘ظخّ حُ٘وي١ حُي٢ُٝ َٓط٤ٖ ٣ٞ٘ٓخ  ك٢ ا١خٍ ُـ٘ش ٖٓ حُٔلخكظ٤ٖ ٣طِن ػ٤ِٜ

 حُ٘وي٣ش ٝحُٔخ٤ُش .

ٝٛٞ حُـٜخُ حٌُِٔق ربطوخً حإلؿَحءحص حُٜٔٔش ُظ٘ل٤ٌ ح٤ُٔخٓش حُؼخٓش ُِٜ٘يٝم  - اٌّغٍس اٌزٕفُذٌ :  (2

ٝٗٞحرْٜ , ك٤غ إ ػٔخ٤ٗش ْٜٓ٘ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ  خ  ( اىح٣24٣ٍـظٔغ ػالع َٓحص ك٢ حألٓزٞع ٣ٝظٌٕٞ ٖٓ ) ٝ

( ٣ؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ  ١َف حُزِيحٕ حألهَٟ  16زَ ٗٔزش ٖٓ حُلٜٚ ٝ ) ١َف حُيٍٝ حألػ٠خء حُظ٢ ُٜخ حً

٣ؼي حُٔـِْ رٔؼخرش ح٤ُٜجش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ُٝٚ ٛالك٤خص , رظَه٤ٚ ٖٓ ٓـِْ حُٔلخكظ٤ٖ , ُٝٔيس ػخ٤ٖٓ , 

  -ٖٝٓ حُٜٔخّ حُظ٢ أًِٝض ا٠ُ حُٔـِْ ٢ٛ :

 حألَٗحف ػ٠ِ ح٤ُِٔح٤ٗش . -1

 ٤ٖ ُِٜٔخىهش ػ٤ِٜخ طل٤٠َ ٓ٘خ٣ٍغ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظ٢ طويّ ُٔـِْ حُٔلخكظ -2

 طوي٣ْ حُٔٔخػيحص حُظو٤٘ش ُِيٍٝ حألػ٠خء  -3

 -( اٌّذَز اٌعبَ :3    

٣ظ٠ُٞ حُٔي٣َٕٝ حُظ٘ل٣ٌ٤ٕٞ حٗظوخد حُٔي٣َ حإلىح١ٍ حُؼخّ ُِٜ٘يٝم ُٔيس هْٔ ٓ٘ٞحص هخرِش ُِظـي٣ي    

٣وّٞ ٝ,٣ٝظ٠ُٞ حُٔي٣َ ٍثخٓش ٓـِْ حُٔي٣َ٣ٖ حُظ٘ل٤٣ٌ٤ٖ ا٠ُ ؿخٗذ حُوزَحء ٝٓٞظل٢ حُٜ٘يٝم , 

حُٔٞظلٕٞ ربػيحى ٓؼظْ حُٞػخثن حُظ٢ طٔؼَ حألٓخّ ُٔيحٝالص حُٔـِْ حُظ٘ل١ٌ٤ , ٝطويّ حُٞػخثن ا٠ُ 

حُؼخِٕٓٞ ك٢ حُٜ٘يٝم ْٛ ٓٞظلٕٞ ٓي٤ٕٗٞ ى٤ُٕٝٞ ٓٔئُٕٝٞ  ِْ رؼي ٓٞحكوش اىحٍس حُٜ٘يٝم ,ٝحُٔـ

ك٢ رخ٣ٍْ ٤ًٞ١ٝٞ ُِٜ٘يٝم  ٣ٞؿي ٛ٘خى ػٔخٕٗٞ ٓٔؼال  ٝأٓخّ حُٜ٘يٝم ٤ُْٝ أٓخّ ِٓطخطْٜ ح٤٘١ُٞش  

 ُالطٜخٍ رخُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش حإله٤ٔ٤ِش حألهَٟ ٝٓ٘ظٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ  

                                                           

 -: ٣٘ظَكٍٞ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٜ٘يٝم   - 1

 .21 -20, ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ   ,ٙ ٙػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم ى.دمحم  -

 .86ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ ,ٙ  -

 .22ى.دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ, ٙ  -
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 سًات اإلقراض اهًقدم يٌ صَدوق اهَقد اهدوهي  -: خاهداً 

ػ٘يٓخ ٣ظـٚ رِي ٓخ ُطِذ ط٣َٞٔ ٖٓ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ , كاخٕ ًُاي ٣ؼ٘ا٢ أٓا٣َٖ ال ػخُاغ ُٜٔاخ , أٓاخ إٔ 

ٕ ػِٔظٚ  ٛيكخ  ٠ُِٔاخٍرش كا٢ أش , أٝ ٓخ٤ُش , أٝ ػ٠ِ ٝٗي ٓٞحؿٜش ح٠ُخثو ٣َٔ رؤُٓش حهظٜخى٣ش ٟٝخثوش

كاا٢ ٛزاا١ٞ هِاان  سهااٌآٌس ٝٗ٘ااخ١خطٚ حالهظٜااخى٣ش  ٍحًاايس ٝٓٔااظ٘ل ٚأٓااٞحم حُٜااَف حألؿ٘ز٤ااش ٝحكظ٤خ١خطاا

ك٢ ح٣ُِخىس , ٝالٓظؼخىس حُظَٝف حُٔئحط٤ش ُظلو٤ن ٗٔٞ حهظٜخى١ هخراَ ُإل٣ـخر٤اش  سهٌآٝطيحػ٤خص حإلكالّ 

رخٓظَٔحٍ الري ٖٓ حُـٔغ ر٤ٖ ػ٤ِٔش حُظٜل٤ق حالهظٜخى١ ٝحُظ٣َٞٔ حَُٓا٢ٔ أٝ حُواخٙ , ٣وايّ  ٝح٣ُِخىس

حُٜ٘يٝم حٍُٔ٘ٞس ا٠ُ ِٓطخص حُزِي حُٔؼ٢٘ , ًُٝي ك٢ ٓخ ٣ظؼِن رخ٤ُٔخٓخص حالهظٜخى٣ش حًٌٍُٔٞس ٝحُظ٢ 

ٖٓ حُٔئَٓ إٔ طؼخُؾ حٌُٔ٘الص حُوخثٔش . 
(1 )

 

   -ُ٘وي حُي٢ُٝ :أرَُ ٓٔخص حإلهَحٝ حُٔويّ ٖٓ ٛ٘يٝم ح

ٛا٘يٝم حُ٘وااي حُاي٢ُٝ ُاا٤ْ ًٝخُااش ُِٔؼٞٗاش أٝ رٌ٘ااخ  ُِظ٤ٔ٘اش , رااَ ٣واايّ حُواَٝٝ ُٔٔااخػيس رِيحٗااٚ  -1

 حألػ٠خء ك٢ ٓؼخُـش ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ٝحٓظؼخىس حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ حُوخرَ ُالٓظَٔحٍ .

ٕ ٣و٠غ ٣ٝؼظٔي ٤ٓخٓاخص طؼٔاَ ػِا٠ أخُزِي حُٔوظَٝ الري كهَٝٝ حُٜ٘يٝم ١َٝ٘ٓش رخ٤ُٔخٓخص  -2

 طٜل٤ق ٌِٓ٘ش ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص  . 

ٕ طَٜف حُوَٝٝ ػِا٠ كظاَحص أٔذ ط٤َٜٔ حإلهَحٝ حُٔٔظويّ ٣ٌٖٔ هَٝٝ حُٜ٘يٝم ٓئهظش رل -3

( 3-5حُٔايحى را٤ٖ )ٓايس طظاَحٝف ٝهي طوَٜ ُظَٜ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ , أٝ ططٍٞ ُظٜاَ اُا٠ أٍراغ ٓا٘ٞحص , 

( ٓاا٘ٞحص 4-10ٞؿااذ حطلخه٤ااخص حالٓااظؼيحى حالثظٔااخ٢ٗ ( أٝ راا٤ٖ )ٓاا٘ٞحص ُِوااَٝٝ حُوٜاا٤َس حألؿااَ )رٔ

 ُِظ٣َٞٔ حُٔظ٢ٓٞ حألؿَ )رٔٞؿذ حالطلخه٤خص حُٔٔيس ( .

ٕ ٣ٔيى هَٝٝ حُٜ٘يٝم ك٢ حُٔٞػي حُٔليى كظ٠ طظٞكَ حألٓاٞحٍ إلهاَحٝ أإ حُزِي حُٔوظَٝ ٣ـذ  -4

اؿَحءحطاٚ حَُحىػاش ُٔ٘اغ طاَحًْ رِيحٕ أهَٟ طلظخؽ ا٠ُ ط٣َٞٔ ألؿاَحٝ )ّ.ّ( , ك٤اغ ٣طزان حُٜا٘يٝم 

 حُٔظؤهَحص أٝ ػيّ ٓيحى حُٔيكٞػخص أٝ ٍّٓٞ حُلخثيس .

طؼ٣ِِ ٠ُِٔخٗخص حُٞهخث٤ش حُظ٢ طٌلَ كٖٔ حٓظويحّ حألػ٠خء ُٔٞحٍى حُٜ٘يٝم , ك٤غ ريأ حُٜا٘يٝم  -5

( اؿاَحء طؤا٤ٔخص ُٔايٟ حٓظؼاخٍ حُز٘اٞى ح٣ًَُِٔاش ُِٔٔخٍٓاخص حُٜاخثزش كا٢ ٓاخ ٣2000٘ظ١َ ٌٓ٘ ػخّ )

 ن ربؿَحءحص حَُهخرش حُيحه٤ِش , ٟٝٝغ حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش , ٝآ٤ُخص حُظيه٤ن .٣ظؼِ

                                                           

 -: ٣٘ظَكٍٞ ٓٔخص حإلهَحٝ ُٜ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ,   - 1

 31دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ  -

 دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم , حُٜٔيٍ حُٔخرن   -
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ػ٘اايٓخ  ٣ٞحكاان  حُٜاا٘يٝم ػِاا٠ اهااَحٝ أكااي أػ٠ااخثٚ كٜااٞ ٣واايّ كاا٢ رؼااٞ حُلااخالص ٗٔاازش ٛااـ٤َس  -6

 كلٔذ ٖٓ حكظ٤خؿخص حُظ٣َٞٔ ُوخٍؿ٢ حُالُٓش ُِزِي حُٔؼ٢٘ .

 (  IMFاهًجًْعات واهوجان األخرى ل )  -:رابعاً 

 -٠٣ْ حُٜ٘يٝم  ٓـٔٞػخص ُٝـخٕ  طخرؼش أهَٟ ٓخ ٣ؤط٢   :
(1)

 

( ٝطظٌٕٞ ٖٓ ػَ٘س ىٍٝ ٛ٘خػ٤ش ) ٓظويٓش ( 1961طؤٓٔض ك٢ ػخّ )   -( :10ِغّىعخ اٌعشزح ) - 1 

ح٣طخ٤ُاخ ٝكَٗٔاخ ٝحُٞال٣اخص حُٔظلايس ٝ ً٘يح ٝٝٓ٘خًٍش ك٢ حالطلخه٤خص حُؼخٓش ٝحُزِيحٕ حُٔؼ٤٘ش , ٢ٛ رِـ٤ٌخ 

 ٣َٞٓٔح .ٝ ح٣ُٞٔيٝ اٗـِظَحٝأُٔخ٤ٗخ ٝ ح٤ُخرخٕٝ

 -: (20)ٌغٕخ اٌعشزَٓ  - 2

ػ٘اَس  ح  ٝٛا٢ حُِـ٘اش حُوخٛاش  ػاٖ حإلٛاالف ٌٓٞٗاش ٓاٖ ػ٘ا٣َٖ ػ٠اٞ  (1972)طؤٓٔض ك٢ ٓا٘ش     

حٌُِٔٔش ٝ ْٜٓ٘ ٣ٔؼِٕٞ ٓـٔٞػش حُؼَ٘س ٝٓٔؼَ ٝحكي ػٖ حٓظَح٤ُخ ٝطٔؼش ٣ٔؼِٕٞ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش  ) ط٤ًَخ 

 حٌُٔٔا٤ي ٝ ٗيٗٞٓا٤خٝح حُزَح٣َُ ٝ حُٜ٘ي ٝ ح٤ُخرخٕ ٝ ؿ٘ٞد أك٣َو٤خ ٝ ٣ًٍٞخ حُـ٘ٞر٤ش ٝ حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش 

 أٓااظَح٤ُخ ٝ حُٞال٣ااخص حُٔظلاايس ٝ حُٜاا٤ٖ ٝ ٝكَٗٔااخ  حٌُِٔٔااش حُٔظلاايس ٝ حألٍؿ٘ظاا٤ٖ ٝ ح٣طخ٤ُااخ ٝ ٍٝٓاا٤خ ٝ

ُٔظٜاِش راٚ ( أُٔخ٤ٗاخ  (  ٝٓا٤ٔض ٛاٌٙ حُِـ٘اش ٍٓا٤ٔخ  ) رِـ٘اش اٛاالف حُ٘ظاخّ حُاي٢ُٝ ٝحُو٠اخ٣خ حٝ ً٘يح ٝ

ٗاش ُٜٔٔاش ٓلايٝىس ٣ـاذ إٔ ٝحُظٔخإالص حَُٔطزطش ٖٓ هزَ ٓـِْ اىحٍس حُٜ٘يٝم ٢ٛٝ ُـ٘ش ٓئهظش ٌٓٞ

 ؿخٍ ٓليىس ؿيح  .آط٘لٌ ك٢ 

 -ٌغٕخ ٔىاة ِغٍس اٌؾىبَ : -2

روَحٍ ٖٓ ٓـِْ كٌخّ حُٜ٘يٝم ٝرظطز٤ن حُظَط٤زاخص كا٢  (1974)طْ طؤ٤ٜٓٔخ ك٢ حُؼخ٢ٗ ٖٓ أًظٞرَ ػخّ 

( ٓاٖ ١اَف ُـ٘اش حُؼ٘ا٣َٖ ُٝـ٘اش 1974ٗظَطٜخ حُؼخٓش إلٛالف حُ٘ظخّ حُ٘وي١ حُي٢ُٝ حُٔؼي ك٢  ػخّ )

 ( ػ٠ٞ . 22حُ٘ٞحد حُٔظٌٞٗش ٖٓ )

  -ٌغٕخ اٌزُّٕخ : -3

أؿااَ طل٣ٞااَ ٓااٞحٍى  ٍٝٓاا٤ٔخ  طٔاا٠ٔ "حُِـ٘ااش حُُٞح٣ٍااش حُٔوظَٗااش رٔـِااْ حُلٌااخّ ٝحُز٘ااي ٝحُٜاا٘يٝم ٓااٖ

طظٌاإٞ ٓااٖ ٓااي٣َ حُز٘ااي , ٝ( 1974إ ٛااٌٙ حُِـ٘ااش طؤٓٔااض كا٢ أًظااٞرَ ٓاا٘ش )ٝكو٤و٤اش ُِزِاايحٕ حُ٘خ٤ٓااش " 
                                                           

 -: ٣٘ظَكٍٞ حُٔـٔٞػخص حألهَٟ ُٜ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ,  - 1

 88ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ ,ٙ  -

 حُٜٔيٍ حُٔخرن ,ٗلْ حُٜللخص . -

,حُ٘ـق حألَٗف, ٓئٓٔش حُ٘زَحّ ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ 1"١ حُظ٣َٞٔ حُي٢ُٝ "ٓيهَ كي٣غػزي ح٣ٌَُْ ؿخرَ حُؼ٤ٔخ١ٝ ,  -

  124,ٙ  2008ٝحُظ٣ُٞغ ,

 ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ .  -
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طٌٖٔ ٜٓٔظٜخ حَُث٤ٔ٤ش ك٢ "ىٍحٓش ططٍٞ حُظ٤ٔ٘ش حُي٤ُٝش ٝاريحء ٍأ٣ٜاخ ٝٝٓي٣َ حُٜ٘يٝم ٖٝٓ حٍُُٞحء , 

 ك٢ ًَ ٓخ ٣َطز٢  رخٗظوخٍ حُٔٞحٍى ا٠ُ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش .

 اهّيمن اهًاهي هصَدوق اهَقد اهدوهي  -:ايساً خ

ال طٌٖٔ  َٗػ٤ش ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٖٓ هالٍ اىحٍطٚ حُيحه٤ِش ٝحُيػْ حُٔويّ ُٚ ٖٓ حألػ٠خء كوا٢ ,    

إ ًؼ٤اَ ٓاٖ حُظلاي٣خص حُظا٢ طٞحؿاٚ حُٜا٘يٝم ال طظؼِان اً طَط٤زخص حُلًٞٔش حُوخٍؿ٤ش , ك٢ ٝاٗٔخ طٌٖٔ 

ٝػِٔااش , ٌُٝااٖ طظؼِاان رٜااِظٚ رخُٔئٓٔااخص حألهااَٟ , حُظاا٢ طواايّ ُااٚ حُظٞؿ٤ااٚ كواا٢ ر٤ٌل٤ااش آ٤ُااش حُٜاا٘يٝم 

ٕ ٣لاخكع ػِا٠ ىٍٝٙ حًَُٔا١ِ كا٢ إٔ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٣ـذ أٜٔٔش ٛ٘خ ٛٞ ٝحُٔٔخػيس , كخالُظلخطش حُ

 -ح٤ٌَُٜ حُٔخ٢ُ حُي٢ُٝ ٌٝٛح ُ٘ظ٤ـظ٤ٖ :

 اٗٚ ٓؼَٝف ٝٓئ٣ي رظٔؼ٤َ ٗزٚ ػخ٢ُٔ .  -1

ٓظوَحٍ حُٔخ٢ُ حُي٢ُٝ , طؼظزَ كـَ حألٓخّ  ُؼٔاَ حُٔئٓٔاخص حُٔخ٤ُاش إ ٜٓٔش حُٜ٘يٝم رظؼ٣ِِ حال -2

 حُي٤ُٝش حألهَٟ , ٌٓ٘ اٗ٘خء ٓئٓٔش "ر٣َظٕٞ  ٝٝىُ " . 

رخإلٟخكش ا٠ُ  ًُي إ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٣ٔظِي ٓٞحٍى ُيػْ ًاَ هَحٍحطاٚ , ٝٛاٌح ٓاخ ٣ـؼِاٚ ٓظ٤ٔاِح     

(  ٓـٔٞػش حُيٍٝ حُٔزؼش حُٜ٘خػ٤ش  )ٝٛا٢   G7)  ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔ٘ظي٣خص حألهَٟ حألًؼَ ط٘خٍٝح  ٖٓ

ص ٟٝاغ آ٤ٜاحُ( , G 20ٝح٣طخ٤ُاخ(  ,  ٝ)ٝأُٔخ٤ٗاخ ٝكَٗٔاخ ٝ ً٘ايح ٝح٤ُخراخٕ ٝر٣َطخ٤ٗاخ ٝحُٞال٣خص حُٔظليس 

حُٔؼخ٤٣َ , ٝٓغ ًُي كؤٕ ٖٓ حُْٜٔ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُؼالهش حُلؼخُش ٓغ ٌٛٙ حُِـخٕ ٝحُٔ٘ظي٣خص حُظٔؼ٤ِ٤ش ألٗٚ 

( ٝطؼ٣ِِٛٔخIMFش ُِللخظ ػ٠ِ كؼخ٤ُش َٝٗػ٤ش ) أَٓ رخُؾ حأل٤ٔٛ
 (1)

  . 

ٗاٚ ال ٣ٌٔاٖ إٔ ٣ٔؼاَ ىٍٝح  حٓظ٘اخٍح  ر٘اٌَ ػَٟا٢ ًُٝاي أ الاٝػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ ٤ٔٓاِحص حُٜا٘يٝم ,    

اٗٚ ك٢ رؼاٞ حُٞهاض ال ٣٘زـا٢ ُِٜا٘يٝم إٔ اً طَطٚ ٝٝال٣ظٚ , ٤ألٕ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُو٠خ٣خ  هي طوغ هخٍؽ ٓ

ٝػاالٝس ،٣ؼٌْ طٞهؼخطٚ أٝ ٣ٌٕٞ هز٤َح  رـ٤ٔغ حُو٠خ٣خ , أٝ ٣ٔؼَ ؿ٤ٔغ حكظ٤خؿخص حُٔـٔٞػخص حإله٤ٔ٤ِش 

ػِاا٠ ًُااي إ آ٤ُااخص حُلًٞٔااش حُوخٛااش رااٚ ؿ٤ااَ ػ٤ِٔااش ٗٔااز٤خ  ٝؿ٤ااَ طٔؼ٤ِااش, ٝحٕ حُظلااي١ حُاا١ٌ ٣ٞحؿااٚ 

ص كا٢ طؼ٣ِاِ ىٍٝٙ , ك٤اغ طزايٝ ٓـٔٞػاش آيس ٛاٌٙ ح٤ُٜاحُٜ٘يٝم ك٢ ح٢٠ُٔ هيٓخ  ٛاٞ ٠ٓا٤ٗٞٔش ٓٔاخػ

حُؼ٣َٖ٘ ٝٓ٘ظٔش حُظؼخٕٝ  ٝحُظ٤ٔ٘ش ك٢ ح٤ُٔيحٕ حالهظٜخى١ أًؼَ ٓالثٔش ُظ٤َٜٔ طزخىٍ ح٥ٍحء را٤ٖ حُايٍٝ 

 حألػ٠خء ك٢ حُٜ٘يٝم .

                                                           

1-  Martin Parkinson and Adam mckissack the IMF and Challenge of Relevance in 

international FINANCIAL  ARCHITEC TURE – Treasury Working Paper  , 2003.p.2. 
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ٝٓااٖ حُـااي٣َ رخُااًٌَ إ ٛااٌٙ ح٤ُٜجااخص هاايٓض كاا٢ ح٥ٝٗااش حأله٤ااَس ٓٔااخٛٔخص ٜٓٔااش كاا٢ ٓـااخٍ ططاا٣َٞ    

ٞؿٞى ٓؼَ ٛاٌٙ ح٤ُ٥اخص حالٓظ٘اخ٣ٍش ٝحُايػْ حُل٘ا٢ كخص حُٔوزُٞش ُظؼ٣ِِ حُ٘ظْ حُٔخ٤ُش ٝحُٔل٤ِش , حُٔٔخٍٓ

٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼُِ ىٍٝ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٖٓ هالٍ ك٘ي حُيػْ حُٔٞؿٚ ألٗٞحع ح٤ُٔخٓخص حُظ٢ ٣٘ظٜـٜخ , 

ّ حُٔاخ٢ُ حُاي٢ُٝ ٓٞٓاغ ُِو٠اخ٣خ حُظا٢ طٞحؿاٚ حُ٘ظاخ ٜ٘خى طو٣ََ ػاخّك)  1ًٝٔخ ٛٞ ٟٓٞق رخٌَُ٘ ٍهْ )

أًؼَ ٓٔخ ًخٕ  ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخرن 
(1 )

 . 

 (1شىً رلُ )

 -صٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ واٌهُىً اٌّبٌٍ اٌذوٌٍ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Martin parkinson and Adam mckissack the IMF,p4 

 

٣ٟٞق حٌَُ٘ حُٔخرن حُظٞؿ٤ٚ حُٔويّ ُِٜ٘يٝم ٖٓ هزَ حُٔـٔٞػخص ٓغ ٟٔخٕ حُٔٔخءُش ُِـ٤ٔغ ,  ٝ

( ٝٓخ هيٓظٚ ٖٓ ىٍٝ طٞؿ٢ٜ٤ ْٜٓ ُِٜ٘يٝم ٌُٜ٘خ ُْ طٔ٘ق حُٜ٘يٝم َٗػ٤ش 7ٗالكع ىٍٝ حُٔـٔٞػش )ٝ

ؼ٣َٖ٘ ٝحٓؼش , ًُٝي ألٜٗخ طٔؼَ ٜٓخُق حالهظٜخى٣خص حُٜ٘خػ٤ش حُٔظويٓش ,ك٢ ك٤ٖ ٗالكع ٓـٔٞػش حُ

ؼَ كؼخ٤ُش َٝٗػ٤ش ٖٓ حأله٤َس ألٜٗخ طظٔظغ رٔـٔٞػش حٓظ٘خ٣ٍش كؼخُش ٝهخىٍس ػ٠ِ ٍكي ً( أ20)

                                                           

1 -  Martin Parkinson and Adam mckissack opcit,p.4. 
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( % ٓ٘ٚ ٣9ٌَ٘ أػ٠خء ٓـٔٞػش حُؼ٣َٖ٘ ػِغ حٌُٔخٕ , ٝكٞح٢ُ )ٝحُٜ٘يٝم رخإلٍٗخىحص حُو٤ٔش , 

حالهظٜخى٣خص  ٓغىحس ٜٓٔش ُظ٤َٜٔ حُلٞحٍ ٝحُظٞحَٛ اطؼظزَ ٣ٝٔؼَ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإلؿٔخ٢ُ حُؼخ٢ُٔ , 

حَُث٤ٔ٤ش ر٘خٕ حُو٠خ٣خ ٝحالٛظٔخّ حُٔ٘ظَى ٝحُٔالكظخص حُ٘خٗجش ٌُٜٙ حالهظٜخى٣خص.
(1)

 

 

 (2اهجسّيالت اهًاهية هصَدوق اهَقد اهدوهي ) -: سادساً 

 أ ( رسهُالد اٌزّىًَ االعزُبدَخ )اٌزٍمبئُخ( 

طٌٖٔ ٓٔئ٤ُٝخص حُٜ٘يٝم حألٓخ٤ٓش ك٢ ٓ٘ق حُوَٝٝ ُِزِايحٕ حألػ٠اخء , حُظا٢ طٞحؿاٚ ٓ٘اخًَ كا٢ )    

طٔخْٛ ٌٛٙ حُٔٔخػيحص حُٔخ٤ُاش كا٢ ىػاْ ؿٜاٞى حُزِايحٕ اً ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( ٌٝٓ٘الص ط٤ِ٣ٞٔش ٓلظِٔش 

حألػ٠ااخء حُلو٤اااَس . ٝٓاااٖ حُـاااي٣َ رخُاااًٌَ إ ٛااا٘يٝم حُ٘وااي ٣واااّٞ رٔـٔٞػاااش ٓظ٘ٞػاااش ٓاااٖ ح٤ُٔخٓاااخص 

طوظِااق حُٔاايس ٝحُظااخ٣ٍن ٝ"حُظٔاا٤ٜالص " حُظاا٢ طٜااذ رٔااٍَٝ حُاآِٖ رٔٞحؿٜااش حكظ٤ااخؽ حُزِاايحٕ حألػ٠ااخء 

ٙ حُظ٤ٜٔالص كٔاذ ٗاٞع حُٔ٘اٌالص حُظا٢ طٞحؿاٚ )٤ٓاِحٕ ٝح١َُٝ٘ ,ٝٝهض حُٔيحى ٝحإلهَحٝ ك٢ ًَ ٌٛ

حُٔاايكٞػخص ( ٝحُظااَٝف حُظاا٢ ٣ظؼخٓااَ ٓؼٜااخ ُِظٔاا٤َٜ حُٔؼ٘اا٢ ,ٝٓااٞف ٗظطااَم ُٔـٔٞػااش ٓوظااخٍس ٓااٖ 

 -ط٤ٜٔالص حإلهَحٝ ُيٟ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٜٝٓ٘خ ًٌَٗ ٓخ ٢ِ٣ :

 )أوالً ( ارفبلُخ االسزعذاد االئزّبٍٔ :

خٓاخص حإلهاَحٝ كا٢ حُٜا٘يٝم ٣ٝؼظزاَ حطلاخم حالٓاظؼيحى حالثظٔاخ٢ٗ رٔؼخراش  طٔؼَ ٢ٛ حالطلخه٤ش ؿَٞٛ ٤ٓ   

( 12-18طظاَحٝف  را٤ٖ  )حُٔايس ٔلذ ٓاٖ ٓاٞحٍى حُٜا٘يٝم ػِا٠ ٓايٟ حُطؤ٤ًي ُِزِي حُؼ٠ٞ رؤٗٚ ٣ٔظط٤غ 

 َٜٗ , ُٔؼخُـش  ٓخ ٣ٞحؿٚ ٖٓ ٌٓ٘الص ه٤َٜس حألؿَ ك٢ ) ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( .

 

  )صبُٔبً ( رسهًُ اٌصٕذوق اٌّّذد:

٣ؼزَ ػٖ حُيػْ ح١ٌُ ٣ويٓٚ حُٜ٘يٝم ُِزِيحٕ حألػ٠خء ١زوخ  ُظ٤َٜٔ حُٜ٘يٝم ٝرٔؼخرش طؤ٤ًي ُِزِي حُؼ٠اٞ 

رؤٗٚ ٣ٔظط٤غ حُٔلذ  ٖٓ ٓٞحٍى حُٜ٘يٝم ػ٠ِ ٓيٟ كظَس طظَحٝف ر٤ٖ ػالع ا٠ُ أٍراغ ٓا٘ٞحص ُٔؼخُـاش 

 ٕ حُٔيكٞػخص ( .ـخى ٓٞح١ٖ ح٠ُؼق ك٢ ) ٤ِٓح٣حٌُٔ٘الص حالهظٜخى٣ش ح٤ٌِ٤ُٜش حُظ٢ طٔززض ك٢ ا

                                                           

  -, ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ430:٢ُٓخ ٢ٛ رَحٓؾ حإلهَحٝ حُٔظخكش ُيٟ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ,حُؼيى   - 1

.ine\https://uabon 

 -: ٣٘ظ٣َُِِٔي كٍٞ حُظ٤ٜٔالص  حُٔخ٤ُش ُٜ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ,  - 2

  33- 32دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ ٙ  -

  116ػزي ح٣ٌَُْ ؿخرَ حُؼ٤ٔخ١ٝ , حُظ٣َٞٔ حُي٢ُٝ ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ  -

https://uabon/ine
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 )صبٌضبً ( رسهًُ إٌّى واٌؾذ ِٓ اٌفمز :

( ٝٛٞ ط٤َٜٔ  1999كَ ٌٛح حُظ٤َٜٔ ٓلَ ط٤َٜٔ حُظ٣َٞٔ حُٔؼُِ ُِظٜل٤ق ح٢ٌِ٤ُٜ ك٢ ٗٞكٔزَ ػخّ )   

رٔؼَ كخثيس ٓ٘ولٞ ٛيكٚ ٓٔخػيس أكوَ حُزِيحٕ حألػ٠خء حُظ٢ طٞحؿٚ ٌٓ٘الص ٣ٞ١ِش حألؿَ  ك٢ )٤ِٓحٕ 

حُٔيكٞػخص ( أٓخ حُظٌخ٤ُق حُظ٢ ٣ظلِٜٔخ حُٔوَٝ كٜا٢ طٌاخ٤ُق ٓيػٔاش راخُٔٞحٍى حُٔظلوواش ٓاٖ حُٔز٤ؼاخص 

طواايٜٓخ حُزِاايحٕ حألػ٠ااخء اُاا٠ حُٔخٟاا٤ش ُِااٌٛذ حُِٔٔااٞى ُِٜاا٘يٝم , اُاا٠ ؿخٗااذ حُوااَٝٝ ٝحُٔاا٘ق حُظاا٢ 

 حُٜ٘يٝم ه٤ٜٜخ  ٌُٜح حُـَٝ . 

 )راثعبً ( رسهًُ االؽزُبطٍ اٌزىٍٍُّ :

ٛٞ ط٤َٜٔ ٣ٞكَ ط٣ٞٔال  اٟخك٤خ  ه٤َٜ حألؿَ ُِزِيحٕ حألػ٠خء  ك٢ حُٜ٘يٝم حُظا٢ طؼاخ٢ٗ ٓاٖ ٛاؼٞرش    

يُٝاش حُؼ٠اٞ ٝٛاٌح حُحٓظؼ٘خث٤ش  ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( حُظ٢ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ هاَٝؽ ٍإّٝ حألٓاٞحٍ ٓاٖ 

( %  ٓاٖ كٜاش حُؼ٠اٞ , ك٤اغ إ ٓاؼَ حُلخثايس ػِا٠  140رٔوايحٍ )  خ  ٕ ٣اٞكَ حثظٔخٗاأحُظ٤َٜٔ ٣ٔظط٤غ 

ط٠ااخف اُاا٠ ٓااؼَ حُلخثاايس حالػظ٤ااخى١ اُاا٠  خ  حُوااَٝٝ رٔٞؿااذ طٔاا٤َٜ حالكظ٤ااخ٢١ حُظ٤ٌِٔاا٢ طٔؼااَ ٍٓااٞٓ

ظٔا٣ٞش ػخؿِاش ٣ٌُإٞ ٛ٘اخى أٓاخّ ٓؼواٍٞ ٣اظْ حالٓاظ٘خى ػِا٠ ٓايس ٤ُ٘ٓاش هٜا٤َس ٝهَٝٝ حُٜا٘يٝم , 

 ٌُٔ٘الص ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص اًح ٓخ طْ ط٘ل٤ٌ ٤ٓخٓخص طٜل٤ل٤ش ه٣ٞش ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظ٣َٞٔ حٌُخك٢ .

 )خبِسبً ( ِسبعذاد طىارئ :

,  ء  حُٜا٘يٝمالػ٠اخٞحؿٜش حُٔ٘خًَ ك٢ ٓٞح٣ُٖ حُٔيكٞػخص ُٔ( ُٔٔخػيس حُيٍٝ 1962حٓظليػض ػخّ )

ٝحُ٘خٗجش ػٖ حٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤اش حُٔلخؿجاش حُظا٢ ال ٣ٌٔاٖ حُظ٘زائ رٜاخ , ٝهاي طاْ حُظٞٓاغ كا٢ ٛاٌح حُ٘اٞع ٓاٖ 

( ُظـط٤ااش ٓٞحهااق ٓؼ٤٘ااش طٌاإٞ حُاايٍٝ حألػ٠ااخء هااي هَؿااض ٜٓ٘ااخ ُظٞٛااخ ٓااٖ   1995حُٔٔااخػيس ػااخّ )

يُٝش . َٛحػخص ِٓٔلش ٝأه٠ؼض ا٠ُ ٟؼق ٓلخؿت ك٢ حُويٍحص حإلىح٣ٍش ٝحُٔئ٤ٔٓش  ُِ
(1 )

 

 

 -ة ( رسهُالد اٌزّىًَ اٌّشزوطخ اٌخبصخ :
(2)

 

 اٌذور اإلشزافٍ اٌعبٌٍّ ٌصٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ : 

طيػٞ حطلخه٤ش  طؤ٤ْٓ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ا٠ُ ه٤خّ حُٜ٘يٝم رخإلَٗحف ػ٠ِ حُ٘ظاخّ حُ٘واي١ حُاي٢ُٝ ,    

رٔااخ كاا٢ ًُااي ٓٔخٍٓااش حَُهخرااش حُيه٤وااش ػِاا٠ ٤ٓخٓااخص أٓااؼخٍ حُٜااَف كاا٢ حُزِاايحٕ حألػ٠ااخء , ٝٓااٞف 

 -ٗوخ١ : ٣ٔخٍٜٓخ حُٜ٘يٝم ٝطظٔلٍٞ ك٢ ػالعٗٔظؼَٝ حألىٝحٍ حإلَٗحك٤ش حُظ٢ 

 -اٌمطزَخ :اٌزلبثخ  

                                                           

 .116، ٙ , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ  حُظ٣َٞٔ حُي٢ُٝػزي ح٣ٌَُْ ٗ٘ـخٍ حُؼ٤ٔخ١ٝ ,   - 1

 . 94دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ  - 2
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كاٍٞ  ر٘اٌَ ٓ٘لاَى  ٓ٘ظظٔش, ٝٓظؼيىس حأل١اَحف ٓاغ حُزِايحٕ حألػ٠اخءٝٝطؤهٌ ٓ٘خٍٝحص ًخِٓش ٝٗخِٓش 

٤ٓخٓظٜخ حالهظٜخى٣ش ٓغ أٌٓخ٤ٗش اؿَحءحص  ٓ٘خه٘خص َٓك٤ِش ػ٘ي حُلخؿش , ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛاٌٙ حُٔ٘اخٍٝحص 

أٓااْ ) ٓ٘ااخٍٝحص حُٔااخىس حَُحرؼااش ( ألٜٗااخ ٓظٔاا٘ي اُاا٠ حُظؼاا٣ٞٞ حُااٞحٍى كاا٢ حُٔااخىس حَُحرؼااش , ُااٌح طٌاإٞ 

 حُٔ٘خٍٝحص ك٢ ٝحهغ حألَٓ ٓظؼيىس حأل١َحف . 

 

 -اٌزلبثخ اإللٍُُّخ: 

زٜخ ٣يٍّ حُٜ٘يٝم ح٤ُٔخٓخص حُٔظزؼش ١زواخ  ُالطلخه٤اخص حإله٤ٔ٤ِاش ٣ٝ٘أَ ًاَ ٓ٘خه٘اخص حُٔـِاْ ٝرٔٞؿ 

 حُظ٤ٜٔي١ ُـَد أك٣َو٤خ ٝحإلطلخى حُ٘وي١ ُيٍٝ َٗم حٌُخ٣ٍز٢ . 

 -رلبثخ اٌّغّىعبد : 

ك٢ ٓ٘خه٘خص حَُهخرش حُٔظؼِوش رٔـٔٞػاخص ٓؼاَ ٓـٔٞػاش حُٔازؼش )أ١  ٕط٘خٍى اىحٍس حُٜ٘يٝم ٝٓٞظلٞ

 .حُزِيحٕ حُٜ٘خػ٤ش حَُث٤ٔ٤ش حُٔزؼش , ٝٓـِْ حُظؼخٕٝ حالهظٜخى١ ُزِيحٕ أ٤ٓخ  ٝحُٔل٢٤ حُٜخى١ ٓـٔٞػش

 

 اهبَك اهدوهي ويجًْعجُ اهًاهية    -خاٍياً:

ٓئٓٔش حهظٜخى٣ش حُظٞأّ ُٜ٘يٝم حُ٘واي حُاي٢ُٝ ُٝايح ٓاٖ ٍكاْ  حطلخه٤اش ر٣َظإٞ ٝٝىُ, ٣ؼي حُز٘ي حُي٢ُٝ  

٣ٞ١ِش  حألؿَ رـخٗذ حُٜ٘يٝم  خ  هَٟٝ ًُٝي ُِلخؿش حُِٔلش ُٔئٓٔش طويّ
(1 )

ىحس اٗٔخث٤اش ا, ٣ٝؼي حُز٘اي  

رـخٗذ حُٜ٘يٝم رخإلٟخكش ا٠ُ ٓٔخػيطٚ ك٢ طؼ٣ِِ آ٤ُخص حُٞال٣خص حُٔظليس حأل٤ٌ٣َٓش إل٣وخف كيٝع أ١ 

ًٍٞى ك٢ حالهظٜخىحص , اً  إ حُؼَٔ حُْٜٔ ح١ٌُ ٣ـٔغ حُز٘ي رخُٜ٘يٝم ٛٞ حُيٍٝ حُِٔىٝؽ ك٢ ٓالكظش 

ص ٤ًٝل٤ااش حُٞهخ٣ااش ٜٓ٘ااخ حُظاا٢ طٞحؿااٚ حُزِاايحٕ ح٠ُٔااطَس , ٝٓااٖ ػااْ طلو٤اان حالٓااظوَحٍ حالهظٜااخى١ حألُٓااخ

.حُؼخ٢ُٔ
(2 )

 

ٝرٌَ٘ ػاخّ إ حُز٘اي  ٣ًَاِ حٛظٔخٓاخ  كا٢ حػٔخٍحُزِايحٕ حُظا٢ طؼاخ٢ٗ ٓاٖ كواَ ٓايهغ ٝط٤ٔ٘اش حُٔ٘اخ٣ٍغ     

حُوخٛااش رااٌُي, ٓااٖ هااالٍ طؼ٣ِااِ حُ٘٘ااخ١ حالهظٜااخى١ ,ٝ هااالٍ حإلهااَحٝ ُِزااَحٓؾ حٍُِحػ٤ااش ٝحُظ٤ٔ٘ااش 

ٕ اٗظاخؿ٤ظْٜ ح٣َُل٤ش ٝحُل٣َ٠ش , ًٌُٝي ىػْ ٝطؼ٣ِاِ حُٔئٓٔاخص حُٜاـ٤َس ٝٓٔاخػيس حُزِايحٕ حُظا٢ طٌاٞ

ٓ٘ول٠ااش ُِٜ٘ااٞٝ رٞحهااغ ح٠ُاا٣ٍَٝخص حُٔـظٔؼ٤ااش , ٓؼااَ حَُػخ٣ااش حُٜاال٤ش , حُظـ٣ٌااش حُظؼِاا٤ْ , ٓ٘ااخ٣ٍغ 

حُز٠٘ حُظلظ٤اش حُٜ٘اش , حُٔظٔؼِاش رٔ٘اخ٣ٍغ حُ٘واَ ٝحُطخهاش ٝحُٔ٘اخ٣ٍغ حُٜا٘خػ٤ش , ًٝاٌُي ٣ايػْ حُز٘اي كا٢ 

                                                           

 127ى. ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي , ٜٓيٍ ٓخرن ,ٙ   -1

2 -  InternationaI conference , the Economies of  BaKan and Eastern Eaurope countries in 

the changed worId ,EBEEC ,2015 ,p 8-9 
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ٓٔخٛٔخطٚ ططٍٞ حُ٘ل٢ ٝحُٞهٞى
 (1 )

ِا٠ حُز٘ا٠ حُظلظ٤اش ُِزِايحٕ حُ٘خ٤ٓاش , ا٠ُ ؿخٗذ حُؼَٔ ٝر٘اٌَ ٍث٤ٔا٢ ػ

ُٝظ٘ل٤ٌ رَحٓؾ حُٔٔخػيحص حُل٤٘ش حُظ٢ ٣وّٞ رظ٣َٞٔ راَحٓؾ حألٓاْ حُٔظلايس حإلٗٔاخث٢ كا٢ حٍُِحػاش ٝحُظ٤ٔ٘اش 

ح٣َُل٤ش ٣ًَِٝ ػ٠ِ حُٔٔخػيس حُل٤٘اش ُِظ٤ٔ٘اش حُٔئٓٔا٤ش ٝٛا٤خؿش حألٓخٓا٤خص ُالهظٜاخى حٌُِا٢ , ٣ٝٔاخػي 

٣ؼٔااَ ػِاا٠ طؼ٣ِااِ ٛااٌٙ حالهظٜااخى٣خص حُٔظٜخٌُااش ٝطاا٤ٌَُ ٝحُٔ٘ااخ٣ٍغ ٓ٘ول٠ااش حُاايهَ ر٘اا١َٝ رٔاا٤طش 

.ٛؼٞرخص حإلهَحٝ
(2)

. 

 ياِية اهبَك اهدوهي ويجًْعجُ اهدوهية  -1      

 -هٕبن اٌعذَذ ِٓ اٌّفبهُُ ٌٍجٕه اٌذوٌٍ ٔذوز ِٕهب ِب ٍٍَ :

 -اٌّفهىَ األوي :

حُي٢ُٝ ٝحالٛظٔخّ رظطز٤ان ٣ؼَف رؤٗٚ ٓئٓٔش حهظٜخى٣ش ػخ٤ُٔش ٓٔٞإُش ػٖ اىحٍس حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ 

ٕ ٓٔئ٤ُٝظٚ طٜ٘اذ ٝطٌٔاٖ ر٘اٌَ ٍث٤ٔا٢ بهظٜخى٣ش ُِيٍٝ حألػ٠خء ,ٌُُٝي ك٤ٓخٓخص طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حال

ػِاا٠ ٤ٓخٓااخص حُظ٤ٔ٘ااش ٝحالٓااظؼٔخٍحص ٤ٓٝخٓااخص حإلٛااالف ح٤ٌُِٜاا٢ , ٤ٓٝخٓااش طوٜاا٤ٚ حُٔااٞحٍى كاا٢ 

حالثظٔخ٤ٗاش ألٗاٚ ٣ؼظٔاي كا٢ ط٣ِٞٔاٚ  حُوطخػ٤ٖ حُؼخّ ٝحُوخٙ , ًٌُي ٣ٜظْ ر٤ِٔس أٓخٓا٤ش اال ٝٛا٢ حُـايحٍس

ػ٠ِ حإلهَحٝ ٖٓ أٓٞحم حُٔخٍ 
(3 )

 

 -اٌّفهىَ اٌضبٍٔ :

رايأص كًَظاٚ  ا٣ًؼَف ػ٠ِ اٗٚ أكي حًُٞخالص حُٔظوٜٜش ٝحُظ٢ ٣ٌٕٞ ؿَ حٛظٔخٜٓاخ رخُظ٤ٔ٘اش ,

ٕ رٔٔخػيس حػٔخٍ أٍٝرخ رؼي حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش , ٢ٛٝ حُوطش حُظ٢  طٌٞٗاض أػ٘اخء حُلاَد كا٢ ر٣َظاٞ

ٝٝىُ ٝحُظاا٢ ط٠اأ٘ض حالػٔااخٍ , ٗظااَح ٌُِااٞحٍع حُطز٤ؼ٤ااش ٝحُطااٞحٍة حإلٗٔااخ٤ٗش , ًُٝااي اػااخىس حُظؤ٤ٛااَ 

حُالكوش ُِِ٘حػخص حُظ٢ ريٍٝٛخ هي طؤػَ ػ٠ِ حهظٜخى٣خص حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش 
(4 )

 

 -اٌّفهىَ اٌضبٌش :

٣ؼااَف ٓئٓٔااش ٓخ٤ُااش ًزااَٟ ٛاايكٜخ ط٘ااـ٤غ حٓااظؼٔخٍ ٍإّٝ حألٓااٞحٍ الػٔااخٍ ٝط٤ٔ٘ااش حُاايٍٝ  

حألٓاْ  ؤسطؤٓاْ كا٢ حُٔائطَٔ حُا١ٌ ىػاض ا٤ُاٚ ٤ٛااً حألػ٠خء ٝٓٔخػيطْٜ كا٢ طٌا٣ٖٞ ٓ٘اخ٣ٍغ ٟاؤش , 

. 1944)حُٔظليس ك٢ ر٣َظٕٞ ٝٝىُ ك٢ ٤ُٞ٣ٞ طُٔٞ ػخّ )
(5)

 

                                                           

1- David.D.DriscoII,The IMF and worId Bank , : How Do They Differ   : ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm 

2- David.D.DriscoII,The IMF and worId Bank , opcit. 

 127حُي٣ٖ كخٓي ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ ى.ٍٗٞ   -3

  ٣ٝhttps://ar.wikipedia.org/iٌز٤ي٣خ حُز٘ي حُي٢ُٝ ,ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :    -4

حُ٘وي ٓٞهق حُؼو٤يس حإلٓال٤ٓش ٖٓ حُظؼخَٓ ٓغ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ؿ٤َ حَُ٘ػ٤ش )ٛ٘يٝم ى.ػؼٔخٕ أكٔي ارَح٤ْٛ ,  -5

  90,ٙ 62,رلغ ٓويّ ا٠ُ ٤ًِش حُؼِّٞ حإلٓال٤ٓش ,ؿخٓؼش حُلِٞؿش,حُؼيى  حُي٢ُٝ ًٗٞؿخ (

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm
https://ar.wikipedia.org/
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َ ُِز٘اي حُااي٢ُٝ ,ٝػ٤ِاٚ ٣ؼااَف رؤٗاٚ "ٓئٓٔااش ى٤ُٝااش ٝر٘اخءحُ ػِاا٠ ٓاخ طواايّ , ٣ٌٔاٖ ٟٝااغ طؼ٣َاق ٗااخٓ  

(,  طٔااؼ٠ ُويٓااش حُ٘ظااخّ حُٔااخ٢ُ حُااي٢ُٝ , ٝططز٤اان ح٤ُٔخٓااخص حالهظٜااخى٣ش 1945اٗٔخث٤ااش طؤٓٔااض ٓاا٘ش )

ٝطوااي٣ْ حُٔٔااخػيحص حُل٤٘ااش رٜاايف طلو٤اان حُظ٤ٔ٘ااش حالهظٜااخى٣ش ُألػ٠ااخء , ٣ًَٝااِ ػِاا٠ طلو٤اان حألٛاايحف 

٣ٌٖٔ ٛايكٜخ كا٢ ٝ( 2000ش ػ٤ِٜخ ٖٓ هزَ أػ٠خء حألْٓ حُٔظليس ػخّ )حإلٗٔخث٤ش ُألـِل٤ش حُظ٢ طٔض حُٔٞحكو

طلو٤ن طول٤اق ٓٔاظيحّ ُلايس حُلواَ ٝٓٔاخػيس حُزِايحٕ حُٔظؼؼاَس ٓاٖ هاالٍ طواي٣ْ هاَٝٝ ٣ٞ١ِاش حألؿاَ , 

ٝطلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٌُٜٙ حُزِيحٕ. 
(1)

 

 

 أهذاف اٌجٕه اٌذوٌٍ  -1

اإلعزاءاد اٌزٍ َزجٕبهب طجمبً ٌّىاد ارفبلُخ رأسُسه وِٕهب  ِب رزؾذد أهذاف اٌجٕه اٌذوٌٍ فٍ عٍّخ ِٓ 

-َأرٍ :
(2)

 

 ٓٔخػيس حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ك٢ طو٤َِ حُلوَ ٝط٤ٓٞغ حُ٘ٔٞ حُٔٔظيحّ . -3

 ػالؽ حإلهظالالص ح٤ٌِ٤ُٜش ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص  ( ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش . -4

ٍ  ٞ ٝطلو٤ن ٓؼيالص حُٔٔخػيس ك٢ طؼ٤َٔ  ٝط٤ٔ٘ش أهخ٤ُْ حُيُٝش حُؼ٠ -5  . ٗٔٞ حهظٜخى١ ػخ

اػااخىس ر٘ااخء أهظٜااخى٣خص حُاايٍٝ حألػ٠ااخء رؼااي ٓوِلااخص حُلااَد حُؼخ٤ُٔااش حُؼخ٤ٗااش , ًُٝااي رظااٞك٤َ  -6

ٍإّٝ حألٓٞحٍ ُالٓظؼٔخٍحص  حألؿ٘ز٤ش رـاَٝ ٣ُاخىس ٓٔاظ٣ٞخص حُظ٤ٔ٘اش حالهظٜاخى٣ش ٍٝكاغ ٓؼايالص 

 حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ .

 ظـخٍس حُي٤ُٝش .حُٔٔخػيس ك٢ طلو٤ن حُ٘ٔٞ حُٔظٞحُٕ ك٢ حألؿَ حُط٣َٞ ُِ -7

ط٘اااـ٤غ حالٓاااظؼٔخٍحص حألؿ٘ز٤اااش حُوخٛاااش ػاااٖ ٣َ١ااان ح٠ُااأخٕ ٝحُٔٔاااخٛٔش كااا٢ حُواااَٝٝ أٝ  -8

 حالٓظؼٔخٍحص حألهَٟ ر١َٝ٘ ٓؼوُٞش ُألؿَحٝ حُظـخ٣ٍش .

 ٣للِ ٍإّٝ حألٓٞحٍ حُوخٛش ػٖ ٣َ١ن حُٔٔخػيس ك٢ هِن ٓ٘خم حٓظؼٔخ١ٍ ٓالثْ . -9

                                                           

( , ىحٍ حُٞكخء ُي٤ٗخ حُطزخػش  ٤ٓخٓخص ٓئٓٔخص حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝحُظؼ٤ِْ ) ىٍحٓش طل٤ِ٤ِشأرَح٤ْٛ َٓػ٢ حُؼظ٤ن ,   - 1

 .  89, ٙ  2006ٝحَُ٘٘ , حالٌٓ٘ي٣ٍش , َٜٓ , 

  -: ٣٘ظَكٍٞ أٛيحف حُز٘ي حُي٢ُٝ   - 2

 304,ٙ 1999,ػٔخٕ ,1,ىحٍ ٓـيال١ٝ َُِ٘٘ ,١  حُظ٣َٞٔ حُي٢ُٝػَكخٕ طو٢ حُل٢٘ٔ , -

  /dz.com-https://www.poIticsحُز٘ي حُي٢ُٝ ,ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :  -

, 2003,,ر٤َٝص ,ُز٘خ1ٕ, ٓـي حُٔئٓٔش حُـخٓؼ٤ش ُِيٍحٓخص ٝحَُ٘٘ ,١ ي٤ُٝشحُؼالهخص حالهظٜخى٣ش حُرٔخّ حُلـخٍ , -

ٙ95 

  . 129-128ى.ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ ,ٙ ٙ  -

 10حرَح٤ْٛ ًخ١غ ػِٞ حُـٍٞح٢ٗ , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ  -

https://www.poitics-dz.com/
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 خٗيس ك٢ ٝهض حألُٓخص .٣لخكع ػ٠ِ حُوٞس حُٔخ٤ُش ُِٔوظ٤َٟٖ ػٖ ٣َ١ن حُٔٔ -10

طااٞك٤َ حُٔؼٞٗااخص حُل٤٘ااش ٝط٘ل٤ااٌ حُوطاا٢ حالٓااظؼٔخ٣ٍش ٝحإلٗٔخث٤ااش ٝحُٔٔااخٛٔش كاا٢ اػاايحى ٝطااي٣ٍذ  -11

حٌُاٞحىٍ حُل٤٘ااش ٝحإلىح٣ٍاش حُظاا٢ طلظخؿٜاخ هطاا٢ حإلٗٔاخء كاا٢ حُزِايحٕ حُ٘خ٤ٓااش , ٓاٖ هااالٍ ٓؼٜاي حُظ٤ٔ٘ااش 

 حالهظٜخى٣ش حُظخرؼش ُِز٘ي .

٢ ط٤ٓٞؼٚ ػ٠ِ ٓ٘خ١ن حالٓظؼٔخٍ حَُٔرق ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٓٔخػيس ٍأّ حُٔخٍ حُي٢ُٝ حُوخٙ ك -12

, ٝط٣ٞٔااَ ٝر٘ااخء حُز٘اا٠ حألٓخٓاا٤ش , ٝح٠ُااـ٢ ػِاا٠ حُلٌٞٓااخص حُٔوَٟااش ُظوااي٣ْ ًخكااش حالٓظ٤ااخُحص 

ٝحُلااٞحكِ ُالٓااظؼٔخٍ حألؿ٘زاا٢, ٝطٞؿ٤ااٚ حإلٗظااخؽ ٗلااٞ حُظٜااي٣َ ٣ُِااخىس كـااْ ٓااخ ٣ؼااَٝ كاا٢ حُٔااٞم 

 ص حُؼخ٤ُٔش .حُؼخ٢ُٔ ٓٔخ ٣ؼٞى رخُلخثيس  ػ٠ِ حًَُ٘خ

ط٘ظاا٤ْ حُوااَٝٝ حُٜااخىٍس ٓااٖ حُٜٔااَف , رل٤ااغ طل٠ااَ حُٔ٘ااخ٣ٍغ حألًؼااَ كخثاايس ٝحُظاا٢ طٌاإٞ  -13

 حُلخؿش اُٜخ أَٓع .

 ٣ٞ١َ حألؿَ .  خ  ٓظٞحُٗ ح  حُؼَٔ ػ٠ِ ٗٔٞ حُظـخٍس حُي٤ُٝش ٗٔٞ -14

 ِىارد اٌجٕه اٌذوٌٍ : -3

( ٤ِٓخٍ ىٝالٍ , رخُُٕٞ  10طظٌٕٞ ٓٞحٍى حُز٘ي ٖٓ ٍأٓٔخُٚ ح١ٌُ رِؾ ك٢ ريح٣ش حُظؤ٤ْٓ ٗلٞ  )  

( ْٜٓ , ٝه٤ٔش حُْٜٔ حال٤ٔٓش 10,000)ػ٠ِ ٣٘ؤْ ٝ( 1944ٝحُؼ٤خٍ حُٔخثي٣ٖ ك٢ حألٍٝ ٖٓ طُٔٞ ػخّ )

(  IMFإ أػ٠خثٚ ْٛ ٗلْٜٔ أػ٠اخ ء)ٝ( ىٝالٍ, ٝال ٣ٔٔق  ُـ٤َ حألػ٠خء حإلًظظخد رٚ , 100,000)

ٛزااخ  , أٝ رخُاايٝالٍ ( %  ٓااٖ كٜااظٜخ ً 12ٝهااي طظااُٞع حإلًظظخرااخص ٣ٝظٞؿااذ ػِاا٠ ًااَ ىُٝااش إ طاايكغ )

( % حُزخه٤ااش راايٕٝ طٔااي٣ي ٝال ٣طِااذ ىكؼٜااخ اال 70( % رو٤ٔااش ػِٔظٜااخ , أٓااخ )18ٕ طاايكغ )أحأل٣ٌَٓاا٢ , ٝ

ُٔوخرِش هٔاخثَ طلِٜٔاخ حُٜٔاَف ٝطايكغ كا٢ ٛاٌٙ حُلخُاش ًٛزاخ  أٝ ىٝالٍحص أ٤ٌ٣َٓاش أٝ أ١ ػِٔاش أهاَٟ 

حٍىٙ ٓاٖ ٍأّ ٓاخٍ حٌُٔظظاذ حُٔايكٞع ٝ ٝهاي ططاٍٞ ٣ٌٕٞ حُز٘ي ك٢ كخؿش ُٜاخ ٝ ٣لٜاَ حُز٘اي ػِا٠ ٓاٞ

( 27( ٝاُا٠ )1965( ىٝالٍ ػاخّ )   24( ٝ)1959( ٤ِٓاخٍ ىٝالٍ ػاخّ )21ٍأّ حُٔاخٍ حٌُٔظظاذ ٓاٖ )

رِاؾ ٍأّ ٓخُاٚ كا٢ اً % ,  10  )( ٝحُٔايكٞع ٓ٘اٚ )1993( ػاخّ ) 170( ٝهي َٝٛ ػ٠ِ )1970ػخّ )

( % كو٢ ًٝٔاخ ٛاٞ ٓظزاغ , أٓاخ 10( ٤ِٓخٍ ىٝالٍ ٝهي ىكؼض ٓ٘ٚ حألػ٠خء ) 184( كٞح٢ُ )1996ػخّ )

٣لٜاَ اً حُٜٔيٍ حُؼخ٢ٗ ُٔٞحٍى حُز٘ي ٢ٛ حالهظاَحٝ ٓاٖ أٓاٞحم حُٔاخٍ حُؼخ٤ُٔاش ػاٖ ٣َ١ان حُٔا٘يحص 



 اٌجُئخ وإٌشأح واألهذاف ٌٍّؤسسبد اٌّبٌُخ اٌذوٌُخ اٌّزعذدح األطزاف... اٌفصً األوي

 
 
 

23 23 

رخُلؼَ ػ٠ِ ٓٞحٍىٙ ٖٓ ٌٛح حُٜٔيٍ , ٝٛ٘خى ٜٓايٍ أهاَ ٣لٜاَ ػ٤ِاٚ حُز٘اي ٓاٖ حُايهَ حُٜاخك٢ ٓاٖ 

ػ٤ِٔخطٚ حُٔوظِلش
(1)

. 

ٝهي حٓظطخع  حُز٘ي حُي٢ُٝ ٣ُخىس ًلخءطٚ ٝهيٍحطٚ ك٢ حُـخٗذ حُٔخ٢ُ ٖٓ هاالٍ حُظ٘ٔا٤ن ٓاغ ػايى  

حألهاااَٟ ٓؼااَ حُٔ٘ظٔااخص حُٔخ٤ُاااش  ٝحإله٤ٔ٤ِااش  ٝحُي٤ُٝااش ًحص حُؼالهاااش كاا٢ اكاايحع حُظ٤ٔ٘اااش  آصٓااٖ ح٤ُٜاا

ٓئٓٔخص حثظٔخٗاخص حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش  ك٢ حُيٍٝ حُٔ٘ول٠ش حُيهَ ًٌُٝي ًٝخُش حُٔؼٞٗش حُؼ٘خث٤ش ٝ

٣ؼٔاااي حُز٘اااي ٓاااٖ هاااالٍ حُظ٣ٞٔاااَ حُٔ٘اااظَى كااا٢ ٍأّ ٓخُاااٚ كااا٢  ٝحُظٜاااي٣َ أٝ ؿؼِٜاااخ طلاااض ٗلاااًٞٙ  ,

حَُٔ٘ٝػخص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ ٝرظو٤٤ٜٔخ  ٝأػيحىٛخ ُِظ٣ٞٔاَ ,ٜٝٓ٘اخ حُز٘اٞى ٝٛا٘خى٣ن اه٤ٔ٤ِاش ُِظ٤ٔ٘اش , ٓؼاَ 

ٟؼض ٤ٛخًِٜخ ؿ٤ٔؼخ  ٟٖٔ ٢ٔٗ ػخّ ر٘ي حُزِيحٕ حأل٤ٌ٣َٓش  ُِظ٤ٔ٘ش ٝر٘ي حُظ٤ٔ٘ش ح١ٞ٤ٓ٥ )٢ٛٝ ر٘ٞى ٝ

 ٗلٔاٜخ  خألُٝحٕراُِز٘ي حُي٢ُٝ ( ٖٝٓ حُـاي٣َ رخُاًٌَ  إ حُلٜاٚ كا٢ ٍأّ ٓاخٍ حُز٘اي ُٓٞػاش طو٣َزاخ  

ٕ حُاايٍٝ حٌُزااَٟ حُٔظويٓااش ٛاا٢ ) حُٞال٣ااخص حُٔظلاايس  , ح٤ُخرااخٕ أٗالكااع ٝحُظاا٢ ُٝػااض كاا٢ حُٜاا٘يٝم 

اؿٔااخ٢ُ حإلًظظااخد ٝرخُظااخ٢ُ طلاايى هٞطٜااخ  ( % ٓااٖ كٜاا43ٚ,ر٣َطخ٤ٗااخ ,كَٗٔااخ ( كااغ طٔظِااي طو٣َزااخُ )

( ٖٓ ػيى حألٛٞحص ٝرخُٜ٘خ٣ش ُٜخ ىٍٝ ًز٤َ ك٢ ٤ٓخٓش حُز٘ي حُي٢ُٝ 41حُظ٣ٜٞظ٤ش د)
 (2)

 

 اٌهُىً اٌزٕظٍُّ ٌٍجٕه اٌذوٌٍ -4

(   189ط٘ظَى حُلٌٞٓخص ٝحُٔظٔؼِش د اً إ حٌَُ٘ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِز٘ي حُي٢ُٝ  ٣وظِق ػٖ ريح٣ش ػٜيطٚ ,    

ٗلْٜٔ حألػ٠خء ك٢ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ , ٝطٔظِي ًَ ىُٝش أىُٝش ك٢ ٤ٌِٓش ٓـٔٞػش حُز٘ي حُي٢ُٝ  ْٝٛ 

كٜش حُْٜٔ ك٢ حُز٘ي ر٘ٔزش كـْ حهظٜخى ًَ ْٜٓ٘ ,ٌُُٝي طليى كٜش ًَ ىُٝش كا٢ حُز٘اي ُٕٝ ٛاٞطٜخ 

 ك٢ ٓـِْ حُز٘ي .

٣ظٌٕٞ حُٔـِْ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٖٓ ػالػش ٤ٛخًَ ًٝخألط٢ :
(3)

 

 -: ّؾبفظُِٓغٍس اٌ -15

٣ظٌٕٞ ٓـِاْ حُٔلاخكظ٤ٖ ٓاٖ ٓٔؼاَ ٌُاَ ىُٝاش ٓاٖ ىٍٝ حألػ٠اخء ٝرخُؼاخىس ٣ٌإٞ ٣ُٝاَ حُٔخ٤ُاش أٝ       

٣ؼوي حُٔـِْ حؿظٔخػخ  ٣ٞ٘ٓخ  ك٢ ا١خٍ حؿظٔخػخص  حُٜ٘يٝم ٝحُز٘ي حُاي٤٤ُٖٝ , ٍٝث٤ْ حُز٘ي ح١ًَُِٔ , 

 ٓٔش .ًُٝي رٜيف ٓظخرؼش َٝٓحؿؼش ٟٝٝغ ح٤ُٔخٓخص ٝحأل٣ُٞٝخص حُوخٛش رخُٔئ

 -ِغٍس اإلدارح : -16

                                                           

,مجد المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ,لبنان , 0,ط العاللات االلتصادٌة الدولٌةبسام الحجار , -1

 .083ص ,1112

 138-137حرَح٤ْٛ ًخ١غ ػِٞ حُـٍٞح٢ٗ , حُٜٔيٍ حُٔخرن ,ٙ ٙ  -2

 50-49ػٔخٍس ٜٓخ , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ, ٙ ٙ , - 3
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ٓٔائ٤ُٝش حطواخً حُوااَحٍحص ح٤ٓٞ٤ُاش حُوخٛاش رظ٘ل٤ااٌ  ح  ( ػ٠اٞ ٣24ظٔاْ٘ ٓـِاْ حإلىحٍس ٝحُا١ٌ ٠٣ااْ )     

٣ؼظٔااي كاان حُظٔؼ٤ااَ كاا٢ ٓـِااْ حإلىحٍس ػِاا٠ كٜااش  ٝحُظ٣ٞٔااَ ٝح٤ُٔخٓااخص كاا٢ ٓـٔٞػااش حُز٘ااي حُااي٢ُٝ ,

ف ٖٓ ًُي ُِٔٞحكوش ػ٠ِ ػ٤ِٔخص حُظ٣َٞٔ حُيُٝش ك٢ حُز٘ي ,اً  طظْ حالؿظٔخػخص َٓط٤ٖ ك٢ حألٓزٞع ٝحُٜي

 ٝحطوخً حُوَحٍحص حُوخٛش رظ٘ل٤ٌ ح٤ُٔخٓخص ٝحالٓظَحط٤ـ٤خص ٝٓظخرؼش أػٔخٍ ٓـٔٞػش حُز٘ي حُي٢ُٝ .

 -ِىزت رئُس اٌجٕه : -17

طظٔاْ٘ حُٞال٣اخص حُٔظلاايس حأل٤ٌ٣َٓاش رخُؼااخىس ػ٤ِٔاش حُظَٗاا٤ق ُِز٘اي حُااي٢ُٝ ٤ُٞٓ٘اخ ٛااٌح ٣ٝواّٞ ٓـِااْ       

ى طَٗا٤ق حُااَث٤ْ ُٔاَس ٝحكاايس ,٣ٝاَأّ أ٠٣اخ  ٓـِااْ حإلىحٍس ٣َٝؿاغ ا٤ُااٚ ًاَ ًٍحع ٓااٖ حإلىحٍس رخػظٔاخ

 حًٍع حُز٘ي حُي٢ُٝ ٣ٝظَأّ حُز٘ي ٓيس هْٔ ٓ٘ٞحص هخرِش ُِظـي٣ي ٖٓ ُيٕ ٓـِْ حإلىحٍس   .

 اٌمزوض اٌّمذِخ ِٓ اٌجٕه اٌذوٌٍ  -5

 أٗٞحع حُوَٝٝ حُظ٢ ٣ٔ٘لٜخ حُز٘ي حُي٢ُٝ  ( أ)

-٣ٔ٘لٜخ حُز٘ي حُي٢ُٝ رؼالع أٗٞحع :ُوي طظٔؼَ حُوَٝٝ حُظ٢ 
(1)

 

 )أوالً( لزوض اٌّشزوعبد :

ٝطٔ٘ق ٌٛٙ حُوَٝٝ ُظ٣ٞٔاَ ٓ٘اَٝع ٓؼ٤ا٤ٖ ٓؼاَ ٓ٘اخ٣ٍغ حُا١َ ٝحُٜاَف حُٜال٢ ٝحُطاَم ٝط٤ُٞاي   

حٌَُٜرااخء , ك٤ااغ إ ٛااٌح حُ٘ااٞع ٓااٖ حُوااَٝٝ ٣ٔؼااَ حُ٘ٔاازش حُؼخ٤ُااش ٓااٖ ٗ٘ااخ١ حإلهااَحٝ ُِز٘ااي حُااي٢ُٝ 

خص حُوإَ حُٔخٟا٢ ٝكظا٠ حُظٞٓاغ كا٢ حإلهاَحٝ حٍُِحػا٢ ٝٓاخ ٤,ٝٓخىص ٌٛٙ حَُٔ٘ٝػخص , ك٢ ه٤ٔٔ٘

 )رَٔ٘ٝػخص حُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش حالؿظٔخػ٤ش ك٢ حُؼوي٣ٖ حُٔخ٤٤ٟٖ ( )حُٔظ٤٘٤خص ٝحُٔزؼ٤٘٤خص ( .٠ٔٔ٣ 

 -) صبُٔبً ( لزوض اٌجزاِظ :

ٝطؼطاا٠ هااَٝٝ حُزااَحٓؾ ُظ٣ٞٔااَ رَٗااخٓؾ اٗٔااخث٢ أٝ هطااخػ٢ أٝ ُظول٤ااق كاايس حالهظ٘خهااخص  كاا٢ حُؼِٔااش 

ٓأخ٤ُش ُٜا٘خػش ٓؼ٤٘اش أٝ ُؼايس ٛا٘خػخص , حألؿ٘ز٤ش أٝ ُظ٣َٞٔ حُٞحٍىحص ٖٓ حُٔٞحٍى حأل٤ُٝش ٝحُِٔغ حَُأ

 ٝرلٔذ اطلخه٤ش حُز٘ي حُي٢ُٝ إ هَٝٝ حُزَحٓؾ ال طٔ٘ق اال ك٢ كخٍ ظَٝف حٓظؼ٘خث٤ش . 

 -) صبٌضبً ( لزوض اٌزصؾُؾبد اٌهُىٍُخ :

ٛايٍص ٓاًٌَس ػاٖ حُز٘اي حُاي٢ُٝ ٝكايىص ٗا٤١َٖ اً ( 1980حٓظويٓض ٌٛٙ حُوَٝٝ ك٢ ٓخ٣ٞ ػاخّ ) 

 -حُوَٝٝ :٤ٜٖٔٓ ُٔ٘ق ٌٛٙ 

 ٍَٟٝس ٝؿٞى هَِ ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( ُِيُٝش ٖٝٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ كِٚ . /اٌشزط األوي
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ٓظؼيحىٛخ ك٢ ط٘ل٤ٌ رَحٓؾ حُظ٤٤ٌق ح٢ٌِ٤ُٜ حك٢ ٝؿٞى ٍؿزش ٖٓ ؿخٗذ حُلٌٞٓش ٝ ٣ظٔلٍٞ/ اٌشزط اٌضبٍٔ 

٢ُ ٤ٓٝخٓااخطٚ هاالٍ ٓايس ٓؼ٤٘اش ,ٝٛااٌح حُ٘اٞع ٓاٖ حُواَٝٝ ُِز٘ااي ٣ظ٘اخرٚ ٓاغ ٝظ٤لاش ٛاا٘يٝم حُ٘واي حُايٝ

 ( ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش . ٤ِحٕ حُٔيكٞػخص حُوخٛش رؼالؽ حُوَِ ك٢ )ٓ

 -ِصبدر اٌزّىًَ ٌذي اٌجٕه اٌذوٌٍ  : -6
(1)

 

إ ػ٤ِٔخص ط٣َٞٔ حَُٔ٘ٝػخص ٖٓ ١َف حُز٘ي حُي٢ُٝ , طَٔ رؼايس َٓحكاَ كظا٠ ٣ظٔا٠٘ ُوزاَحء حُز٘اي  

 ٖٓ حُظؼَف ػ٠ِ ؿيٟٝ حَُٔ٘ٝع ٝٓيٟ طٞحكوٚ ٓغ ح٤ُٔخٓخص حُظ٢ ٣ٜيف ا٤ُٜخ حُز٘ي . 

طظٔؼَ رٔض َٓحكَ ٤ٔٔ٣ٜخ حُز٘ي د ) ىٍٝس حَُٔ٘ٝع ( ٢ٛٝ اً ط٣َٞٔ حُٔ٘خ٣ٍغ ٖٓ ١َف حُز٘ي  \أٝال  

 -ُظخ٢ُ :ًخ

 

 -ِزؽٍخ اخزُبر اٌّشزوع : ( أ

طٌٕٞ ٗوطش حُزيح٣ش ك٢ حُيُٝش حُٔوظَٟش ٗلٜٔخ حُظ٢ طٌإٞ هاي كٌاَص كا٢ ٓ٘اَٝػخص ٓوظِلاش ٝطؼظواي إ  

طظوايّ ىُٝاش حُلٌٞٓاش حُٔؼ٤٘اش  رطِاذ اُا٠ ٍثا٤ْ اً آٜخّ  حُز٘ي ٤ٓئى١ ا٠ُ ٍٝٛٞ حُٔ٘اَٝع ألٛيحكاٚ 

حُز٘ااي رؼااي ًُااي رؼؼااش ط٤ٜٔي٣ااش ُِظو٤اا٤ْ حالهظٜااخى١  ٣َٓااَٝحُز٘ااي ططِااذ ك٤ااٚ ٓؼخٝٗااش ٝط٣ٞٔااَ حُٔ٘ااَٝع ,

ٝحُٔخ٢ُ أ١ ىٍحٓش حُـيٟٝ ُِٞهٞف ػِا٠  ٓؼاخُْ حُٔ٘اَٝع حُظا٢ طلٜاَ ػِا٠ ر٤خٗاخص اٟاخك٤ش ٝر٤خٗاخص 

 ىٍحٓش حُـيٟٝ حُٔزيث٤ش .

 -ِزؽٍخ إعذاد اٌّشزوع : ( ة

ٚ ٓ٘ااٌ ريح٣ااش ك٤ااغ ٣ااظْ اػاايحى ىٍحٓااش حُـاايٟٝ حُظلٜاا٤ِ٤ش ُِٔ٘ااَٝع رؼااي إ أهااٌ حُز٘ااي حُااي٢ُٝ ػِاا٠ ػخطواا

( ٝظ٤لظٚ حألٓخ٤ٓش ٢ٛ إ ٣وزَ أٍٝ ٣َكٞ حَُٔ٘ٝػخص حُظ٢ ٣ظْ ػَٟٜخ ػ٤ِش ٓاٖ 1937أػٔخُش ػخّ )

 هزَ حُٔوظَٟٕٞ , ٝرٌُي رخُؼخىس ٛٞ ح١ٌُ ٣ليى ٣َٟٝ حَُٔ٘ٝػخص حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش ُِظ٣َٞٔ . 

 

 -ِزؽٍخ رؾًٍُ اٌّشزوعبد ورمسُّهب ثىاسطخ اٌجٕه اٌذوٌٍ : ( د

(  5-3ُـ٤ٔغ ؿٞحٗذ حَُٔ٘ٝع ,ٝهي ٣ٔظـَم ًُي ) خ  ٝٓ٘ظظٔ ٗخٓال   خ  ػ٣َٟؼَٔ ٓ٘ظٔزٞ حُز٘ي حُي٢ُٝ    

٣ظْ طل٤َِ ٗخَٓ َُِٔ٘ٝع ٢ً ٣ظز٤ٖ ٓيٟ ٗلؼٚ ُالهظٜاخى حُٔؼ٘ا٢ ُِيُٝاش حُؼ٠اٞ  ,ٝرخُظاخ٢ُ ٓاخ اً أٓخر٤غ 

حالهظٜاخى١ ػاٖ  ٙثاي١ ٓ٘اَٝع ٣واَ ػخأَ ٛخُق ٝػ٤ِٚ  إ حُز٘ي ال ٣ٔاٍٞ اًح ًخٕ ٛخُق ُِظ٣َٞٔ أّ ؿ٤

(12-15 . %) 

 

 

                                                           
1
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 -ِزؽٍخ اٌّفبوضبد : ( س

ٝ طزاايأ ٛااٌٙ حَُٔكِااش  ٓااٖ هااالٍ حُٔ٘خه٘ااخص ٓااغ حُٔوظَٟاا٤ٖ كااٍٞ حُظاايحر٤َ حُالُٓااش ٠ُاأخٕ ٗـااخف    

حُٔ٘خه٘اخص حُظا٢ طاْ حالطلاخم ػ٤ِٜاخ ٓاٖ ء حَُٔ٘ٝع , ٝطي٣ٖٝ حالطلخه٤خص حُظ٢ ٣ظْ حُظَٞٛ ا٤ُٜاخ ٓاٖ ؿاَح 

 خ  طِحٓخص حهظالكاحُز٘ي ك٢ طِي حُٔلخٟٝخص ١َٗ ُِظ٣َٞٔ ,ٝهي طظ٠ٖٔ حإل٣لَٝ ٝ هالٍ ٝػخثن حُوَٝ 

 ٖٓ َٓ٘ٝع ا٠ُ أهَ ٓؼَ َٓ٘ٝػخص حإل٣َحىحص ٝٓلخُٝش طو٤َِ حُظ٤خٍ ح٠ُخثغ .

 -ِزؽٍخ اٌزٕفُذ واإلشزاف : ( ط

ٝك٢ ٌٛٙ حَُٔكِش ٣ََٓ حُز٘ي رؼؼخص ٓظؼيىس ط٘اَف ػِا٠ ط٘ل٤اٌ حُٔ٘اَٝع  كا٢ ؿ٤ٔاغ  َٓحكِاٚ حُٔوظِلاش 

طٔااظـَم هٔاْ ٓاا٘ٞحص ٝرؼاي أًاخٍ حُٔ٘ااَٝع ٣ِاِّ حُز٘ااي حُـٜاش حُٔٔاظل٤يس  ػِاا٠ اػاخىس طو٤اا٤ْ  حُظا٢ هاي

حَُٔ٘ٝع حُـي٣ي ريٍحٓش ٣طِن ػ٤ِٜخ ) طو٣ََ حألػٔخٍ ( ٣ٜٝيف ٌٛح حُظو٣َاَ اُا٠ حُظؼاَف ػِا٠ ٗاٞحك٢ 

 ح٠ُؼق  ك٢ ط٘ل٤ٌٙ , ٝٓوخٍٗش حهظٜخى٣خص حَُٔ٘ٝع رؼي حٗظٜخء ر٘خثٚ .

 

 -: زؽٍخ اٌزمُُُِ ( ف

ٌٛٙ حَُٔكِش طوّٞ )اىحٍس طو٤٤ْ حُؼ٤ِٔخص ( رخٓظؼَحٝ طو٣ََ حإلطٔخّ حُا١ٌ ٣ؼايٙ ٓٞظلاٞ حُز٘اي ٣َٝكاغ  ك٢

ا٠ُ حُٔي٣َ٣ٖ حُظ٘ل٤٣ٌ٤ٖ ,٣َٝ٘ٔ ٌٛح حُظو٣ََ ٓخ اًح ًخٗض  هاي كايػض طـاخُٝحص ُٔٞحػ٤اي حُظ٘ل٤اٌ ٝطٌاخ٤ُق 

ؿؼش أىحء حَُٔ٘ٝػخص ٝٛٞ حَُٔ٘ٝع ,ك٤غ طوّٞ اىحٍس طو٤٤ْ حُؼ٤ِٔخص رَ٘٘ حٓظؼَحٝ ١ٞ٘ٓ ُ٘ظخثؾ َٓح

.حٓظؼَحٝ ٣ٞؿِ أػٔخٍ حَُٔحؿؼش حُظ٢ أؿ٣َض ك٢ طِي حُٔ٘ش
 
 

 شزوط اإللزاض اٌزٍ َزعبًِ ثهب اٌجٕه اٌذوٌٍ   -7

-: ٖٓ ح١َُٝ٘ حُظ٢ ٣لَٟٜخ حُز٘ي حُي٢ُٝ ػ٠ِ حُزِيحٕ حُٔوظَٟش ػيس أٍٓٞ ٜٓ٘خ
(1)

 

ٕ ال طٌٕٞ ٛ٘خى  أحُوَٝ ك٢ ٓ٘خ٣ٍغ ٗخؿلش , أ١ ٣ـذ ٕ طٌٕٞ حُيُٝش حُٔوظَٟش هخىٍس ػ٠ِ طٞؿ٤ٚ أأ (

 ظَٝف طلٍٞ ىٕٝ حٓظؼٔخٍ ٌٛح حُوَٝ رٍٜٞس ٛل٤لش .

د(إ طٔٔق حُيُٝش حُٔوظَٟش رظيهالص حُز٘ي حُي٢ُٝ , ٝحإلَٗحف ػ٠ِ ٣َ١وش اٗلخم حُوَٝ ك٢ حُٔـخٍ 

 ح٠ُٛٞٔ رٚ 
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ٕ حُز٘اي ؿ٤اَ ِٓاِّ أغ حُٔوظخٍس ك٢ حُزِاي حُٔوظاَٝ أ١ ص ( كَٜ ىٍٝ حُز٘ي حُي٢ُٝ ك٢ ط٣َٞٔ حُٔ٘خ٣ٍ

رظ٣َٞٔ ؿِأ ٖٓ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ ٣ؼظٔي ػِا٠ حُؼِٔاش حُٔل٤ِاش ُِيُٝاش حُٔوظَٟاش ًُٝاي ٓاٖ هاالٍ حٓاظويحّ 

 ٓٞحٍى ٓل٤ِش طيهَ ٝط٘خٍى ك٢ اهخٓش حَُٔ٘ٝع . 

لي٣اي حُٔـاخالص ع ( ٣وّٞ حُز٘اي ريٍحٓاش ٗاخِٓش ٝطلٜا٤ِ٤ش الهظٜاخى حُيُٝاش حُٔوظاَٝ ًُٝاي ٓاٖ أؿاَ ط 

 حُٜٔٔش ٝحألًؼَ ك٣ٞ٤ش ك٢ ط٤ٓٞغ هيٍس حُيُٝش حُٔوظَٟش . 

 ؽ ( اؿَحء ىٍحٓخص أ٤ُٝش ُٔؼَكش ٓيٟ هيٍس حُيُٝش حُٔوظَٝ ػ٠ِ ٓيحى حُوَٝ . 

ٕ حُيُٝاش حُٔوظَٟاش ٤ُٔاض هاخىٍس ػِا٠ حُلٜاٍٞ ػِا٠ ٛاٌح حُواَٝ ٓاٖ ٜٓايٍ أهاَ أف ( حُظلون ٖٓ  

 ٝر١َٝ٘ ٤ٍٓٔٞس . 

 ُخ ٌٍجٕه اٌذوٌٍ :اٌّغّىعخ اٌّبٌ -8

٤ٔاش )حُٔئٓٔش حُي٤ُٝاش ُِظ٘ -ُِز٘ي حُي٢ُٝ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش ٝٓٞف ٗظطَم ُٜخ ٝطظٔؼَ :   

 ًٝخُش حالٓظؼٔخٍ حُٔظؼيىس حأل١َحف ( , ٝٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش , 

 

-ٝٓٞف ٗظؼَف ٌَُ ٜٓ٘خ :
(1) 

  International Development Association( IDAاٌّؤسسخ اٌذوٌُخ ٌٍزُّٕخ  ) (1

ٝطٔؼَ حُٔئٓٔش حُي٤ُٝش ُِظ٤ٔ٘ش حٌٍُحع حُو١ٞ ُِز٘ي حُي٢ُٝ , ح١ٌُ ٣ٜظْ رٔٔخٗيس حُزِيحٕ حألًؼَ كواَح  كا٢    

( ًٝااخٕ حُٜاايف ٜٓ٘ااخ طوِاا٤ٚ أػاايحى حُلوااَحء ٓااٖ هااالٍ طوااي٣ْ 1960ٛخ كاا٢ ػااخّ )إطااْ اٗ٘ااخٝحُؼااخُْ , 

حالػظٔااخىحص راايٕٝ كخثاايس ٛاايكٜخ طؼ٣ِااِ حُ٘ٔااٞ حالهظٜااخى١ ,ٝطو٤ِااَ حُظلااخٝص حُٔـظٔؼاا٢ ٝػاايّ حُٔٔااخٝحس , 

ٝطلٔاا٤ٖ حألكااٞحٍ  حُٔؼ٤٘اا٤ش ُِزِاايحٕ . ٝرٔزااخىٍس ٓااٖ حُٞال٣ااخص حُٔظلاايس هااٍَص ٓـٔٞػااش ٓااٖ حُاايٍٝ 

خ ٣ااظْ ٓاا٘ق حُوااَٝٝ ُِاايٍٝ حألٗااي كوااَح  ر٘اا١َٝ ٌٓٔ٘ااش ٤ٓٝٔااَس ٝهااي  حألػ٠ااخء اٗ٘ااخء ًٝخُااش ٓااٖ هالُٜاا

أ١ِوٞح ػ٤ِٜخ ط٤ٔٔش ) ٓئٓٔش حُي٤ُٝش ُِظ٤ٔ٘ش ( , ٝػيٝٛخ حُٔز٤َ ح١ٌُ هالُٚ طٔظط٤غ حُطزوخص حُـ٤٘ش كا٢ 

( رِي ػ٠ٞ , 165حُؼخُْ ٖٓ ٓٔخػيس حُلجخص حألٗي كوَح  ك٢ حُٔ٘خ١ن حألهَٟ , ٝط٠ْ حُٔئٓٔش كٞح٢ُ ) 

٣ٖ حألػ٠خء ك٢ حإلًظظخد حأل٢ُٝ ُِٔئٓٔاش ٝكا٢ حُؼ٤ِٔاخص  حُالكواش ُظـي٣اي حُٔاٞحٍى ًُٝاي ػاٖ ٣ٝظْ طيٝ

طٌٔاَ  ٣َ١ٝن ٓخ ٣ِِّ ٖٓ ٓٔاظ٘يحص ٝطٔاي٣ي حُٔايكٞػخص حُٔطِٞراش كا٢ ا١اخٍ طَط٤زاخص طـي٣اي حُٔاٞحٍى , 

( ٤ِٓاخٍ  9-8حُٔئٓٔش ػَٔ حُز٘ي حُي٢ُٝ, ٖٓ هالٍ هيٓخطٚ حالٓظ٘خ٣ٍش , ٝطويّ ٛاٌٙ حُٔئٓٔاش ٓاخر٤ٖ ) 

ىٝالٍ ٣ٞ٘ٓخ  ػ٠ِ ٤ٛجش ط٣َٞٔ ١ً ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ ح٤ٔ٤َُ ا٠ُ حُيٍٝ حألٗي كوَح  ك٢ حُؼخُْ ٝحُزخُؾ ػايىٛخ 

 ( ٤ِٓخٍ ٗٔٔش ٌٝٛٙ حالػظٔخىحص حُٔويٓش ريٕٝ كخثيس .  2,6( ٝرٔـٔٞع ٌٓخٕ ٣زِؾ )  81ٗلٞ ) 
                                                           

,حُ٘ـق حألَٗف ,ٓئٓٔش حُ٘زَحّ 1", ١ ٓيهَ كي٣غ  حُظ٣َٞٔ حُي٢ُٝ "ػزي ح٣ٌَُْ ؿخرَ ٗ٘ـخٍ حُؼ٤ٔخ١ٝ , - 1

 .135ٙ , 2008ُِطزخػش ٝحَُ٘٘ ٝحُظ٣ُٞغ , 
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 International Financial Corporation(  IFCِؤسسخ اٌزّىًَ اٌذوٌُخ ) -ة

 )أوالً ( رأسُسهب :

حألٓااْ حُٔظلايس , حٍطااز٢ ٗ٘ااخ١ٜخ ٤ٛاؤس ٝٛا٢ ًٝااخٍ ٓظوٜٜاش ٓااٖ ًٝااخالص  (  1956طؤٓٔاض ٓاا٘ش )    

ظ٤ِ٣ٞٔاش ٣ٝزِاؾ ىٍٝ حألػ٠اخء حُرخُز٘ي حُي٢ُٝ ح١ٌُ طظؼخٕٝ ٓؼٚ طؼخٝٗخ  ٝػ٤ان كا٢ رَحٓـٜاخ حالٓاظؼٔخ٣ٍش ٝ

ش ٝحٗاا٘طٖ ى١ ٓاا٢ , رِااؾ ٍأّ ٓااخٍ ( ىُٝااش حؿِاازْٜ ٓااٖ ىٍٝ حُ٘خ٤ٓااش , ٣ٝوااغ ٓوَٛااخ كاا٢ حُؼخٛاا175ٔ)

 ٤ِٓخٍ ىٝالٍ أ٢ٌ٣َٓ .  )2106كٞح٢ُ )  )2002حُٔئٓٔش حٌُٔظظذ ك٤ٚ ػخّ ) 

 

 )صبُٔبً ( أغزاض اٌّؤسسخ :

ٓاٌخٕ حألػ٠اخء ػاٖ ٣َ١ان حُظواخٍد كا٢ حُٔؼ٤٘ا٢ ٔٔاظٟٞ حُإ حُـَٝ حألٓخٓا٢ ُِٔئٓٔاش طلٔا٤ٖ    

ٓـخالص حُظل٣َٞ ٝحُٔٔخػيحص حُل٤٘ش ٝحإلىح٣ٍش حُالُٓش ُظ٤ٔ٘ش كَٙ حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُايٍٝ حألػ٠اخء كا٢ 

كااا٢ حُٔئٓٔاااش ُالٓاااظؼٔخٍ رٜااالش أٓخٓااا٤ش ٓـاااخٍ حُٜااا٘خػش ٝحٓاااظـالٍ حُؼاااَٝحص حُظؼي٤٘٣اااش , ٝطٔاااؼ٠ 

ك٤ٌٓٞااش , ًُٝااي رؼٌااْ حُٔئٓٔااخص  ٔ٘ااَٝػخص ٝطوااي٣ْ حُوااَٝٝ ُٜااخ ىٕٝ حٗااظَح١ طوااي٣ْ ٟاأخٗخصحُ

طظْٔ٘ حُٔئٓٔش طٔؼ٤َ ٓخ طويٓٚ ٖٓ ٓٞحٍى ٓخ٤ُاش ٝهايٓخص رؤٓاؼخٍ حُٔاٞم , أٓاٞس اً حُٔظؼيىس حأل١َحف 

 2002 ( ٤ِٓخٍ ىٝالٍ ك٢ ػاخّ )  306رِـض حٓظؼٔخٍحطٜخ كٞح٢ُ )ٝهي رـ٤َٛخ ٖٓ حُٔئٓٔخص حُوخٛش , 

أٓٞحُٜاخ ػاٖ ٣َ١ان حالهظاَحٝ ٓاٖ حُز٘اي  ( ٓ٘اَٝػخ  , ٝطلٜاَ حُٔئٓٔاش ػِا٠  468( ُٓٞػش ػ٠ِ )

 حُي٢ُٝ ٝػٖ ٣َ١ن اٛيحٍ حُٔ٘يحص حُظ٢ طوّٞ رظ٣ٞٔوٜخ ك٢ حألٓٞحم حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش .

 

 )صبٌضبً( إدارح اٌّؤسسخ :

ًإٞ ًاَ ٜٓ٘ٔاخ  ٓاٖ  َؿْحُاػِا٠  ٛ٘خى حٍطزخ١ ٝػ٤ن ر٤ٖ حُٔئٓٔش ٝحُز٘ي  حُاي٢ُٝ ُإلٗ٘اخء ٝحُظؼ٤ٔاَ   

ٓئٓٔش ًحص ٤ًخٕ ٓخ٢ُ ٓظ٤ِٔ ٝهي ٣ظٌإٞ ٓـِاْ ٓلاخكظ٢ حُٔئٓٔاش ٓاٖ ٓلاخكظ٢ حُز٘اي حُاي٢ُٝ حُا١ٌ 

ط٘خٍى ىُْٜٝ ك٢ ػ٣ٞ٠ش حُٔئٓٔش , ًٔخ ٣ظٌٕٞ ٓـِْ حُٔي٣َ٣ٖ ٖٓ حُٔي٣َ٣ٖ حُظ٘ل٤ا٤٣ٌٖ ُِز٘اي حُاي٢ُٝ 

ؼ٤٘اٚ ٓـِاْ حإلىحٍس رل٤اغ ٝح١ٌُ ٣ٔؼِٕٞ حُيٍٝ حألػ٠خء ك٢ حُٔئٓٔش أٓخ حَُث٤ْ حإلىح١ٍ ُِٔئٓٔاش ك٤

٣َأّ حُـٜخُ حإلىح١ٍ ُِٔئٓٔش ح١ٌُ ٣لظَ حَُٔحًِ حَُث٤ٔ٤ش ك٤ٚ رؼٞ ٓٞظل٢ حُز٘ي حُي٢ُٝ .
(1) 

 

 

                                                           

 . 132-131ٍٗٞ حُي٣ٖ كخٓي , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ  ٙ   -1
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 ط ( ووبٌخ ضّبْ االسزضّبر اٌّزعذدح األطزاف 

حُٔئٓٔاخص حُٔؼخٝٗاش ُِز٘اي حُاي٢ُٝ ُإلٗ٘اخء ٝحُظؼ٤ٔاَ ,  ٟكياخُش حالٓظؼٔخٍ حُٔظؼيىس حأل١َحف طؼي ًٝ    

طٔض حُٔٞحكوش ػ٠ِ اٗ٘خءٛخ ٖٓ هزَ ٓـِْ حُٔلخكظ٤ٖ رخُز٘ي حُاي٢ُٝ كا٢ ٝ )1988ٝهي أٗ٘ؤص ك٢ ػخّ ) 

أٗ٘ؤص ُظوّٞ ريٍٝ كؼخٍ رظ٘اـ٤غ ٝطٔا٤َٜ حٗٔا٤خد ٍإّٝ حألٓاٞحٍ اً ,  )1986حؿظٔخػخطٚ ح٤ُ٘ٔش ػخّ ) 

 ٕ حُ٘خ٤ٓش , ًُٝي ػٖ ٣َ١ن ه٤خٜٓخ رؼيس أٍٓٞ ٜٓ٘خ : حألؿ٘ز٤ش حُوخٛش ك٢ حُزِيح

حُظو٤َِ ٖٓ حُٔواخ١َ حُظا٢ ٣ظؼاَٝ ُٜاخ حالٓاظؼٔخٍ ٓاٖ ؿاَحء حُو٤اٞى حُظا٢ طلَٟاٜخ حُايٍٝ ػِا٠  

طوااّٞ حًُٞخُااش كاا٢ ٛااٌح حُٔـااخٍ اً طل٣ٞاَ حُؼٔااالص أٝ طِااي حُٔظؼِوااش رظااؤ٤ْٓ ٜٝٓااخىٍس ٝكٔان حُؼوااٞى 

هاالٍ ٗلًٞٛاخ ٓاٖ ظ٘ٞػش ُٜخُق حُٔٔظؼ٣َٖٔ ٝطٔظط٤غ ربٛيحٍ ٟٔخٗخص حالٓظؼٔخٍ ًى حُٔوخ١َ حُٔ

 ٝطؼخٜٝٗخ ٓغ ٓوظِق حُٔئٓٔخص حُ٘وي٣ش حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش إٔ طولٞ ٖٓ طِي حألهطخٍ 

طواي٣ْ حُٔؼط٤ااخص حإلٍٗاخى٣ش ٝحُٔؼِٞٓااخص حألٓخٓا٤ش ػااٖ ٤ٓاخى٣ٖ ٝٓ٘ااخ١ن حالٓاظؼٔخٍ ٝحُظٞظ٤ااق  

حَُٔطزطش رٜخ ًٔخ طويّ حُٔؼٞٗخص حُل٤٘ش حُٔخثي ٝ ٝحألٟٝخع ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُٔوخ١َ  ٝحُٔ٘خم حالهظٜخى١

.ُِٔٔظؼ٣َٖٔ
(1)

 

ؽغُ اٌمزوض واإلعزّبداد ٌٍجٕه اٌذوٌٍ -9
(2)

 

طؼَٔ حُٔئٓٔش رخإلهَحٝ )أٝ ٓخ ٣ؼَف رخإلػظٔخىحص ( حُٔخ٤ُش ر١َٝ٘ ٤َٓٔس , ٝإ ٌٛٙ حالػظٔخىحص      

 ويحٍٛخٓٔخف ٓٓيس ( ٓ٘ش , ٝطَ٘ٔ 40( ا٠ُ )35ٓيحىٛخ ٓخر٤ٖ )ٓيس حُظ٢ طويٜٓخ ريٕٝ كٞحثي , ٝهي طٌٕٞ 

( ٓ٘ٞحص , ًٔخ طويّ حُٔئٓٔش ٓ٘ق ُِزِيحٕ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ حٍطلخع ك٢ ٓئَٗحص ٓي٤ٗٞ٣ظٜخ 10)
(3)

  ,

ٝطؼظٔي أ٤ِٛش كٍٜٞ  حُيُٝش حُٔٔظل٤يس ػ٠ِ ٓٔخػيس حُٔئٓٔش أٝال  ٝهزَ ًَ ٢ٗء ٣ـذ حُظؼَف ػ٠ِ 

حُلي  ٗٔز٢ حُٔخثي ك٢ حُزِي ٤ُٜ٘ذ حُلَى ٖٓ اؿٔخ٢ُ حُيهَ حُو٢ٓٞ  , ٣ٝظْ طلي٣ي حُز٤خٗخص إلؿٔخ٢ُ 

( ىٝالٍ 1165( ا٠ُ )2011حُيهَ حُو٢ٓٞ ٣ٞ٘ٓخ  , ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ رِؾ ٌٛح حُلي ك٢ حُٔ٘ش حُٔخ٤ُش )

أ٢ٌ٣َٓ , ك٤غ طٔخػي حُٔئٓٔش حُزِيحٕ حُظ٢ طظـخُٝ كي حأل٤ِٛش  ُالهظَحٝ ٝال طظٔظغ رخُٔالثٔش 

 حالثظٔخ٤ٗش حُظ٢ طٌٜٔ٘خ ٖٓ حالهظَحٝ ٖٓ حُز٘ي حُي٢ُٝ ُإلٗ٘خء . 

(  1960هخٓض حُٔئٓٔش ٌٓ٘ ػخّ ) كوي أٓخ ح١َُٝ٘ حُٔويٓش ُِوَٝٝ ٖٓ حُٔئٓٔش حُي٤ُٝش ُِظ٤ٔ٘ش 

, ٝهي ُحىص حٍطزخ١خطٜخ ح٣ُٞ٘ٔش رٍٜٞس ًز٤َس  حٕ( رِي٤ِٓ108خٍ ىٝالٍ أ٢ٌ٣َٓ ُـ ) )222ربهَحٝ ) 

( ٤ِٓخٍ ىٝالٍ أ٢ٌ٣َٓ  ك٤غ 13َٝٝٛ ٓظ٢ٓٞ حُوَٝٝ ك٢ حُٔ٘ٞحص حُؼالػش حُٔخ٤ٟش ٓخ ٣وخٍد )

                                                           

 .لخص ,ٗلْ حُٜلحُٜٔيٍ حُٔخرن   - 1

 .146ى. دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم ٝ ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ  , ٙ  - 2
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حُٜل٤ش طؼخُؾ حُؼ٤ِٔخص حُظ٢ طُٜٔٞخ حُٔئٓٔخص رٍٜٞس أٓخ٤ٓش , ٓـخالص حُظؼ٤ِْ ٝهيٓخص حَُػخ٣ش 

ٓٔخٍٓش أٗ٘طش حألػٔخٍ ٝحُز٤٘ش حألٓخ٤ٓش ٝٝحإلؿَحءحص حُٞهخث٤ش حُز٤ج٤ش , ٝاىهخٍ حُظل٤ٔ٘خص ػ٠ِ ٓ٘خم 

ٝحإلٛالكخص حُٔئ٤ٔٓش , ٝطٜٔي ٌٛٙ حُٔ٘خ٣ٍغ طلو٤ن حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ٝهِن كَٙ ػَٔ , ٣ُٝخىس 

٠ طلو٤ن )حُ٘ٔٞ( ٓٔظ٣ٞخص حُيهَ ٝطل٤ٖٔ حُظَٝف حُٔؼ٤٘٤ش ٝطًَِ حُٔئٓٔش حُي٤ُٝش ُِظ٤ٔ٘ش ػِ

 -:٢ٛ ٣َٝ٘ٔ ك٢ ػيس ٓـخالص

ح٤ُٔخٓخص حالهظٜخى٣ش ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٣َُل٤ش , ٝأٗ٘طش هطخع حألػٔخٍ حُوخٛش , ٝحُٔٔخٍٓخص حُز٤ج٤ش  

 حُٔٔظيحٓش 

حالٓظؼٔخٍ ك٢ حُؼَٜ٘ حُز١َ٘ ٝحُظؼ٤ِْ ٝحَُػخ٣ش حُٜل٤ش حُوخٛش ك٢ ٓـخٍ ٌٓخكلش ك٤َّٝ  

 َٝٓٝ حال٣يُ ٝ حُٔال٣ٍخ ٝحَُٔ .

ٗطخم هيٍحص حُزِيحٕ حُٔوظَٟش ُظوي٣ْ حُويٓخص حألٓخ٤ٓش ٝ آٍخء ٓزيأ حُٔٔخثِش ك٤ٔخ ط٤ٓٞغ  

 ٣ظؼِن رخُٔٞحٍى حُؼخٓش .

طلو٤ن حالٗظؼخٕ ٖٓ آػخٍ حُلَٝد حأل٤ِٛش ٝحالٟطَحرخص حُٔي٤ٗش ٝحَُٜحػخص حُِٔٔلش  

 ٝحٌُٞحٍع حُطز٤ؼ٤ش .

 .ط٘ـ٤غ حُظٌخَٓ حُظـخ١ٍ ٝحإله٢ٔ٤ِ 

حإلؿخػش ُِزِيحٕ حُلو٤َس حُظ٢ ال ٝيحص حُـٜخص حُٔخٗلش ُظوي٣ْ حُؼٕٞ طوّٞ حُٔئٓٔش رظ٤ٔ٘ن ٓٔخػ 

هخٓض رٟٞغ ٗظخّ ُظو٤ٜٚ حُٔ٘ق ر٘خءح  ػ٠ِ ىٍؿش كوي  ،طٔظط٤غ اىحٍس أػزخء هيٓش حُي٣ٕٞ 

طْ ط٤ْٜٔ ٌٛح حُ٘ظخّ ُٔٔخػيس حُزِيحٕ ػ٠ِ ٟٔخٕ حٓظَٔح٣ٍش ٝ ،هطٍٞس ٝٓؼخٗخس حُزِيحٕ ٝحُٔي٤ٗٞ٣ش 

 هيٍطٜخ ػ٠ِ طلَٔ أػزخء حُي٣ٕٞ . 

 (2جدول ) 

 اهدول اهعشرة األلدر اقجراض يٌ اهبَك اهدوهي هإلٍشاء واهجعًير

 يويْن دوالر(  2020اهسَة اهًاهية ) 

 ِغّىع اإللزاض اٌجٍـــــــــــــــــــــــــــذ

 4580 حُٜ٘ـــــــــــــــــــــــــي

 870 حُلِز٤ــــــــــــــــــــــــٖ

 155 طًَـــــــــــــــــــــ٤خ

 660 حٗيٗٞٓــــــــــــــــــ٤خ

 1450 ٓـَٜ
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 1380 أٗـٞال

 1250 ًُٞٞٓزـــــــــــــــــ٤خ

 1230 ح٤ٌُٔٔـــــــــــي

 1200 ٤ُٜٖح

 110 حُٔـَد

 

 90 , ٙ 2020حُٜٔيٍ :حُز٘ي حُي٢ُٝ ,طو٣ََ حُز٘ي حُي٢ُٝ ُإلٗ٘خء ٝحُظؼ٤َٔ , ٝحٗ٘طٖ ,ٓـٔٞػش حُز٘ي حُي٢ُٝ 

 اهجًاخن واالثفاق ) صَدوق اهَقد اهدوهي واهبَك اهدوهي (   -خاهداً :

 اٌزّبصً ثُٓ اٌّؤسسزُٓ : -1

 (  IMFصٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ )  - أ

ٝحُظ٤ٔ٘اش , ٣ٌٝإٞ ٍحؿزاخ  كا٢ ٗظاخّ ؿي٣اي ُِظؼاخٕٝ حُ٘واي١ إ ؿَٝ حُٜ٘يٝم ٣ٌٖٔ كا٢ اػاخىس حُظؼ٤ٔاَ 

ٝحُٔئحٍ حُْٜٔ ٛٞ ٤ًق ٗاَٟ  , ٝطؼ٣ِِٙ ًٌُٝي أٓؼخٍ َٛف ٓٔظوَس ٝٗظخّ ٓيكٞػخص ٓظؼيى حُـٞحٗذ

حُلَم ر٤ٖ ػَٔ ٛخط٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ ؟ ٝٓخ ٛٞ ىٍٝ ًَ ٜٓ٘ٔخ ؟ ُإلؿخرش ػٖ ٌٛح حُظٔخإٍ ٣ٌٖٔ كا٢ حُلاَم 

ُلَٝهخص ر٤ٖ ٓئٓٔخص ر٣َظٕٞ ٝٝىُ ٖٓ هاالٍ ٓاخ ٣ِا٢ , ٣ٌٝٔاٖ ا٣ـاخُ ر٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ , ك٤غ طـظٔغ ح

طوٜٚ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ رٔخ ٣ؤط٢ 
(1)

:- 

 ٓئٓٔش طؼخ٤ٗٝش طٔؼ٠ ُِللخظ ػ٠ِ ٗظخّ ٓ٘ظْ ُِٔيكٞػخص ٝحإل٣ٜخالص ر٤ٖ حُيٍٝ . .1

 ٣َ٘ف ػ٠ِ ٗظخّ حُ٘وي حُي٢ُٝ . .2

 ٣ؼُِ حٓظوَحٍ حُظزخىٍ حُٔ٘ظٔش ر٤ٖ حُيٍٝ . .3

ك٢ ٓٞحؿٜش ٛؼٞرخص حُظ٢ طـي ٗلٜٔخ حُ٘خ٤ٓش  ّء ٓٞحء حُيٍٝ حُٜ٘خػ٤ش أحألػ٠خ٣ٔخػي ؿ٤ٔغ  .4

 ٓئهظش ك٢ ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ٖٓ هالٍ طوي٣ْ حثظٔخٗخص ه٤َٜس ا٠ُ ٓظٞٓطش حُٔيٟ .ٝحٟطَحرخص 

٣ظْ ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ حٓظٌٔخٍ حكظ٤خ١خص حُؼٔالص ألػ٠خثٜخ ٖٓ هالٍ طو٤ٜٚ كوٞم حُٔلذ حُوخٛش  .5

 ٝكيس ٓلذ هخٛش ُِزِيحٕ حألػ٠خء رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ كٜٜٜخ .٤ِٓخٍ (  (21,4اٛيحٍ  

                                                           

  -: ٣٘ظ٣َُِِٔي ػٖ طوٜٚ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ  - 1

- David.D.DriscoII,The IMF and worId Bank , : How Do They Differ   ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ

 :https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm 

, ٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ :  2017,ح١ُٖٞ ,  حُلَم ر٤ٖ ٛ٘يٝم حُ٘وي ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝى. ك٤ٖٔ ٣ٞٓق ػ٢ِ ,  -

watan.com/-https://www.al 

 ٣2020٘خ٣َ ,  26رال كيٝى , ٜٓخّ ٓوظِلش ر٤ٖ حُٜ٘يٝم ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ ك٢ ىػْ حهظٜخى حُيٍٝ "حٓالّ حُ٘ـخٍ ,"  -

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm
https://www.al-watan.com/
https://www.al-watan.com/
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٣ٔظٔي ٓٞحٍىٙ حُٔخ٤ُش رٌَ٘ أٓخ٢ٓ ٖٓ حٗظَحًخص كٜٚ حألػ٠خء ك٤ٚ كظ٠ ح٥ٕ ُي٣ٚ كٜٚ  -6

 ( ٤ِٓخٍ ىٝالٍ .  215( ٤ِٓخٍ ٝكيس ٓلذ هخٛش أ١ كٞح٢ُ )  145ٓيكٞػخص    رخٌُخَٓ ا٠ُ ) 

 .  ح  ٠ٞ( ىُٝش ػ 128ٖٓ )  خ  ( ٓٞظل ٣2300ؼَٔ ُي٣ٚ )  -7

 ٣ًَِ رٍٜٞس ػخٓش ػ٠ِ ه٠خ٣خ حالهظٜخى ح٢ٌُِ ٝح٤ُٔخٓخص حُ٘وي٣ش ٝحُٔخ٤ُش ُزِيحٕ حألػ٠خء . -8

ِزِيحٕ حألػ٠خء ػ٠ِ ر٘خء ُحُويٍحص حُٔل٤ِش ٖٓ أؿَ ٓٔخػيس  ٣ويّ حٍُٔ٘ٞس ك٢ ٓـخٍ ىػْ ٝط٤ٔ٘ش -9

 حهظٜخى٣خص ه٣ٞش

 ٣٘ـغ حُظؼخٕٝ حُ٘وي١ حُؼخ٢ُٔ . -10

ٝحُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ اهظالالص ك٢ ٓٞح٣ُٜ٘خ حُؼخٓش ٝحُظ٢ طَٔ رؤُٓش طوي٣ْ حُوَٝٝ ُِزِيحٕ حُٔظؼؼَس  -11

٤ِٓٝحٜٗخ حُظـخ١ٍ , ًٌُٝي ٣ٔخػي حُٜ٘يٝم ٌٛٙ حُيٍٝ ػ٠ِ ٟٝغ رَحٓؾ ٤ٓٝخٓخص ٓخ٤ُش ٝٗوي٣ش ُلَ 

الهظٜخى ح٢ٌُِ ٝهخٛش ٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص , ػ٘يٓخ ال طظٌٖٔ ٌٛٙ حُيٍٝ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حٓ٘خًَ 

 ٛخك٢ ٓيكٞػخطٜخ حُي٤ُٝش .ط٣َٞٔ ر١َٝ٘ ٤َٓٔس ُظـط٤ش 

 هَٟٝٚ ػخىس ه٤َٜس أٝ ٓظٞٓطش حألؿَ . -12

 ٣ٜيف الٓظوَحٍ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ُِزِيحٕ ٝأٓؼخٍ َٛف حُؼٔالص -13

 حُؼَٔ ػ٠ِ طؼ٣ِِ حُ٘ٔٞ ٝطول٤ق حُلوَ -14

 (  W.B اٌجٕه اٌذوٌٍ )  -ة 

ط٤َٜٔ حالٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝ "ٖٓ أؿَ ٍكغ حإلٗظخؿ٤ش ٝبػخىس حُظؼ٤َٔ ٝحُظ٤ٔ٘ش رك٢ ك٤ٖ ٣وّٞ حُز٘ي    

ٝٓٔظ٣ٞخص حُٔؼ٤٘ش ٝأكٞحٍ حُؼَٔ ٝحُؼٔخٍ " ك٢ ؿ٤ٔغ حُيٍٝ حألػ٠خء ٌٛح ٖٓ ؿخٗذ ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ 

ُِٔٔخػيس ك٢ كيٝع حٗظوخٍ ٛخىة ُِؼخُْ ٖٓ ُٖٓ حُلَد ُِٖٓ حُٔالّ , ٣ٌٖٝٔ ا٣ـخُ ٜٓخّ حُز٘ي رٌَ٘ 

ىه٤ن ًٝٔخ ٢ِ٣ 
(1)

:- 

 أًزَ كـٔخ  ٖٓ حُٜ٘يٝم ُألىٝحٍ حُظ٢ ٣ِؼزٜخ ٣ٝي٣َٛخ ٣ٝويٜٓخ ك٢ حُٔخكش حُي٤ُٝش .حُز٘ي حُي٢ُٝ  - 1

٣ويّ اً ٣وّٞ ربهَحٝ كٌٞٓخص حُزِيحٕ حُٔ٘ول٠ش حُيهَ , رخإلٟخكش ا٠ُ ًٝخالص ى٤ُٝش ُِظ٤ٔ٘ش ,  - 2

 كٔ٘ش ريٕٝ كٞحثي ط٠ٔٔ " حالثظٔخٗخص أٝ حُٔ٘ق " ألكوَ حُزِيحٕ .  خ  هَٟٝ

 ش حالهظٜخى٣ش ُِزِيحٕ حُلو٤َس ك٢ حُؼخُْ .٣ٔؼ٠ ا٠ُ طؼ٣ِِ حُظ٤ٔ٘ - 3

                                                           

 -: ٣٘ظ٣َُِِٔي ػٖ ٜٓخّ حُز٘ي,   - 1

, ػٖ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝحُز٘ي حُي٢ُٝ ٝحُٔوظ٤َٟٖ ","  ٤َٟٗ ٝٝىُ ٝهالع حُؼُٞٔش , طَؿٔش دمحم ٍٗي١ دمحم ٓخُْ -

 . 50 – 49, ٙ ٙ 2010حُوخَٛس , حًَُِٔ حُو٢ٓٞ ُِظَؿٔش , 

 ى.ك٤ٖٔ ٣ٞٓق ػ٢ِ ٜٓيٍ ٓخرن  -

David.D.DriscoII,The IMF and worId Bank , : How Do They Differ  -  

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htmٓظخف ػ٠ِ حَُحر٢ حُظخ٢ُ : 

 ػزي حَُكٖٔ حُ٘ـخٍ , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ -

https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm
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 ٣ٔخػي حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٖٓ هالٍ حُظ٣َٞٔ حُط٣َٞ ألؿَ حُٔ٘خ٣ٍغ ٝرَحٓؾ حُظ٤ٔ٘ش . - 4

(   ٣865ويّ ألكوَ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش حُظ٢ ال ٣وَ ك٤ٜخ ٤ٜٗذ حُلَى ٖٓ حُ٘خطؾ حُو٢ٓٞ حإلؿٔخ٢ُ ػٖ )  - 5

 ( . ٣ٞ٘ٓIDAخ  ٓٔخػيس ٓخ٤ُش ٖٓ هالٍ حُٔئٓٔش حُي٤ُٝش ُِظ٤ٔ٘ش )  ح  ىٝالٍ

ط٘ـغ حًَُ٘خص حُوخٛش ك٢ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٖٓ هالٍ حًَُ٘ش حُظخرؼش ُٜخ ٓئٓٔش حُظ٣َٞٔ حُي٤ُٝش  - 6

((IFC  

٣زِؾ ٍأٓٔخُٜخ ٣ٌٝظٔذ ٓؼظْ ٓٞحٍىٙ حُٔخ٤ُش ػٖ ٣َ١ن حالهظَحٝ ك٢ ٓٞم حُٔ٘يحص حُي٤ُٝش ,  - 7

( 7000( % ٓ٘ٚ , ٣ٝؼَٔ ُي٣ٚ ) 10( ٤ِٓخٍ ىٝالٍ ك٤غ ىكغ حألػ٠خء كٞح٢ُ )  184حَُٜٔف رٚ ) 

 . ح  ( ىُٝش ػ٠ٞ 180ٓٞظق ٣٘ظٕٔٞ ا٠ُ ) 

 ٣وّٞ رٔ٘ق هَٝٝ ٓ٘ول٠ش حُلخثيس , ٝرطخهخص أثظٔخ٤ٗش ٓؼلخٙ ٖٓ حُلخثيس طٔ٘ق ُِزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش .  - 8

ٝط٤ٔ٘ش حُوطخع حُٔخ٢ُ ٝحُوطخع ٣يػْ هطخػخص حُظؼ٤ِْ ٝحُٜلش ٝحإلىحٍس حُؼخٓش ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش  - 9

 حُوخٙ ٝحٍُِحػش ٝاىحٍس حُٔٞحٍى حُز٤ج٤ش ٝحُطز٤ؼ٤ش ػ٠ِ ػٌْ حُٜ٘يٝم .

 ٣ويّ حُيػْ ُِزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٖٓ هالٍ طوي٣ْ حٍُٔ٘ٞس ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُزلغ ٝطل٤َِ حُٔٔخػيس حُظو٤٘ش . - 11

 

ٖٓ ٍكْ ر٣َظٕٞ ٝٝىُ  ظخٗزؼوحٖ ٤حُ٘وي ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ أْٛ ٓئٓٔظإ ٛ٘يٝم ٗـي ٖٝٓ هالٍ ٓخ طويّ 

ٖ ٌُٜٝ٘ٔخ ٓوظِلظخٕ طٔخٓخ  ك٢ ٣َ١وش ٤ٖ ٗو٤وظ٤( ك٤غ ٣ؼيحٕ ٓئٓٔظ 1944ك٢ حألْٓ حُٔظليس ك٢ ٤ُٞ٣ٞ ) 

ػَٔ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٝأٓظليػخ ُلخؿش حُٔخكش حُي٤ُٝش ا٠ُ ٛخط٤ٖ ح٤ًَُِط٤ٖ ُظ٣ٞٔش ٝاػخىس اػٔخٍ ٓخ ىَٓٙ 

ٔٞ حُٔظٞحُٕ ُلخؿش حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ ُ٘ظخّ ؿي٣ي حُلَد , ًٌُٝي ط٤َٜٔ ػ٤ِٔخص حُظٞٓغ ك٢ حُظـخٍس ٝحُ٘

ُِظؼخٕٝ حُ٘وي١ ٝطؼ٣ِِ أٓؼخٍ َٛف ٓٔظوَس , ٝٗظخّ ٓيكٞػخص ٓظؼيى حُـٞحٗذ , ًٌُٝي ط٤َٜٔ 

حالٓظؼٔخٍ حُي٢ُٝ ٌٛح ٖٓ ؿخٗذ , ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ ٓٔخػيس حُزِيحٕ حُٔظؼؼَس ٝطوي٣ْ حُلٍِٞ ٝحُٔٔخػيحص 

ٕ حُٔ٘ول٠ش حُيهَ ٝحُٔظ٠ٍَس ٖٓ هالٍ رؼٞ حُزَحٓؾ  ٝحالٓظ٘خٍحص  , ٝال٤ٓٔخ ٓٔخػيس حُزِيح

 ٝح٤ُٔخٓخص ٝحُظ٢ طْ ًًَٛخ رٌَ٘ ٓلَٜ ٓخروخ  ك٢ ٌٛح حُٔزلغ ٖٓ ٌٛح حُلَٜ . 
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 أوجُ االثفاق واهجعاون بيٌ اهًؤسسجيٌ

 ( W.B( و)  IMFأوجُ االثفاق واهجعاون بيٌ )  -1

-ًخألط٢ :ٛ٘خى حطلخم ٍٝإ٣خ ٝحٟلش ُؼَٔ حُٔئٓٔظ٤ٖ ٣ٌٖٝٔ ط٤ٟٞلٜخ 
(1)

 

  ٕإ حٌُِٔ٘ش ك٢ حُايٍٝ حُ٘خ٤ٓاش ٛا٢ ,طاَحًْ أهطاخء ىحه٤ِاش كا٢ طِاي ػ٠ِ " إ حُٜ٘يٝم ٝحُز٘ي ٣ظلوخ

حُيٍٝ ٝأىص ا٠ُ طلاخهْ ًاَ ٓاٖ حُؼـاِ حُايحه٢ِ ٝحُواخٍؿ٢ ,ٝٓاٖ ػاْ كٜٔاخ ٣ٔاظزؼيحٕ حُؼٞحٓاَ حُوخٍؿ٤اش 

 طٔخٓخ  "

  ٣ؼوايحٕ حؿظٔخػخطٜٔاخ رٜالٚ ٓ٘اظًَش خ كٜٔ"٣ؼَٔ حُٜ٘يٝم ٓغ حُز٘ي ؿ٘زخ  ا٠ُ ؿ٘ذ ُظلو٤ن أٛيحكٜٔخ

ُيُٝاش ٗخ٤ٓاش كظا٠  خ  ٝك٢ ٌٓخٕ ُٝٓخٕ ٝحكي , رَ َٝٛ حُظ٠خٖٓ ر٤ٜ٘ٔخ إ حُز٘ي حُاي٢ُٝ ال ٣وايّ هَٟٝا

طل٠َ ُاٚ هطخراخ  ٓاٖ ٛا٘يٝم حُ٘واي حُاي٢ُٝ , را٤ٖ ك٤اٚ إ طِاي حُيُٝاش هاي ه٠اؼض ٤ُٔخٓاخص حُٜا٘يٝم 

 ٝٗلٌص ًَ ٓخ ك٤ٜخ" 

  : إ ٓؼظااْ حُاايٍٝ حُٔئٓٔااش ُِٜاا٘يٝم ٝحُز٘ااي ٛاا٢ حُاايٍٝ حُـَر٤ااش ,ٝػِاا٠ ٍأٓااٜخ ىٍٝ حُلِلااخء "

حُٞال٣ااخص حُٔظلاايس حأل٤ٌ٣َٓااش ,  ر٣َطخ٤ٗااخ , كَٗٔااخ حُظاا٢ حٗظٜااَص كاا٢ )حُلااَد حُؼخ٤ُٔااش حُؼخ٤ٗااش  ( , ٝهااي 

ٜاخ , ط٣ٞٔاَ حُٔئٓٔاظ٤ٖ ٝٓاٖ ػاْ طٌٔ٘اض ٓاٖ حُٔا٤طَس ػ٤ِٓاٖ حٓظلًٞص طِي حُيٍٝ ػ٠ِ ٜٗا٤ذ حألٓاي 

ح١ٌُ ٣َحى ُٚ إٔ ٣٘ظَ٘ ك٢ حُؼخُْ , ٓٔخ ٣َٜٔ ُِيٍٝ حُـَر٤ش ح٤ُٔطَس ٝحُظلٌْ حُوخٛش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُيٍٝ 

 حُ٘خ٤ٓش " .

 -( االٔزمبداد إًٌ اٌّؤسسزُٓ :3

ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حالٗظوخىحص حُٔٞؿٜش ا٠ُ ًَ ٖٓ ٛ٘يٝم حُ٘وي ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ ك٢ ر٤جش ًٞٗظٜخ ٓزخىة    

ٟٓٞٞع ٓٔخؿالص ٓؼ٤َ ُِـيٍ ٝحُ٘وخٕ حُٜٔٔذ ٖٓ اُـخء ٓئٓٔخص ر٣َظٕٞ ٝٝىُ ا٠ُ حهظٜخى حُٔٞم 

آ٤ُش حٗيٓخؿٜخ .
(2)

 

 االٔزمبداد إًٌ صٕذوق إٌمذ اٌذوٌٍ  - أ

  -ٝٓٞف ٗظطَم ا٠ُ حالٗظوخىحص حألًؼَ ٤ٗٞػخ  ٝحُٔٞؿٜش ُِٜ٘يٝم ٜٝٓ٘خ ٓخ ٣ؤط٢ : 

 حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ ٟخثوش ٓخ٤ُش ,ُِزِيحٕ ( اؿَحءحص طو٘ل٤ش ٓخ٤ُش هخ٤ٓش  I.M.Fطلَٝ رَحٓؾ )  

                                                           

 62ى. دمحم ػزي هللا ٗخ٤ٖٛ دمحم ,ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ , ٙ  -1

1-*see -  

- The role of the lnternational Monetary Fund in a changing  global environment 

,2000,p15. 

- Kenneth Rogoff, The I.M.F strikes Back ,2003 . 

- Does The I.M.F Really Help Developing Countries? ,p2,april 1993 . 

- Opcit,p3 .    
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Financial Dfficulty)) 

ِزِيحٕ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ ػـُٞحص ىحثٔش ٗظ٤ـش طلخهْ ُطئى١ ٤ٓخٓخص حُٜ٘يٝم حُٔـللش ٜٝٗخثلٜخ  

 أُٓش حُٔي٤ٗٞ٣ش ٝطيٍٛٞ حألٟٝخع حالهظٜخى٣ش ا٠ُ كي ًز٤َ .

حُٔظوِزش ٝحُِٔػِػش الٓظوَحٍ أٍؿق حُٜ٘يٝم حُزِيحٕ رٌَ٘ ٓٔئٍٝ ػ٠ِ حالٗلظخف ػ٠ِ حُظيكوخص  

 ٍأّ حُٔخٍ  حألؿ٘ز٢ .

ؿخُزخ  ال ٣ٌٕٞ ُِزَحٓؾ حُوخٛش رخُٜ٘يٝم طؤػ٤َ ه١ٞ ػ٠ِ ح٤ُٔخٓخص حُٔخ٤ُش ٝحُ٘وي٣ش ,ٌٝٛح ٓخ ٣ٔخػي  

ك٢ طل٤َٔ ػيّ هيٍس حُٜ٘يٝم ػ٠ِ طلو٤ن أٛيحف حُزَحٓؾ رٌَ٘ ًخَٓ , ٝٓغ ًُي ٣ظؤػَ ٓؼَ حَُٜف 

 اٗولخٝ ًز٤َ ك٢ حُو٤ٔش حُلو٤و٤ش ُِؼِٔش .  ر٘يس ٝطٔخػي حُزَحٓؾ ك٢ كيٝع

 ًؼ٤َ ٓخ طلَ٘ حُزَحٓؾ ك٢ طلل٤ِ طيكوخص اٟخك٤ش َُأّ حُٔخٍ ٖٓ رو٤ش حُؼخُْ . 

   -أزمبداد اٌجٕه اٌذوٌٍ وِغّىعزه : -ة 

 -ٌمذ وعهذ أزمبداد وضُزح ٌٍجٕه وِغّىعزه فُّب َخص إعزاءاره رزّضً ثّب َأرٍ :
(1)

 

 ُِاايٍٝ حألك٣َو٤ااش اٗٔااخ ٛااٞ ُظلو٤اان حُٜٔااخُق  خ  ٚ ػ٘اايٓخ ٣اايكغ ٓااٖ هَٟٝااإ حُز٘ااي حُااي٢ُٝ ٝٓـٔٞػظاا

حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ُِيٍٝ ح٤ُٔٔطَس ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ حُيٍٝ حَُأٓٔخ٤ُش حُـَر٤ش أٓخ طلو٤ن حألٛيحف حُٔؼِ٘ش 

ٕ طِاي حُٔ٘ظٔااخص هااي طلواان أٛاال٤ق  ُظِاي حُٔ٘ظٔااخص كٜااٞ ٗا٢ء ٣ٔاا٤َ ٣ٝٔااظويّ ُِيػخ٣ااش كوا٢ ال ؿ٤ااَ ,

ٜٓخُق حُيٍٝ حُلو٤َس ٌُٖ ػ٘ي حُظؼخٍٝ ر٤ٖ ٜٓخُق طِي حُيٍٝ ٜٝٓخُق حُايٍٝ حٌُزاَٟ ٝٛاٞ حُـخُاذ , 

 كبٕ ٜٓخُق حُيٍٝ حٌُزَٟ طٌٕٞ ٢ٛ حَُحؿلش . 

   حُٞال٣اخص حُٔظلايس  خر٘لًٞ حُايٍٝ حٌُزاَٟ  ٝ ػِا٠ ٍأٓاٜ إ اىحٍس حُز٘ي حُؼخ٢ُٔ ال ُحُض طظؤػَ ًؼ٤َح

 ( ٖٓ حُوٟٞ حُظ٣ٜٞظ٤ش ك٢ حُز٘ي حُي٢ُٝ . 20حُظ٢ طٔظِي كٞح٢ُ ) 

  ال ٣واايّ حُز٘ااي حُااي٢ُٝ اال حُو٤ِااَ ُظ٤ٔ٘ااش حُٔ٘ااَٝػخص حُٜاا٘خػ٤ش ٝٛاا٢ كـااَ حُِح٣ٝااش كاا٢ حُظ٤ٔ٘ااش

 حألهظٜخى٣ش ك٢ حُيٍٝ ٣ًَِٝ كو٢ ػ٠ِ حُوطخػخص حٍُِحػ٤ش ٝحُطخهش ٝ حُز٠٘ حألٓخ٤ٓش .

 ُٔؼٞٗااش رٔااٍَٝ حُٞهااض طٔاا٤٤ْ ح٤ُٔخٓااخص حألهظٜااخى٣ش حُٔل٤ِااش ك٤ااغ إ حألٓااَ حُاا١ٌ ٣ظَطااذ ػِاا٠ ح

٣طـ٠ ٤ٔ٣ٝطَ ػِا٠ حُٟٔٞاٞػخص حألهاَٟ ٛاٞ حُزلاغ ػاٖ حُٔٔاخػيحص ُٝا٤ْ حُواٞٝ كا٢ ٓؼًَاش 

 حُظ٤ٔ٘ش .

 . ًؼ٤َح  ٓخ طٌٕٞ حُٔٔخػيحص ك٢ ٛخُق ٌٓخٕ حُٔيٕ ٤ُْٝ رٜخُق حُز٤جخص ح٣َُل٤ش 

                                                           

 .127،  ٗخ٤ٖٛ دمحم , ٜٓيٍ ٓزن ًًَٙ دمحم ػزي هللا -1
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  َ( ا٣ـخر٤اش ٝٛا٢ كؼاال  6%حُلخثيس حُظ٢ ٣ظوخٟخٙ حُز٘ي ٝحُا١ٌ رِاؾ )ٕ ٓؼَ حالهظٜخى٤٣ٖ أرؼٞ ٣ؼظز

ٕ حُز٘ااي ٓئٓٔااش ى٤ُٝااش هخٓااض أاؿلااخٍ ػاايّ ٗااٚ ٣ـااذ أال اأٓااؼخٍ حُلخثاايس حُٔااخثيس كاا٢ حُٔااٞم أهااَ ٓااٖ 

 ه٤ٜٜخ  ُٔٔخػيس حُيٍٝ ك٢ ر٘خء ٝطيػ٤ْ حهظٜخىحطٜخ ا١ اٜٗخ ٓئٓٔش ال طٔؼ٠ َُِرق .

 َُكاغ حُايهٍٞ كا٢ حُايٍٝ حُٔظوِلاش ال طظؼايٟ حُؼِاغ كا٢ أؿِاذ حُ٘ٔزش حُظ٢ ٣ليىٛخ حُز٘ي ك٢ طوخ٣ٍ َٙ

 حألك٤خٕ .

  ٗٔاازش ًز٤ااَس ٓااٖ حُوااَٝٝ حُظاا٢ ٣واايٜٓخ ًخٗااض ٓااٖ ٜٗاا٤ذ حُاايٍٝ حُٔظويٓااش حهظٜااخى٣خ  ًاايٍٝ أٍٝرااخ

 ٝحٓظَح٤ُخ ر٤٘ٔخ ٤ٜٗذ ىٍٝ حك٣َو٤خ ٝأ٤ٓخ أهَ رٌؼ٤َ .

 ٓٔ٘ٞع ٖٓ ٓ٘خكٔش حُٔوظ٤َٟٖ ال ٣ٔظط٤غ حُز٘ي حُي٢ُٝ إٔ ٣ظَرغ ػ٠ِ ػَٕ حإلهَحٝ حُي٢ُٝ أل ٚٗ

 ّ حُوَٝٝ اال أًح حٓظلخٍ ػ٠ِ حُيٍٝ حُٔلظخؿش حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ.يٝأٗٚ ال ٣و

 رٔٔاخثَ طظايهَ كا٢ ٛا٤ْٔ ٣ٜظْ ٣ٌَٔ ٜٓخّ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ اال حٗٚ أٛزق ٕ حُز٘ي ػ٠ِ حَُؿْ أ

ٖ حُلااخالص حُظاا٢ طؼوااي حُظ٤٤ٌااق ح٤ٌُِٜاا٢ حُظاا٢ ٤ِٔ٣ٜااخ ػِاا٠ حُاايٍٝ حُ٘خ٤ٓااش حُظاا٢ طِـااؤ ا٤ُٜٔااخ كاا٢ ًؼ٤ااَ ٓاا

 ٟٝؼ٤ش ٌٛٙ حُيٍٝ ريٍ ٖٓ طل٤ٜٔ٘خ حهظٜخى٣خ  ٤ٓٝخ٤ٓخ  ٝحؿظٔخػ٤خ  .
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 اهًبدح اهداهح

 سياسات اإلصالح االقجصادي

 ثًّيد .. 

ػخٍح  حهظٜخى٣ش رٔٔظ٣ٞخص ٓوظِلش رلؼَ حُٔظـ٤َحص حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش آطٞحؿٚ حُزِيحٕ رٌَ٘ ػخّ    

حُظ٢ طلَٜ ػ٠ِ حُٜؼ٤ي حُؼخ٢ُٔ , ٝط٘ؼٌْ ػخىس ٌٛٙ ح٥ػخٍ رٌَ٘ أًزَ ػ٠ِ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش حُظ٢ طؼخ٢ٗ 

ٌٓ٘الص ٝاهظالالص حهظٜخى٣ش ِٓٓ٘ش ك٢ ظَ حُظٞؿٜخص ُِٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُٔظؼيىس حأل١َحف حُظ٢ 

حُيهَ ك٢ حػظٔخى ٤ٓخٓخص حُظؼز٤ض حالهظٜخى١ ٝحُظ٤ٌق ػ٠ِ ِيحٕ حُٔ٘ول٠ش ٝحُٔظٞٓطش طـزَ حُز

ح٢ٌِ٤ُٜ ., ٝهزَ حُيهٍٞ ك٢ ١ز٤ؼش ٌٛٙ ح٤ُٔخٓخص ٣ـذ حُظطَم ا٠ُ ٓلخ٤ْٛ ح٤ٌَُٜ ٝحالهظالٍ 

 حالهظٜخى١ .  

 أواًل : يفاِيى اهّيمن واالخجالل االقجصادي 

  Economicغ ٓلّٜٞ ٓليى ٤ٌَُِٜ حالهظٜخى١ ) ؿٔخع رخَُأ١ ػ٠ِ ٤ًل٤ش ٟٝال ٣ٞؿي ٛ٘خى ا

structureٝ , ٌُي َٟٗ حٌُؼ٤َ ٖٓ أٍحء ُ(ك٤غ ٗؤٗٚ ٗؤٕ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ ك٢ كوَ حُؼِّٞ حإلٗٔخ٤ٗش

حالهظٜخى٤٣ٖ ك٢ ٤ٛخؿش ُٔلّٜٞ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١
(1 )

, ٖٝٓ ٓزيأ حإلهظالالص طؼخ٢ٗ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزِيحٕ 

ص ح٤ٌِ٤ُٜش حُٔظزخىُش ك٢ حُظؤػ٤َ ,ٌٝٛح ريٍٝٙ ُٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حالٗؼٌخٓخص ٝح٥ػخٍ حُ٘خ٤ٓش ًؼ٤َح  ٖٓ حإلهظالال

ػ٠ِ ٝحهغ حألٟٝخع حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ك٤ٜخ ٝٓخ ُِظزؼ٤ش حالهظٜخى٣ش حُظ٢ ػَكض حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش رٜخ 

ٌٜٙ ك٢ طلخهْ ٌٛٙ حُظخَٛس ًُٝي ٖٓ هالٍ ٓ٘خًٍظٜخ ك٢ ط٤ِ٠َ ٝحهظالٍ حُز٠٘ ح٤ٌِ٤ُٜش ُ ح  طؤػ٤َ

حالهظٜخىحص, ُٝؼَ ٖٓ ح٥ػخٍ حُٔظزخىُش ٌُٜٙ حإلهظالالص ك٢ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ,٣ٌٖٔ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ 

حُٔئَٗحص ٜٝٓ٘خ حٗولخٝ ٓٔظٟٞ حالٓظؼٔخٍحص رٍٜٞس ػخٓش , ٝحٗولخٝ ٓٔظٟٞ حُظَحًْ حَُأٓٔخ٢ُ , 

ٝحٍطلخع ٓؼيالص حُزطخُش ٝطي٢ٗ ٓؼيالص حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ 
(2)

 

 شهٔٔا٠ُ ٝػ٤ِٚ  ٝر٠ٖٔ ٌٛح ح٤ُٔخم ٓٞف ٗظطَم ك٢ ٌٛٙ حُ٘وطش ٖٓ ٓ٘طِن ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ 

ٓلخٍٝ ,حألٍٝ ٣ظؼِن رٔلّٜٞ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١,  أٓخ حُٔلٍٞ حُؼخ٢ٗ ك٤ظليع ػٖ ٓؼ٠٘ ح٤ٌَُٜ 

ػٖ حالهظٜخى١  ٝحُظ٣ٌٖٞ حُز١ٞ٤٘ ,ٝحُؼخُغ ػٖ حُٔلّٜٞ حُ٘خَٓ ُالهظالٍ ح٢ٌِ٤ُٜ , ٝحَُحرغ ٣ظليع 

                                                           

إلختالالت الهٌكلٌة وسبل المعالجة التنموٌة فً دول مختارة مع أشارة خاصة للعراق للمدة دمحم المحنة ,اهند غانم  -1

  6, رسالة ماجستٌر ممدمة إلى كلٌة اإلدارة وااللتصاد ,جامعة الكوفة , ص  (0883-1101)

 5المصدر السابك نفسه ,ص  -2
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ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ ك٢ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش , أٓخ حُوخْٓ ٝحأله٤َ ٣ظليع ػٖ ٌٓٞٗخص ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ , 

 -ٝك٤ٔخ ٢ِ٣ حٓظؼَحٝ ُظِي حُٜٔطِلخص  :

 ( Economic Structure Concept)  ِفهىَ اٌهُىً االلزصبدٌ -1

إ طلي٣ي ٓلّٜٞ  ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١  ٣ؼظزَ ٖٓ حأل٤ُٝخص ح٣ٍَٝ٠ُش ك٢ ىٍحٓش رَحٓؾ حإلٛالف     

ء هي رَٖٛ ؿ٤ٌَِِٜ حالهظٜخى١  , ُٝ حالهظٜخى٤٣ٖ ك٢ طلي٣ي ٓلّٜٞ ٓؼ٤ٖطزخ٣٘ض آٍحء اً حالهظٜخى١ 

ظ٢ هي ط٤ٜت ٗظخٓخ  ٜٗخ )) ٓـٔٞػش حُ٘ٔذ ٝحُؼالهخص حُوخثٔش ر٤ٖ ػ٘خَٛ حُل٤خس حالهظٜخى٣ش حُأْٜٓ٘ ػ٠ِ 

حهظٜخى٣خ ك٢ ٝهض ٓخ 
(1)

 . 

ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣َٟ إ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ ٓخ ٛٞ اال ٓ٘ظٞٓش ػالهخص ٝهٞح٤ٖٗ هخٛش طظ٤ِٔ رخالٗظظخّ    

ٝكن ١َٝٗ ٓؼ٤٘ش ػ٠ِ إ ا١ طـ٤٤َ ٣ليع ك٢ حُ٘ظخّ ٣ئى١ ا٠ُ طـ٤َحص ك٢ ٓ٘ظٞٓش حُؼالهخص  ػ٠ِ 

ٗلٜٔخ 
(2)

,  ك٢  ك٤ٖ ٣َٟ آهَٕٝ ا٠ُ ٍأ١ أهَ ٓوظِق ػٖ حأله٤َ رؤٕ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ ٤ُْ اال 

ط٤خٍ ٛخػي ٖٓ حُؼالهخص حُؼخرظش ك٢ ٗظخّ حهظٜخى١ أٝ حؿظٔخػ٢ ٓؼ٤ٖ 
(3)

, ٝٛ٘خى ٓلّٜٞ أهَ ٣ظٔؼَ رؤٗٚ  

ٌٕٞ ٖٓ )حُ٘ٔٞ ح١ٌُ ٣ٜظْ رٚ حالهظٜخى أ١ اٗٚ حُٔلٍٞ حَُث٢ٔ٤ ح١ٌُ ٣وّٞ ػ٤ِٚ أ١ حهظٜخى ًخٕ ٣ٝظ

( ٌَُٚ٘ حُٜ٘خث٢ ٤ُِٔٔحطٚ ٝٓيٟ طويٓٓـٔٞػش حُؼالهخص حُظ٢ طٔؼَ ح
(4)

حهظٜخى١ حُٔيٍٓش ٣َٟٝ أكي ,  

حُٔالٓق ٖ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ " ٛٞ ٓـٔٞػش ٓ (اKenneth F. Wallisٕح٤ٌِ٤ُٜش )٤ً٘غ أف ٝحُْ( )

ٝحُوٞحٙ حالهظٜخى٣ش حُظ٢ ططزن ك٢ حهظٜخى ٓخ ٝك٢ ُٖٓ ٓؼ٤ٖ "
(5)

, ٖٝٓ حُـي٣َ رخًٌَُ إ ؿَٞٛ  

حُظٞحُٕ ٤ٌَُِٜ حالهظٜخى١ ٝأل١ حهظٜخى ًخٕ ٣ٌٖٔ ك٢ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗوطش ٣ظٔخٟٝ رٜخ ًَ ٖٓ حُطِذ 

٣ؼي حُظٞحُٕ ٓلِٜش ٖٓ طٞحُٗخص ؿِث٤ش أٝ كَػ٤ش ٓظٔؼِش ك٢ حألٓٞحم حُِٔؼ٤ش  اً ح٢ٌُِ ٝحُؼَٝ ,

ٝكن ٗٔن ٓؼ٤ٖ ك٢ ا١خٍ ح٤ُٔخٓش  ػ٠ِ  نٝحُ٘وي٣ش ٝحُؼٔخ٤ُش , ٝحُظ٢ ٣ٌٖٔ حَُر٢ ر٤ٜ٘خ ٝحُظ٤ٔ٘

حالهظٜخى٣ش  ح٤ٌُِش , ٝإ ٣ٌٖ  ٛيكٜخ ٢َٓ٣  ا٠ُ طلو٤ن حُظٞحُٕ  حالهظٜخى١ ح٢ٌُِ ٝطٜل٤ق 

                                                           

 0,دار الحداثة للطباعة والنشر , بٌروت ط االلتصادٌة االلتصاد السٌاسً مدخل للدراساتفتح هللا ولعلو ,  -1
 063, ص,0870,

أدٌث كرزوٌل )عصر البنٌوٌة من لٌفً شتراوس إلى فوكو, ترجمة جابر عصفور ,بغداد ,دار آفاق عربٌة 2 -

 176ص ,0874,
3 - H.B.chenery,structuraI change & deveIopment poIicy,aworId bank research 
pubIication.oxford university press,1975.p.108   

(  إطروحة دكتوراه  التكٌٌٌف الهٌكلً فً الزراعة العربٌة )دراسة حالة دول مختارةشعفل علً محسن عمٌر ,  -4

  3, ص1114ممدمة إلى كلٌة الزراعة والغابات  ,جامعة الموصل ,
تطور النظام النمدي الدولً وآثاره فً اتجاهات التموٌل والتكٌٌف فً البلدان النامٌة للمدة ل جوٌد عواد , فاض  -5

, ص  1113, اطروحة دكتوراه ممدمة إلى مجلس كلٌة اإلدارة وااللتصاد فً الجامعة المستنصرٌة ,  (0861-1111)
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 خ  حإلهظالالص ٝحُظوِزخص ك٢ ح٤ُٜخًَ حالهظٜخى٣ش , ك٢ ك٤ٖ إ ٌَُ ٖٓ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٝحُٔظويٓش ٗظخّ  هخٛ

.خ  رؼ٤ٌِ٤ٛٝ٠ش طوظِق ػٖ رؼ٠ٜخ 
(1)

٣َٟ )ٝحالّ ر٤ظَٕٓٞ( ٝٛٞ أكي ٍٝحى حُٔيحٍّ ح٤ٌِ٤ُٜش ٝك٤غ  

ػ٠ِ اٗٚ "ٓلّٜٞ حُز٤٘ش أٍٝ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ ٣يٍ ػ٠ِ حُٔ٘٘ؤ حُوطخػ٢ ُِيهَ حُو٢ٓٞ ٝػ٠ِ حُظ٣ُٞغ 

حُٞظ٤ل٢ ُِوٟٞ حُؼخِٓش ,أ١ حُٔ٘خًٍخص حُ٘ٔز٤ش ُِوطخػخص حُٔوظِلش حٌُٔٞٗش ُِيهَ حُو٢ٓٞ 
(2)

 

( ٣ٔؼَ اؿٔخ٢ُ حُو٤ْ حُ٘وي٣ش ُِِٔغ ٝحُويٓخص حُٜ٘خث٤ش ك٢ GDPؿٔخ٢ُ ) ٝػ٤ِٚ كخٕ حُ٘خطؾ حُٔل٢ِ حإل

٣ظْ طوي٣َٙ ػ٠ِ أٓخّ حألٓؼخٍ حُـخ٣ٍش ُِِٔغ ٝحُويٓخص حُٜ٘خث٤ش ٝحُٔٞم , 
(3)

, ٖٝٓ ٝؿٜش ٗظَ  

حُٔيٍٓش حٌُال٤ٌ٤ٓش كوي طَٟ إ ٓؼ٠٘ ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١ " رؤٗٚ ٓـٞػش حُوٜخثٚ حُظ٢ طل٢٤ رخُز٤٘خٕ 

حالهظٜخى١ ٝح١ٌُ ٣ٌٕٞ ا١خٍ ُِِٔٞى حالهظٜخى١ "أٓخ حُٔيٍٓش حٌُال٤ٌ٤ٓش حُلي٣ؼش كٌخٗض طَٟ ك٢ 

ًحص طؤػ٤َ  خ  ٗظ٣َ ح  الهظٜخى٣ش ا١خ٤ًٍل٤ش حٓظليحع ٝطؼي٣َ ك٢ حألكٌخٍ حٌُال٤ٌ٤ٓش ك٤غ ػيص ح٤ُٜخًَ ح

حُٔيٍٓش حٌُال٤ٌ٤ٓش حُٔليػش طلي٣غ حألكٌخٍ حٌُال٤ٌ٤ٓش ٝأىهِض  ػيس  حٍطؤصػخ١ٞٗ ٝٛخ٢٘ٓ ٝ ك٤غ 

طؼي٣الص ٖٓ هالٍ ٍٝحىٛخ ٓخٍٗخٍ ُٝٓٞٞ , ك٤غ ٣ؼظٔي ػ٠ِ طٍٜٞ حٌُال٤ٓي ُطز٤ؼش ح٤ٌَُٜ 

ٞحٍى ك٤غ ال ٣ٌٕٞ حُيٍٝ حَُث٢ٔ٤  ُألٓؼخٍ حالهظٜخى١ الػظزخٍٙ ٣ظٜق رخَُٔٝٗش حُؼخ٤ُش ك٢ ط٣ُٞغ حُٔ

ٖٓ طٞؿ٤ٚ حُٔٞحٍى ٝطلو٤ن حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُؼَٝ ٝحُطِذ 
(4)

 

 ِفهىَ االخزالي اٌهُىٍٍ -2

ٗٚ حُٟٞغ ح١ٌُ ٣ٟٞق حُزؼي ػٖ ٗوطش حُظٞحُٕ ر٤ٖ حُوٟٞ حُٔظ٠خىس ا٠ُ أ٤٘٣َ حالهظالٍ ح٢ٌِ٤ُٜ     

٠خىس  أ١ ٛٞ حهظالٍ ػالهخص حُظٞحُٕ حُؼخّ ك٢ ,ٝك٢ ٤ٓخهخص حُظل٤َِ حالهظٜخى١ ٣ؼزَ ػٖ هٟٞ حُٔظ

ٓظٚ ,ًٔخ ٛٞ ٗخثغ ىحثٔخ  حالهظٜخى حُو٢ٓٞ ٝح١ٌُ ٣ئػَ ك٢ آٌخ٤ٗش حٓظوَح٣ٍش حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ٝى٣ٔٞ

حُؼَٝ ٝحُطِذ أٝ رٔظـ٣َ٤ٖ حالٓظؼٔخٍ ٝحالىهخٍ ,ك٤غ "إ حالهظالٍ ح٢ٌِ٤ُٜ ٣ظَٜ ك٢  رٔظـ١َ٤

خ١ٝ أٝ ػيّ حُظٞحُٕ ر٤ٖ ٗٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ حُٔظـ٤َحص حالهظٜخى٣ش ٍٛٞس حهظالٍ ك٢ حُؼالٓش أٝ ػيّ حُظٔ

 ٓغ حألهٌ ر٘ظَ حالػظزخٍ حألٛيحف حُظ٢ ٣٘زـ٢ إ ٣ِٜٜخ حالهظٜخى حُو٢ٓٞ .

                                                           

,إطروحة دكتوراه ,ممدمة إلى جامعة كربالء ,كلٌة  العرالًوالع اإلختالالت الهٌكلٌة فً االلتصاد شٌماء رشٌد ,  -1

  2اإلدارة وااللتصاد ,ص
 الهٌاكل االلتصادٌة أهمٌة بالغة فً فهم والع النشاط االلتصادي واتجاهاته ألي بلدعلً إسماعٌل الجاف , -2

   /https://www.tellskuf.com,متاح على الرابط التالً : 1101ٌونٌو, \حزٌران 02,

,بحث منشور ,مجلة الكوت للعلوم االلتصادٌة واإلدارٌة  اإلختالالت  فً االلتصاد العرالًحسٌن شناوة مجٌد ,   -3

 . 003,ص 1100,العدد الخامس , المجلد األول ,

 ( 0884-0871االلتصاد التركً للفترة )أثر السٌاسات االلتصادٌة على التغٌرات الهٌكلٌة فً رواء زكً  ٌونس ,  -4

 . 27,ص1117,دار بن األثٌر للطباعة والنشر ,بغداد,

https://www.tellskuf.com/
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أٝ ٖٓ ٝؿٚ أهَ ٣ؼَف رؤٗٚ :حهظالٍ ػالهخص حُظ٘خٓذ ك٢ ٌٓٞٗخص ح٤ٌَُٜ حالهظٜخى١  أٝ ط٣ٞ٘غ 

 َٓطٌِحطٜخ حَُث٤ٔ٤ش ُِٟٞغ أٝ حُٔٔظٟٞ ح١ٌُ ٣ٔظط٤غ إ ٣ئػَ ك٢ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ٝحٓظوَحٍٙ . 

خّ ػ٠ِ ٝٛ٘خى ٓلّٜٞ أهَ ٤٘٣َ ا٠ُ إ حالهظالٍ ح٢ٌِ٤ُٜ ٤٘٣َ ا٠ُ حالهظالٍ ك٢ ػالهخص حُظٞحُٕ حُؼ

ٓٔظٟٞ حالهظٜخى حُو٢ٓٞ ا٠ُ حُلي ح١ٌُ ٣ٌٖٔ إ ٣ئػَ ك٢ آٌخ٤ٗش  حٓظوَح٣ٍش حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ 

ٝى٣ٔٞٓظٚ ,ٓٔخ ٣ئى١ ك٢ َٓكِش الكوش ا٠ُ ظٍٜٞ حُؼي٣ي ٖٓ حُٔ٘خًَ ٝحالهظ٘خهخص ك٢ ر٤٘ش حالهظٜخى 

 ٞحُٕ رٍٜٞٙ ػخٓش  . ٢ ٤ٌَٛ حالهظٜخى ٝحٓظوَحٍٙ ٖٓ ك٤غ كخُش حُظكحُو٢ٓٞ ٣ٌٖٝٔ إ ٣ئػَ حالهظالٍ 

ٍجٍذاْ إٌبُِخ ٌاٌهُىً االلزصبدٌ  -3
(1)

 

(characters of Economic structure in DeveIoping countries ) 

ظ٠ حُؼوخك٤ش ,ٝػ٠ِ ٓخ طظزخ٣ٖ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٤ُِٔٔحص ٝح٤ُٔخهخص حالؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝك

ٜٗخ هي طظوخٍد ك٢ رؼٞ ح٤ُِٔٔحص حالهظٜخى٣ش , ك٢ ك٤ٖ هي طٞكيٛخ ٤ِٓس ٜٓٔش ٝٓ٘ظًَش طٌٖٔ أ٣زيٝ 

إ ٌٛٙ حإلهظالالص ًؼ٤َس ٝٓظَحرطش ُٜٝخ طؤػ٤َحص طظؼِن رخألٓزخد اً ك٢ حهظالٍ ٤ٛخًِٜخ حالهظٜخى٣ش , 

ٍ حُ٘خ٤ٓش حُظ٢ حُظ٢ طوٚ حُٔٔخص حالهظٜخى٣ش , ٝحُظ٢ طؼي ٓززخ  أٓخ٢ٓ ٖٓ أٓزخد حإلهظالالص ك٢ حُيٝ

ط٤َ٘ حُؼي٣ي ٖٓ ٝطؼخ٢ٗ ٖٓ حٍطلخع ٓؼيالص حُ٘ٔٞ حٌُٔخ٢ٗ رٔوخرَ طَحؿغ ٓؼيٍ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ 

٣ٞ٘ٓخ  ك٢ حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٓوخٍٗش ٓغ  (%3 -2.5حُيٍحٓخص ا٠ُ إ ٓؼيالص حُ٘ٔٞ حٌُٔخ٢ٗ طظَحٝف ر٤ٖ )

ٝحإلٗظخؿ٤ش , ٝحُظ٢ ص حإلٗظخؽ % ( ك٢ حُيٍٝ حُٔظويٓش , ًٌُٝي اٗولخٝ ٓٔظ٣ٞخ 0.7ٓؼيٍ ال ٣ِ٣ي ) 

ُطز٤ؼش حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ًُٝي ُٜز١ٞ ٤ًٔخص حإلٗظخؽ ُِوطخػخص حٍُِحػ٤ش , ٝػيّ اطزخع  ٓالُٓشطؼظزَ ٓٔش 

خ حُٔظويٓش ,ًٌُي هي ًخٗض ٌٛٙ حُزِيحٕ ٖٓ حُ٘خك٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ حُظزؼ٤خص ٤حُظو٤٘خص ٝحُظٌِ٘ٞؿ

ا٠ُ ٓلخٝالص ىٓـٜخ ك٢ ٓ٘ظٞٓخص   ُِزِيحٕ حُٔظويٓش , ٌٝٛح ٓخ  حالهظٜخى٣ش ٝحالٓظؼٔخ٣ٍش   ٝطؼَٟٜخ 

ُٚ ٖٓ آػخٍ ِٓز٤ش ػ٠ِ ٝحهغ حُل٤خس ٝح٤ٌِ٤ُٜش ك٢ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٝحهظٜخىحطٜخ , ٝػ٤ِٚ هي كَٟض ٗلًٞٛخ 

ُِيٍٝ حُ٘خ٤ٓش ٖٓ هالٍ طو٤ْٔ حُؼَٔ , ٝطل٣َٞ حألٍرخف  ا٠ُ ػ٠ِ كـْ حُلٞحثٞ حالهظٜخى٣ش  طٜخ ط٤َٓٝ

                                                           

 -: ٌنظرللمزٌد حول الهٌكل االلتصادي للبلدان النامٌة,   -1
العربً بحث ممدم غلى الندوة االلتصادٌة التً الامها صندوق النمد  ل الخصخصه,ظالتنمٌة فً عبد المجٌد نامك ,  -

 11( , ص 0887بً :ظنٌسان , )ابو 07-05للمدة 

ثر التغٌٌر الهٌكلً فً التجارة الدولٌة لعٌنة مختارة من الدول النامٌة للمدة سعد محمود الكواز,سمٌر إبراهٌم ,أ -

  34,ص 1101( ,جامعة الموصل ,21( ,مجلد )010مجلة تنمٌة الرافدٌن ,العدد )(0874-1117)
,بٌت 0,ط االلتصادي والتكٌٌف الهٌكلً وأثرها فً التكامل االلتصادي العربً سٌاسات التثبٌتسالم توفٌك النجفً , -

 35,ص 1111الحكمة ,بغداد ,

 42,ص 1111جامعة الكوفة , التنمٌة االلتصادٌة (خمٌس خلف موسى ,مازن عٌسى الشٌخ راضً ) -
,مركز دراسات 0, ط العربٌةاإلصالحات االلتصادٌة وسٌاسات الخصخصة فً البلدان  ,مصطفى العبد هللا وآخرون  -

 .48-47,ص 0888الوحدة العربٌة ,بٌروت ,
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ك٢ حُٔـظٔؼخص  ٓطٞس ٤ٓٝطَسأله٤َس .ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ ًخٗض َُِٜحػخص ٝحُظزخ٣٘خص حُؼَه٤ش حُيٍٝ ح

ٝحُلَٝد ك٢ حُٔخكش ٝهي حهظِلض ٝطزخ٣٘ض ٖٓ ىُٝش ا٠ُ أهَٟ ٌٝٛح ٠ُ ؿخٗذ حَُٜحػخص احُ٘خ٤ٓش , 

ٓخُٚ ٖٓ آػخٍ ٝه٤ٔش ػ٠ِ حُـٞحٗذ حٌُٔٞٗش ٝحُٔٔئُٝش ػٖ حالٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٌٌٛح رِيحٕ , ٝٓخُٜخ 

ك٢ حٗؼٌخّ ػ٠ِ ٤ٌِ٤ٛش حُزِي ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ حإلهظالالص ح٤ٌِ٤ُٜش , ك٢ ك٤ٖ إ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش 

حهظالٍ ح٤ٌَُٜ ْ ًُي ػ٠ِ ٝحٗؼٌط٘ٞرٜخ َٛحػخص ١خثل٤ش ٝطوِِٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حَُٜحػخص حُوز٤ِش , 

ٖٓ ٌٛٙ حُزِيحٕ )حُؼَحم ( ٝح١ٌُ ٛٞ ٟٓٞٞع حُيٍحٓش ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٌُٜٙ حُزِيحٕ  هظٜخى١حال

٤ُْ كو٢ حُؼَحم  كلٔذ رَ ٛ٘خى ىٍٝ هي رخُطزغ ٝح١ٌُ ٓٞف ٗظطَم ُٚ ك٢ حُلَٜ حُؼخُغ , ٝ

, ٣ٞؿٔالك٤خ , حٌٗٞال , ٝحُُٔٞٗز٤ن , طِػِػض حُز٠٘ حألٓخ٤ٓش ك٤ٜخ ٜٝٓ٘خ )حُزخًٔظخٕ , حُٜ٘ي, ٝحُٔٞىحٕ  

ٝه٤ي ١ٍَٟٝ ُالٓظؼٔخٍحص ٓٞحء ٖٓ  ح  حػ٤ٞر٤خ ( ك٤غ ٣ؼي حألٖٓ ٝحالٓظوَحٍ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ أ١ رِي ٓئَٗ

حٗيػخٍٛخ ًَ ٌٛٙ حألٍٓٞ طَؿغ ُألٟٝخع حأل٤٘ٓش ك٢ حُٔخكش ح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ أّ ك٤غ ى٣ٔٞٓظٜخ ٝحٓظيحٓظٜخ 

ٌٛٙ حُزِيحٕ 
(1 )

. 

ٗالكاااااااع أرـاااااااي٣خص حإلهاااااااظالالص اً حالؿظٔخػ٤اااااااش ,  ٤ش اُااااااا٠ حُؼٞحٓاااااااَٝٓاااااااٖ حُؼٞحٓاااااااَ ح٤ُٔخٓااااااا

ح٤ٌِ٤ُٜااااااش ال ط٘لٜااااااَ كاااااا٢ ٝحهااااااغ حُؼٞحٓااااااَ حُٔااااااًٌٍٞس أٗلااااااخ ,  رااااااَ حٗؼٌٔااااااض ػِاااااا٠ ؿٞحٗااااااذ 

أهااااااَٟ اال ٝٛاااااا٢ ؿٞحٗااااااذ حُل٤ااااااخس حالؿظٔخػ٤ااااااش ٝحُؼوخك٤ااااااش ٝحُظاااااا٢ ُٜااااااخ طااااااؤػ٤َ ٓالٓااااااْ ُل٤ااااااخس 

 حألكَحى .

ٝػ٤ِاااااٚ إ حهاااااظالٍ ٛاااااٌٙ حُٔٔاااااظ٣ٞخص حالؿظٔخػ٤اااااش هاااااي طااااائى١ اُااااا٠ حُؼي٣اااااي ٓاااااٖ حُ٘ظاااااخثؾ ٝحُظااااا٢ 

اً هاااااي ٣ظَطاااااذ ػ٤ِٜاااااخ ػااااايّ حٗولاااااخٝ طاااااٞك٤َ حُلاااااَٙ ُظلو٤ااااان ٓٔاااااظ٣ٞخص ٓظويٓاااااش ُِظ٤ٔ٘اااااش , 

طاااااَطز٢ رٜاااااخ حٌُؼ٤اااااَ ٓاااااٖ حُٔؼٞهاااااخص حُظااااا٢ طؼ٤ااااان ػ٤ِٔاااااش حُظ٤ٔ٘اااااش حُز٘ااااا٣َش حُٔٔاااااظيحٓش ٝٓاااااٖ 

حُٔ٘اااااخٍ  خ  ٛاااااؼز ح  ٣ـؼاااااَ ٓااااٖ حُظوااااايّ  حالهظٜاااااخى١ أٓااااَحُظااااا٢  ، ٛااااٌٙ حُؼوزاااااخص حُؼاااااخىحص ٝحُظوخ٤ُااااي

٣ٝ٘اااااااخٍى كااااااا٢ حٓاااااااظيحٓش حالهاااااااظالٍ , ٝٓاااااااٖ أٛاااااااْ حُظاااااااؤػ٤َحص حالؿظٔخػ٤اااااااش " أػاااااااَ حُؼاااااااخىحص 

ٝحُظوخ٤ُاااااي ػِااااا٠ حإلٗلاااااخم حالٓاااااظٜال٢ً" 
(2)

ٝػ٤ِاااااٚ كاااااؤٕ ٛاااااٌٙ حُؼاااااخىحص ٝحُظوخ٤ُاااااي ٝحُوااااا٤ْ كااااا٢  

ٓاااااظٜال٢ً ٝحُظااااا٢ ٣ٌااااإٞ ٓؼظٔاااااٚ حُااااايٍٝ حُ٘خ٤ٓاااااش طااااايكغ حألكاااااَحى اُااااا٠ حُٔـاااااخالس كااااا٢ حإلٗلاااااخم حال

كااااااا٢ كاااااااخالص ٤ُٔاااااااض رخُو٤ِِاااااااش ٓاااااااٖ هز٤اااااااَ حالٓاااااااظٜالى حُزاااااااٌه٢ , أٝ حٓاااااااظٜالى حُٔزخٛاااااااخس 

ٜٝٓ٘ااااااخ اهزااااااخٍ حُٔـظٔؼااااااخص حُ٘خ٤ٓااااااش  ٝحُظلااااااخهَ ,ٝٛ٘ااااااخى أٓاااااازخد أهااااااَٟ ُالهااااااظالٍ ح٤ٌُِٜاااااا٢

الٗؤاااااااخٓخص حُٔـظٔؼ٤اااااااش رٔااااااازذ حُظٌاااااااظالص ٝحالٗظٔاااااااخءحص حُوز٤ِاااااااش ٝحُطزو٤اااااااش ٝٛاااااااٌح ػِااااااا٠ ح

                                                           

,ترجمة د.محمود حسن حسنً ,د.حامد محمود,دار المرٌخ ,الرٌاض  التنمٌة االلتصادٌةمشٌل تودارو, -1

  73,ص1118,
 81, 1115عالم الكتب الحدٌث ,عمان ,0,طالتنمٌة والتخطٌط االلتصادي فلٌح حسن خلف , -2
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٠ كاااااايٝع حٌُؼ٤ااااااَ ٓااااااٖ حُٔ٘ااااااخًَ ٝحُىٛااااااخٍ كاااااايطٜخ كاااااا٢ اىحٍس ًَٝٓااااااِ راااااايٍٝٙ ٣اااااائى١ اُاااااا

حُ٘٘خ١ حالهظٜخى١ ٝطلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش
(1)

. 

ٕ حُزِاااااايحٕ حُ٘خ٤ٓااااااش الُحُااااااض طٔاااااا٤طَ ػ٤ِٜااااااخ حُظزؼ٤ااااااخص حالهظٜااااااخى٣ش أخ طواااااايّ  ٝٗٔااااااظ٘ظؾ ٓٔاااااا

ؿ٤ااااااَ أؿِٜطٜااااااخ حإلٗظخؿ٤ااااااش ًٝااااااٌُي حُ٘ٔااااااٞ ُاااااازؼٞ حُٔئٓٔااااااخص ٝالُحٍ ٛ٘ااااااخى ٟااااااؼق كاااااا٢ 

حُٔظااااااااٞحُٕ كاااااااا٢ حُوطخػااااااااخص حالهظٜااااااااخى٣ش ,حألٓااااااااَ حُاااااااا١ٌ حٗؼٌااااااااْ ػِاااااااا٠ ٝحهااااااااغ حُل٤ااااااااخس 

 حُ٘٘اااااٞسحالؿظٔخػ٤اااااش ٝحُؼوخك٤اااااش ٝٝحهاااااغ ح٤ٌُٜاااااَ حُؼاااااخّ ُٜاااااٌٙ حُزِااااايحٕ ٓٔاااااخ أىٟ اُااااا٠ حٓاااااظَٔح٣ٍش 

ٔظِح٣اااااااي كااااااا٢ ٓٔاااااااظ٣ٞخص حُٔؼ٤٘اااااااش ٝحُٔظٔؼاااااااَ كااااااا٢ حُلواااااااَ حُٔااااااايهغ ٝحُـاااااااٞع ٝحُٔاااااااَٝ حُ

خى٣ش ُااااازؼٞ حُٔئٓٔاااااخص ٓاااااٖ هاااااالٍ اطزاااااخع ٝحالٓاااااظـالٍ حُٞك٘ااااا٢ ٝكاااااَٝ ح٤ُٜٔ٘اااااش حالهظٜااااا

ٝحُٔؼٞٗااااااخص  حُوااااااَٝٝ حُوخٍؿ٤ااااااشٓااااااٖ هااااااالٍ اطزااااااخع ٗاااااا١َٝ أٓااااااِٞد  "حُوٜااااااَ حُٔااااااخ٢ُ " 

ٛااااٌٙ حُزِاااايحٕ أػزااااخء كاااا٢ طٌز٤ااااَ ٝاطزااااخع ٤ٓخٓااااخص هخٛااااش رٜااااخ , ٝٛااااٌح ٓخُااااٚ ٓااااٖ طااااؤػ٤َ حُي٤ُٝااااش 

 اًٝى٣ااااإٞ اٟاااااخك٤ش طؼ٤ااااان طوااااايّ ٛاااااٌٙ حُزِااااايحٕ رٔاااااِْ حُظ٤ٔ٘اااااش حُٔٔاااااظيحٓش ٝحُظطاااااٍٞ حُٔطاااااَى ,

إ رؼاااااااٞ حُزِااااااايحٕ الُحُاااااااض طلاااااااض طاااااااؤػ٤َحص ٛاااااااٌٙ حُظزؼ٤اااااااش ٝٓااااااا٤طَس ٛاااااااٌٙ حُٔ٘ظٔاااااااخص 

 ٝالُحُااااااااااض ال طظٔظااااااااااغ ٓـظٔؼخطٜااااااااااخ رااااااااااخُظطٍٞ ٝحُظواااااااااايّ ٝحُز٘ااااااااااخء ٝحُٞكاااااااااايس ح٤٘١ُٞااااااااااش . 

 (2) سياسات اإلصالح االقجصادي ) اإلطار اهعام واألِداف ( -خاٍياً:

ك٢ حٌُظذ  "  ECONOMIC REFORM  ) )َ ا٠ُ  ٜٓطِق حإلٛالف حالهظٜخى١ ٤ٗحُ ًؼ٤َح  ٓخ 

ٝحُٔوخالص ٝحًٌَُٔحص حُل٤ٌٓٞش ٝحُظوخ٣ٍَ حإله٤ٔ٤ِش ٝحُي٤ُٝش  , ٢ٛٝ ٓلَىس ػَؿض ٝحٓظليػض ك٢ 

أٝحثَ حُؼٔخ٤٘٤ٗخص ٖٓ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘ ًَٔحىف ُِظ٤ٔ٘ش , ًٝٔخ ٣ًٌَ كبٕ أٍٝ ٖٓ أٓظويٜٓخ ًخٕ 

ك٢ حُل٤خس حالهظٜخى٣ش  خ  كي٣ؼ خ  هي طٌَ٘ ٓ٘ؼطلحُٜ٘يٝم ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ ,ك٢ طوخ٣ٍَٛٔخ ٝػ٤ِٚ كبٜٗخ 

ٝحُٔخكش حُي٤ُٝش , َٝٓػخٕ ٓخ حٗظَ٘ص  ك٢ حُيٝحثَ حألًخى٤ٔ٣ش ٝحُـخٓؼخص َٝٓحًِ حُزلٞع , ٖٝٓ 

                                                           

 .52,ص  1115,دار المنهل اللبنانً , بٌروت ,0,ط إشكالٌة التنمٌة فً العالم الثالثمشورب,إبراهٌم  -1
  -: ٌنظرللمزٌد حول سٌاسات اإلصالح االلتصادي ,  -2
 160شاهٌن دمحم ,مصدر سبك ذكره ,ص  د . دمحم عبد هللا -

ح على الرابط التالً : " متا اإلصالح االلتصادي فً العراق ومتطلبات فاعلٌةد.ستار جبار البٌاتً, " -

634/p19.htm-https://almadapaper.net/sub/04 
سٌاسات اإلصالح االلتصادي وانعكاساتها على التنمٌة البشرٌة )دراسة بلدان مختارة ابتسام علً حسٌن العزاوي, -

 6,ص  1118كلٌة اإلدارة وااللتصاد ,جامعة بغداد ,اطروحة دكتوراه ممدمة إلى مجلس (
  031,ص 1111,البنن العربً ,عمان ,0مفلح دمحم عمل ,وجهات نظر مصرفٌة ,ج -
(, رسالة دور اإلصالحات االلتصادٌة فً تفعٌل االستثمار األجنبً المباشر )دراسة حالة الجزائرحمزة بن حافظ , -

,ص 1100-1101االلتصادٌة وعلوم التسٌٌر ,جامعة منتوري لسنطٌنة ,الجزائر ,ماجستٌر ممدمة إلى كلٌة العلوم 

7 
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 اٌجُئخ وإٌشأح واألهذاف ٌٍّؤسسبد اٌّبٌُخ اٌذوٌُخ اٌّزعذدح األطزاف... اٌفصً األوي

 
 
 

43 43 

ٕ حإلٛالف  حالهظٜخى١ ١ٍَٟٝ رخُ٘ٔزش ُزِيحٕ حُظ٢ ٣ظْٔ ٤ٌِٜٛخ رخًَُٞى أالكظش حُـي٣َ رخُٔ

ٝؿيص ر٤ٖ ٓئ٣ي ٝٓؼخٍٝ ًُٝي ٖٓ هالٍ ح٤ُٔخٓخص حُظ٢  ٝحإلهظالالص ح٤ٌِ٤ُٜش , إ ٤ٓخٓش حإلٛالف

طؼَٝ ٟٖٔ ١َٝٗ حُٔ٘ظٔظ٤ٖ أػالٙ , كل٢ حُلخُش حأل٠ُٝ ػ٘ي حُلخؿش ا٠ُ حإلهظَحٝ  ٝحُلخُش حُؼخ٤ٗش 

ػ٘ي اُـخء حُي٣ٕٞ أٝ اػخىس ؿيُٝظٜخ ًِٝظخ حُلخُظ٤ٖ ٣وؼخٕ ٟٖٔ ٓخ ٠ٔٔ٣ ٣ٝطِن ػ٤ِش )ح١َُٝ٘ٔش ( 

وطخد ٟٔخٕ ٣و٢٠ رظطز٤ن ٌٛح حُزَٗخٓؾ ٖٓ هزَ حُيُٝش حُظ٢ ططِذ ٝحُظ٢ ٣٘زـ٢ ُٜخ إ طوظَٕ ر

 .حُوَٝ

ٖٝٓ هالٍ ٓخ ًًَ أٗلخ  كٍٞ حإلٛالف ٤ٓٝخٓخطٚ ٓٞف ٗظطَم ك٢ ٌٛٙ حُ٘وطش ا٠ُ أٍرؼش ٓلخٍٝ, 

 حٗطالهخ  ٖٓ حُٔلٍٞ حألٍٝ ح١ٌُ ٣ظ٠ٖٔ حإل١خٍ حُؼخّ ُإلٛالف حالهظٜخى١ .

 اإلطبر اٌعبَ ٌإلصالػ االلزصبدٌ  -1

ٝكن ٗٔن ٖٓ ػ٠ِ طؼي ٤ٓخٓخص حإلٛالف حالهظٜخى١ ٢ٛ ٤ٓخٓخص هخٛش ًحص ٜٓ٘ـ٤ش ٓليىس     

 ح٤ُٔخٓخص حُٔخ٤ُش ٝحُ٘وي٣ش ٝحُظـخ٣ٍش ٖٓ أؿَ حُٔلخكظش ػ٠ِ اىحٓش حُطِذ ح٢ٌُِ ٝطٞحكوٚ ٓغ حُؼَٝ , 

لخكع ٖٓ هالٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿَحءحص حُظ٢ طأ١ حُظلٍٞ ٖٓ حالهظٜخى حُٔوط٢ ا٠ُ حهظٜخى حُٔٞم , 

ػ٠ِ ط٘ـ٤غ هطخػخص حُِٔغ ٝحُويٓخص ًُٝي ٖٓ أؿَ أهلخء حُظؼؼَحص ٝحُظ٘ٞٛخص ك٢ حألٓؼخٍ ٝطلو٤ن 

طؼي  ٤ٓخٓخص حإلٛالف حالهظٜخى١ ٢ٛ ح٤ُٔخٓخص حُظ٢ حٗزؼوض ٝطٌٞٗض  اًحُٔ٘خكٔش ٝح٤ُٔطَس حإلىح٣ٍش ,

ٜخ ٌٛٙ حُيٍٝ ك٢ ك٢ ريح٣ش حألَٓ ك٢ حهظٜخى٣خص حُيٍٝ حُٔظويٓش ٖٓ هالٍ ٓـٔٞػش  اؿَحءحص حطزؼظ

ٓؼخُـش رؼٞ حُظؼؼَحص حُظ٢ ٓٔض حهظٜخىحطٜخ , ٝػ٠ِ حُؼٌْ ك٢  حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش حُظ٢ ُْ طٌٖ طؼظٔي 

 ( .1982ٌٌٛح رَحٓؾ اال رؼي حألُٓخص حُظ٢ ٝحؿٜظٜخ هز٤َ أُٓش حُٔي٤ٗٞ٣ش ك٢  ح٤ٌُٔٔي ٓ٘ش ) 

حُٔئٓٔخص حُي٤ُٝش حُٜخىكش ا٠ُ ص  حالهظٜخى٣ش ٝآحءحص حُٔظزؼش ٖٓ هزَ ٓوظِق ح٤ُٜٝػ٤ِٚ طؼظزَ حإلؿَ

ٝكن آ٤ُخص ٓليىس ٝأ٣يُٞؿ٤خص هخٛش ٝهٞحػي ٓؼ٤خ٣ٍش طْ  ػ٠ِ طل٤ٖٔ ػَٔ حُ٘٘خ١ حالهظٜخى١ 

ٝكن حإل١خٍ حُؼخّ ُٜخ ٓخ ٢ٛ اال ػ٠ِ ٕ ٤ٓخٓخص حإلٛالف حالهظٜخى١ ٝأ٣َٟ  ْٜ رؼ٠ٝ خ  حهظ٤خٍٛخ ٓٔزو

ٔٔخٍ حالهظٜخى١ أل١ رِي ا٠ُ حالطـخٙ ٤ٓخٓخص طظٔؼَ رٌَ ػَٔ ٝؿٜي ٢َٓ٣ ا٠ُ طؼي٣َ ,  ٝط٣ٌٜذ حُ

حُٔوٜٞى ٖٓ هالٍ رؼٞ حإلؿَحءحص حُٜخىكش ا٠ُ  حُظؼي٣َ ػ٠ِ ٤ٌِ٤ٛش حُٔٔخٍ حُٔوٜٞى رٜيف ًزق 

٣ٔظٜيف حإلٛالف حالهظٜخى١ طل٤ٖٔ رَحٓؾ ٝحِٓٞد  طؼزجش حُٔٞحٍى ُظِز٤ش حالكظ٤خؿخص   اً حُظ٠وْ  
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لش حالهظٜخى حُلَ ٝحألٛيحف حُؼخٓش ٤ُِٔخٓخص حإلٗٔخث٤ش حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش ٝطظَحٝف ٓؼخُٔٚ ر٤ٖ كِٔ

.ؿ٤ٜ٤ش ٝحُظو٤٘ش ُِِٔٞى حالهظٜخى١ٝحُٔئٓٔخص حالهظٜخى٣ش  ٝحُٔزخىة حُظٞ
 (1)

 

 األهذاف اٌزئُسُخ ٌإلصالػ االلزصبدٌ : -2

ٜٓ٘خ ًٝخ٥ط٢ رؼ٠ٜخ ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حألٛيحف ُإلٛالف حالهظٜخى١ ٝٓٞف ٤َ٘ٗ ا٠ُ 
(2)

:- 

 حٌُلٞءس ُالهظٜخى ,ًُٝي رخالػظٔخى ػ٠ِ حهظٜخى حُٔٞم .حإلىحٍس   .1

 طول٤ق حُوٟٞ حُٔئػَس ك٢ كيٝع حإلهظالالص ح٤ٌِ٤ُٜش . .2

 ىػْ حُوطخع حُوخٙ ٝط٤ٓٞؼٚ ٝهٜوٜش حُوطخع حُؼخّ. .3

 حُظو٤َِ ٖٓ طيهالص حُلٌٞٓش ك٢ حألٗ٘طش حالهظٜخى٣ش . .4

 حُٔٞحُٗش حُؼخٓش .اُـخء حُيػْ حُل٢ٌٓٞ ػٖ حُِٔغ ٝحُويٓخص رٜيف طو٤َِ حُؼـِ ك٢  .5

 طلو٤ن حُظٞحُٕ ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( .  .6

 حالٓظؼٔخٍ حألٓؼَ ٝحُؼخىٍ ُِٔٞحٍى حالهظٜخى٣ش ٝحُطخهخص حُز٣َ٘ش . .7

 ظـخص حُزِي ك٢ حألٓٞحم حُوخٍؿ٤ش. ٘حُؼَٔ ػ٠ِ طلل٤ِ حُٜخىٍحص ٝطؼ٣ِِ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُٔ .8

ٔخٍحص حألؿ٘ز٤ش ا٠ُ حُيحهَ ٖٓ هالٍ حُظو٤َِ ٖٓ طيكن ٍإّٝ حألٓٞحٍ ا٠ُ حُوخٍؽ ٝؿٌد حالٓظؼ .9

 حُٔ٘خم حالٓظؼٔخ١ٍ حُٔالثْ .

حُؼَٔ ػ٠ِ ىػْ حُظٞحُٗخص حَُٔؿٞرش ٝحُٔطِٞرش ك٢ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ ر٤ٖ حإلٗظخؽ ٝحالٓظٜالى ٖٓ  .10

 ؿٜش , ٝر٤ٖ حالىهخٍ ٝحالٓظؼٔخٍ ٖٓ أهَٟ .

حُؼ٤ِٔش ٝٓزخىة حُؼَٔ ػ٠ِ ٍكغ ٓؼيالص حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ ٖٓ هالٍ طٞظ٤ق ٓؼط٤خص حُؼٍٞس  .11

 .حُظٌِ٘ٞؿ٤خ

 حُو٠خء ػ٠ِ حُظ٠وْ . .12

 حُٔي٤ٗٞ٣ش حُوخٍؿ٤ش ٝحُلي ٖٓ هلٞ حُي٣ٕٞ ػ٠ِ حالهظٜخى حُٔل٢ِ .  ءطو٤َِ ػذ .13

حُؼَٔ ػ٠ِ ط٘ـ٤غ حُوطخع حُوخٙ ٣ُٝخىس حُٔ٘خًٍش ك٢ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ رٜيف هِن كَٙ ػَٔ  .14

 ؿي٣يس .

طط٣َٞ ٝط٤ٓٞغ حُويٓخص حُؼخٓش ٓؼَ حُٜلش , حُظؼ٤ِْ , حُظَر٤ش .  .15
(3)

 

إً كاااااابٕ ٤ٓخٓااااااخص حإلٛااااااالف حالهظٜااااااخى١ ,ٓااااااخ ٛاااااا٢ اال أٛاااااايحف طلٔاااااا٤ٖ ٝحهااااااغ حُوطخػااااااخص 

ظااااا٢ طؼاااااخ٢ٗ ٓاااااٖ حُاااااي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤اااااش ٝٓٔاااااخػيس حُزِااااايحٕ حُٔظؼؼاااااَس ٝحُ ءػاااااذٝطول٤اااااق حُٔخ٤ُاااااش 

 ك٢ طوط٢ ٓؼٞهخطٜخ ٝحُظويّ ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظٜخى٣ش ٝحالؿظٔخػ٤ش  . أُٓش ٓخ٤ُش 

 

                                                           

اإلصالح االلتصادي التجربة المصرٌة وامكانٌة التطبٌك فً االلتصاد العرالً إسالم دمحم محمود عبد العاطً , -1

 . 6, ص  1118,رسالة ماجستٌر ممدمة إلى مجلس كلٌة اإلدارة وااللتصاد ,جامعة األنبار ,

 .142دمحم عبد هللا شاهٌن دمحم ,مصدر سبك ذكره , ص  -2
" مؤتمر اإلصالح االلتصادي والسٌاسً فً  سٌاسات اإلصالح االلتصادي فً الوطن العربًناصر عبٌد الناصر "  -3

الوطن العربً ودور األسواق المالٌة فً التنمٌة االلتصادٌة , المجلس األعلى لرعاٌة الفنون واألدب والعلوم 

  110-111,ص  1114الجتماعٌة ,دمشك ,ا
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 ألسبَ  ثزاِظ اإلصالػ  االلزصبدٌ – 3

كاااااا٢ ٓااااااخ ٣وااااااٚ رااااااَحٓؾ حإلٛااااااالف حالهظٜااااااخى١ ط٘اااااأَ ًخكااااااش ح٤ُٔخٓااااااخص ٝحإلؿااااااَحءحص    

ٝكااااان آ٤ُاااااخص حُٔاااااٞم , ك٤اااااغ طظٌااااإٞ  ػِااااا٠  حُظااااا٢ طؼٔاااااَ ػِااااا٠ طل٣َاااااَ حالهظٜاااااخى حُااااا٢٘١ٞ

ٜاااااااخى٣ش ٓاااااااٖ ٗاااااااو٤ٖ ٍث٤ٔااااااا٤٤ٖ ٝٓظ٘خٓاااااااو٤ٖ ,ٛٔاااااااخ  أٝال  حُظؼز٤اااااااض راااااااَحٓؾ حإلٛاااااااالكخص حالهظ

حالهظٜااااااخى١ ٝػخ٤ٗااااااخ  رااااااَحٓؾ  حُظٜاااااال٤ق ح٤ٌُِٜاااااا٢ , ٝحُِااااااٌحٕ هااااااي طوظِااااااق رااااااَحٓؾ ط٘ل٤ااااااٌٛٔخ 

رلٔااااااذ حهااااااظالف حُوااااااَٝ ٝٗٞػ٤ظااااااٚ ٝٛااااااٌح ٓااااااخ ٓااااااٞف ٗظطااااااَم ُااااااٚ ٓااااااٖ هااااااالٍ حُؤاااااا٤ٖٔ 

  -حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ:

 اهقسى األول :اهجدبيت االقجصادي واهجصديح اهّيموي 

 اٌزضجُذ االلزصبدٌ  -1

 ٖ( ٝٛٞ حُٔٔئٍٝ ػ IMFطؼي حُزَحٓؾ حُوخٛش رخُظؼز٤ض حالهظٜخى١ رَحٓؾ ٓظؤِٛش ك٢ ٤ٓخٓخص  )      

حإلَٗحف ػ٤ِٜخ ٖٓ ٗخك٤ش , ٖٝٓ ٗخك٤ش أهَٟ هي طظٌٕٞ ٌٛٙ حُزَحٓؾ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤ُٔخٓخص 

حُظٜل٤ل٤ش ٝحُظ٢ طظٔلٍٞ كٍٞ ٓـخٍ ح٤ُٔخٓخص حُٔخ٤ُش ٝحُ٘وي٣ش ٝٓؼَ حَُٜف , ٝهي ٣ٌٕٞ ط٘ل٤ٌٛخ 

ك٢ كو٢ ك٢ حألؿَ حُو٤َٜ ) ٓ٘ش ٝحكيس ( ٝطٌٖٔ أ٤ٔٛظٜخ ك٢ ٓـخالص حالهظالٍ حُطخٍة حُظ٢ ٣لَٜ 

حُيُٝش حُؼ٠ٞ ك٢ حُٜ٘يٝم ًٌُٝي حُلي ٖٓ حٍطلخع ٓٔظ٣ٞخص حألٓؼخٍ , ٌٝٛح ريٍٝٙ ٣ئى١ ا٠ُ ػـِ 

ك٢ ح٤ُِٔحٕ حُظـخ١ٍ ٝػـِ ك٢ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ُِيُٝش . 
(1)

, ٝهي طظـٚ رَحٓؾ حُظؼز٤ض حالهظٜخى١ ا٠ُ   

ٛيك٤ٖ أٓخ٤٤ٖٓ اال ٝٛٔخ
 (2)

 :-  

 ٍ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص (.: طو٤َِ حُؼـِ ك٢ ح٤ُِٔحٕ حُظـخ١ٍ  األوي

 . : طوَِ حُؼـِ حُٔخ٢ُ ُِٔٞحُٗش حُؼخٓش ُِيُٝش ٝحُظو٤َِ ٖٓ ٓؼيالص حُظ٠وْ  اٌضبٍٔ

 ُٝظطز٤ن ٌٛٙ حألٛيحف ٣ـذ إ طٔظويّ ٖٓ هالٍ حطـخ٤ٖٛ :

اًح ًخٕ حُٜيف ٛٞ هلٞ ٓؼيالص حُظ٠وْ كبٕ ح٤ُ٥ش حُٔظزؼش ٢ٛ طـ٤٤َ حُظ٤ٓٞغ ك٢ كـْ حالثظٔخٕ  -1

 حُٔل٢ِ. 

                                                           
(, مركز 56,العدد ) 0, ط سٌاسات التكٌٌف االلتصادي المدعمة بالصندوق أو من خارجةالطاهرة السٌد دمحم , -1

  4, ص 1111اإلمارت للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة  ,أبو ضبً , اإلمارات المتحدة العربٌة ,
 00حمزة بن حافظ ,مصدر سبك ذكره,ص  -2
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اًح ًخٕ حُٜيف ٛٞ طو٤َِ حُؼـِ ك٢ حُلٔخد حُـخ١ٍ  ٍ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( , كبٕ ح٤ُ٥ش حُٔظزؼش  - 2 

٢ٛ طو٤َِ ه٤ٔش حُؼِٔش حُٔل٤ِش . 
(1)

, ًُٝي ٖٓ أؿَ ٣ُخىس ٓويٍس حُزِي ػ٠ِ حُٞكخء رخُظِحٓخطٚ ٝى٣ٞٗٚ   

ؿيُٝش حُي٣ٕٞ ُظِي حُزِيحٕ  حُوخٍؿ٤ش ,ٖٝٓ ٌٛٙ حُ٘خك٤ش هي طٞحكن حُـٜش حُٔخٗلش ُِوَٝ رٜيف اػخىس

ُٝٔٔخػيطٜخ ك٢ ططز٤ن طِي ح٤ُٔخٓخص ٜٓ٘خ حُظؼز٤ض حالهظٜخى١ ٝحُظٜل٤ق ح٢ٌِ٤ُٜ ًٌُٝي حُظؤًي ٖٓ ٌٛٙ 

حُيٍٝ ٖٓ ططز٤ن ١َٝٗ حُيٍٝ حُيحث٘ش  
(2)

ٖٓ هالٍ حإلؿَحءحص حُالُٓش ُظٜل٤ق حُؼـِ ك٢ حُٔٞحُٗخص  

حَُٜف , , ًٌُي طو٤َِ ػـِ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ُِيُٝش  حُؼخٓش ُِيُٝش ٝطلي٣ي أٓؼخٍ حُلخثيس ٝطٞك٤ي ٓؼَ

ٖٓ هالٍ اُى٣خى  حُٔٞحٍى ح٤ُٔخى٣ش ) ٣ُخىس ح٠َُحثذ ,حٍطلخع أٓؼخٍ حُطخهش ,٣ُخىس حَُّٓٞ ٝحُويٓخص 

حُؼخٓش, حٍطلخع أٓؼخٍ ٓ٘ظـخص حُوطخع حُؼخّ ( ًٌُي هلٞ ٓؼيٍ حإلٗلخم حُل٢ٌٓٞ حُٔظٔؼَ رظول٤ٞ 

٤َِ حُظٞظ٤ق حُل٢ٌٓٞ ٝح٠ُـ٢ ػ٠ِ حإلٗلخم حُؼخّ حالٓظؼٔخ١ٍ)حُيػْ ا٠ُ أهَ حُليٝى , ٝطو
3

 ) 

 اٌزصؾُؼ اٌهُىٍٍ  -2

رؼي حٗظٜخؽ ٤ٓخٓش حُظؼز٤ض حالهظٜخى١ ٣ظْ حٗظٜخؽ حُظٜل٤ق ح٢ٌِ٤ُٜ ًوطٞس الكوش رؼي إ طظزغ       

حُيٍٝ حُٔوظَٟش ٤ٓخٓخص ط٤ٜٔي٣ش ًبؿَحء هخٙ ١ٍَٟٝ هزَ إ طٔظِْ حُوَٝ, ك٤غ  ٣لَٝ 

ُ٘وي حُي٢ُٝ ٤ٓخٓخطٚ ٝاؿَحءحطٚ ٖٓ هالٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُزَحٓؾ ط٘ظٜـٜخ ك٢ حٓظـالُٜخ ُو٤ٔش ٛ٘يٝم ح

حُٔزِؾ حُٔوظَٝ ٝػ٤ِٚ كوي طٜيف ٌٛٙ حُزَحٓؾ ا٠ُ ػيس اؿَحءحص ٜٝٓ٘خ : اػخىس طو٤ٜٚ حُٔٞحٍى 

ـٔٞػش حالهظٜخى٣ش ٝاػخىس ٤ٌِ٤ٛش حُوطخع حالهظٜخى١ ك٢ اؿَحءحطٚ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحالهظٜخى٣ش , ٖٝٓ هالٍ ٓ

ٖٓ حإلؿَحءحص ٝحٓظويحّ ٤ٓخٓخص حُظٜل٤ق إلػخىس حُظٞحُٕ حالهظٜخى١ ٝطٜل٤ق حإلهظالالص ٝاػخىس 

ٌُٜٙ ٝػخىس ٓخ طٌٕٞ حُ٘ٔٞ حالهظٜخى١ حُٔٔظيحّ ًُٝي ٖٓ هالٍ كِٓش ٖٓ حإلؿَحءحص ًحص حألٓي حُط٣َٞ 

ح٤ُٔخٓخص ُٜخ ىٍٝ ٝطؤػ٤َ ػ٠ِ حٓظؼخىس حُظٞحُٕ حُلؼ٢ِ ك٢ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص ( رخالػظٔخى ػ٠ِ اػخىس 

ط٤٤ٌق ٝرَٓـش ٤ُِٜخًَ حالهظٜخى٣ش رخالػظٔخى ػ٠ِ ٜٗؾ ٓؼ٤٤ٖ ك٤ٔخ ٣وٚ ٤ٛخًَ حإلٗظخؽ .
(4)

  ,

يحه٤ِش ُِيُٝش ٝ ك٤غ كخُظٜل٤ق ح٢ٌِ٤ُٜ ٣ظزغ أكيحع ٝطـ٤َحص ٍث٤ٔ٤ش ك٢ ح٤ُٔخٓخص حُوخٛش رخألٍٓٞ حُ

طظٔلٍٞ رَحٓؾ حُظٜل٤ق ح٢ٌِ٤ُٜ ا٠ُ ػيس آ٤ُخص ٝاؿَحءحص, ٜٓ٘خ ٣ظؼِن رطز٤ؼش "حُوٜوٜش  " ططز٤ن 

                                                           
( ,بغداد , العراق , 02" مجلة الدراسات اإلستراتٌجٌة ,العدد ) سٌاسات اإلصالح االلتصاديإبراهٌم مسلم " -1

 . 6,ص 1113

" , ترجمة جعفر علً  عولمة الفمر,تأثٌر إصالحات صندوق النمد الدولً والبنن الدولًمٌشٌل شوسودر فسكً ,"  -2

 .   50,ص  1110حسٌن السودانً ,بٌت الحكمة ,بغداد,
 . 00, ص 1117الكوٌت ,  سٌاسة التثبٌت والتكٌٌف الهٌكلً ,مجلة الركن األخضر ,عبد المجٌد راشد ,   -3
 0تمٌٌمٌة ,طدراسة تحلٌلٌة  صندوق النمد الدولً ,لضٌة اإلصالح  االلتصادي والمالً ,سمٌرة ابراهٌم اٌوب,   -4

 .03-02, ص ص 1111,مركز السكندرٌة للكتاب ,سامً للطباعة , االسكندرٌة مصر , 
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آ٤ُخص حُٔٞم حُلَ حُظ٢ ػَكٜخ حُز٘ي حُي٢ُٝ ػ٠ِ اٜٗخ " ٣ُخىس ٓ٘خًٍش حُوطخع حُوخٙ ك٢ اىحٍس 

حألٗ٘طش ٝحألٍٛٞ حُظ٢ ط٤ٔطَ ػ٤ِٜخ حُلٌٞٓش. 
(1)

 -ٕ حُوٜوٜش طظٔؼَ رخألط٢ :ٝرؼزخٍس أهَٟ ا 
(2)

 

حُظو٤َِ ٖٓ كـْ حُوطخع حُؼخّ ح١ٌُ طِح٣ي كـٔٚ ٝهٜٞٛخ  ػ٠ِ حُيٍٝ حُظ٢ طظز٠٘ حألكٌخٍ  - أ

 حالٗظَح٤ًش  

 ح٠َُحثذ ٝ حُظ٠وْ ػٖ حُـٍٜٔٞ. ءطو٤َِ ػذ - ة

 حُظ٘ـ٤غ ػ٠ِ حٓظ٤ؼخد حُظٌِ٘ٞؿ٤خ حُلي٣ؼش . - د

حُظ٢ ٣ظٞؿذ ػ٠ِ حُزِيحٕ حُٔي٣٘ش إ ط٘لٌٛخ ٝطلض اَٗحف ٝرٌَ٘ ػخّ إ رَحٓؾ  حُظؼز٤ض حالهظٜخى١   

اٜٗخء حُظ٠وْ ٝح١ٌُ ريٍٝٙ ك٢ ٍٝهخرش ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ حُظ٢ طظ٠ٖٔ ٤ٓخٓخص ٗوي٣ش ٝٓخ٤ُش طٜيف 

هي ٣ئػَ ػ٠ِ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص( .
(3)

 

 

 سياسات اهجمييف االقجصادي  -اهقسى اهداٍي :

ا٠ُ أٍٝ حُؼالػ٤٘٤خص ٖٓ حُوَٕ  ٤ٓخٓخص حُظ٤٤ٌق حالهظٜخى١ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُظخ٣ٍو٤ش  هي ٣َؿغ أٓخّ    

حُؼ٣َٖ٘ , ًُٝي رؼي حٌُٔخى حٌُز٤َ ح١ٌُ طؼَٟض ُٚ أؿِذ حُيٍٝ حَُأٓٔخ٤ُش ك٤ٜ٘خ ػخٗض ٖٓ أُٓخص 

ح٣ٌُِ٘ش حُظ٢ أىص ا٠ُ ٣ُخىس حإلٗلخم ٝطيهَ حُيُٝش  ٤ٔخٓخصظٍٜٞ حُ ًخٗض حُٔزذ ك٢ حهظٜخى٣ش  , 

طلل٤ِ حُطِذ . ٝ
(4 )

 

ٝطؼي ػ٤ِٔش حُظ٤٤ٌق حالهظٜخى١ ٢ٛ حأل٤ٍٟش حُٔ٘خٓزش حُظ٢ ٣لَٟٜخ حُٜ٘يٝم ك٢ ٤ٓخٓخطٚ ػ٠ِ حُيٍٝ 

حُـٜٞى  ٖٓ هالٍ,  ٔالثٔشحُؿ٤َ  خيحٕ حُيحث٘ش ٖٓ أؿَ اٛالف أٟٝخػٜحألػ٠خء ٝحُظ٢ هي طٔخػي حُزِ

ٝحُيٍٝ حُيحث٘ش ٖٓ حؿَ ٓٔخٗيس حُيٍٝ  حُظ٢ طزٌُٜخ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص حُٔخ٤ُش حُي٤ُٝش حُٔظؼيىس حأل١َحف

حُٔي٣٘ش ٝحُوَٝؽ ٖٓ ٓل٘ظٜخ ٌٛح  ٖٓ ؿخٗذ , ٖٝٓ ؿخٗذ أهَ ٢ٛ ٤ُٔض كو٢ ٖٓ رخد ٓٔخػيس رَ 

                                                           

(, كلٌة 32" ,مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة ,العدد ) رؤٌة التصادٌة فً موضوع الخصخصةخالد طه عبد الكرٌم " -1

 . 045,ص 1101اإلدارة وااللتصاد جامعة دٌالى ,بعموبة ,العراق 

 .03ه عبد الكرٌم ,مصدر سبك ذكره , ص خالد ط -2

 خالد طه عبد الكرٌم , مصدر سبك ذكره .  -3

 . 3شعفل علً محسن عمٌر ,مصدر سبك ذكره, ص   -4
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ُ٘ظ٤ـش هِوٜخ ٝػيّ كُٜٜٞخ ػ٠ِ ٓٔظلوخطٜخ .
(1)

ٖٝٓ ٌٛح حُٔ٘ؼطق ٓٞف ٗؼَٝ ٤ٓخٓخص حُظ٤ٌق  

 حالهظٜخى١ ٝٓخ ٛٞ حُٔوٜٞى رٜخ ؟ 

 لزصبدٌ سُبسبد اٌزىُُف اال  - 1

ٜٗخ )٤ٓخٓخص حٌٗٔخ٤ٗش ٝحُظ٢ طؼَٔ رٜخ حُزِيحٕ  حألػ٠خء ػ٘يٓخ ططِذ حإلهظَحٝ ٖٓ أٝطؼَف ػ٠ِ 

حُٜ٘يٝم ُظول٤ق ػـِٛخ حُيحه٢ِ ٝحُوخٍؿ٢ ُـؼَ ٓؼَ حَُٜف ٝحهؼ٤خ , ٌُُي هي ط٠ٔٔ ٌٛٙ 

٤ٌِ٤ٛش  حإلؿَحءحص رظٜل٤ق حُٔٔخٍ حالهظٜخى١ أٝ رَحٓؾ حالٓظوَحٍ , رخإلٟخكش ا٠ُ حطوخً اٛالكخص

طلي ٖٓ طيهَ حُِٔطخص حُؼخٓش ك٢ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ (, ك٢ ك٤ٖ طؼَف أ٠٣خ  رؤٗٚ "ٓـٔٞػش ح٤ُٔخٓخص 

وٜخ حٓظـخرش ُِٜيٓخص حُيحه٤ِش ٝحُوخٍؿ٤ش حُٔلخؿجش حُظ٢ ٣ظؼَٝ ُٜخ أ١ رِي , ٤ٝحإلؿَحءحص حُظ٢ ٣ظْ ططز

حألؿَ حُٔظ٢ٓٞ ٝٛٞال  ُِ٘ٔٞ  ٣ٜيف ُظل٤ٖٔ ٟٝغ حُٔيكٞػخص ٝطو٤َِ ٗٔزش ػـِ حُٔٞحُٗش حُؼخٓش ك٢اً 

, أٓخ  ٖٓ ٗخك٤ش حإل١خٍ حُؼخّ  ُِظ٤٤ٌق  خ  ٝٓطل٤ خ  ٓل٣ٍٞ خ  ٓلٜٞٓٞٗٚ حالهظٜخى١ " ٌٛح ٖٓ ؿخٗذ ,ً

حُٔٞحٍى ٝحُظـ٤َحص ك٢ طَحًْ ػٞحَٓ حإلٗظخؽ  ٤ًٜٚٔلّٜٞ " ط٤٤ٌق أٗٔخ١ حالٓظٜالى ,ٝاػخىس طو

, ٝٛ٘خى ٓلّٜٞ أهَ ُٜخ "  ا٣ـخر٤شش ر٤ج٤ش أًؼَ ُ٘ٔٞ حُٔظٞحَٛ ك٢ ىٍؿرٜخ ُظلو٤ن ححُالُٓش ُالٓظؼخٗش 

ٓـٔٞػش ٖٓ ح٤ُٔخٓخص ٝح٤ُٔخٓخص حُوخٛش رخُظ٤٤ٌق ٝحُظ٢ طٜيف ا٠ُ ٍكغ حُطخهش حإلٗظخؿ٤ش ٝؿؼَ 

طو٤َِ حُظ٘ٞٛخص ك٢ حألٓٞحم ٝإ حُٜيف ػ٠ِ حالهظٜخى أًؼَ َٓٝٗش ,ك٤غ طؼَٔ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓخص 

٣٘خٍ ا٠ُ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓخص رخ٤ُٔخٓخص  اًحإلٗظخؿ٤ش , " حَُث٢ٔ٤ ُٜخ ٣ٌٖٔ ك٢ طل٤ٖٔ ًلخءس ٍكغ حُطخهش

طْٜٔ رخُظو٤َِ ٖٓ كيس حألُٓخص حُوخٍؿ٤ش ٝحُيحه٤ِش ٝحُظو٤َِ ٖٓ آػخٍ حُظ٠وْ ٝحالهظٜخى٣ش حُـِث٤ش"  

.ٝحهظالٍ )٤ِٓحٕ حُٔيكٞػخص (
(2) 

 أهذاف سُبسبد اٌزىُُف االلزصبدٌ  -2

ٍى كؼَ  )ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٝحُز٘ي حُي٢ُٝ(طؼي رَحٓؾ حُظ٤٤ٌق حالهظٜخى١ ُظٞأّ  ر٣َظٕٞ ٝٝىُ      

َّٜ , ٘خص حُوَٕ ح٤ُٔػ٠ِ طلخهْ حألُٓش ح٤ٌِ٤ُٜش حُظ٢ ٝحؿٜٜخ حالهظٜخى حُؼخ٢ُٔ  حَُأٓٔخ٢ُ ك٢ ٓزؼ٤٘

ٌٜٙ حُزَحٓؾ  ٢ٛ ك٤ِٜش ُظلخػَ ػيس ػٞحَٓ ٓل٤ِش ٝى٤ُٝش ٝػ٤ِٚ إ ٌٛٙ حُزَحٓؾ ُٜخ أٛيحف ٝهي ك

                                                           

 . 145- 144د. نور الدٌن حامد ,مصدر سبك ذكره,ص ص    -1
ختارة )مصر المغرب تحلٌل سٌاسات التكٌٌف الهٌكلً فً بلدان عربٌة مإٌمان عبد الكاظم جبار ,سحر عباس , -2

  018بحث منشور جامعة كربالء ,كلٌة اإلدارة وااللتصاد ,ص (
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طوظِق ٌٛٙ حألٛيحف رلٔذ حُٔيحٍّ حالهظٜخى٣ش, ًٌُٝي رلٔذ حُيٍٝ ٝرخهظالف ١زوخطٜخ َٝٗحثلٜخ 

 -حالؿظٔخػ٤ش ٝحالهظٜخى٣ش ٝر٘خءح  ػ٤ِٚ ك٤ٔخ ٢ِ٣ ٓٞؿِ ُظِي حألٛيحف :
(1) 

 اللزصبدٌ رؾمُك إٌّى ا -1

حُزِاااااايحٕ حُاااااايٍٝ حُ٘لط٤ااااااش ٝحُاااااازؼٞ ٓااااااٖ كاااااا٢ حُٔاااااازؼ٤٘٤خص ٓااااااٖ حُواااااإَ حُؼ٘اااااا٣َٖ ٗااااااٜيص     

كااااا٢ ٗااااا١َٝ حُظزاااااخىٍ حُظـاااااخٍس  خ  راااااخإلىحء حالهظٜاااااخى١ ك٤اااااغ ٗاااااظؾ ػ٘اااااٚ طلٔااااا٤٘ ح  حُ٘خ٤ٓاااااش ٗٔاااااٞ

اُاااااا٠ طِح٣ااااااي أٓااااااؼخٍ حُٔااااااٞحى حأل٤ُٝااااااش كاااااا٢ ٓـااااااخٍ حُطخهااااااش ٝ  ىٟأحُوخٍؿ٤ااااااش , ٝٛااااااٌح راااااايٍٝٙ 

كااااا٢ ٓؼااااايالص حُ٘اااااخطؾ   خ  ر٘اااااخءح  ػِااااا٠ ًُاااااي كواااااي ػَكاااااض طِاااااي حُلظاااااَس طلاااااٞالص ؿي٣ااااايس ٝحٍطلخػااااا

حُ٘خ٤ٓاااااش  هاااااالٍ ٓ٘ظٜاااااق حُوااااإَ حُؼ٘ااااا٣َٖ رخٓاااااظؼ٘خء حُو٤ِاااااَ  زِااااايحٕحُٔلِااااا٢ حإلؿٔاااااخ٢ُ كااااا٢ حُ

ٝى٣اااااش ٓٞحٍىٛاااااخ حُٔل٤ِاااااش ٓاااااٖ حُااااايٍٝ  , ٝكااااا٢ كو٤واااااش حألٓاااااَ إ ٛاااااٌٙ حُااااايٍٝ هاااااي طـخِٛاااااض ٓلي

اُاااااا٠ حإلهظااااااَحٝ اُاااااا٠ حإلهظااااااَحٝ حُوااااااخٍؿ٢ ُظ٣ٞٔااااااَ  حُِـااااااٞءاُاااااا٠ رٔاااااازذ ٛااااااٌٙ حألٓااااااٍٞ 

هظٜاااااخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤اااااش ٌُاااااٖ كااااا٢ رؼاااااٞ حألك٤اااااخٕ ُاااااْ طٌاااااٖ طِاااااي ححُظٞٓاااااؼخص كااااا٢ ٓ٘اااااخ٣ٍغ 

اُاااااا٠  ك٤ااااااخٕ كاااااا٢ ًؼ٤ااااااَ ٓااااااٖ ح٥, ٝهااااااي أىص  حُٔ٘ااااااخ٣ٍغ حُٔوظِلااااااش ؿ٤ااااااَ ٓـي٣ااااااش حهظٜااااااخى٣خ  

يحٕ حُ٘خ٤ٓااااااش ٓااااااٖ ٗخك٤ااااااش حُظواااااايّ ٝحُظٞٓااااااغ حالهظٜااااااخى١ ٓ٘ااااااخًَ ٗااااااٌِض ػخثوااااااخ  أٓااااااخّ حُزِاااااا

 .ُِؼي٣ي ٜٓ٘خ ٝرخُظخ٢ُ كيٝع أُٓش ٓخ٤ُش ًز٤َس 

 اٌؾذ ِٓ اٌزضخُ  -2

ًخٕ ٓززٚ ٛٞ ٗٔٞ اً ( ,  stag-fIation( أُٓش حُظ٠وْ حًَُٞى١ ) 1981ٜٗي حُؼخُْ هالٍ حُٔيس )

 حُزِيحٕ ك٢ حُؼخُْ رٌَ٘ ػخّػَٝ حُ٘وٞى رٔٔظٟٞ ٣ِ٣ي ػ٠ِ حُ٘خطؾ حُو٢ٓٞ حُلو٤و٢ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ 

ٕ هخٓض حأله٤َس رخٗظٜخؽ ٤ٓخٓخص ط٣َٞٔ ػـِ حُٔٞحُٗش رخإلٛيحٍ أٝحُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش رٌَ٘ هخٙ رؼي 

 ك٢ٕ ٤ٓخٓخص حُظ٤٤ٌق حالهظٜخى١ طَٟ أـي٣خص حُ٘ظ٣َش ح٣ٌُِ٘ش , ك٢ ك٤ٖ حُ٘وي١ رخالػظٔخى ػ٠ِ أر

ال طظٔظغ اً أك٠َ ٖٓ حُظ٣َٞٔ رخُؼـِ , حإلهَحٝ حُيحه٢ِ أٝ حُوخٍؿ٢ ػٖ ٣َ١ن ٍكغ ٓؼَ حُلخثيس 

حُيٍٝ حُ٘خ٤ٓش رَٔٝٗش أؿِٜطٜخ حإلٗظخؿ٤ش , ٝإ حإلؿَحءحص  حُظ٢ ط٣ِي ٖٓ حإلٛيحٍ حُ٘وي١ ٓٞف ٣ئى١ 

ا٠ُ كيٝع ط٠وْ , ر٤٘ٔخ طؼَٔ ٤ٓخٓش طول٤ٞ حُظ٠وْ ا٠ُ حُظو٤َِ ٖٓ كيطٚ ٖٓ هالٍ ٍكغ أٓؼخٍ 

 .حُٔظيحُٝش ٌٝٛح ٣ٔخْٛ ٣ٝؼخُؾ كخالص حُظ٠وْ حُلخثيس حُٔل٤ِش ػ٠ِ طو٤َِ كـْ ٝٓخثَ حُيكغ 

 
                                                           

  -:ٌنظرللمزٌد حول سٌاسات التكٌٌف االلتصادي , -1
 www.undp.org -, متاح على الرابط التالً :70( ص 1111تمرٌر التنمٌة اإلنسانٌة فً المنطمة العربٌة لعام ) -

,ص ص 0عبد الحسٌن وادي عطٌة , "االلتصادٌات النامٌة أزمات وحلول "  مكتبة الشروق ,عمان , األردن ,ط -

44-043 

http://www.undp.org/
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 رؾسُٓ وفبءح اسزخذاَ اٌّىارد االلزصبدَخ  - 3

ك٢  خ  ُوي ٝحؿٜض حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٝهٜٞٛخ  حُظ٢ ١زوض رَحٓؾ ٤ٓٝخٓخص حُظ٤٤ٌق حالهظٜخى١ ٗوٜ

حُٔٞحٍى حالهظٜخى٣ش حُٔل٤ِش  ٝهٜٞٛخ  ٍأّ حُٔخٍ ٝ ٣َٝؿغ ًُي ا٠ُ ػيّ حالٓظوَحٍ حالهظٜخى١ 

حُيحه٢ِ ٝحُوخٍؿ٢ ٌُٜٙ حُزِيحٕ , ًٌُي اٗولخٝ ك٢ ٓٔظ٣ٞخص حٌُلخءس حإلٗظخؿ٤ش ٝكَ٘ ٝطؼؼَ ح٤ُٔخٓخص 

٤خًِٜخ حالهظٜخى٣ش ٝٛيٍ حُظ٣ٞٔ٘ش حُٔظزؼش ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٓٔخ أىٟ ا٠ُ كَم ًز٤َ ك٢ رؼٞ ٛ

ٕ طٔظَٔ ٌٛٙ حُزِيحٕ رظطز٤ن ٌٛٙ أأٛزق ٖٓ حُٜؼذ  كويك٢ حُٔخٍ حُؼخّ ٝحُٔٞحٍى حالهظٜخى٣ش ,

 -ح٤ُٔخٓخص ُٔزز٤ٖ :

"ط٘خ٢ٓ حُي٣ٔوَح٤١ش ٝحُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝٗ٘خ١ ٓئٓٔخص حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ , ٝطَحؿغ حُ٘ظْ ح٤ُُٞٔ٘ش  -أ

 حُؼ٣ٌَٔش .

 ٠ طٞك٤َ ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ ُالٓظَٔحٍ رٌٜٙ ح٤ُٔخٓخص ٝحُٜ٘ؾ " .ػيّ هيٍس ٌٛٙ حُزِيحٕ ػِ -:ة

 حُوَٝٝ حالٓظؼٔخ٣ٍشٖٓ ٗخك٤ش ٌٛٙ حَُٔكِش ر٘يٍس ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ ٖٓ ؿخٗذ حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش  ط٤ِٔص -ؽ

, ٝرخُٔوخرَ أٓخّ ٌٛٙ حُ٘يٍس ٝؿذ طلو٤ن حالٓظويحّ حألٓؼَ ٌُٜٙ حُٔٞحٍى ٖٓ هالٍ  ؿ٘ز٤ش حُٔزخَٗسحأل

  -ٓٔخ٣ٍٖ:

 ٓٔخٍ ىحه٢ِ ٣ظؼِن رخٓظوَحٍ حُيُٝش ٖٓ حُ٘خك٤ش حالهظٜخى٣ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش  . -:اٌّسبر األوي 

ٓٔخٍ هخٍؿ٢ ٣ظؼِن ر٠ٔخٕ ٓويٍس حُزِي رخالُظِحّ  رٔيحى حُظِحٓخطٚ أٓخّ حُز٘ٞى  -: اٌّسبر اٌضبٍٔ

حألؿ٘ز٤ش حُيحث٘ش .
(1 )

خ كٍٞ كو٤وش ٓلخىٛن ر٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ ٝر٘خءح  ػ٠ِ ٓخ طويّ ٣ٞؿي ٛ٘خى ٍر٢ ٝط٤ٔ٘  

ش أهَٟ رَ ٝكوخ  ١َُٜٝ٘خ كَٜح  ر١َٝ٘ ٓ٘ظٔ خ  حُٔ٘ظٔظ٤ٖ ال طٔ٘ق هَٟٝ خط٤ٖٕ ٛأٌٖٔ ك٢ ٣ك٤غ 

ٕ حُز٘ي حُي٢ُٝ ال ٣ويّ هَٝ أٝ ٓٔخػيس ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خى اٍطزخ١ ٖٓ هزَ حُيُٝش حُٔوظَٝ ٓغ اكيٟ أٝ

٢ٌِ٤ُٜ ٌُٜٙ حُيٍٝ ,ٝػ٤ِٚ رَحٓؾ ٛ٘يٝم حُ٘وي حُي٢ُٝ ٖٓ ك٤غ حالٓظوَحٍ حالهظٜخى١ ٝحإلٛالف ح

ُزَحٓؾ حُظ٤٤ٌق حالهظٜخى١ ٝكوخ  ُٜ٘يٝم حُ٘وي ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ ػ٠ِ اٜٗخ  ٗخٓال   خ  ٗٔظ٘ظؾ ٓٔخ ٓزن ٓلٜٞٓ

) ٓـٔٞػش أٝ كِٓش ٤ٓخٓخص ٝاؿَحءحص ١َٝ٘ٓش ٖٓ هزَ ٓئٓٔخص ر٣َظٕٞ ٝٝىُ حُٔظٔؼِش  -:

هظٜخى ك٢ كخُش طٞحُٕ ٝحٓظوَحٍ ٟٝٝغ رٜ٘يٝم حُ٘وي ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ حُظ٢ هي ٣ٌٕٞ ٛيكٜخ ٟٝغ حال

                                                           

, كلٌة برامج التكٌٌف االلتصادي وفك المنظمات الدولٌة وأثارها على الدول النامٌة ٌوسف عبد العزٌز محمود , -1

تشرٌن للدراسات والبحوث العلمٌة ,سلسلة العلوم االلتصادٌة والمانونٌة , مجلد االلتصاد جامعة تشرٌن ,مجلة جامعة 

 . 64, مصدر, ص  1114,( , 01( ,العدد )16)
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كٍِٞ ُإلهظالالص حُٔخ٤ُش ٝحُؼـُٞحص حالهظٜخى٣ش ٝحُ٘وي٣ش ٝطلو٤ن ٓٔظ٣ٞخص حُ٘ٔٞ ٖٓ أؿَ اؿَحء 

 طؼي٣الص ػ٠ِ ر٠٘ حالهظٜخى ح٢٘١ُٞ .  

 

  اٌفصً خالصخ

طؼظزَ حألكيحع ر٤ٖ حُلَر٤ٖ حُؼخ٤ُٔظ٤ٖ ٝٓخ طالٛخ ٖٓ طؼؼَحص ك٢ حُٔخكش حُي٤ُٝش , ُٜخ طؤػ٤َحص ػ٠ِ 

حُٔـظٔغ حُي٢ُٝ,  ك٤غ أٛزق رلخؿش ٓخٓش إل٣ـخى ٗظخّ ؿي٣ي ٝرلخؿش ُٔئٓٔخص ى٤ُٝش ٓظؼيىس 

ٕ حأل١َحف ,ٝٓخ طٔوٞ ػٖ طِي حألكيحع حٓظليحع ٓئٓٔظ٤ٖ ى٤ُٝظ٤ٖ ٝحُظ٢ ػَكخ رٔئٓٔخص ر٣َظٞ

ٝٝىُ حُٔظٔؼِش رخُٜ٘يٝم ٝحُز٘ي حُي٤٤ُٖٝ حُظٞأّ ,ٝحُظ٢ ًخٗض ٜٓٔظٜٔخ اػٔخٍ ٓخ ىَٓطٚ حُلَد 

ٝٓٔخػيس حُزِيحٕ حُ٘خ٤ٓش ٝحُٔظ٠ٍَس ٖٓ حُلَٝد ٝحُظ٢ طلظخؽ ُإلػٔخٍ, ٝحُزِيحٕ حُظ٢ طؼخ٢ٗ ٖٓ ػـِ 

ذ , ٖٓ ٗخؿٖٓ ٝ ػٌٞٓخص ك٢ ٗظٜٔخ حُٔخ٤ُش ٝحالهظٜخى٣ش ٝاهظالالص ك٢ ٤ٛخًِٜخ حالهظٜخى٣ش  ٌٛح 

ذ أهَ إ ٌٛٙ ح٤ُٔخٓخص هي طؼَٔ ٝكن ٤ٌِ٤ٛش  ٝأ٣يُٞؿ٤ش هخٛش ٖٓ هالٍ ١َٝٗ ٓؼ٤٘ش  ٝكِٓش ؿخٗ

اؿَحءحص  ٜٓ٘خ اٛالك٤ش  ٜٝٓ٘خ طؼز٤ض حهظٜخى١ ٤ٓٝخٓخص ط٤٤ٌق ٢ٌِ٤ٛ , ك٤غ أٛزلض طِي 

ؼزش , كال ح٤ُٔخٓخص هي طو٠غ ُٜخ أ١ ىُٝش ٓويٓش ػ٠ِ هَٝ كظ٠ ٝإ ًخٗض ٌٛٙ ح٤ُٔخٓخص طو٘ل٤ش ٝٛ

٣ٞؿي أٓخّ طِي حُيٍٝ حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ ٓؼٞٗش ال٤ٓٔخ حُ٘خ٤ٓش ٜٓ٘خ , اال حإلُظـخء ٌُٜٙ ح٤ُٔخٓخص ٝططز٤وٜخ 

إل٣ـخى كٍِٞ ٝٓٔخػيس ٌٛٙ حُٔئٓٔخص ُلَ ٌِٓ٘ش ٟخثوظٜخ حُٔخ٤ُش ال٤ٓٔخ حُي٣ٕٞ حُوخٍؿ٤ش ٝاٛالف 

 ػظزش حإلهظالالص ح٤ٌِ٤ُٜش ك٢ ٝحهغ ٌٛٙ حُزِيحٕ .



 الثانيالفصل 

 

  

 

 
 

 امقروض امخارجية امدومية )امىفهوم ، امحجه، امهيكل، 
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 امىبحث األول
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 امفصل امثاني 

يكل، امىؤشرات، هفهوم ، امحجه، امىامقروض امخارجية امدومية )ام

 وامحنول امدومية مىعامجتها(

رؼب٢ٗ ٖٓ ُز٢ ثقبٕخ اُلٍٝ اُؼبُْ ، اُقبهع٤خ ٝاؽلح ٖٓ ف٤بهاد اُز٣َٞٔ ُغ٤ٔغ كٍٝ رٔضَ اُووٝٗ 

٠ُ اُغٜبد اُلائ٘خ و اُز٢ رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب ، ٓٔب ٣لكؼٜب ئ٠ُ اُِغٞء ئٌِْٝٓخ اُلو ٤ٌِ٤خألٍجبة ٛ خْٓبًَ اهزٖبك٣

ٛج٤ؼخ ٝٗٞع ٝثبُطجغ رقزِق رِي أُٖبكه ٖٓ ؽ٤ش رغبه٣خ أّ ُطِت ٖٓبكه ر٣َٞٔ ٓقزِلخ ٍٞاء فبٕخ 

َبػلاد ، ِووٝٗ ٝأُُٝؾبعخ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ُّوٝٛ رِي اُغٜبد ، ٗ اُقبهع٢ ٝاُن١ ٣ؾون كائٔبً اُوو

ػجبء أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ك٢ أُل٤ٗٞ٣خ. ُٝـوٗ اُٞهٞف ٝا٠ُ اُؾٍِٞ ُزقل٤ق ػٖ أ

ٍٝٞف . ٠ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ د ئغأػ٠ِ ٛج٤ؼخ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ٝٓإّواد ٓغ ٗٔبمط ُجِلإ ٗب٤ٓخ ُ

  -: ٗز٘بٍٝ ك٢ ٛنا اُلَٖ صالس ٓجبؽش

 ٓب٤ٛخ اُووٝٗ اُقبهع٤خ اُل٤ُٝخ  -:أُجؾـش األٍٝ 

 اُجواى٣َ ٝأُإٍَبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ .  -أُجؾـش اُضبٗـ٢ :

 ٖٓو ٝأُإٍَبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ.   -أُجؾش اُضبُـش:
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 انًجحش األول

 يبهُخ انمروع انخبرجُخ انذونُخ 

 -: ذـــرًهُ 

ٝاُ٘بّئخ  اُ٘ب٤ٓخ  كػْ اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ ك٢ اُلٍٝ ك٢  ٝؽبٍْ  ُِٔإٍَبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ كٝه ْٜٓ ٝثبهى

ٖٓ فالٍ رول٣ْ أَُبػلاد أُب٤ُخ ػ٠ِ ٤ٛئخ هوٝٗ رزواٝػ ث٤ٖ ٣ِٞٛخ ٝٓزٍٞطخ األعَ ٝه٤ٖوح األعَ 

ٜٓ٘ب ُلػْ اُزؼ٤ِْ ٖٝٓ ؽ٤ش ّوٜٝٛب ٝٓلرٜب ٝكزوح ٍلاكٛب , ٜٓ٘ب إلػبكح رؼ٤ٔو ثؼ٘ ا٤ُٜبًَ اُوطبػبد 

لإ , ٝرزلبٝد اُجِلإ أَُزل٤لح ٖٓ ٝاُؾل ٖٓ َٓز٣ٞبد اُجطبُخ ٝاُٜ٘ٞٗ ثٞاهغ اهزٖبك َٓزلاّ ُزِي اُجِ

رجؼبً ُولهرٜب االهزٖبك٣خ ك٢ اُزَل٣ل ألَٕ ٍَبد أُب٤ُخ أُزؼلكح األٛواف أَُبػلاد ٝاُووٝٗ ٖٓ أُإ

, اُووٝٗ ٝكٞائلٛب , كبُٔؼوٝف ك٢ ػَٔ أُإٍَبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ ٝٙؾ٘ب رو٤٤ْ ١ٍٞ٘ ُِغٜخ أَُزل٤لح 

ٝر٘بٍٝ ٛنا اُلَٖ كُٝز٤ٖ اػزٔلد ك٢ ٤َٓورٜٔب اُز٣ٞٔ٘خ  اُلػْ أُب٢ُ ,ؽز٠ ٗزٌٖٔ ٖٓ رول٣ْ أ١ ٗٞع ٖٓ 

 ػ٠ِ اُووٝٗ ٝاَُ٘لاد اُز٢ رولٜٓب رِي أُإٍَبد أُب٤ُخ .

 انًفهىو  ٝالً:أ

ّ اُؼبُْ ٍٞاء أًبٗذ كٍٝ ٓزولٓخ أرؼل أُل٤ٗٞ٣خ اُؼب٤ُٔخ ٝاؽلح ٖٓ أثوى أُْبًَ االهزٖبك٣خ اُز٢ رٞاعٚ 

ئ٠ُ اُ٘برظ اُو٢ٓٞ اإلعٔب٢ُ ٝرٔضَ ا٤ُبثبٕ أُورجخ األ٠ُٝ ػب٤ُٔبً ػ٠ِ ٕؼ٤ل َٗجخ اُل٣ٕٞ اُؾ٤ٌٓٞخ ٗب٤ٓخ ,

( صْ ئ٣طب٤ُب ك٢ أُوًي  2025( ػبّ ) 264ٖٓ أُزٞهغ ئٕ رَٖ ئ٠ُ ) 2019ٝ )  ( ػبّ )238ثَ٘جخ )

ً ٝثؼلٛب اُٞال٣بد أُزؾلح ثؾغْ ٓل٤ٗٞ٣خ ؽ٤ٌٓٞخ رجِؾ )  رو٤ُٕٞ كٝاله , ٝٛٞ ٓب  ( 26.55اُضبُش ػب٤ُٔب

% ( ػبّ ) 137( ٖٓ اُ٘برظ اُو٢ٓٞ اإلعٔب٢ُ األٓو٢ٌ٣ ٖٝٓ أُزٞهغ ئٕ ٣َٖ ئ٠ُ َٗجخ )  ٣108ؼبكٍ ) 

2025  )
(1)

٣قزِق ًض٤واً ػٖ أىٓبد ػ٠ِ ٕؼ٤ل اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ كإ ٌِْٓخ أُل٤ٗٞ٣خ ٝٝاهؼٜب اُؾب٢ُ , ٝ

َ ر٘ب٢ٓ أُْبًَ اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ الهزٖبكاد ٛنٙ اُلٍٝ ثٌَْ ػبّ ظأُل٤ٗٞ٣خ ك٢ اَُبثن ك٢ 

( ئ٠ُ اُٖؼجخ  ( Soft Loanٝأُ٘قلٚخ اُلفَ ثٌَْ فبٓ , ثؼل رـ٤و ٤ٌَٛ أُل٤ٗٞ٣خ ٖٓ اَُِٜخ 

(Hard Loan    ئ٠ُ عبٗت ٍٞء ئكاهح أُل٤ٗٞ٣خ , ) رؼوف أُل٤ٗٞ٣خ اُؼب٤ُٔخ ثٞٙؼٜب اُؾب٢ُ ؽز٠ ُْٝ ,

ؼ٤٘٤بد ٖٓ اُووٕ اُؼْو٣ٖ ؽ٤ش ًبٗذ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ُِلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ه٤ِِخ ٝٓضِذ ثبُلهعخ ك٢ كزوح اَُج

األ٠ُٝ )ظبٛوح ه٤ٍٔخ ( , ئم ًبٕ ك٢ مُي اُٞهذ أؿِت اُلائ٤ٖ٘ ٖٓ ٓإٍَبد ثو٣زٕٞ ٝٝكى , ٝك٢ مُي 

                                                           
1-National debt – statistic aad Facts :at :www// statistic .com /topics/836/national-debt/     



انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

65 

٤ٌَٛٝ هح كٞائل ٓ٘قلٚخ أ١ ٓ٘ؼ ثٖلخ آز٤بى٣خ ,ٖٝٓ صْ ثؼل رِي اُلزوح هل رـ٤و ؽغْ ًبٗذ اُؾ٤ٖ 

ً اُووٝٗ اُقبهع٤خ كْٜلد رٍٞؼ ً ُؾبعخ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ُِْٔبه٣غ  ب ك٢ ؽغٜٔب ٖٓ عٞاٗت ػل٣لح رجؼب

اإلٗزبع٤خ اُز٢ رزطِت اٍز٤واك ٖٓ اَُِغ اُوأٍٔب٤ُخ ٝا٤ٍُٞطخ.
(1 )

 

رٖ٘ق ئ٠ُ) هوٝٗ ٕ َٗزؼوٗ أٗٞاع اُووٝٗ اُقبهع٤خ , كٖٔ ٗبؽ٤خ اُزو٤َْ أ٣غت  ٚٝػ٤ِ

ؿ٤و ه٤ٍٔخ( كجبَُ٘جخ ُِووٝٗ اُو٤ٍٔخ ك٢ٜ ص٘بئ٤خ أٝ ٓزؼلكح األٛواف ,أٓب ه٤ٍٔخ ( ٝأفوٟ ) فبٕخ 

اُووٝٗ اُض٘بئ٤خ ك٢ٜ اُووٝٗ اُز٢ ٣زْ االرلبم ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ؽٌٞٓخ ثِل٣ٖ ٣ٔضِٕٞ ٛوك٢ اُزؼبهل ٝاالرلبم 

الٍ , أٓب ٖٓ ٗبؽ٤خ اُووٝٗ اُض٘بئ٤خ أٝ أُزؼلكح األٛواف ك٢ٜ اُووٝٗ اُز٢ ٣زْ اُزلبٝٗ ػ٤ِٜب ٖٓ ف

اُجِل أُوزوٗ أٝ أؽلٟ اُغٜبد أَُإُٝخ ػٖ مُي ٝأًُِٞخ ثٜٔٔخ ٓغ أُإٍَبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ أُزؼلكح 

( أٝ أُإٍَبد اإله٤ٔ٤ِخ ٝاُز٢ رزٔضَ )ثٖ٘لٝم اُ٘ول اُؼوث٢ I.M.F(ٝ )W.B) األٛواف ٝأُزٔضِخ ة

٤ٗٝخ , ٝهل رْ ئْٗبئٜب ٖٓ هجَ ٢ٛ ٓإٍَبد رؼبٝٝاُج٘ي األكو٣و٢ ُِز٤ٔ٘خ , ٝاُج٘ي ا١ٞ٤ٍ٥ ُِز٤ٔ٘خ ( 

ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلٍٝ ك٢ ٓ٘طوخ ٓؼ٤٘خ ٜٝٓٔزٜب ٓ٘ن اإلْٗبء رول٣ْ اُووٝٗ ُِجِلإ أُزأصوح ٝاُز٢ رَْٔ 

 األعَاألػٚبء ٝؿ٤و األػٚبء ك٢ أُ٘طوخ , ٝرؼل ٛنٙ أُإٍَبد ثٔضبثخ ٍٞم ئهواٗ ه٢ٍٔ ٣َٞٛ 

ثبُووٝٗ اَُِٜخ ( ئما ٓب هٞهٗذ ثبُووٝٗ  ٣ٝطِن ػ٠ِ ٛنٙ اُووٝٗ أُولٓخ ٖٓ هجَ ٛنٙ أُإٍَبد )

اُزغبه٣خ .
(2)

ٜٗب ) ئعواء ر٣َٞٔ هبئْ ػ٠ِ اُل٣ٖ ث٤ٖ ٓإٍَخ ٓب أ,ؽ٤ش رؼوف اُووٝٗ اُزغبه٣خ ػ٠ِ  

رغبه٣خ ٝأفوٟ ٓب٤ُخ , ٓضَ اُج٘ٞى ٝثؾَت ّوٝٛ ٓؼ٤٘خ , ؽ٤ش رِغأ أُإٍَبد ٝاُْوًبد ُِووٝٗ 

٤خ أػٔبُٜب ُٝز٣َٞٔ اُ٘لوبد اُوأٍٔب٤ُخ اُوئ٤َ٤خ أٝ رـط٤خ اُزغبه٣خ ػبكح ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ٤ٍُٞخ ٓب٤ُخ ُز٘ٔ

اُزٌب٤ُق اُزْـ٤ِ٤خ اُز٢ هل رٌٕٞ اُْوًخ هبكهح ػ٠ِ رؾِٜٔب ٓضَ ككغ َٓزؾوبد اُؼب٤ِٖٓ ّٝواء أُؼلاد 

 .ٝاألعٜيح اُٚوٝه٣خ , ٣ٝزْ رَل٣ل ٛنا اُووٗ ٖٓ فالٍ األهثبػ اُلبئٚخ ُِْوًخ

ثبُووٝٗ ه٤ٖوح ) اُووٝٗ ٓب ث٤ٖ ّٜو ٝاؽل , ُٜٝنا هل ر٠َٔ ٛنٙ اُووٝٗاَُلاك ُٜنٙ ٓلح رزواٝػ  ٝهل

( . Short  Term loan)  (األعَ
(3)

ٗ اُقبٕخ اُو٤ٍٔخ , أٓب ك٤ٔب ٣قٔ , ٛنا ك٤ٔب ٣قٔ اُووٝ

ٜب ) اُْوًبد اٌُج٤وح أُٖلهح َُِِغ اُقبٕخ ثبُجِل أٗؿ٤و اُو٤ٍٔخ ( كول رؼوف ػ٠ِ )اُووٝٗ اُقبٕخ 

ؽٖواً ؽ٤ش رزغبٝى أٍؼبه  برو٤ل اُجِل أُبٗؼ ُِووٝٗ ثبُْواء ٜٓ٘أُوزوٗ ٝئٕ ٤ٓيح ٛنٙ اُووٝٗ 

                                                           

 5001-5891ُٔل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُجؼ٘ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ٝكٝهٛب ك٢ ٕ٘غ اُوواه ا٤َُب٢ٍ ُِٔلح ) اك.ٛٚ ٣ٌٞٗ ؽٔبك١ ,  -1

 .51,ٓوًي اُلهاٍبد اإله٤ٔ٤ِخ , ثؾش ْٓ٘ٞه , ٓ   -

, 5891ٕجؾ٢ ربكهً هو٣ٖٚ ٝٓؾٔٞك ٣ٌٞٗ , ٓولٓخ ك٢ االهزٖبك , ث٤وٝد كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ ُِطجبػخ ٝاُْ٘و ,  -2

 ٓ158. 

 https://www.meemapps.com-اُووٝٗ اُزغبه٣خ , ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : -3

https://www.meemapps.com/


انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

66 

اُٖبكهاد األٍؼبه اُؼب٤ُٔخ , ٛنا ٝهل رٌٕٞ ٛنٙ اُووٝٗ ٓٚٔٞٗخ ٖٓ هجَ اُؾٌٞٓخ .
(1)

ٝ أٓب ك٤ٔب ٣قٔ  

خ ك٢ٜ ر٤َٜالد ٖٓ هجَ أُٖبهف ٝاُز٢ رٞكوٛب ثؼ٘ اُج٘ٞى األع٘ج٤خ ٓغ اُووٝٗ ٖٓ اُج٘ٞى اُزغبه٣

رؾ٤َٖ اُلٞائل ٜٓ٘ب , ٛنا ٖٝٓ عبٗت ئٗٚ ٓب ٤ٔ٣ي أُٖبكه اُو٤ٍٔخ ػٖ اُقبٕخ ٛٞ ّوٝٛ اإلهواٗ 

ا٤َُٔوح ٖٓ ؽ٤ش أُلح ٝاالٍزؾوبم  ٝرٌٕٞ أٍؼبه اُلبئلح ك٤ٜب ٓ٘قلٚخ , أٓب اُقبٕخ ك٢ٜ ػٌٌ مُي ال 

.ِي اُْوٝٛ رطجن ثٜب ر
(2)

 

هوٝٗ ػ٠ِ ٝأ٣ٚبً ُِووٝٗ اُقبهع٤خ رو٤َْ ٝأٗٞاع أفوٟ رزلهط ٖٓ ؽ٤ش إُٔٚٔٞ , ٝهل ر٘وَْ  

ْٓوٝػبد ُز٣َٞٔ أٗٞاع ٓؼ٤٘خ ٖٓ أُْبه٣غ  ,ٝأفوٟ هوٝٗ ر٣َٞٔ ٕوف , ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ الف٤به أٓبّ 

ؾَت ّوٝٛ اُؼول ٝأُٞهغ ث٤ْٜ٘ .ثٝٛنا ٣غو١ أُوزوٗ ُِزٖوف ثٜب 
(3)

ٛ٘بى ٕٞه ئٕ , ٖٝٓ أُالؽع  

٤ٍِٝخ ٓٚبكخ ئ٠ُ اُووٝٗ , ثبػزجبهٛب ػل٣لح ُٔ٘ؼ أَُبػلاد ٝاُووٝٗ ك٢ أُغزٔؼبد اُل٤ُٝخ 

أُل٤ٗٞ٣خ , ٝٛنا  خغ اُقوٝط ٖٓ كٝآئٜٗب ُْ رَزطئم ٝفٖٕٞبً ئٕ اٌُض٤و ٖٓ اُجِلإ هل ُغأد ُِووٝٗ 

ثَجت اُظوٝف اُقبٕخ ثبُجِل ٝاُؼٞآَ االهزٖبك٣خ , ٖٝٓ رِي أُ٘ؼ ٝأَُبػلاد اُض٘بئ٤خ ٜٓ٘ب ٓبػوكذ 

ٝكن ّوٝٛ ٛنٙ أُ٘ؼ ػ٠ِ ثٜب ًٝبُخ اُز٤ٔ٘خ األٓو٤ٌ٣خ اُل٤ُٝخ اُز٢ رولّ ٓ٘ؼ فبٕخ ُِجِلإ أُزؼضوح 

ً فبٕ اً ٝأَُبػلاد ٝاُز٢ رٚغ ئٛبه بٍبد ٓزلن ػ٤ِٜب ٖٓ اُطوك٤ٖ ُٔٞاعٜخ ٝٝٙغ َُِٔبػلح ٝكن ٤ٍ ب

ؽٍِٞ ُجؼ٘ اُٖؼٞثبد ك٢ رِي اُجِلإ .
(4)

 

ٕ رزؾِٜٔب اُغٜخ أُل٣٘خ ٢ٛ " أع٤خ اُز٢ رزورت ػ٠ِ اُووٝٗ ٣ٝغت ٖٝٓ ٖٙٔ األػجبء اُقبه

٣غت ئٕ ٓلكٞػبد فلٓخ اُل٣ٖ ) اُوَٜ ىائل اُلٞائل ( " ٝػ٤ِٚ كإ أ١ ئرلبه٤خ رجوّ ٖٓ أعَ اإلهزواٗ 

ٖٚٔ ث٘ٞك ّٝوٝٛ رٌٖٔ ك٢ صالس ٗوبٛ ًٔب اُزب٢ُ رز
(5)

 :- 

 ٓلح أَُبػ . 

 ٓلح االٍزؾوبم. 

                                                           

 57 ػوكبٕ رو٢ اُؾ٢َ٘, ٖٓله ٍجن مًوٙ ,ٓ -1

ػ٢ِ رٞك٤ن اُٖبكم ٝآفوٕٝ , ٤ٍبٍخ ٝئكاهح اُل٣ٖ اُؼبّ ك٢ اُجِلإ اُؼوث٤خ , أثٞ ظج٢ , ّوًخ أثٞ ظج٢  ُِطجبػخ ٝاُْ٘و  -2

 ,5889- ٓ555 . 

ك.ػط٤خ ك٤بٗ , ٍٞم األٝهام أُب٤ُخ ك٢ ٤ٓيإ اُلوٚ اإلٍال٢ٓ , كاه اُْ٘و ُِغبٓؼبد , ٓزبػ ْٝٓ٘ٞه ػ٠ِ أُٞهغ  -3

 www.Neelfurat.com -األر٢ :

 

ك.ا٤َُل ػط٤خ ػجل اُٞاؽل , ٓجبكب ٝاهزٖبك٣بد أُب٤ُخ اُؼبٓخ , كهاٍخ ٓوبهٗخ ثبُلٌو اإلٍال٢ٓ , كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ ,  -4

 . 861, ٓ  5000اُوبٛوح , 

,ٓغِخ اإلكاهح  -ٕجبػ ٓغ٤ل اُؼج٤ل١ , اُووٝٗ اُقبهع٤خ ْٝٓبًَ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ اىائٜب ) اُلٍٝ اُؼوث٤خ ؽبُخ كها٤ٍخ  -5

 . 1, ٓ  5001,  -15ٝاالهزٖبك ,عبٓؼخ أَُزٖ٘و٣خ , اُؼلك )

http://www.neelfurat.com/
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 ٍؼو اُلبئلح .  

-ٓؾٞه٣ٖ :ػ٠ِ ّوٝٛ اُووٝٗ اُقبهع٤خ كول ر٘وَْ أٓب ٖٓ ٗبؽ٤خ 
(1)

 

 ( Soft Loancsلروع يُطرح )  

 (  Hard Loancsلروع طعجخ )  

 -ًبُزب٢ُ :ُٝز٤ٙٞؼ ٛج٤ؼخ ٛنٙ اُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ اُووٝٗ ٗؤَٜب 

 لذ رزًُس  ثعذح يًُساد وخظبئض يُهب :( انًُطرح ) انمروع  -:أوالً 

 .% ( 1ٍؼو اُلبئلح ه٤َِ علاً ٣َٖ روو٣جبً ئ٠ُ ) .5

 ( ػبّ . 50ئ٠ُ   40ٓلح اَُلاك ٓطُٞخ رَٖ ئ٠ُ ) .5

 ( ػبّ .10كزوح أَُبػ ٣ِٞٛخ َٗج٤بً ؽٞا٢ُ ) .7

 ( .  Grant elementاهرلبع ػٖ٘و أُ٘ؾخ  ) .1

ًُطرح ( فهٍ عكص يب جبء ثبنمروع  انًُطرح , ويٍ انغُر جخ ) عانمروع انظ -:صبَُبً 

يًُسارهب يب َهٍ 
(2)

:-  

 أٍؼبه اُلبئلح ٓورلؼخ ٝرؾلك ثؾَت اَُؼو اَُبئل ك٢ اَُٞم . .5

 ٓلح اَُلاك ٓ٘قلٚخ هل رَٖ ئ٠ُ أهَ ٖٓ ٍ٘خ ٝاؽلح . .5

 كزوح أَُبػ ٓ٘قلٚخ . .7

 ."ُٚؼق اَُ٘ج٢ " ال ٝعٞك ُؼٖ٘و أُ٘ؾخ أٝ  .1

 ً  حجى وهُكم انمروع انخبرجُخ نهذول انُبيُخ  -:صبنضب

 انحجى  -1

ئٕ األثؼبك ُؾغْ اُووٝٗ ُِجِلإ اُ٘ب٤ٓخ هل رٔضِذ ثظبٛوح رٖل٣و هؤًٝ األٓٞاٍ ُِجِلإ ماد اُلفٍٞ 

ٜٗب ظبٛوح ال ر٘لَٖ ػٖ رطٞه اُوأٍٔب٤ُخ ٝاُزؾٞالد اُز٢ ٛوأد أؾ٤ش ثأُ٘قلٚخ ٝأُزٍٞطخ اُلفَ , 

                                                           

 ٣بُغ٤ٖ كبرؼ ٤ٍِٔبٕ ,ٖٓله ٍجن مًوٙ  , ٕلؾبد ٓزلوهخ  -1

 .515ُجبٍٜ ػ٢ِ عبٍْ اُيث٤ل١ , ٖٓله ٍجن مًوٙ , ٓ ك.دمحم ٣ٌٞٗ ٣ؾ٠٤ اُٖبئؾ ٝ ك. ػجل ا -2
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ػ٠ِ ٝٙغ اُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ أَُزؾوخ ػ٠ِ ٓغٔٞػخ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ
 (1 )

ٌَْ ػبّ هل ٣زورت ػ٠ِ ى٣بكح ث, ٝ

أُل٤ٗٞ٣خ ُِلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ اُِغٞء ئ٠ُ األٍٞام أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ ُز٤ٖٔٚ ؽبعزٜب ئ٠ُ هؤًٝ األٓٞاٍ ٍٞاء 

ً ًبٗذ هوٝٙ ٣ِٞٛخ األعَ أٝ ه٤ٖوح . ب
(2)

ْ اُووٝٗ ُٔغٔٞػخ ٝثٖٚٔ ٛنا ا٤َُبم ٍٞف َٗزؼوٗ ؽغ 

( ٍغِذ  2000( , ٗالؽع ٖٓ فالٍ اُغلٍٝ ئٗٚ ك٢ ػبّ ) 3) لٍٝ ههْ غاُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ , ٝاُز٢  ٤ْ٣و ُٜب اُ

(  ٤ِٓبه كٝاله  78.4( ٗؾٞ ) I.M.F( ٤ِٓبه كٝاله , ٝاٍزقلاّ ائزٔبٕ )  1733اُووٝٗ ٣ِٞٛخ األعَ ) 

 ( ٤ِٓبه كٝاله .  222.4, ث٤٘ٔب ًبٗذ اُووٝٗ اُط٣ِٞخ األعَ أَُؾٞثخ ) 

              ( ٤ِٓبه كٝاله , ث٤٘ٔب اُلبئلح ٗؾٞ  197.4ُِٝؼبّ مارٚ ثِـذ فلٓخ اُل٣ٖ اُؼبّ ػجبهح ػٖ أهَبٛ اُل٣ٖ ) 

( ٤ِٓبه كٝاله , ث٤٘ٔب ٍغِذ 2532( ثِـذ أعٔب٢ُ اُووٝٗ )  2005( ٤ِٓبه كٝاله , أٓب ك٢ ػبّ ) 92) 

( ٤ِٓبه كٝاله , ك٢  69.4كٝاله ٝاٍزقلاّ ائزٔبٕ اُٖ٘لٝم )  ( ٤ِٓبه 1973اُووٝٗ اُط٣ِٞخ األعَ ) 

( ٤ِٓبه كٝاله , أٓب فلٓخ اُل٣ٖ اُؼبُْ أهَبٛ اُل٣ٖ  366.6ؽ٤ٖ ثِـذ اُووٝٗ اُط٣ِٞخ ٝأَُؾٞثخ ) 

           , أٓب ك٢ ػبّ ( ٤ِٓبه كٝاله 81.9( ٤ِٓبه كٝاله ٝثِـذ اُلبئلح ػ٠ِ ٛنا اُل٣ٖ ؽٞا٢ُ )  272.5ثِـذ ) 

(  2362( كٜٞ اُؼبّ اُن١ ؽلصذ ثٚ األىٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ؽ٤ش ثِـذ اُووٝٗ األعٔب٤ُخ ٗؾٞ )  2008) 

, ًٝبٗذ َٗجخ اإلئزٔبٕ ُٖ٘لٝم  ( ٤ِٓبه كٝاله  2511اُط٣ِٞخ األعَ ) ٤ِٓبه كٝاله , ٝثِـذ اُووٝٗ 

( ٤ِٓبه كٝاله ,  615.5( ٤ِٓبه كٝاله, ٝثِـذ اُووٝٗ اُط٣ِٞخ األعَ ٝأَُؾٞثخ )  48.4اُ٘ول اُل٢ُٝ ) 

            ( ٤ِٓبه كٝاله , ٝثِـذ اُلبئلح ػ٠ِ ٛنا اُل٣ٖ  386.6ٍٝغِذ فلٓخ اُل٣ٖ اُؼبّ ٖٓ فالٍ أهَبٛ اُل٣ٖ ) 

 كٝاله . ( ٤ِٓبه 104.3) 

( ٗالؽع اهرلبع ًَ ٖٓ اُووٝٗ اإلعٔب٤ُخ ٝاُووٝٗ  2009ٝك٢ اُوَْ اُضب٢ٗ ٖٓ األىٓخ اُؼب٤ُٔخ ػبّ  ) 

,  3542اُط٣ِٞخ األعَ ٝاٍزقلاّ ائزٔبٗبد ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝاُووٝٗ ٣ِٞٛخ األعَ أَُؾٞثخ ث٘ؾٞ ) 

( ٤ِٓبه كٝاله ػ٠ِ اُزٞا٢ُ , ٝٛنا االهرلبع ٣أر٢ ُٔؼبُغخ اُزلاػ٤بد ػ٠ِ  (54596,  14907,  2643

ٔ٘قلٚخ اُلفَ , ٝأُزٍٞطخ اُلفَ ( ُٝٔؼبُغخ االٗقلبٗ ك٢ ٓإّواد اهزٖبك٣بد ٛنٙ اُلٍٝ ) اُ

االهزٖبك ا٢ٌُِ ) اهرلبع اُجطبُخ ٝاُزٚقْ ٝرواعغ ك٢ ػٞائلٛب اُزٖل٣و٣خ ( ٝك٢ اُغلٍٝ اَُبثن ٗالؽع 

( ثؼل اٗقلبٗ أٍؼبه أُٞاك األ٤ُٝخ ٝك٢ ٓولٓزٜب اُ٘لٜ اُقبّ  2014ك٢ أُإّواد اَُبثوخ ػبّ ) االهرلبع 

ً رٖبػل٣ ( أفند ٓ٘ؾ٠ً  2015-2018ك٢ أُلح ) , ٝ   (2019ثٌَْ ٓؼزلٍ ٌُٜ٘ب اهرلؼذ ثٌَْ ًج٤و ػبّ ) ب

                                                           

ثؾش ْٓ٘ٞه ,ٓغِخ أهزٖبك٣بد ّٔبٍ أكو٣و٤ب ,اُؼلك   ،أٓبٍ هؾب٣و٣خ , أٍجبة ْٗأح أىٓخ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُِلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ  -1

7 ، ٓ575. 

. ٓغِخ اُغبٓؼخ اإلٍال٤ٓخ ,  -بم ك. ٍب٢ٓ ؽ٤ٔل اُغ٢ِ٤ٔ , ٌِْٓخ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ك٢ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ) اُٞاهغ ٝا٥ك -2

 . 707, ٓ  5001اُؼلك اَُبكً ػْو , 
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 ثَجت ٙؼق اكائٜب ٝاُؾبعخ ئ٠ُ أُي٣ل ٖٓ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ٓٔب رزطِت ئػبكح ٤ٌِ٤ٛخ اٌُض٤و ٖٓ

 اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ . ٓل٤ٗٞ٣خ

 (3ذول )ج

دوالر()يهُبرانمروع نًجًىعخ انذول انُبيُخ   حجى  

 انجُبٌ 

 

 انطُىاد

انمروع              

 اإلجًبنُخ  

لروع طىَهخ 

 األجم 

اضزخذاو                 

  IMF ائزًبٌ

 

انمروع 

طىَهخ األجم 

 انًطحىثخ 

 خذيخ انذَىٌ 

 

 لطظ انذٍَ 

 

 انفبئذح

2000 2091 1733 78.4 222.4 197.4 92.0 

2005 2532 1973 69.4 366.6 272.5 81.9 

2007 2994 2260 33.1 584.0 335.4 97.3 

2008 3262 2511 48.5 615.5 386.6 104.3 

 2009      3542 2643 149.7 545.6 418.6 98.9 

2010 4024 3133 154.5 642.2 382.6 106.4 

2011 5299 3574 154.4 770.4 400.0 124.1 

2012 5872 4002 146.1 852.3 406.7 151.7 

2013 6638 4438 128.4 929.0 478.6 412.1 

2014 7071 4754 113.8 969.0 549.9 154.2 

2015 6669 4750 113.7 803.1 593.9 150 

2016 6623 4924 112.0 950 700 170 

2017 7317 5281 112.0 1105 703 185 

2018 7719 5433 150 1052 769 205 

2019 8139 5801 170 1191 860 222 

 

   -ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :رْ ئػلاكٙ 

Sources:-The world .Bank ,International DEBT statistical,2014,p.3, 2017,p.27, 2021, p.35. 
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٠ُ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ الثل ٖٓ اإلّبهح  ئ٠ُ اُووٝٗ ٗبد ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ أُولٓخ ئٝثؼل رؾ٤َِ ائزٔب

٣الؽع ( 4ٝاألهب٤ُْ، ٝاُز٢ ٤ْ٣و ُٜب اُغلٍٝ ههْ)ٝاإلػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ثؾَت أُ٘بٛن 

) ُِٝٔلح اُي٤٘ٓخ ؽغْ اُووٝٗ ٝاإلػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ أُوزوٙخ ثؾَت أُ٘بٛن ٝاألهب٤ُْ 

ئ٠ُ ئٕ ؽغْ اُووٝٗ ٝاإلػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي َُِ٘ٞاد  ؽ٤ش ٤ْ٣و اُغلٍٝ ،(  2020-2000

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ٓؤَخ ٓب ث٤ٖ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ  3435)  ،ٗؾٞ( ُٔ٘طوخ أكو٣و٤ب  2004-2000أُب٤ُخ ) 

أٓب ثبَُ٘جخ َُ٘خ )  ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله 3404,1ٝأُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ) ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله  30,9ٝثَ٘جخ ) 

ٓؤَخ  ( ٤ِٕٓٞ كٝاله11437( ٍغَ ؽغْ اُووٝٗ اُز٢ ٣ولٜٓب اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو )  2010

( ٤ِٕٓٞ كٝاله , ٝهوٝٗ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ٝثِـذ  4258ث٤ٖ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٝاُز٢ ثِـذ ) 

 . ( ٤ِٕٓٞ كٝاله 7179)

٤ِٕٓٞ   11569)( كول ٍغَ ؽغْ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو )  2015أٓب ك٢ ٓب ٣قٔ ٍ٘خ ) 

ٝهوٝٗ أُإٍَخ ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله  1,209كٝاله ٓؤَخ ٓب ث٤ٖ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٝاُز٢ ثِـذ ) 

ك٢ ؽ٤ٖ ٍغَ ؽغْ اُووٝٗ ٝاإلػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ  . ( ٤ِٕٓٞ كٝاله 10360اُل٤ُٝخ ٝاُز٢ ثِـذ ) 

اله ٝرؤَذ ث٤ٖ ( ٤ِٕٓٞ كٝ 20820( ًٝبٕ ٓغٔٞػٜب )  2020اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو َُ٘خ ) 

 . ( ٤ِٕٓٞ كٝاله19095)ٗؾٞ( ٝهوٝٗ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُز٤ٔ٘خ  1725هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ) 

 

أٓب ثبَُ٘جخ ُٔ٘طوخ ّوم أ٤ٍب ٝأُؾ٤ٜ اُٜبك١ كول ثِؾ ؽغْ اُووٝٗ ٝاإلػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي 

ٝاله , ٓؤَخ ث٤ٖ ( ٤ِٕٓٞ ك 2550,4( ثِـذ )  2004-2000اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو َُ٘ٞاد ) 

اُووٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٝأُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ؽ٤ش ثِـذ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو َٗجخ ) 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله , ؽ٤ش  782,9ك٢ ؽ٤ٖ ثِـذ هوٝٗ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ) ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله 1767,5

( ًٝبٕ أُغٔٞع ٣جِؾ )  2010ك٢ ػبّ ) أفند ؽغْ اُووٝٗ أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ؽبُخ اُزٖبػل 

(  5865ك٢ ؽ٤ٖ ثِـذ االػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو ) , ( ٤ِٕٓٞ كٝاله 7517

٤ِٕٓٞ كٝاله , ك٢ ( 1652ٝثِـذ االػزٔبكاد ٝاُووٝٗ ٖٓ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ )  ،٤ِٕٓٞ كٝاله 

( ٤ِٕٓٞ  6342( أفند ثبالٗقلبٗ ٝثِـذ )  2015ؽ٤ٖ ٗوٟ َٓبه اُووٝٗ ٝاإلػزٔبكاد ك٢ ٍ٘خ ) 

(  1803( ٝهوٝٗ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ) 4539ٓؤَخ ث٤ٖ هوٝٗ ٝئػزٔبكاد اُج٘ي اُل٢ُٝ )  كٝاله

 . ٤ِٕٓٞ كٝاله 
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ُٔولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ثبالهرلبع اُزله٣غ٢ ٝثِؾ ؽغْ ( أفن ؽغْ اُووٝٗ ا 2020اَُ٘خ أُب٤ُخ ) أٓب ك٢  

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ٓؤَخ ٓب ث٤ٖ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو ٝاُز٢ ِٕٝذ )  7270اُووٝٗ ) 

أٓب , ( ٤ِٕٓٞ كٝاله  2500( ٤ِٕٓٞ كٝاله , ٝث٤ٖ هوٝٗ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ٝاُز٢ ثِـذ )  4770

ٓ٘طوخ ع٘ٞة أ٤ٍب ٗالؽع ئٕ ؽغْ اُووٝٗ أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو ثِؾ ٓغٔٞػٜب ك٢ 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ٓؤَخ ث٤ٖ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ  3041,4( ثِـذ )  2004-2000اَُ٘ٞاد أُب٤ُخ ) 

(  2013,9ز٤ٔ٘خ ) ( ٤ِٕٓٞ كٝاله , ٝث٤ٖ هوٝٗ ٝئػزٔبكاد أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِ 1027,5ٝاُز٢ ثِـذ ) 

 ٤ِٕٓٞ كٝاله .

( ٤ِٕٓٞ  9290( ؽٞا٢ُ )   2010ك٢ ؽ٤ٖ ٍغِذ االػزٔبكاد ٝاُووٝٗ أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٍ٘خ ) 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله  6689كٝاله ٓؤَخ ث٤ٖ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٝاُز٢ ثِـذ هوٝٙٚ أُولٓخ ٝاإلػزٔبكاد ؽٞا٢ُ ) 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله , ٣ٝالؽع رواعؼٜب ك٢ ٍ٘خ )  4645ِـذ ) , ٝث٤ٖ هوٝٗ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ اُز٢ ث

( ٝثؼلٛب أفند ك٢ االهرلبع ؽ٤ش ثِـذ ٓغٔٞع اُووٝٗ أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ؽٞا٢ُ )  2015

 ( ٤ِٕٓٞ كٝاله ,ٓؤَخ ث٤ٖ هوٝٗ ٝئػزٔبكاد اُج٘ي ٝأُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ .  11657

( ِٕٝذ ئ٠ُ  2004 -2000غْ اُووٝٗ َُِ٘ٞاد أُب٤ُخ ) أٓب ٓ٘طوخ أٝهثب ٝأ٤ٍب اٍُٞط٠ ثِؾ ٓغٔٞع ؽ

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ٓؤَخ ث٤ٖ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٝأُإٍَخ اُل٤ُٝخ ., ث٤٘ٔب أفن َٓبه ؽغْ اُووٝٗ  3557,5) 

( ؽ٤ش ثِؾ ٓغٔٞع اُووٝٗ أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُإلْٗبء ٝاُزؼ٤ٔو )  2010ثبالهرلبع َُ٘خ ) 

َٕٝ ئ٠ُ ) ئم ( أٍزٔو ؽغْ اُووٝٗ ثبالهرلبع اُزله٣غ٢  ٢2015 ٍ٘خ ) ( ٤ِٕٓٞ كٝاله , أٓب ك10816

َٕٝ ئ٠ُ ) ئم ( أفن ؽغْ اُووٝٗ ثبالٗقلبٗ  2020( ٤ِٕٓٞ كٝاله , أٓب ك٢ اَُ٘خ أُب٤ُخ )  7206

 ( ٤ِٕٓٞ كٝاله .  7196
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 ( 1علٍٝ )

 ثؾَت أُ٘بٛن ٝاألهب٤ُْ  اُووٝٗ ٝاإلػزٔبكاد أُولٓخ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ُِلٍٝ أُوزوٙخ

 (                 ٤ِٕٓٞ كٝاله 2020-2000) 

 

 أُٖبكه :

 . 53,ص49,ص45,ص37,ص33,ص  2005واشُطٍ ,يجًىعخ انجُك انذونٍ  2005انجُك انذونٍ ,انزمرَر نهجُك انذونٍ نإلَشبء وانزعًُر -

 .21,ص23,ص25,ص27,ص29,ص31,ص2010واشُطٍ ,يجًىعخ انجُك انذونٍ  2005انذونٍ نإلَشبء وانزعًُر انجُك انذونٍ,انزمرَر نهجُك -

 .53,ص49,ص45,ص41,ص37,ص2017واشُطٍ ,يجًىعخ انجُك انذونٍ 2005انجُك انذونٍ ,انزمرَر نهجُك انذونٍ نإلَشبء وانزعًُر -

,ص 34,ص30,ص,ص27,ص22,ص18, ص 2020 واشُطٍ ,يجًىعخ انجُك انذونٍ 2005انجُك انذونٍ ,انزمرَر نهجُك انذونٍ نإلَشبء وانزعًُر -

38 

 

 

 اُج٤بٕ

 أُ٘طوخ           

اُغٜخ أُبٗؾخ ُِووٝٗ 

 ٝاإلػزٔبكاد أُٔ٘ٞؽخ

2000-2004 

 أُزٍٜٞ ا١َُٞ٘

2010 2015 2020 

 اكو٣و٤ب

 

 1725 1,209 4258 30,9 اُج٘ي اُل٢ُٝ 

 9095 10360 7179 3404,1 أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ  

 20820 11569 11437 3435 أُغٔٞع 

ّوم أ٤ٍب 

 ٝأُؾ٤ٜ اُٜبك١

 4770 4539 5865 1767,5 اُج٘ي اُل٢ُٝ 

 2500 1803 1652 782,9 أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ 

 7270 6342 7517 2550,4 أُغٔٞع 

 ع٘ٞة أ٤ٍب

 5565 2089 6689 1027,5 اُج٘ي اُل٢ُٝ

 6092 5762 4645 2013,9 ُِز٤ٔ٘خأُإٍَخ اُل٤ُٝخ 

 11657 7851 9290 3041,4 أُغٔٞع

 أٝهثب اٍُٞط٠

 5699 6679 10196 2976,7 اُج٘ي اُل٢ُٝ

 1497 527 620 580,8 أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ

 7196 7206 10816 3557,5 أُغٔٞع

أٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ 

 ٝاُجؾو اٌُبه٣ج٢

 6798 5709 13667 4708,4 اُج٘ي اُل٢ُٝ

 978 315 240 265,5 أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ

 7776 6024 13907 4793,9 أُغٔٞع

اُْوم األٍٜٝ 

 ّٝٔبٍ أكو٣و٤ب

 3419 3294 3523 673,7 اُج٘ي اُل٢ُٝ

 203 198 214 102,5 أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ

 3622 3492 3737 825,7 أُغٔٞع

 ئعٔب٢ُ أُ٘بٛن

 27976 23519 44198 11184,7 اُج٘ي اُل٢ُٝ

 30365 18965 14550 7199,2 أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ

 58341 42484 58744 18383,9 أُغٔٞع
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 Strucail Debtهُكم انذَىٌ  -5

 هُكم يجًىع انزذفمبد انًبنُخ نهذول انُبيُخ - أ

 -5009( ٤ٌَٛ ٓغٔٞع اُزلكوبد أُب٤ُخ ُِلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ُِٔلح )4( ٝاُغلٍٝ ههْ )٣2ج٤ٖ اٌَُْ ههْ )

،           إٔ٘بف  خصالصػ٠ِ ٕ اُل٣ٕٞ اُط٣ِٞخ ر٘وَْ أق ث٤َٜ ػٖ ٤ٌَٛ اُل٣ٕٞ , ٝٗالؽع ر٣ٝ٤ٕٞج٤ٖ (، 5058

ٓزؼلكح األٛواف ( , ٝػبكح ٓب رٌٕٞ اُل٣ٕٞ ٕ ص٘بئ٤خ , ٝاألف٤و ك٣ٕٞ ٖٓ عٜبد ك٣ٞٝ) ك٣ٕٞ فبٕخ , 

 .٤ْٛأُلبأهَ ٖٓ ٍ٘خ ًٔب أّوٗب ئ٠ُ مُي ك٢ اُط٣ِٞخ األعَ أًضو ٖٓ ػبّ ٝاُل٣ٕٞ ه٤ٖوح األعَ 

 

 ( هُكم انمروع انخبرجُخ نهذول انُبيُخ 2شكم رلى ) 

 

 شٖٓ ئػلاك اُجبؽ-:أُٖله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة الديون الثنائية

 طويلة األجل    جلاأل قصيرة

 ديون ثنائية ون خاصةيد اإلطرافديون متعددة 
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أُب٤ُخ ُِلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ) أُ٘قلٚخ اُلفَ , أُزٍٞطخ اُلفَ( ٣ٌٕٝٞ ٖٓ أُالئْ ث٤بٕ ٤ٌَٛ ٓغٔٞع اُزلكوبد 

ُألٗٞاع اُوئ٤َ٤خ ٖٓ اُزلكوبد أُب٤ُخ ئ٠ُ ٛنٙ أُغٔٞػخ اُل٤ُٝخ  ( اُؾغْ ٝاَُ٘جخ٣ٝ4الؽع ٖٓ اُغلٍٝ)

ٖ ٝاُز٢ رزٌٕٞ ٖٓ ) اُووٝٗ اإلعٔب٤ُخ ٕٝبك٢ رلكوبد االٍزضٔبه األع٘ج٢ أُجبّو ٝرؾ٣ٞالد اُؼب٤ِٓ

 . األّ ( ْٜ ٛنٙ اُلٍٝ ئ٠ُ كُٝأُو٤ٔ٤ٖ ٖٓ 

( ٤ِٓححححححبه كٝاله , ثؼححححححل 170.8( ئُحححححح٠ )  ٣ٝ2009زٚححححححؼ اهرلححححححبع ؽغححححححْ اُوححححححوٝٗ كحححححح٢ ػححححححبّ   ) 

( ٝٛححححححححٞ اُؼححححححححبّ اُححححححححن١ ؽححححححححلصذ ك٤ححححححححٚ 2008( ٤ِٓححححححححبه كٝاله ػححححححححبّ ) 184.3ئٕ ًبٗححححححححذ رجِححححححححؾ ) 

                ( اٗقلححححححح٘ ٓحححححححٖ االٍحححححححزضٔبه األع٘جححححححح٢ أُجبّحححححححواُؼب٤ُٔحححححححخ , أٓحححححححب ٕحححححححبك٢ )  األىٓحححححححخ أُب٤ُحححححححخ

                   ( ٤ِٓحححححححححبه كٝاله كححححححححح٢ ػحححححححححبّ  360.8( ٤ِٓحححححححححبه كٝاله كححححححححح٢ اُؼحححححححححبّ األف٤حححححححححو ئُححححححححح٠ )  498.4) 

(  280.9اُؾححححححححبٍ ٣٘طجححححححححن ػِحححححححح٠ رؾحححححححح٣ٞالد اُؼححححححححب٤ِٖٓ ٝاٗقلبٙححححححححٜب ٓححححححححٖ )  ٚٝٗلَحححححححح( 2009) 

              ( ٤ِٓحححححححبه كٝاله ٓحححححححٖ ٛحححححححنا اُؼحححححححبّ األف٤حححححححو ثبُٔوبهٗحححححححخ ٓحححححححغ اُؼحححححححب٤ِٓ270.9ّحححححححبه كٝاله ئُححححححح٠ ) 

( اٗقلٚححححححححذ ؽغححححححححْ اُوححححححححوٝٗ اُقبهع٤ححححححححخ ٍٝححححححححغِذ ؽغححححححححْ 2015( , ٝكحححححححح٢ ػححححححححبّ ) 2008) 

( ٤ِٓححححححححبه كٝاله ٗز٤غححححححححخ اُزؾ٣ٞححححححححَ اُؼٌَحححححححح٢ ُِٔححححححححٞاهك , ٝثؼجححححححححبهح 319.2-ٍححححححححبُت ثٔوححححححححلاه ) 

اُؾحححححبٍ  ٚأفحححححوٟ ٗوحححححَ أُحححححٞاك أُب٤ُحححححخ ٓحححححٖ اُحححححلٍٝ أُل٣٘حححححخ ئُححححح٠ اُحححححلٍٝ ٝاُغٜحححححبد اُلائ٘حححححخ , ٝٗلَححححح

بػحححححلا رؾححححح٣ٞالد اُؼحححححب٤ِٖٓ ؽٖحححححِذ ك٤ٜحححححب ى٣حححححبكح ه٤ِِحححححخ ث٘ؾحححححٞ ٓحححححب ٣زؼِحححححن ثٖحححححبك٢ ) أ . ط . ّ ( ٓ

( ٝٛححححححنا اُؼححححححبّ اُححححححن١ ّححححححٜل اٗقلححححححبٗ 2014ٓححححححغ ػححححححبّ )ٔوبهٗححححححخ بُ( ٤ِٓححححححبه كٝاله , ٝمُححححححي ث13) 

كحححح٢ أٍححححؼبه أُححححٞاك األ٤ُٝححححخ ٜٝٓ٘ححححب اُحححح٘لٜ اُقححححبّ ٝئما ٓححححب ٗظوٗححححب ئُحححح٠ ٤ٌٛححححَ ئعٔححححب٢ُ اُححححل٣ٖ ًٔححححب 

 .( ُٚ  ٤ْ٣5و اُغلٍٝ ههْ )
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 (5جذول )

 (              يهُبر دوالر 2019 – 2008هُكم يجًىع انزذفمبد انًبنُخ نهذول انُبيُخ نهًذح ) 

 انجُبٌ

 

 انطُىاد

طبفٍ رذفمبد  هُكم رذفمبد  انذَىٌ

االضزضًبر األجُجٍ 

 انًجبشر

رحىَالد 

 انعبيهٍُ

طبفٍ 

انزحىَالد 

 انًبنُخ

طىَهخ 

 األجم

لظُرح 

 األجم
 انًجًىع

2008 210.6 -26.3 184.3 498.4 280.9 963.6 

2009 137.9 32.9 170.8 360.8 270.9 802.59 

2010 288.5 44.9 716.4 524.3 299.3 1540 

2011 411.9 306.6 718.5 602.3 337.2 1658 

2012 471.4 122.8 594.2 537.0 363.0 1494.2 

2013 448.8 362.2 813.9 567.4 380.3 1762.1 

2014 392.2 143.5 535.7 505.0 410.4 1451.1 

2015 160.9 -479.7 -319.2 469.0 424.0 413.3 

2016 254.7 -36.0 218.7 462.4 411.7 1092.8 

2017 405.9 326.7 732.6 462.9 442.9 1638.4 

2018 313.4 218.3 531.9 490.4 478.6 1500.9 

2019 353.1 29.8 389.8 479.4 494.8 1364.0 

 

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-

Sources: -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 هُكم انذٍَ انخبرجٍ نهذول انُبيُخ  -ة 

 -ٕ َٗزقِٔ ٓ٘ٚ ٗوطز٤ٖ عٞٛو٣ز٤ٖ ًٝٔب ٣أر٢:( ٤ٌَٛ اُل٣ٖ اُقبهع٢ ٝثبإلٌٓبٕ ئ6) ٣ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ

: ئٕ ٓؼلٍ اُ٘ٔٞ ا١َُٞ٘ َٝٗجخ َٓبٛٔخ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ٖٓ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ ٣َغَ ك٢ ٓؼظْ ٓلح  األونً

          ( رواعؼذ َٗجخ ٛنٙ اُل٣ٕٞ ٖٓ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ ٖٓ 2009ٓؼلالد ٍبُجخ ٝٓ٘ن اُؼبّ ) (5ههْ) اُغلٍٝ

رٖبػل  انضبَُخ : -ؼوٝكخ.( ئ٠ُ ٜٗب٣خ ٓلح اُغلٍٝ , َٝٗز٘زظ رواعغ اُل٣ٕٞ اَُِٜخ ثْوٜٝٛب أُ %65.1) 
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ذ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ ٓلح ٕ ٓؼلالد اُ٘ٔٞ ا١َُٞ٘ ُٜنٙ اُووٝٗ ٍغِأ٤خ اَُ٘ج٤خ ُِووٝٗ اُقبٕخ ًٝنُي األٛٔ

ٕ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُووٝٗ إٔجؼ أُالم األف٤و ُٜنٙ أُغٔٞػخ أٍ اَُبثن ٓؼلالد ٓٞعجخ , َٗز٘زظ اُغلٝ

 .              رلوٗ ٖٓ هجَ اُغٜبد اُلائ٘خ اُل٤ُٝخ ػ٠ِ اُوؿْ ٓب ٣ؾِٔٚ ٖٓ ّوٝٛ ٕؼجخ

 (6جذول )

 دوالر يهُبر هُكم انذٍَ انخبرجٍ نهذول انُبيُخ

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-

Sources:  -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 

 انجُبٌ 

 

 انطُىاد

 انًجًىع انذَىٌ انخبطخ انذَىٌ انرضًُخ

 % يعذل انًُى انحجى % يعذل انًُى انحجى % يعذل انًُى انحجى

2008 28.7 _ 13.6 181.9 _ 86.4 210.6 _ 100% 

2009 79.5 %177 65.1 42.5 _32.8% 34.9 122.0 0.4 100% 

2010 63.9 %_24.4 22 244.6 82.6 88 288.5 57.7 100% 

2011 32.6 %_96.0 8.0 379.3 355 92 411.9 29.9 100% 

2012 34.6 5.4- % 7.3 436.8 13.0 92.7 471.4 12.6 100% 

2013 32.8 %_5.7 7.3 416.0 _5.0 92.7 448.8 -5.0 100% 

2014 53.1 %61.9 13.5 339.1 _22.6 86.5 392.2 -14.4 100% 

2015 51.8 -2.5 % 32.1 108.8 _211.0 77.9 160.9 -143 100% 

2016 61.5 %15.7 24.1 193.2 4.2 75.9 254.7 36.8 100% 

2017 57.7 _6.5% 14.2 348.2 44.5 85.8 405.9 37.2 100% 

2018 82.0 %42.1 26.1 231.4 _50.4 87.9 313.4 -29.5 100% 

2019 68.0 %20.5 15.0 285.1 18.8 85.0 353.1 11.2 100% 
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 ( يؤشراد انًذَىَُخ انخبرجُخ 3

( (IDA) ٓإٍَخ اُز٤ٔ٘خ اُل٤ُٝخ ( ؽلك أُغَِبٕ اُز٘ل٤ن٣بٕ ٌَُ ٖٓ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝاُج٘ي اُل٢ُٝ ٝ

, (2005) ( , ك٢ اثو٣َ ػبّ   ( Debt Sustainability From work،اُولهح ػ٠ِ رؾَٔ اُل٣ٕٞئٛبه 

ٝٛٞ ثٔضبثخ أكاح ٣زْ رط٣ٞوٛب ث٤ٖ أُإٍَبد أُب٤ُخ أُزؼلكح األٛواف ٖٓ فالٍ ٓوزوؽبد ٓٞظل٤ٜب ُو٤بً 

ٖٓ هجَ  اُولهح ػ٠ِ رؾَٔ اُجِلإ أُ٘قلٚخ اُلفَ ثٌَْ فبٓ , ًٝبٗذ أفو ٓواعؼخ ُٜنا اإلٛبه

 ( . 2017أُغبٌُ اُز٘ل٤ن٣خ ك٢ ٍجزٔجو ) 

٣غت ئٕ  ( ػزجبد ٓؼب٤٣و ٓإّواد أػجبء اُل٣ٕٞ , ٝهجَ اُزطوم ُٜنٙ أُإّواد ٣ٝ6ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ )

ٗٞٙؼ رِي اُؼزجبد ًٝٔب ٢ِ٣ 
(1)

 :- 

ٝرٌٕٞ ك٢ ؽبُخ ػلّ رغبٝى أ١ ٓإّواد أُل٤ٗٞ٣خ  ( Low Riskعزجخ انًخبطر انًُخفضخ ) أ (  

 ُِؼزجبد أُؾلكح . 

٣ٌٕٝٞ ك٢ ؽبُخ رغبٝى أ١ ٖٓ أُإّواد أُنًٞهح ك٢ ( Moderateة ( عزجخ يزىضظ انًخبطر ) 

 أ١ ئٕ اُلُٝخ ال رٞاعٚ ؽب٤ُب أ١ ٕؼٞثبد ك٢ ٍلاك هوٜٝٙب . اُغلٍٝ اَُبثن

اُجِل كؼالً ٕؼٞثبد ك٢ فلٓخ ك٣ٞٗٚ ك٢ األعَ  ٣ٞاعٚ ػ٘لٓب(  High Riskد ( عزجخ انًخبطر انعبنُخ ) 

ُِزؼو٣ق  أَُزقلٓخِٖٔطِؾبد ُ ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ٓقزٖواُو٤ٖو , ٝٛ٘بى ٓزأفواد أٝ ئػبكح علُٝخ ُِل٣ٕٞ , 

  -ثٔإّواد أُل٤ٗٞ٣خ ٜٝٓ٘ب :

DOD:- Debt outstanding Disbursed. 

GNP:- Cross Domestics product. 

XGS:-Export of Good and Services 

TPS:- Total Debt service. 

RES:- International Reserves. 

 ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ر٤ٙٞؼ ُٜنٙ أُإّواد . 

 

                                                           

1--Toint world Bank .I.M.F Debt sustainability Framework for Low-Income countries March 

,12,2020 .  
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 (7جذول )

 َطجخ يئىَخ  عزجبد يعبَُر أعجبء انذَىٌ

 Source:-                                                                                    -رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :

-Toint world Bank .I.M.F Debt sustainability Framework for Low-Income countries March 

,12,2020 .  

 )أوالً( يؤشراد انمذرح عهً انذفع 

 ،٠ اإلهزواٗ ٝرؼٌٌ ٓلٟ ٓزبٗخ االهزٖبك ٝهٞرٚ ٝاٍزوواه ٝصجبد االهزٖبك اُو٢ٓٞ , كٚال ػٖ هلهرٚ ػِ

خ٣ٝزٖٚٔ أُإّواد اُزب٤ُ
(1)

 :-  

 DOD/GNP: َطجخ انمروع انخبرجُخ إنً إجًبنٍ انُبرج انمىيٍ  (5)

ئم ٣ؼل األف٤و أُٖت  ،٣وزطؼٚ أُووٕٙٞ ٖٓ ئعٔب٢ُ اُ٘برظ اُو٢ٓٞ  ئ٠ُ َٗجخ ٓب٤ْ٣ٝو ٛنا أُإّو 

ٕ ٣٘ؼٌٌ ك٢ أاُزطٞه ك٢ أ١ ْٗبٛ اهزٖبك١ الثل ئم ئٕ  ،اُوئ٤ٌ ٌَُ اُْ٘بٛبد اُز٢ رغو١ ك٢ اُلُٝخ 

ٕ ٛنا اُزطٞه ٣زطِت أُي٣ل ٖٓ االٍزضٔبهاد اُز٢ رزغبٝى أُٞاهك أُؾ٤ِخ أؽ٤ش  ،رطٞه اُ٘برظ اُو٢ٓٞ 

ٝٛٞ ٓب ٣زطِت ثلٝهٙ ئ٠ُ ٓٞاهك ٓب٤ُخ ٖٓ فالٍ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ٢ٛٝ ثلٝهٛب رإك١ ئ٠ُ  ،أُزٞكوح 

رظ ك٢ عبٗت ًج٤و ٜٓ٘ب ٓزُٞل ٖٓ هطبع فبٕخ ٝئٕ ٌٓٞٗبد ٛنا اُ٘ب ،ٗز٤غخ ُي٣بكح فلٓزٜب ى٣بكح األػجبء 

 اُقلٓبد .

 ( DOD/XGSإنً عىائذ انظبدراد : ) َطجخ انمروع انخبرجُخ  (5)

 ٤خ ٝاُقل٤ٓخ ٢ٛ أُٖلهإ اُوئ٤َبٕٕ ؽ٤ِٖخ اُلٍٝ ٖٓ ٕبكهارٜب اَُِؼأأػزٔل ٛنا أُإّو ػ٠ِ أٍبً 

ُِ٘ول األع٘ج٢ , ٣ٝؼجو ٛنا أُإّو ػٖ ؽبُخ روك١ اُغلاهح االئزٔب٤ٗخ ُِلٍٝ أُوزوٙخ ٝك٢ اُٞهذ ٗلَٚ 

                                                           

 75- 58ٖٓله ٍجن مًوٙ , ٓ ٓ  اُز٣َٞٔ اُل٢ُٝ،ػجل اٌُو٣ْ عبثو اُؼ٤َب١ٝ , -1

 انًؤشراد            

 

 انعزجخ

 َطجخ انذٍَ انعبو      انطُىنخ  انمذرح عهً انذفع 

 اإلجًبنٍ إنً انُبرج 

 DOD\GNP انًحهٍ اإلجًبنٍ

  

DOD\XGS 

  

EDS\XGS   EDS\RES  

 35 14 10 140 30 ضعُف

 55 18 15 180 40 يزىضظ

 70 23 21 240 50 خطُر
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ٕبكهارٜب , ٝئٕ االهرلبع ك٢ ٛنا أُإّو ٣ؼط٢ ٛجٞٛٚ ك٢ ٓإّو اُولهح ػ٠ِ ػٖ ٣ؼط٢ ٕٞهح ٝاٙؾخ 

 اُلكغ . 

 

 يؤشراد انطُىنخ  -صبَُبً :

ٝاُ٘برظ اُو٢ٓٞ ٝاالؽز٤ب٤ٛبد اُقبهع٤خ ُالهزٖبك اُو٢ٓٞ ٛنٙ أُإّواد رؼٌٌ ٓلٟ ًلب٣خ اُٖبكهاد 

ٝػبكح ُزـط٤خ اُزيآبرٚ اُقبهع٤خ فبٕخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثزَل٣ل ه٤ٔخ االٍز٤واكاد ٝفلٓخ اُووٝٗ اُقبهع٤خ , 

 -:ٓب رْٚ ٓإّواد ا٤َُُٞخ ٓب ٢ِ٣ 

  

 (  TDS/XGSيعذل خذيخ انمروع انخبرجُخ إنً انظبدراد يٍ انطهع وانخذيبد : )  (1)

ػ٘ل اهرلبع  فلٓخ اُل٣ٖ كإ مُي ٣لٍ ػ٠ِ ٓلٟ اُؼتء اُز٢ ٣زؾِٔٚ اهزٖبك اُلُٝخ أُل٣٘خ ثبُو٤بً ُٔب رجو٠ 

ٖٝٓ ٛنا أُ٘طن ٣الؽع اٛزٔبّ اُغٜبد ٖٓ ؽ٤ِٖخ اُٖبكهاد ٖٓ أعَ ر٣َٞٔ االٍز٤واكاد اُٚوٝه٣خ , 

اُلائ٘خ ُِٖٔؾخ ٛنا أُإّو ُإلٛالع ػ٠ِ هلهح اُغٜبد أُل٣٘خ اُز٢ رزؼبَٓ ٓؼٜب ٝهلهرٜب ػ٠ِ اُزَل٣ل , 

  -ٝٛٞ ٓو٤بً ث٤َٜ  ال ٣ؾزبط  ئ٠ُ اُزؼو٤ل ٣ٝؾَت ًٔب ك٢ ا٤ُٖـخ اُزب٤ُخ :

=يعذل خذيخ انمرع
اُلٞائل األهَبٛ

 ؽ٤ِٖخ اُٖبكهاد
 

 (  TDS/GNPخذيخ انمروع إنً إجًبنٍ انُبرج انمىيٍ : )  َطجخ1) 

ً ػ٠ِ ر٤ْو ٛنٙ اَُ٘جخ ئ٠ُ ى٣بكح االهزطبػبد اُؾو٤وخ ٖٓ ٓإّو ؽو٤و٢ ٣٘ؼٌٌ ك٢ ؽبُخ رٖبػلٙ ٍ ِجب

 . االهزٖبك اُو٢ٓٞ ُِلُٝخ

 ( RES/DODَطجخ االحزُبطُبد انذونُخ إنً انمروع انخبرجخ انمبئًخ وانًطحىثخ : ) (2) 

ٕ اهرلبع ٛنٙ اَُ٘جخ ٣لٍ أُخ ك٢ َٓزٟٞ اُلفَ ُزِي اُلُٝخ ٝاالؽز٤ب٤ٛبد اُل٤ُٝخ ك٢ اُلُٝخ ٢ٛ كائٕ ؽغْ 

ٖٝٓ صْ ٛبهزٜب ػ٠ِ ٓٞاعٜخ األػجبء أُزوأًخ ثَجت ػ٠ِ هلهح ٝهٞح ٓٞهق ا٤َُُٞخ اُقبهع٤خ ُِلُٝخ 

زٌِٚ اُلُٝخ , ٝػبكح ٓب ر٤ْو االؽز٤ب٤ٛبد ئ٠ُ ٓب رٔى٣بكح ٍؾٞثبرٜب ٖٓ اُووٝٗ ٝاُؼٌٌ ٕؾ٤ؼ 

ٝؽوٞم اَُؾت , أُوزوٙخ ٖٓ اُؼٔالد اُٖؼجخ ٝك٢ ٓولٓزٜب اُلٝاله األٓو٢ٌ٣ , ٝاُنٛت اُ٘ول١ 

 اُقبٕخ . 



انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

80 

ززٞهق ا٤َُُٞخ ػ٠ِ ؽ٤ِٖخ اُ٘ول األع٘ج٢ ٝاُز٢ رزٞهق ٗلَٜب ٝك٤ٔب ٣زؼِن  ثٔٞهق ا٤َُُٞخ اُقبهع٤خ , ك

خ ػ٠ِ افزالف أٗٞاػٜب ) هوٝٗ ػ٠ِ ؽ٤ِٖخ اُٖبكهاد ًٝنُي ػ٠ِ كٝه هؤًٝ األٓٞاٍ األع٘ج٤

َٝٓبػلاد ( ًٝنُي رزٞهق ػ٠ِ اُي٣بكح اُطبهئخ ك٢ االٍز٤واكاد ًٝنُي ػ٠ِ ٓب رٌِٔٚ اُلُٝخ ٖٓ ٓٞهق 

ٖٓ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ , ئم رؼزجو ٛنٙ اُؼٞآَ ماد ٛج٤ؼخ ٓزوِجخ ٝؿ٤و َٓزووح , ٝػبكح ٓب رٌٕٞ رِي 

 ٘ب٤ٓخ ٜٝٓ٘ب اُلٍٝ اُؼوث٤خ , ٣ٝؼٞ مُي َُجج٤ٖ : االؽز٤ب٤ٛبد اُل٤ُٝخ ٙئ٤ِخ ك٢ أؿِت اُلٍٝ اُ

 فالٍ ٓلح اُضٔب٤٘٤ٗبد .  : اٍز٘ياف ًض٤و ٖٓ االؽز٤ب٤ٛبد اُل٤ُٝخ انطجت األول

: ٗٔٞ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ ثي٣بكح اَُؾٞثبد ا٣َُٞ٘خ ُز٣َٞٔ اُجوآظ ٝاُقطٜ ال٤ٍٔب ثؼل  انطجت انضبٍَ

 ( .  1981-1982أىٓخ اٌَُبك اُؼب٢ُٔ ) 

 يؤشراد انًخبطر انطُبضخ واالجزًبعُخ  -بنضبً :ص

ٍزوواه ا٤َُب٢ٍ ٝاالعزٔبػ٢ ُِلٍٝ ك٢ أكاء االهزٖبك ا٢ٌُِ اُغ٤ل , ٣ٌٖٝٔ رؼٌٌ ٛنٙ أُإّواد ٓلٟ اال

ر٤َطو ػ٠ِ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ ُْؼٞثٜب ال رغجو ٛنٙ أُقبٛو اُلٍٝ اُز٢ ُٜنٙ اُلٍٝ اُزؼبَٓ ثٌَْ ع٤ل  أٝ ئٕ 

 د ٝئهاكاد اُْوًبد أُزؼلكح اُغ٤َ٘خ ٝرلزؼ أٍٞاهٜب ثال ٙجٜ أٝ هثٜ . ثبُزؾٍٞ ئ٠ُ افز٤بها

ػ٠ِ ٓإّواد أُل٤ٗٞ٣خ ُٔغٔٞػخ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ) أُ٘قلٚخ اُلفَ ٝأُزٍٞطخ اُلفَ ( ُٝـوٗ اُٞهٞف 

  -( ُج٤بٕ رِي أُإّواد , ٝثٌَْ ٓقزٖو ٗٞهك أُالؽظبد األر٤خ :8)ههْ رْ ئػلاك اُغلٍٝ 

٣خ ُٔإّواد اُولهح ػ٠ِ اُلكغ َُِٔز٣ٞبد اُضالصخ ) اُٚؼ٤ق , أُزٍٜٞ , اُقط٤و ( اَُ٘جخ أُئُْٞ رزغبٝى  

ثبَُ٘جخ %( 30( ًبٗذ اَُ٘جخ ك٢ ػزجزٜب اُٚؼ٤لخ أًضو ٖٓ ) 2000ٓبػلا ػبّ )فالٍ أُلح أُقزبهح 

) ُٔإّو
   

   
  ) ٝثبَُ٘جخ ُٔإّو % 140), ٝٗؾٞ )( 

   

   
ثؼلٛب رؾووذ ك٢ األػٞاّ اُزب٤ُخ ئال ئٜٗب  

, ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو ئٕ %( ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ُِٔإّو٣ٖ 107%( ٝ )25( ئ٠ُ ٗؾٞ )2019اهرلؼذ ك٢ ػبّ )

, ٝأُإّو  أٝ كٍٝ اُؼ٤٘خ اُز٢ أفزبهٛب اُجبؽش  رِي أُإّواد رْٚ ع٤ٔغ ٛنٙ اُلٍٝ ٤ٌُٝ كٍٝ كواكٟ

)اُضبُش ك٢ اُولهح ػ٠ِ اُلكغ 
     

   
اُل٤ُٝخ ُٜنٙ اُلٍٝ , كول ثلأد ٝاُن١ ٣ؼجو ػٖ ؽغْ االؽز٤ب٤ٛبد   (

ك٢ االهرلبع ك٢ األػٞاّ األفوٟ , ٝث٤ٖ ٛنا ػ٠ِ هلهح ٝهٞح ا٤َُُٞخ (   صْ أفند 2000ٓ٘قلٚخ ػبّ) 

 اُقبهع٤خ ٖٝٓ صْ اُطبهخ ػ٠ِ ٓٞاعٜخ األػجبء أُزوأًخ ثَجت ى٣بكح ٍؾٞثبرٜب ٖٓ اُووٝٗ ٝاُؼٌٌ

ً ( ّٜلد ئٗقلبٙ 2019( ٝ)2018ٕؾ٤ؼ , ٝك٢ األػٞاّ )   ك٢ ٛنٙ اَُ٘جخ . ب
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أٓب ك٢ ٓب ٣زؼِن ثٔإّواد ا٤َُُٞخ ٝٓإّو)  
   

   
( صْ أػ٠ِ ٖٓ اُؼزجخ  2000( هل ثلأ ٓورلغ ػبّ )  

% ( ٝؽبكع ػ٠ِ َٗجزٚ اُز٢ 13.4( ئ٠ُ ٗؾٞ )  2005% ( صْ اٗقل٘ ػبّ )  23اُقط٤وح ٝاُجبُـخ ) 

رغبٝىد اُؼزجخ اُٚؼ٤لخ ك٢ األػٞاّ أُقزبهح ك٢ اُغلٍٝ , ئال ئٗٚ اهزوة ٖٓ اُؼزجخ أُزٍٜٞ ك٢ األػٞاّ ) 

   ) ( , أٓب أُإّو 2016( ٝ )  2018
( صْ أفن ثبالٗقلبٗ ك٢  2000ثلأ ك٢ االهرلبع ػبّ ) ( ⁄   

( ّٜلد  2019( ٝ )  ٤َ2018ُٞخ اُل٤ُٝخ ٝئال ئٕ األػٞاّ ) األػٞاّ األفوٟ , ٝٛنا ٣لٍ ػ٠ِ رؾَٖ اُ

اهرلبع ٛنا أُإّو ثَجت اُي٣بكح ك٢ فلٓخ اُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ ,ٓٔب ٣غؼِٜب ثؾبعخ كائٔخ ئ٠ُ أُي٣ل ٖٓ 

 ٝك٢ ٓولٓزٜب اُووٝٗ اُقبهع٤خ .اُزلكوبد أُب٤ُخ 

 (8جذول رلى )

 

 َطجخ يئىَخ( انًذَىَُخ انخبرجُخ نهذول انُبيُخيؤشراد )

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-

Sources:  -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 

 

 

 

 انًؤشراد

 انطُىاد

 انطُىنخ انمذرح عهً انذفع

DOD\GNI DOD\XGS TDS\XGS TDS\RES 

2000 36.7 139.5 22.0 45.8 

2005 26.9 80.9 13.4 18.7 

2008 21.9 62.9 9.9 15.1 

2009 23.7 85.0 12.0 14.3 

2010 22.7 75.4 11.0 9.1 

2015 25.8 97.8 11.9 12.8 

2018 25.0 101.0 14.0 18.3 

2019 26.0 107.0 15.0 19.5 



انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

82 

عٍ انذول انًجبدراد انذونُخ ويحبوالد انًؤضطبد انذونُخ نزخفُف أعجبء انذَىٌ  -راثعبً :

 انفمُرح ويزىضطخ انذخم .

ٖٓ ٓؾبٝه ٝاٛزٔبّ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝمُي ٖٓ فالٍ اُ٘ول اُل٢ُٝ ,ٝمُي ٖٓ رؼل ه٤ٚخ اُل٣ٕٞ ٓؾٞهاً 

إٔجؼ اُل٣ٖ أٓواً ٣ٌَْ ئم ػ٠ِ ًبَٛ اُلٍٝ اُلو٤وح , فالٍ ه٤ٚخ ٛبٓخ ئال ٢ٛٝ ئٕ اُل٣ٖ ٣ٔضَ ػجئبً صو٤الً 

 ولّ االهزٖبك١ .فطواً ػ٠ِ اُزٖؾ٤ؼ ٝاُ٘ٔٞ ٝاُز

ًٝٔب ٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن ٍٞف ٗزؾلس ثٖٚٔ ٤ٍبم أُجبكهاد اُل٤ُٝخ ٗنًو صالس ٓجبكهاد ك٤ُٝخ ٜٝٓ٘ب 

 -: ٣أر٢
(1)

 

 HEAVILY INDEBTED POORيجبدرح انجهذاٌ  انفمُرح انًضمهخ ثبنذَىٌ  -1

COUNTRIES 

, ٓجحححححححبكهح هئ٤َحححححح٤خ ُزقل٤حححححححق  (HIPC)٤ٛجححححححيرؼححححححل ٓجحححححححبكهح اُجِححححححلإ اُلو٤حححححححوح أُضوِححححححخ ثبُحححححححل٣ٕٞ 

أػجححححححبء اُححححححل٣ٕٞ ٝاُزحححححح٢ رٜححححححلف ئُحححححح٠ اُؾححححححل ٓححححححٖ اػجححححححبء اُححححححل٣ٕٞ اُقبهع٤ححححححخ ُِجِححححححلإ أُ٘قلٚححححححخ 

ٝهححححححل أِٛححححححن  (MDRI)اُححححححلفَ ثغبٗححححححت أُجححححححبكهح أُزؼححححححلكح األٛححححححواف ُزقل٤ححححححق اػجححححححبء اُححححححل٣ٕٞ 

(  1996ٕححححح٘لٝم اُ٘وحححححل اُحححححل٢ُٝ ٝاُج٘حححححي اُحححححل٢ُٝ ٓجحححححبكهح اُجِحححححلإ أُضوِحححححخ ثبُحححححل٣ٕٞ كححححح٢ ػحححححبّ ) 

ًٝحححححبٕ اُٜحححححلف ٜٓ٘حححححب رقلححححح٤٘ اػجحححححبء اُحححححل٣ٕٞ اُقبهع٤حححححخ ُِجِحححححلإ اُلو٤حححححوح ٝأُضوِحححححخ عحححححلاً ثبُحححححل٣ٕٞ 

ٝاُْحححححل٣لح أُل٤ٗٞ٣حححححخ ئُححححح٠ َٓحححححزٟٞ رؼزجحححححو أُإٍَحححححزبٕ  ) كححححح٢ اإلٌٓحححححبٕ رؾِٔحححححٚ ( ؽ٤حححححش عحححححوٟ 

( ٓححححححٖ أعححححححَ ى٣ححححححبكح رقل٤ححححححق أػجححححححبء  1999اٍححححححزؼواٗ ًبٓححححححَ ّٝححححححبَٓ ُِٔجححححححبكهح كحححححح٢ ػححححححبّ ) 

قل٤حححححححق أػجحححححححبء اُحححححححل٣ٕٞ ٝاُؾحححححححل ٓحححححححٖ اُلوحححححححو ٝا٤َُبٍحححححححبد اُحححححححل٣ٕٞ ٝرو٣ٞحححححححخ اُحححححححوٝاثٜ ثححححححح٤ٖ ر

االعزٔبػ٤خ .
(2)

 

ٝكححححح٢ أٛحححححبه ٛحححححنٙ أُجحححححبكهح كحححححإٔ رقلححححح٤٘ اُحححححل٣ٕٞ ٝأػجبئٜحححححب ثأفحححححن أّحححححٌبٍ ٓقزِلحححححخ ثٔحححححب 

ٝأُوٖحححححٞك ٛ٘حححححب ثاػحححححبكح  ،كححححح٢ مُحححححي  اإلُـحححححبء أٝ ) اإلػلحححححبء ( ٝئػحححححبكح ا٤ٌُِٜحححححخ ٝئػحححححبكح اُغلُٝحححححخ 

٣ٖ ػِحححححح٠ رـ٤٤ححححححو ّححححححوٝٛ ٓؾححححححلكح ٍححححححبثوبً ا٤ٌُِٜححححححخ " ٛحححححح٢ ػ٤ِٔححححححخ ٣زلححححححن ثٔٞعجٜححححححب اُححححححلائٖ ٝأُححححححل

بء ٓححححٖ اُححححل٣ٕٞ ) ئٜٗححححبء اُححححل٣ٕٞ ( أٓححححب ك٤ٔححححب ٣قححححٔ لححححػلاك اُححححل٣ٕٞ ٣ٌٝٔححححٖ ئٕ ٣ْححححَٔ مُححححي اإلَُحححح

, أٝ روحححححل٣ْ هحححححوٗ ئػحححححبكح أُحححححلح ئػحححححبكح اُغلُٝحححححخ ك٤وٖحححححل ثٜحححححب   " رؼحححححل٣َ عحححححلٍٝ اَُحححححلاك ثاٛبُحححححخ  

                                                           

,  70, ٣5889٘ب٣و  51, ٤ٛ5056ج٤ي أؽلس ٓجبكهاد ٕ٘لٝم اُ٘ول ُزقل٤ق أػجبء اُل٣ٕٞ ػٖ اُلٍٝ اُلو٤وح , اًزٞثو  -1

 https://www.albayan.ae/economy/1998-01-30-1.100708 -ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ :

أُزؾلح , رؼي٣ي ٝؽٔب٣خ ع٤ٔغ ؽوٞم اإلَٗبٕ , أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثٔب ك٢ مُي  األْٓ -2

 -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ :June.11  ٓ1, 2013اُؾن ك٢ اُز٤ٔ٘خ , 

https://scholar.google.com/scholar  

https://www.albayan.ae/economy/1998-01-30-1.100708
https://scholar.google.com/scholar
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 كححححح٢ مُحححححي اُلٞائحححححلر٣ٞٔحححححَ عل٣حححححلح أٝ رْححححح٤و ئػحححححبكح اُغلُٝحححححخ ئُححححح٠ رأع٤حححححَ اُحححححلكؼبد أَُحححححزؾوخ ثٔحححححب 

األعححححححَ  اُوٖحححححح٤وحاُزيآححححححبد فلٓححححححخ اُححححححل٣ٕٞ ٓؾححححححلٝكح ٓححححححٖ اُٞهححححححذ ٓححححححٖ أعححححححَ رقلحححححح٤٘ ٔححححححلح ُ

ٝثبُزب٢ُ رٞك٤و اُزقل٤٘ ُِجِل أُل٣ٖ ٝرَْٔ أ٣ٚبَ ئػبكح اُغلُٝخ"
(1)

. 

ه٤ٔححححححخ ئعٔححححححب٢ُ اُزٌححححححب٤ُق ثٖححححححبك٢ اُو٤ٔححححححخ اُؾب٤ُححححححخ اُزحححححح٢ رؾِٜٔححححححب اُٖحححححح٘لٝم ٝهححححححل ثِـححححححذ 

ُجِحححححلإ اُلو٤حححححوح أُضوِحححححخ كححححح٢ اُحححححل٣ٕٞ ٓحححححب ٣وحححححله ؽب٤ُحححححبً ا ُْٔحححححبهًزٚ كححححح٢ أُجحححححبكهح اُْحححححبِٓخ ُحححححل٣ٕٞ

( 480.5( ٤ِٓححححححٕٞ ٝؽححححححلح ؽوححححححٞم ٍححححححؾت فبٕححححححخ , أ١ ٓححححححب ٣ؼححححححبكٍ ؽححححححٞا٢ُ )304.0ؽححححححٞا٢ُ ) 

( , ؽ٤حححححححش روحححححححله ٓغٔحححححححٞع ٓحححححححلكٞػبد رقل٤حححححححق ٤ِٓ2009حححححححٕٞ كٝاله أٓو٣ٌححححححح٢ ٝمُحححححححي ػحححححححبّ ) 

زيآححححححبد ( ٤ِٓححححححٕٞ كٝاله أٓو٣ٌحححححح٢ ُِؼححححححبّ األف٤ححححححو , أٓححححححب ٓححححححٖ ٗبؽ٤ححححححخ اال50.1ُاُححححححل٣ٕٞ ثٔجِححححححؾ )

كوححححل اُزححححيّ ٕحححح٘لٝم اُ٘وححححل اُححححل٢ُٝ ؽزحححح٠ ربه٣قححححٚ ثٔجححححبُؾ ٓطِٞثححححخ ُزقل٤ححححق ك٣ححححٕٞ ع٤ٔححححغ اُجِححححلإ 

اُلو٤حححححححوح أُضوِحححححححخ ثبُحححححححل٣ٕٞ ٝاُجحححححححبُؾ ػحححححححلكٛب ) اُ٘وحححححححل اُحححححححل٢ُٝ ؽزححححححح٠ ربه٣قحححححححٚ ثٔجحححححححبُؾ ٓطِٞثحححححححخ 

( ثِححححححل ٝاُزحححححح٢  34ُزقل٤ححححححق ك٣ححححححٕٞ ع٤ٔححححححغ اُجِححححححلإ اُلو٤ححححححوح أُضوِححححححخ ثبُححححححل٣ٕٞ ٝاُجححححححبُؾ ػححححححلكٛب ) 

. ِٕٝذ ئ٠ُ ٗوطخ اُوواه
(2)

 

كححححح٢ ٓجحححححبكهح ٝٓحححححٖ ٗبؽ٤حححححخ ر٣ٞٔحححححَ اُٖححححح٘لٝم ُزقل٤حححححق اُحححححل٣ٕٞ كوحححححل ٣ٔحححححٍٞ اُٖححححح٘لٝم ْٓحححححبهًزٚ 

ك٣حححححٕٞ اُجِحححححلإ اُلو٤حححححوح أُضوِحححححخ ثبُحححححل٣ٕٞ ٓحححححٖ فحححححالٍ أَُحححححبٛٔبد اُقبهع٤حححححخ " اُزححححح٢ روحححححلّ ئُححححح٠ 

لإ أُضوِحححححخ اُٖححححح٘لٝم ٓجبّحححححوح أٝ ر٘وحححححَ ٓحححححٖ فحححححالٍ ؽَحححححبة أٓبٗحححححخ ٓجحححححبكهح رقل٤حححححق ك٣حححححٕٞ اُجِححححح

ثبُححححححل٣ٕٞ اُححححححن١ ٣ححححححل٣وٙ اُج٘ححححححي اُححححححل٢ُٝ " ٝٓححححححٖ ٓححححححٞهكٙ اُقبٕححححححخ 
(.3)

ٝثٚححححححٖٔ ٛححححححنا اَُحححححح٤بم  

ٍحححححٞف ٗحححححنًو أُجحححححبُؾ أُولٓحححححخ ُزقل٤حححححق اُحححححل٣ٕٞ ٓحححححٖ هجحححححَ اُٖححححح٘لٝم ٝٗحححححنًو ْٓحححححبهًبد اُحححححلٍٝ 

األػٚححححححبء كحححححح٢ ٓجحححححححبكهح ك٣ححححححٕٞ اُجِححححححلإ اُلو٤حححححححوح أُضوِححححححخ ثبُححححححل٣ٕٞ ٝثؾَحححححححت ٗوطححححححخ اإلٗغحححححححبى 

(  247.4( هححححححححلّ اُٖحححححححح٘لٝم )  2009أ٣ِححححححححٍٞ ػححححححححبّ )  /ٍححححححححجزٔجو (30ٝٗوطححححححححخ اُوححححححححواه , كحححححححح٢ ) 

( ثِحححححححل ٕٝحححححححِذ ئُححححححح٠ ٗوطحححححححخ اإلٗغحححححححبى,  26ُزقل٤حححححححق اُحححححححل٣ٕٞ ئُححححححح٠ ) ٤ِٓحححححححٕٞ كٝاله أٓو٣ٌححححححح٢ 

 -(  ْٓبهًبد اُلٍٝ األػٚبء ك٢ أُجبكهح ًٝبُزب٢ُ :9ٝػ٤ِٚ  ٣ٔضَ اُغلٍٝ ههْ  )

 

 

                                                           

 .  ٗلَٚ  األْٓ أُزؾلح , أُٖله اَُبثن -1

 . ٗلَٚ  األْٓ أُزؾلح, ٖٓله -2

ر٤ٌٖٔ اٌَُبٕ اُو٣ل٤٤ٖ اُلوواء ٖٓ اُزـِت ػ٠ِ اُلوو , ْٓبهًخ اُٖ٘لٝم ك٢ ٓجبكهح ك٣ٕٞ اُجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ ,  -3

 . 7, ٓ  5050ّجبٛ  /كجوا٣و  59-55ا ُلٝهح اُضبُضخ ٝاُضالصٕٞ هٝٓب ,-روو٣و ٓوؽ٢ِ, ٓغٌِ أُؾبكظ٤ٖ 
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 (9جذول )

 (األعضبء فٍ يجبدرح دَىٌ انجهذاٌ انفمُرح انًضمهخ ثبنذَىٌ ( 26)  يشبركخ انذول ) 

 (13ثهذاٌ ثهغذ َمطخ اإلَجبز )
ثهذاٌ ثهغذ َمطخ انمرار 

 (8 ) 

ثهذاٌ لجم َمطخ انمرار 

 (5 ) 

 جسر انمًر رشبد ثٍُ

 أرَزرَب انكىَغى دونخ ثىنُفُب يزعذدح انمىيُبد

 انظىيبل كىد دَغىار ثىركُُب فبضى

 ثىروَذٌ
جًهىرَخ انكىَغى 

 انذًَمراطُخ
 انطىداٌ

 لُر غُس ضزبٌ غُُُب انكبيُروٌ

  غُُُب ثُطبو جًهىرَخ أفرَمُب انىضطً

  نُجرَب أصُىثُب

  رىغى غبيجُب

   غبَب

   غُبَب

   هبَزٍ

   هُذوراش

   يذغشمر

 

األْٓ أُزؾلح , رؼي٣ي ٝؽٔب٣خ ع٤ٔغ ؽوٞم اإلَٗبٕ , أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ثٔب  -انًظذر :

 .June.11  ٓ1, 2013ك٢ مُي اُؾن ك٢ اُز٤ٔ٘خ , 

 

ُزطج٤ن أُجبكهح ػ٠ِ اُلٍٝ اُلو٤وح اُواؿجخ ك٢ أَُبػلح  ٜب ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝهؼأٓب اُْوٝٛ اُز٢ ٝ

( أُإِٛخ ُزطج٤ن أُجبكهح ػ٤ِٜب , ٣ٝٞٙؼ اُٖ٘لٝم  1997,ؽ٤ش عبءد أٝؿ٘لا اُلُٝخ اُٞؽ٤لح ك٢ ػبّ ) 

ئٕ ئٍزوار٤غ٤خ اُل٣ٖ اُز٢ ٣زج٘بٛب روّٞ ػ٠ِ أٍبً رول٣ْ أُْٞهح اُقبٕخ ثب٤َُبٍبد االهزٖبك٣خ ٝاُلػْ 

ٖبهف ٓه٤ٍٔخ ٝ هفُٖٔبػلح اُلٍٝ األػٚبء ػ٠ِ ٓٞاعٜخ ْٓبًَ ك٣ٜٞٗب أَُزؾوخ أُب٤ُخ َٝٓب

رغبه٣خ  , ؽ٤ش ئٕ اُٜلف اُوئ٢َ٤ ٝأُْٜ إلٍزوار٤غ٤خ اُل٣ٖ ٛٞ َٓبػلح اُجِلإ اُلائ٘خ ُزؾو٤ن ٗٔٞ صبثذ 

َت ٓؾبٝه هئ٤َ٤خ ثؾ خٝٝٙغ ٤ٍِْ ٤ُٔيإ أُلكٞػبد , ٝػ٤ِٚ كإ ٛنٙ اإلٍزوار٤غ٤خ رزوًي ػ٠ِ صالص

ٝٛنٙ أُؾبٝه أُٜٝب رْغ٤غ اُزٖؾ٤ؼ أُٞعٚ ٗؾٞ اُ٘ٔٞ ٝاإلٕالػ  ( 1997ر٤ٖ٘ق ْٗوح اُٖ٘لٝم ٍ٘خ )

ا٢ٌِ٤ُٜ ك٢ اُلٍٝ أُل٣٘خ , ٝصب٤ٜٗٔب أُؾبكظخ ػ٠ِ ث٤ئخ اهزٖبك٣خ ػب٤ُٔخ ٓإار٤خ ٝصبُضٜٔب رأ٤ٖٓ كػْ ٓب٢ُ 

 ٓزؼلكح األٛواف . أّ ٖٓ أُٖبكه اُو٤ٍٔخ ٍٞاء ص٘بئ٤خ 
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ٖٓ اُغل٣و ثبُنًو ئٕ ئػبكح علُٝخ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ رورجٜ ث٘بك١ ثبه٣ٌ ٝاُن١ ٣ْٚ اُغٜبد ٝ

, ؽ٤ش ٣ٌَْ ٗبك١ ثبه٣ٌ ٓؾلالً ٣غٔغ ث٤ٖ اُجِلإ أُل٣٘خ ٝاُغٜبد اُو٤ٍٔخ اُلائ٘خ ٖٓ اُو٤ٍٔخ اُلائ٘خ 

ٓلكٞػبد فلٓخ  أعَ إٍُٞٞ ئ٠ُ ارلبه٤بد ر٘ٔ ػ٠ِ ئػبكح علُٝخ  أُزأفواد اُوبئٔخ أُإِٛخ ٍَِِٝخ

اُل٣ٖ اُوبثَ إلػبكح ا٤ٌُِٜخ , ؽ٤ش ٣وثٜ ٗبك١ ثبه٣ٌ ػ٤ِٔبد رقل٤ق ػتء اُل٣ٖ ثز٘ل٤ن ثوآظ اهزٖبك٣خ 

٣ٞاكن ػ٤ِٜب ٕ٘لٝم  اُ٘ول اُل٢ُٝ , ٝػ٘لٓب ٣زقن اُلائٕ٘ٞ ك٢ ٗبك١ ثبه٣ٌ هواهاً ثْإٔ ئػبكح اُغلُٝخ 

ك٢ اُجِل أُؼ٢٘ .ع اُل٣ٖ ّٝوٜٝٛب كاْٜٗ ٣َز٘لٕٝ ئ٠ُ رؾ٤َِ ٝرو٤٤ْ اُٖ٘لٝم ألٝٙب
(1 )

 

 -ٛنٙ أُجبكهح ٖٓ ٓوؽِز٤ٖ أٍب٤ٍز٤ٖ : ٣ٝزْ ر٘ل٤ن

أُل٣ٖ ر٘ل٤ن ثوٗبٓظ ه١ٞ ُِزٖؾ٤ؼ ٝاإلٕالػ ثلػْ ٖٓ اُٖ٘لٝم ٝاُج٘ي  ٣ٞإَ اُجِلانًرحهخ األونً : 

ٝاُز٢  ٓلبكٛب ثْوٝٛ هٔخ ٗبث٢ُٞ *اُل٤٤ُٖٝ , ٣ٝؾَٖ ػ٠ِ ئػبكح علُٝخ ٖٓ عبٗت اُلائ٤ٖ٘ اُض٘بئ٤٤ٖ 

ٕ ٣ٌٕٞ اُجِل أُؼ٢٘ ثبٍزٌٔبٍ ٍغَ أكاء ع٤ل ُٔلح أخ اُوواه , ٝٓلبك ٛنٙ اُ٘وطخ ٢ٛ إٍُٞٞ ػبكح ئ٠ُ ٗوط

 صالس ٍ٘ٞاد ٝػ٘لئن ٣زْ رو٤٤ْ أ٤ِٛخ اُجِل أُؼ٢٘ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ َٓبػلح ثٔٞعت أُجبكهح. 

َ ثوٗبٓظ رٖؾ٤ؼ ٓلرٚ صالس ظٝك٤ٜب ٣َزٔو اُجِل أُؼ٢٘ ك٢ ئصجبد ٍغَ أكاء ه١ٞ ك٢  انًرحهخ انضبَُخ :

, ٣ِٝزيّ كائ٘ٞ ٛنا اُجِل ثغؼَ أػجبء ٖٓ أُغزٔغ أُب٢ُ اُل٢ُٝ  خٓغ ؽُٖٞٚ ػ٠ِ َٓبٗلٙ ك٤ُٝخ ٓب٤ُ ٍ٘ٞاد

طخ اإلٗغبى( .وك٣ٞٗٚ ػ٘ل َٓز٣ٞبد هبثِخ ُالؽزٔبٍ ك٢ ٜٗب٣خ أُوؽِخ اُضب٤ٗخ ) ٗ
(2)

 

 MULTIL ATERAL DEBT RELIEFيجبدرح رخفُف انذَىٌ انًزعذدح األطراف   -2

INITIATIVE (MDRI) 

( ٍٞف ٗزطوم ُِٔجبكهح اُضب٤ٗخ ُزقل٤ق اُل٣ٕٞ أُزؼلكح األٛواف HIPC) ٕ أٝٙؾ٘ب ٓجبكهح ا٤ُٜج٤ي أثؼل 

(MDRI)  ً( 2005ػبّ )  كل٢,  ُٔجبكهح اُجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ أُؼيىح , ٝاُز٢ عبءد اٍزٌٔبال

اٍزٌِٔذ أُجبكهح أُؼيىح ُِجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ ثبُٔجبكهح أُزؼلكح األٛواف ُزقل٤ق أػجبء اُل٣ٕٞ 

ثبُٔجبكهح أُزؼلكح األٛواف ُزقل٤ق , ٝاُز٢ ٕٔٔذ ُي٣بكح رقل٤ق ك٣ٕٞ اُجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ 

                                                           

 بء اُل٣ٕٞ ػٖ اُلٍٝ اُلو٤وح , ٖٓله ٍجن مًوٙ . ٤ٛج٤ي أؽلس ٓجبكهاد ٕ٘لٝم ا ُ٘ول ُزقل٤ق اػج -1

مه أجل معالجت الدٌون الثىائٍت السسمٍت، التً اعتمدها الدائىووفً * ّوٝٛ هٔخ ٗبث٢ُٞ :٢ٛٝ ّوٝٛ ٝٙؼذ 

, وتقتضً هري الشسوط بإلغاء جزء مه الدٌون الموجودة وادي بازٌس لصالح أفقس البلدان وأكثسها مدٌووٍت

( ٍ٘خ 23ًؾل أه٠ٖ , ٝئػبكح علُٝخ اُغيء أُزجو٢ ػ٠ِ ٓلح )  %(67ٍسة والتً تصل إلى )فً ذمت البلدان الفق

ٓغ ٓ٘ؼ كزوح ٍٔبػ ُٔلح ٍذ ٍ٘ٞاد ثبإلٙبكخ ئ٠ُ رؼل٣َ أٍؼبه اُلبئلح ٝكوبً ألٍؼبه اَُٞم ػ٠ِ ئٕ ال ري٣ل ػ٠ِ األٍؼبه 

 األ٤ِٕخ ُِل٣ٕٞ اُز٢ رؼبك علُٝزٜب .

 ٤ٛج٤ي أؽلس ٓجبكهاد ٕ٘لٝم ا ُ٘ول ُزقل٤ق اػجبء اُل٣ٕٞ ػٖ اُلٍٝ اُلو٤وح , ٖٓله ٍجن مًوٙ -2
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أػجبء اُل٣ٕٞ  ٝرٞك٤و أُٞاهك اُالىٓخ ُزؾو٤ن األٛلاف اإلٗٔبئ٤خ ُألُل٤خ , ٝك٢ ئٛبه أُجبكهح أُزؼلكح 

األٛواف ُزقل٤ق أػجبء اُل٣ٕٞ , رز٤ؼ أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ٕٝ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ , ٕٝ٘لٝم اُز٤ٔ٘خ 

 ( (100ُل٣ٕٞ ثَ٘جخ األكو٣و٢ , ٖٝٓوف اُز٤ٔ٘خ ُِجِلإ األٓو٤ٌ٣خ , رقل٤لبً ألػجبء ا

ٕٝ٘لٝم اُز٤ٔ٘خ األكو٣و٢ ٖٓ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ػ٠ِ اُل٣ٕٞ أُإِٛخ " أ١ اُووٝٗ أُٔ٘ٞؽخ  %, 

( ٝرِي أُٔ٘ٞؽخ ٖٓ  2003ٍجزٔجو ) \ُِجِلإ األٓو٤ٌ٣خ ثؾٍِٞ ٜٗب٣خ ًبٕٗٞ األٍٝ ٖٝٓوف اُز٤ٔ٘خ 

( ٝال رياٍ َٓزؾوخ ثؼل ٓجبكهح اُجِلإ  2003ك٣َٔجو ) \أُإٍَخ اُل٤ُٝخ ُِز٤ٔ٘خ ثؾٍِٞ ٜٗب٣خ ًبٕٗٞ األٍٝ 

اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ ُزقل٤ق أػجبء اُل٣ٕٞ " . 
(1 )

 

ٕ أأٝ ٣ؾزَٔ  رو٤٤ٜٔب ثٕٞلٜب ٓإِٛخ ثِلاً رْ(  39ٖٓ ث٤ٖ ) اً ( ثِل 35( ًبٕ )  2013ٓبهً ) \ٝك٢ آماه 

رٌٕٞ ٓإِٛخ ك٢ ئٛبه ٓجبكهح اُجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ هل ِٕٝذ ئ٠ُ ٗوطخ اإلٗغبى , ًٝبٕ ثِل ٝاؽل ) 

رْبك ( ك٢ أُوؽِخ االٗزوب٤ُخ ٖٓ أُجبكهح ك٢ ؽ٤ٖ ًبٗذ صالس ثِلإ ) اه٣زو٣ب ,اُٖٞٓبٍ , اَُٞكإ ( ػ٘ل 

ل٤ق أػجبء اُل٣ٕٞ ك٢ ئٛبه أُجبكهح . ٗوطخ اُوواه ُْٝ رجلأ ثؼل ثؼ٤ِٔخ اُزأ٤َٛ ُزق
(2)

 

ٝٝكوبً ُٖ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝاُج٘ي اُل٢ُٝ هل ٍبػلد ٛنٙ أُجبكهربٕ اُل٤ُٝزبٕ ُزقل٤ق أػجبء اُل٣ٕٞ ثٌَْ 

ُٔزؼلكح األٛواف ُزقل٤ق  ػتء اُل٣ٕٞ  ًج٤و ًَ ٖٓ ) ٓجبكهح اُجِلإ اُلو٤وح أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ , ٝأُجبكهح ا

( كُٝخ ٓب ثؼل ٗوطخ اإلٗغبى , ٓٔب أربػ ُْٜ ثلا٣خ عل٣لح ٝآٌب٤ٗخ ٓزغلكح  36أُلوٛخ ك٢ )  أُلوٛخ ك٢ ) 

رجِؾ ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ر٣َٞٔ اُز٤ٔ٘خ , ؽ٤ش ًبٗذ ٗلوبد اُؾل ٖٓ اُلوو ٓزغلكح ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ ر٣َٞٔ اُز٤ٔ٘خ , 

اإلعٔب٢ُ , ٝٛنا ٓب ًبٕ أًجو ثأهثؼخ أٙؼبف ٓلكٞػبد فلٓخ اُل٣ٕٞ ك٢  ( ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ%73)ٗؾٞ

( . 2017ػبّ ) 
(3)

 

 يجبدرح  رعهُك يذفىعبد خذيخ انذٍَ نسعًبء يجًىعخ انعشرٍَ .  – 3

ٓجبكهح رؼ٤ِن فلٓخ اُل٣ٖ ُيػٔبء ٓغٔٞػخ اُؼْو٣ٖ , كػْ ٓجلئ٢ ُِلٍٝ اُز٢ رؾزبط ئ٠ُ   لرؼ  

اُزؾَٔ ػ٠ِ ٍلاك اُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ 
(4)

ُزياّ الؽيٓخ ٖٓ اُزلاث٤و  ٝمُي ئّبهح ُ ٝر٘ٔ ٛنٙ أُجبكهح ػ٠ِ,  

بهْ اُقَبئو اُجْو٣خ ٔ٘زظٔخ اُز٢ رلاُؿ٤و فطو ٖٓ أىٓبد اُل٣ٕٞ ا٤َُبك٣خ  ا٢ٌُِ ػ٠ِ ئ١اُْبَٓ ثبُوٚبء 

                                                           

 9ٖٓله ٍجن مًوٙ , ٓ األْٓ أُزؾلح , اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ,.  -1

 . ٗلَٚ أُٖله اَُبثن -2

3- InternationaI MONetary FUDN ,I.M.F POLICY PAPER,2009,P.1    

4- INTERNATIONAL CHAMBER OFCOMMERCE ,GLOBALCITIZEN OPENLETTER 

TOG20 FINANCE MINISTERS,13 JUIY 2020,P.5  
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ئٗٚ ٛ٘بى ؽبعخ ٓبٍٚ ٝؽبٍٔخ ُٚٔبٕ ئعواءاد ّبِٓخ ُٚٔبٕ ئٕ ئم ( COVID- 19ٝاالهزٖبك٣خ ٍ ) 

فلٓخ اُل٣ٕٞ ال رٔ٘غ ٖٓ رطٞه االهزٖبك , ًٝنُي ر٤ٌٖٔ االٗزؼبُ اُؼب٢ُٔ اُن١ ٣ؼط٢ األ٣ُٞٝخ ُِٔوٝٗخ 

آ٤ُبد ٓإٍَخ عل٣لح ُز٤ٌٖٔ أُْبهًخ , ًنُي أْٗأد اُٖؾ٤خ ٝاُؼَٔ اُالئن ٝٗٔٞ االهزٖبك اُؾو٤و٢ 

ً ٓؼبُغخ أ١  اٌُبِٓخ ٖٓ اُلائ٤ٖ٘ ٖٓ اُوطبع اُقبٓ اُض٘بئ٢ ك٢ رٞك٤و اُولهح ػ٠ِ رؾَٔ اُل٣ٕٞ , ٝأ٣ٚب

ٛو ؽٞاعي أٓبّ أُْبهًخ اٌُبِٓخ ُِلائ٤ٖ٘ ٖٓ اُوطبع اُقبٓ ٖٓ فالٍ رٞك٤و ر٤ٙٞؼ َٓ٘ن ؽٍٞ ر٘ل٤ن األ

اُز٘ظ٤ٔ٤خ أُؼٍٔٞ ثٜب 
(.1 )

( ِٛت ٖٓ 46ِوذ ٓغٔٞػخ اُؼْو٣ٖ ك٢ ٓجبكهح رؼ٤ِن فلٓخ اُل٣ٕٞ ٗؾٞ )ٝهل ر 

 (5050ػبّ)اُلٍٝ أُوّؾخ ُنُي ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ ٓؼظٜٔب ٖٓ أكو٣و٤ب, ٝػ٤ِٚ ئٕ أُجبكهح ؿطذ 

.( ٖٓ ٓلكٞػبد اُل٣ٕٞ اُ٘ب٤ٓخ ٝكوبً ُِْجٌخ األٝهث٤خ ُِل٣ٕٞ ٝاُز٤ٔ٘خ 1.66%اُؾب٢ُ َٗجخ ٙئ٤ِخ ٗؾٞ )
 (2)

 

ئٗٚ ثٔٞعت ٓجبكهح رؼ٤ِن ٓلكٞػبد اُل٣ٖ ٝثٖٚٔ كزوح رٔل٣ل ٛنٙ أُجبكهح ٣َزض٠٘ ٜٓ٘ب ٖٝٓ عبٗت أفو 

ٝػ٠ِ ًَ كُٝخ َٓزل٤لح االُزياّ اُزبّ ثبُؾلٝك أُزؼِوخ  ،اُجِلإ اُز٢ ُْ رق ثبُٔزطِجبد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب 

ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ , ٝػ٤ِٚ  ثْوٝٛ اُل٣ٕٞ ؿ٤و ا٤َُٔوح أُزلن ػ٤ِٜب ك٢ ٤ٍبٍخ ٍوق اُل٣ٖ اُقبٓ ك٢

                   ( ثو٤ٔخ2020كول رَٔؼ أُجبكهح ُِلٍٝ أُقُٞخ ثبالٍزلبكح ٜٓ٘ب ك٢ رؼ٤ِن ٓلكٞػبد فلٓخ اُل٣ٖ ك٢ )

ؽ٤ش رز٤ؼ أُجبكهح  ،( كُٝخ 73ؽ٤ش ثِؾ ػلك اُلٍٝ أَُزؾوخ ٖٓ مُي اُزأع٤َ ) ،( ٤ِٓبه كٝاله 5.7)

( ٤ِٓبه كٝاله ُزِي اُلٍٝ .12ٓب ٣َٖ ئ٠ُ )رٞك٤و ٓجبُؾ 
(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- opcit,P.1   

  -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ: 5055,5,55ٓغٔٞػخ اُؼْو٣ٖ , ّوٝٛ ٝرلب٤َٕ ارلبم إلػبكح ٤ٌِٛخ ك٣ٕٞ اُلٍٝ اُلو٤وح ,  -2

https://arabic.sputniknews.com/ 

 -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5055,5,55هٔخ اُؼْو٣ٖ , كػٞاد ُِلٍٝ اُـ٤٘خ ُِزقل٤٘ ,  -3

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/23/ 

https://arabic.sputniknews.com/
https://arabic.sputniknews.com/
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/11/23/
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 انًجحش انضبٍَ

 انجرازَم وانًؤضطبد انًبنُخ انذونُخ انًزعذدح األطراف

 

ٓغ أُإٍَبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ ثبُؼالهبد أُب٤ُخ اُل٤ُٝخ ئ٠ُ رغوثخ اُجواى٣َ  ٕٞػبكح ٓب ٤ْ٣و أُٜزٔ

 ،أُزؼلكح األٛواف ك٢ٜ رٔضَ )هٖخ ( ٝاهؼ٤خ ػ٠ِ اُ٘غبػ اُن١ ؽووزٚ كُٝخ اُجواى٣َ ُزقط٢ أىٓزٜب 

 ،ُووٕ أُٖ٘وّ ٖٓ آ٘ن اُق٤٘٤َٔبد  ،َ ٓواؽَ ٝؽوت ٤ٍب٤ٍخ أٛبؽذ ثبٌُض٤و ٖٓ ىػٔبئٜب ظأُب٤ُخ ك٢ 

( 8,1ثؾغْ ) عٔب٢ُ ٝبؽ٤خ ؽغْ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلٖ ٗػب٢ُٔ ٓٝا٤ُّٞ رؾزَ اُجواى٣َ أُورجخ اُزبٍؼخ 

ٖٓ ؽ٤ش ؽغْ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ٓزقط٤خ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ  ،(  2019رو٤ُٕٞ كٝاله ك٢ ػبّ ) 

أُزولٓخ ك٢ أٝهثب .
(1)

 

ٜنٙ اُزغوثخ ُِٞهٞف ػ٠ِ ٤ًل٤خ رغبٝى ٌِْٓخ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُِجواى٣َ ٤ًٝل٤خ ُ ه اُجبؽش ٝعبء افز٤ب

 -ئكاهرٜب ثبُؼالهخ ٓغ أُإٍَبد أُب٤ُخ أُزؼلكح األٛواف ٍٝ٘ز٘بُٜٝب ًٔب ٣أر٢ :

 

 نًحخ ضرَعخ حىل ربرَخ انجرازَم  -أوال:

ٗوٟ ٖٓ أُالئْ ئػطبء ُٔؾخ ربه٣ق٤خ ك٢ إَٔ ًِٔخ ) اُجواى٣َ ( ٝرل٤َوٛب ئم ٛ٘بى صالس هٝا٣بد 

-ٝأْٜٛٔ :
(2)

 

ماد اُغنٝه  ،أٍجب٢ٗ " ثوا٤ٍَ" ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ األّغبه  -٢ٛ إَٔ ثورـب٢ُ   -انرواَخ األونً :

 اُؾٔواء ٝاُج٤٘خ ٝاُز٢ ًبٗذ رَزقلّ ك٢ ٕ٘بػخ األٕجبؽ .

روعغ اُز٤َٔخ ئ٠ُ "عيه أٍطٞه٣خ ك٢ أُؾ٤ٜ األ٢َِٛ روغ ك٢ ٌٓبٕ ٓب ؿوة  -انرواَخ انضبَُخ :

" ٝاُز٢ رؼ٢٘ " أهٗ اُؼظٔخ ٝاُوٞح  HY Brazilٝػوكذ ثبٍْ " ٢ٛ ثواى٣َ  ،اَُبؽَ األهُ٘ل١ 

 ٝاُغٔبٍ"ٝاُز٢ رْ اًزْبكٜب ٖٓ هجَ ثؼ٘ اُجؾبهح أَُزٌْل٤ٖ اُجورـبٍ .

 

                                                           

  -ٔؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ :هبئٔخ اُلٍٝ ؽَت اُ٘برظ اُ -1

https://ar.wikipedia.org/wik/ 

,اُلاه اُؼوث٢ ُِؼِّٞ ٗبّوٕٝ ٝٓوًي 5ػبٛق ٓؼزٔل ٝآفوٕٝ , اُجواى٣َ اُوٟٞ اُٖبػلح ك٢ أٓو٣ٌب اُالر٤٘٤خ , ٛ  -2

 58, ٓ  5050ُج٘بٕ , \اُغي٣وح ُِلهاٍبد , ث٤وٝد 

https://ar.wikipedia.org/wik/
https://ar.wikipedia.org/wik/
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" ٝرؼ٢٘ " أُجبهى " ك٢ ُـخ اُْؼٞة Bressٝروعغ إُٜٔٞب ئ٠ُ ًِٔخ " ثو٣ٌ   -انرواَخ انضبنضخ :

٤خزاَُِ

 ٝهثٔب رورجٜ ثأؽلاس اُٖواػبد اُل٤ُٝخ ال٤ٍٔب اُؼبُْ اإلٍال٢ٓ ك٢ ٜٗب٣بد اُؼٖٞه اٍُٞط٠ .  ،

 ،أُٞاك اُقبّ اُيهاػ٤خ ٝأُؼل٤ٗخ  ،ٝرزٔزغ اُجواى٣َ ثٔٞاهك ٝآٌب٤ٗبد ػب٤ُخ ٝك٢ ٓولٓخ ٢ٛ أُٞاهك 

٤ِٕٓٞ ػبَٓ ( ٝروَْ 95اُزور٤ت اَُبكً ػب٤ُٔبً ك٢ ؽغْ اُوٟٞ اُؼبِٓخ ٝٛٞ ٓب ٣وبهة )ٝرؾزَ اُجواى٣َ 

ٝهطبع  ،(  14%ٝاُوطبع اُٖ٘بػ٢ ثَ٘جخ )  ،(  20%ٛنٙ اُوٟٞ ػ٠ِ اُوطبع اُيهاػ٢ ٝاُن١ ٣ٌَْ ) 

( . 66%اُقلٓبد ٣ٌَْٝ ؽٞا٢ُ ) 
(1)

 

 ( أُق  2872ٝرؼل اُجواى٣َ صب٢ٗ أًجو ٓ٘زظ ُِ٘لٜ ك٢ أٓو٣ٌب اُغ٘ٞث٤خ ثؼل كبٗي٣ٝال ثٞاهغ ) 

( 2019( ٤ِٓبه ثو٤َٓ ٝمُي ػبّ ) 13.4ٝثبؽز٤ب٤ٛبد رجِؾ  )  ،٤َٓ ٤ٓٞ٣بً وث
2
ٖٝٓ فالٍ ٓب رولّ ؽٍٞ  ،

  -اُزبه٣ـ اُجواى٢ِ٣ ٍٞف ٗزطوم ثٖٚٔ ٤ٍبهبد ٛنٙ اُ٘وطخ ئ٠ُ ػلح ٓؾبٝه ٜٓٔخ ٜٝٓ٘ب ٓب ٢ِ٣ :

 

 انحجى انطكبٍَ نهجرازَم  -1

ٝرؼل ثنُي ٖٓ أًجو كٍٝ أٓو٣ٌب  ،( 2020( ٤ِٕٓٞ َٗٔخ ػبّ ) 212.5)  ٣ٖٓوزوة ػلك ٌٍبٕ اُجواى٣َ 

( ٣ٝوله ٓزٍٜٞ األػٔبه  5081%% ( ٝاإلٗبس َٗجخ ) 4913ؽ٤ش ٣ٔضَ اُنًٞه َٗجخ )  ،اُغ٘ٞث٤خ ٌٍبٗبً 

( ٍ٘خ .76,57ك٢ اُجواى٣َ ٗؾٞ ) 
(3)

 

ؽ٤ش هلي  ،( َٗٔخ ًْ 24ٝػ٠ِ اُوؿْ ئٕ ٛنٙ أَُبؽخ اُْبٍؼخ ئال ئٕ ًضبكزٜب اٌَُب٤ٗخ ه٤ِِخ ٝال رزغبٝى ) 

( 18ٕ ًبٕ ال ٣ي٣ل ػٖ ) أثؼل  ،اُؼلك ا٢ٌُِ اإلعٔب٢ُ ٌَُبٕ اُجواى٣َ أًضو ٖٓ ٓوٙ ك٢ اُووٕ أُب٢ٙ 

ٝثؼلٛب رٚبػق ٓوح  ،( 1940( ٤ِٕٓٞ َٗٔخ ػبّ )  40( ريا٣ل ٝأهرلغ ئ٠ُ ) ٤ِٓ1900ٕٞ َٗٔخ ػبّ ) 

( َٕٝ ئ٠ُ ٓب 2010خ ػبّ ) ( ؽ٤ش "هلي هليرٚ اُٞاٍؼ٤ِٓ1970ٕٞ َٗٔخ ػبّ )  90)أفوٟ ألًضو ٖٓ ) 

( ٤ِٕٓٞ َٗٔخ ؽ٤ش رْزوى اُجواى٣َ ثٜنا اُ٘ٔٞ أُزيا٣ل ٓغ ثو٤خ كٍٝ اُؼبُْ اُضبُش ٝاُز٢ ٣200ووة ٖٓ ) 

ػلك اٌَُبٕ األ٤٤ِٕٖ ٣ٝٔضَ ،ٓود ثٔواؽَ اُزؾَٖ اٌُج٤و ثبُوػب٣خ اُطج٤خ ٝاُزؾٌْ ثبألٝثئخ ٝاألٓواٗ 

ئعٔبٍ اٌَُبٕ .%( ٖٓ 0.1) ٝثَ٘جخ( أُق َٗٔخ 200ٗؾٞ ) 
(4)

ًبص٤ًُٞٞخ ٝك٤ٜب أُق أًجو كُٝخ  ٝاُجواى٣َ،

                                                           
 ؽ٤ش ٛبعود ٛنٙ  ،:ٓٞإٛ٘ٞ ٖٓ أه٤ِْ اُوواك٤ٔ ّؼت ه٤ِٚ اٗٚ ًبٕ ٓبٛواً ٌُٖٝ أُ٘طوخ ؿ٤و ٓؼوٝكخ ٤خزاَُِاُْؼٞة

 .ب اُٖـوٟ ٝهل ٤ٍٔذ ُـزْٜ اٌُزال٤ٗخ ٝثو٤ذ ك٢ رِي أُ٘طوخ ؽز٠ اُووٕ اُقبٌٓ ا٤ُٔالك٤١اُْؼٞة ئ٠ُ أٍ

 75 -55 ،ٓ ٓ  ،أُٖله اَُبثن  ،ػبٛق ٓؼزٔل ٝآفوٕٝ  -1

2 -  bp ,statistical Review of Word Eneray2020 ,96th edition .    

 -ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : -5050ػلك ٌٍبٕ اُجواى٣َ ُؼبّ ) -3

population-https://www.elmstba.com/brazil 

 .51ٝآفوٕٝ , ٖٓله ٍجن مًوٙ , ٓ ػبٛق ٓؼزٔل  -4

https://www.elmstba.com/brazil-population
https://www.elmstba.com/brazil-population
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ُنُي أِٛن ػ٤ِٜب هئخ اُؼبُْ  ،ٜٗو ٝأهثؼٕٞ أُق ٗٞع ٖٓ اُ٘جبد 
(1)

 اً ٝهل ٛوأ ػ٠ِ اُجواى٣َ رطٞه ،

ً ؿواك٤ٔٞك٣ ( ٣ٍٞ٘ب  3%ثِؾ اُ٘ٔٞ اٌَُب٢ٗ مهٝرٚ ك٢  اُق٤٘٤َٔبد ثَ٘جخ ) ٝ ،ك٢ اُؼوٞك أُب٤ٙخ  ب
 (2)

. 

%( ك٢ أُلٕ ٝأُغٔؼبد اُؾٚو٣خ 84أًضو٣خ ٌٍبٕ اُجواى٣َ ٝاُن٣ٖ ٣ولهٕٝ ثؾٞا٢ُ )ٝهل ػبُ 

ك٢ كل٢ اُغ٘ٞة ٣زٔوًي اُج٤٘ ث٤٘ٔب  ،ٝػ٠ِ َٓزٟٞ  اُزٞى٣غ اُغـواك٢ ُألػوام اُوئ٤َ٤خ ك٢ اُجالك 

ٓيٕٝ ْٔب٢ُ ٝأُْب٢ُ اُـوث٢ ٖٓ ؽٞٗ األأٓب اإله٤ِْ اُ ،ٓقزِطخ اُغ٘ٞة اُْوه٢ كٜٞ ُٔقزِق األػوام 

ك٤زٔوًي ثٚ اٌَُبٕ األ٤٤ِٕٖ .
(3)

%( ٖٓ 86,31( )  2017ؽ٤ش ثِـذ َٗجخ اُؾٚو ك٢ اُجواى٣َ ػبّ )  ،

                      ( َٗجخ اُؾٚو1996ػبّ )  ثؼل إ ًبٗذ ك٢ ،( ٤ِٕٓٞ َٗٔخ 209,29ٓغٔٞع ٌٍبٜٗب اُجبُؾ ) 

 (77,6ٝ%78,3. )%
(4)

٠ اهزٖبكٛب ٖٓ ٗبؽ٤خ ػِ داُز٢ ٤ٍطوجواى٣َ ٖٓ أْٛ اُجِلإ ٝػ٤ِٚ كول رؼل اُ،

غ ٝاُز٣ٞ٘غ االهزٖبك١ ثؼل األىٓبد أُب٤ُخ ٖٓ فالٍ اُِغٞء ئ٠ُ ا٤َُبٍبد اُز٣ٞٔ٘خ ػٖ ٛو٣ن اُز٤ٖ٘

ك٣ٜٞٗب ٖٓ أُإٍَبد ٝرطج٤ن ٖٓ وؿْ ػ٠ِ اُٝ ،االهزٖبك٣خ اُن١ ؽلس فالٍ اَُ٘ٞاد أُب٤ٙخ  إاُزجبٛ

 ٖبك١ ٖٓ فالٍ ئرجبع ٤ٍبٍبد ر٣ٞٔ٘خ .٤ٍبٍبد اُزوْق ئال ئٜٗب ٜٗٚذ ثٞٙؼٜب االهز
 

 والع االلزظبد انجرازَهٍ -5

ً اهزٖبك٣ اً ؽووذ اُجواى٣َ ٓ٘ن ؽوت ٓب٤ٙخ اٍزوواه ٝئؽواى اُزٚقْ ٣زغ٠ِ ٖٓ فالٍ اٗقلبٗ ٓؼلالد  ب

اُز٢ ( 2008ُْ رزأصو ثزلاػ٤بد األىٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ػبّ ) ك٢ٜ اُ٘ٔٞ االهزٖبك١ أُورلغ ٖٓ ٓؼلالد 

ٝمُي ثَجت اٜٗب اػزٔلد ػ٠ِ االهزٖبك اُؾو٤و٢ ًبٗذ ُٜب اٌُض٤و ٖٓ ا٥صبه اَُِج٤خ ػ٠ِ اُؼل٣ل ٖٓ اُجِلإ 

اُقبهع٤خ ٖٓ فالٍ رٔزؼٜب ثَؼو اُجواى٣َ ٖٓ آزٖبٓ اُٖلٓبد االهزٖبك٣خ  كول رٌٔ٘ذ٤ٌُٝ أُب٢ُ  , 

 ،ٕوف ٓوٕ ٝأؽز٤ب٢ٛ ًج٤و ٖٓ اُؼٔالد األع٘ج٤خ ٝاٗقلبٗ ك٢ َٗجخ اُل٣ٖ ئ٠ُ اُ٘برظ اُو٢ٓٞ اإلعٔب٢ُ 

ُؾَ ْٓبًَ اُزٚقْ ٖٝٓ فالٍ ٓٞعي اُقِل٤بد اُجواى٢ِ٣ ًنُي رزٔزغ ثاكاهح ع٤لح ٖٓ اُج٘ي أُوًي١ 

( ثزج٢٘ ٤ٍبٍبد 1980-1950ٖٓ )  أُلحاُلٍٝ ؽ٤ش ر٤ٔيد ا٤َُب٤ٍخ االهزٖبك٣خ اُز٢ رج٘زٜب ٝارجؼزٜب ٢ٛ 

اُز٤ٖ٘غ ػٞٙب ػٖ االٍز٤واك .
(5)

ًنُي ٣ؼل االهزٖبك اُجواى٢ِ٣ ٖٓ أهٟٞ االهزٖبكاد ٝأٍوػٜب ٗٔٞاً ث٤ٖ 

ً ٖٙٔ االهزٖبك٣بد ا٤ُِجوا٤ُخ  ثؼل إ  ،اُلٍٝ ٖٝٓ ٗبؽ٤خ اُز٤ٖ٘ق كاٗٚ ٣ٖ٘ق ثبُٔورجخ اَُبثؼخ ػب٤ُٔب

ٖٓ ٗظبّ كًزبرٞه١ أكفَ اُجواى٣َ ك٢ ؽوٝة كاف٤ِخ ٝفبهع٤خ أصوِزٜب ،( 1975-1930)  وَ فالٍ أُلحر٘

                                                           

 /https://kurdtda.orgرغوثخ اُجواى٣َ ك٢ اُز٤ٔ٘خ ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ :  -1

 أُغٌِ االهزٖبك١ ٝاالعزٔبػ٢ ر٘ل٤ن اُؼٜل اُل٢ُٝ اُقبٓ ك٢ اُؾوٞم االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ،األْٓ أُزؾلح 2-

 . 75ٓ ،5009 ،ٖٓ اُؼٜل اُجواى٢ِ٣  55-56, اُزوبه٣و اُلٝه٣خ اُضب٤ٗخ أُولٓخ ٖٓ كٍٝ األٛواف ثٔٞعت أُبكر٤ٖ 

 .51ٓ  ،ٖٓله ٍجن مًوٙ  ،ػبٛق ٓؼزٔل ٝآفوٕٝ  -3

 181ٓ ،5050 ،اُؼوام ،كاه اٌُزت  ،5ٛ،اُز٤ٖ٘غ ٝاُزؾٞالد األهزٖبك٣خ اٌُجوٟ  ،أؽٔل اثو٢ٜ٣ ػ٢ِ -4

 55ٓ  ،ٖٓله ٍجن مًوٙ  ،ػطق ٓؼزٔل ٝآفوٕٝ -5

https://kurdtda.org/
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ثبُٔل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ئ٠ُ ٗظبّ هبئْ ػ٠ِ اُزؾوه ٝاالٗلٓبط ا٤ُِجوا٢ُ ٓٔب ٍبٛٔذ ٢ٛ األفوٟ ك٢ رٖبػل 

ٕ أُإٍَبد أُب٤ُخ أ( ٝرورت ػ٠ِ مُي 1985-2008ٝمُي فالٍ أُلح )  ،األىٓبد االهزٖبك٣خ اُؼب٤ُٔخ 

ً ٖٓ ػلّ اَُلاك ٍٝوػبٕ ٓب رـ٤ود ك٢ أُزؼلكد االٛواف هكٚذ َٓبػلح اُجواى٣َ  رول٣ْ هوٗ فٞكب

ؽٌٔخ ٓلح األٝٙبع ك٢ اٗزقبة هئ٤ٌ  ُِجواى٣َ ٝٛٞ ٖٓ االّزوا٤٤ًٖ ) ُٞال كا ٤ٍِلب ( ؽ٤ش ّٜلد 

ثٞاٍطخ ئػبكح اُز٣َٞٔ اُل٢ُٝ اىكٛبها ُِؼٜل االهزٖبك١ اُجواى٢ِ٣ ٖٓ فالٍ رطج٤ن ٤ٍبٍبد ر٣ٞٔ٘خ 

ٝٛنا ٓب ٝمُي ػٖ ٛو٣ن رلػ٤ْ اُز٤َٜالد أُب٤ُخ ٝاٍزضٔبه٣خ ًج٤وح ُوعبٍ االػٔبٍ  ،الهزٖبك اُجواى٣َ 

ثٔوبثَ كوٗ هٍّٞ ػ٠ِ اُغ٤ٔغ ثبٍزض٘بء اُطجوبد  ،٣َْٔ رول٣ْ هوٝٗ ٝر٤َٜالد ث٤ٌ٘خ ثلٞائل ٓ٘قلٚخ 

( ٤ِٕٓٞ ٓٞاٖٛ ٖٝٓ فالٍ 11اُجواى٢ِ٣ أ١ ؽٞا٢ُ ) %( ٖٓ أُغزٔغ33اُلو٤وح ٝاُز٢  رٔضَ َٗجخ ) 

ثبإلٙبكخ ئ٠ُ عِت هؤًٝ األٓٞاٍ ٤ٍبٍزٚ كول ٗغؼ ك٢ عنة أُٜبعو٣ٖ ئ٠ُ اُوعٞع ئ٠ُ أٝٛبْٜٗ 

 ( .2011( ٤ِٓبه كٝاله رٔضِذ ثْٔبه٣غ ٓقزِلخ اٍزضٔبه٣خ ك٢ ٍ٘خ )  200االٍزضٔبه٣خ ثو٤ٔخ ) 

( ك٢ ر٤ٔ٘خ االهزٖبك اُجواى٢ِ٣ ٖٓ فالٍ ٤ٍبٍبد اُيهاػخ كا ٤ٍِلب ٖٝٓ فالٍ رِي ا٤َُبٍبد ٗغؼ )ُٞال

ٝاُزٖل٣و ٝاُز٤ٖ٘غ ٝاالٍزضٔبهاد ٝثٜنا ٍلك ًَ اُل٣ٕٞ اإلعٔب٤ُخ اُز٢ ك٢ مٓخ اُجواى٣َ ُِٔإٍَبد 

أُب٤ُخ ٝثلزواد ٝع٤يح علاً ٝٛنا ٓب ككغ ثبُزغوثخ اُجواى٤ِ٣خ ثبُزولّ ٝاُ٘غبػ أَُزٔو ك٢ رلػ٤ْ ػ٤ِٔبد 

٤ٔخ ٝاُزط٣ٞو أَُزٔو ُِز٤ٔ٘خ أَُزلآخ ك٢ اُجِل .اُز٘
(1) 

 

 رظبعذ حجى انًُى فٍ انُبرج انًحهٍ اإلجًبنٍ  -3

ػ٠ِ اُٖؼ٤ل االهزٖبك١ هل رج٘ذ اُجواى٣َ ٤ٍبٍبد االٗلزبػ االهزٖبك١ ٝفٖٕٞب ٤ٍبٍبد اَُٞم 

ٝٛنا ُٚ كٝه ك٢  ،ٝكن رؼ٤ِٔبد اُٖ٘لٝم ٝاُج٘ي اُل٤٤ُٖٝ ػ٠ِ ٝاُزؾوه االهزٖبك١ ثزطج٤ن اُقٖقٖخ 

ٗ٘ب ٗؼ٢ ع٤لاً اٝػ٘لٓب ٗزؾلس ػٖ ٤ٍبٍبد اَُٞم ك،هكغ ٝاُزولّ االهزٖبك ا٢ٌُِ ثَٔزٟٞ الثأً ثٚ أٗناى 

ٖٝٓ ٍِج٤بد ٛنٙ ا٤َُبٍخ هل رٚوه ٖٓ عواء رطج٤وٜب ٓغب٤ٓغ ٓؼ٤٘خ  ،ٕ أ١ ٤ٍبٍخ ُٜب ئ٣غبث٤بد ٍِٝج٤بد أ

ط أُؾ٢ِ ٝؽلس اهرلبع ثٔؼلالد اُجطبُخ ٝاُلوو آُذ ثقَبئو ٝرواعغ اإلٗزبئم  ،ٖٓ أُ٘زغ٤ٖ أُؾ٤٤ِٖ 

( ثؼل ٍَِِخ ٖٓ ا٤َُبٍبد االهزوا٤ٙخ اُلبِّخ 1993 -1981ٝٛنا ًبٕ ٝاٙؼ ك٢ اُجواى٣َ فالٍ أُلح ) 

٤َُِطوح ػ٠ِ اُزٚقْ ٝرواعغ ٓؼلالد اُز٢ اٗزٜغزٜب اُؾٌٞٓبد اُؼٌَو٣خ ك٢ اُجواى٣َ ك٢ ٓؾبٝالد 

 اُ٘ٔٞ .

                                                           

 -ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : ،ا٤ُٔبك٣ٖ ٗذ  ،رغوثخ اُجواى٣َ االهزٖبك٣خ َٛ رل٤لٗب ك٢ ثالكٗب  ،ػ٤ٔوح أ٣َو  -1

https://www.almayadeen.net/ 

https://www.almayadeen.net/
https://www.almayadeen.net/
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ًبهكٍٝٞ( ٝاُن١ ر٠ُٞ اُؾٌْ فالٍ أُلح ) فيرناندو أنريكخ ُِجواى٣َ هلّ )ٝك٢ أؽلٟ أُواؽَ ا٤َُب٤ٍ

ٝأفن ٓ٘ؾ٠٘ رج٢٘ ٤ٍبٍبد  ،( ؽٍِٞ ٛلكٜب كٓظ االهزٖبك اُجواى٢ِ٣ ك٢ االهزٖبك اُؼب٢ُٔ 2002-1995

( 250( ٤ِٓبه كٝاله ئ٠ُ ) 150ٝاُووٝٗ اُقبهع٤خ ٝك٢ ػٜلح اهرلغ اُل٣ٖ اُقبهع٢ ٖٓ )  ،اَُٞم اُؾو 

كٝاله ٝرورت ػ٠ِ مُي ى٣بكح ك٢ اُزٚقْ ك٢ اُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ ُِجواى٣َ ٝاٗؼلاّ صوخ اُلائ٤ٖ٘ ك٢  ٤ِٓبه

ٝك٢ ٓؾبُٝخ إلٗوبم االهزٖبك اُجواى٢ِ٣ ارجغ ٤ٍبٍبد  ،هلهح اُجواى٣َ ػ٠ِ ٍلاك فلٓخ رِي اُل٣ٕٞ

%( ٢ِ900 ثَ٘جخ )هرلغ اُل٣ٖ اُلافااُلاف٢ِ ثلٞائل ٓورلؼخ ئ٠ُ كهعخ ئ٠ُ ٛوػ ٍ٘لاد اُل٣ٖ  (ًبهكٍٝٞ)

.
(1)

( ؽ٤ش ٝاعٚ ْٓبًَ اهزٖبك٣خ رٌٖٔ ك٢ 2003ٝثؼل مُي ر٠ُٞ كزوح اُؾٌْ ) "ُٞال" (ك٢ ك٢ ٍ٘خ )  ،

ٝاهرلبع ٓؼلالد اُزٚقْ ٝأ٣ٚبً روك١ ٓ٘ظٞٓخ  ،اٗقلبٗ ه٤ٔخ اُو٣بٍ اُجواى٢ِ٣ أٓبّ اُلٝاله األٓو٢ٌ٣ 

ٝٛنا ُٚ ٛبثغ ٍِج٢ ػ٠ِ رولّ ْٓبه٣غ اُز٤ٔ٘خ  ،ٝػلّ ا٣ٖبُٜب َُٔبؽبد ًج٤وح ٖٓ اُجالك "اٌُٜوثبئ٤خ 

ٖٝٓ عبٗت أُْبًَ االعزٔبػ٤خ كول  ،ٝهل ٣إصو ػ٠ِ ٓؼلالد اُ٘ٔٞ "ٛنا ٖٓ عبٗت اُيهاػ٤خ ٝاُٖ٘بػ٤خ 

رزِقٔ ك٢ روك١ أؽٞاٍ أُلاهً ٝاُزَوة ٖٓ اُزؼ٤ِْ ٝاٗزْبه اُغو٣ٔخ أُ٘ظٔخ ٝفبٕخ اُزغبهح 

ً ػلّ اُزٞى٣غ اُؼبكٍ  ٝأُقلهاد ٝأُٔ٘ٞػبد ٝاُغٞع ٝاُجطبُخ ٝاُلوو ًٝنُي أُْبًَ االعزٔبػ٤خ ا٣ٚب

ثؾ٤ش ال  ،ٝأفوٟ كو٤وح كوو ٓلهغ ٛجوبد ؿ٤٘خ ؽل اُـ٠٘ اُلبؽِ ٗوٟ ٛ٘بى  ئم،ث٤ٖ اُطجوبد أُغزٔغ 

ْٜٓل ٕبهؿ ُِزلبٝد االهزٖبك١ ٝاٗؼلاّ ّجٚ ًبَٓ ُِؼلاُخ  ٓٔب ٣ؼ٢٘ مُيٝعٞك ُِطجوخ اٍُٞط٠ " 

االعزٔبػ٤خ .
(2)

 

 -ث٤٘ذ ٓالٓؼ اُ٘ٔٞ االهزٖبك١ ك٢ ٤ٍبٍخ "ُٞال" ٖٓ فالٍ ثؼ٘ اإلعواءاد ٜٝٓ٘ب :ٝهل 
(3)

 

"ٝاُوٚبء رطج٤ن ٤ٍبٍبد اُزوْق ٝكن فطخ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ُٔٞاعٚ األىٓخ ٝاُؼغي ك٢ أُٞاىٗخ  

 ػ٠ِ أىٓخ اُضوخ " 

                                                           

 /https://www.marefa.org,ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5055\5\8اُزبه٣ـ االهزٖبك١ ُِجواى٣َ , -1

كهًٝ َٓزلبكح –أَٓ ػجل اُؾ٤ٔل ٠٘ٓٝ ػجل اُوبكه , اهزٖبكاد ػب٤ُٔخ رغوثخ اُجواى٣َ اُ٘ٔٞ االهزٖبك١ ك٢ اُجواى٣َ -2

 -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5055 -٢8 ٝكهاٍبد كٝه٣خ , اُؼلك اَُبثغ ٓب٣ٞ ) ,ث٘ي االٍزضٔبه اُٞٛ٘

http://www.nib.gor.eg 

ػجل اُؾ٤ٔل هطُٞ , اُجواى٣َ رغوثزٜب ك٢ ٓؾبهثخ اُلوو ٝأْٛ اُلهًٝ أَُزلبكح ,ٓغِخ اُؼِّٞ االهزٖبك٣خ ٝاُز٤٤َو  - 3

 .18, ٓ  -55ٍط٤ق , اُؼلك )–ٝاُؼِّٞ اُزغبه٣خ , ثؾش ْٓ٘ٞه ,عبٓؼخ كوؽبد ػجبً 

 -٣٘ظو:ُِٔي٣ل,  -

ٍبرٜب ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ , ثؾش ْٓ٘ٞه , ٤ًِخ اُوبٕٗٞ ٍزبه ّلٛبٕ اُي٤ٛو١ ,االىٓخ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ اُجواى٣َ ٝاٗؼٌب -

 111, ٓ  5055,عبٓؼخ ٝاٍٜ ,الهى ُِلَِلخ ٝاُؼِّٞ االعزٔبػ٤خ , اُؼلك اُواثغ ٝاُؼْو٣ٖ , 

, ٓزبػ ٤ٗٞ٣5059ٞ ,  59أ٣ٚ ػجل اُؾ٤ٌْ , رغوثخ اُجواى٣َ ٖٓ ٤ٍبٍخ اُزوْق أ٠ُ ٝاؽلح ٖٓ أًجو اهزٖبكاد ك٢ اُؼبُْ ,  -

   ./https://www.a/hi/alalyoum.com -اثٜ اُزب٢ُ :ػ٠ِ اُو

https://www.marefa.org/
http://www.nib.gor.eg/
http://www.nib.gor.eg/
https://www.a/hi/alalyoum.com/
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ٝاُز٢ رزٔؾٞه ٝكن اُوٚبء ػ٠ِ اُلوو ٖٓ فالٍ ٓؼبُغبد ؽض٤ضخ ثٞاٍطخ ٤ٍبٍبد " ٓؾٞ اُغٞع "  

 ئٍزوار٤غ٤خ " أَُبػلاد أُب٤ُخ أُجبّوح .

 رو٤ّل ثؼ٘ ا٤َُبٍبد أًَُٞ ُٜب اُوٚبء ػ٠ِ اُلوو  

( ٖٓ فالٍ ر٤ٔ٘خ األهب٤ُْ أُْٜٔخ ثٞاٍطخ اُجوآظ ا٤ُ٘ٛٞخ  2007ئػلاك ثوٗبٓظ" فطخ رَو٣غ اُ٘ٔٞ ") 

ُْٔزو٣بد اُـناء ٖٓ فالٍ ه٤بّ اُؾٌٞٓخ ثْواء أُ٘زغبد اُيهاػ٤خ ٖٓ ٕـبه أُياهػ٤ٖ ؽٖواً ًٝبٕ 

 ُٜنا اُجوآظ كٝه كؼبٍ ك٢ اُز٤ٔ٘خ االهزٖبك٣خ 

 رْغ٤غ اُز٤ٖ٘غ ٝٓٚبػلخ االٗزبط ٓغ االٗلبم ك٢ اُوطبػبد االهزٖبك٣خ  

 رْغ٤غ اُيهاػخ ٖٓ فالٍ ٤ٍبٍخ اؽالٍ اُٞاهكاد  

 ٝاُلُٝخ  ع٘ج٢ ٓبث٤ٖ اُوطبع اُقبٓألا ارَبع ْٓبهًخ أُْبه٣غ اُٖ٘بػ٤خ ٖٓ فالٍ االٍزضٔبه 

 اعزناة االٍزضٔبهاد ػٖ ٛو٣ن ٙجٜ أُ٘بؿ اُوب٢ٗٞٗ ٝاُزْو٣ؼ٢   

( أػ٠ِ ٓؼلٍ ٗٔٞ اهزٖبك١ ُٜب ٓ٘ن 2005ٖٝٓ فالٍ رِي أُغٔٞػخ ٖٓ اإلعواءاد ّٜل اُجواى٣َ ػبّ ) 

( ئ٠ُ 1999( َُ٘خ ) 9.9%( ؽ٤ش اٗقلٚذ ٓؼلالد اُجطبُخ ٖٓ ) 4.9%( ثِؾ ؽٞا٢ُ ) 1995ػبّ ) 

                      ( ئ1990٠ُ( ٍ٘خ ) 9.9%ًنُي رواعؼذ ٓؼلالد اُلوو ٖٓ )  ،( 2004)( ػبّ 9.3%ؽٞا٢ُ ) 

 ( .2003( ٍ٘خ ) %5.7) 

ا٤َُبٍبد هل رٌٔ٘ذ اُجواى٣َ ٖٓ اُٜ٘ٞٗ ٖٓ عل٣ل ثٞاهغ اهزٖبك١ ه١ٞ ٝهكغ ٝػ٤ِٚ ٖٓ فالٍ ٛنٙ 

اُز٤ٔ٘خ ٝاُ٘ٔٞ ٖٓ عل٣ل ٝرؾ٤َٖ اُؾبُخ االعزٔبػ٤خ ك٢ اُجِل ٖٓ فالٍ ٤ٍبٍخ ًلٞءح ٝاُزقط٤ٜ ثبرغبٙ َٓبه 

طٞه ُٝٔزبثؼخ ر ،ٕؾ٤ؼ ٖٓ فالٍ ْٓبه٣غ ٓغل٣خ اهزٖبك٣بً ًؾَ ٌُِْٔالد االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُِجِل 

 (.10)(  ٗٞٙؼ اُغلٍٝ ههْ 2011-2019ك٢ اُجواى٣َ فالٍ أُلح ) اُ٘ٔٞ ك٢ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ 
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 (10جذول )

 انفرد .انُبرج انًحهٍ اإلجًبنٍ  نهجرازَم ويعذل دخم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-

Sources:  -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

( ث٤٘ٔب ٓؼلٍ كفَ  (261692( ئٕ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ُِجواى٣َ ثِؾ 2011رج٤ٖ ئؽٖبئ٤بد ػبّ ) 

ًٝبٕ كٝاله  ٤ِٓبه( 2465.19ٗؾٞ ) ٠ُ ئ( 2012ػبّ ) صْ اهرلغ ك٢( 11627.8اُلوك ُ٘لٌ اُؼبّ  ثِؾ) 

             ( ٗؾٞ 2013ك٢ ؽ٤ٖ ثِؾ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اُغٔب٢ُ ُؼبّ ) ،كٝاله (745.78ٓؼلٍ كفَ اُلوك ُ٘لٌ اُؼبّ ) 

                         (  2014ٍٝغَ اُ٘برظ أُؾ٢ِ ُؼبّ ) ،( 1214.21( ًٝبٕ ٓؼلٍ كفَ اُلوك ٗؾٞ ) 2472.81) 

( ثِؾ اُ٘برظ أُؾ٢ِ 2015(أٓب ك٢ ػبّ )11951.21ك٢ ؽ٤ٖ ثِؾ ٓؼلٍ كفَ اُلوك ٗؾٞ )  ،( 2455.99) 

( ك٢ ؽ٤ٖ ٣الؽع اُ٘برظ 11431.15ٝثِؾ  ٓؼلٍ كفَ اُلوك )  ،( 1082.21اإلعٔب٢ُ ُِجواى٣َ ٗؾٞ ) 

أٓب ك٢ ػبّ  ،( 11021.72( ٝثِؾ ٓؼلٍ كفَ اُلوك ٗؾٞ )2062.83( ثِؾ ) 2017أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ ُؼبّ ) 

 انجُبٌ                    

 انطُىاد                                     

انُبرج انًحهٍ اإلجًبنٍ        

(G.N.P) يهُبر دوالر 

 يعذل دخم انفرد

 يرَكٍ أدوالر 

2011 2616.2 11627.8 

2012 2465.19 745.78 

2013 2472.81 2114.21 

2014 2455.99 11951.21 

2015 1802.21 11431.15 

2016 1795.7 10965.97 

2017 2062.83 11021.72 

2018 188548 11079.71 

2019 18399.76 11121.74 
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ٕ اُ٘برظ أُؾ٢ِ ئ( 2019ك٢ ؽ٤ٖ ٗالؽع ك٤ؼبّ)  ،(1885.48اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ )  أٗقل٘( 2018) 

 .( 11121.74( ٝثِؾ ٓؼلٍ كفَ اُلوك ٗؾٞ )18399.76عٔب٢ُ ثِؾ )اإل

 يذَىَُخ انجرازَم انحذَضخ  -صبَُبً :

  -ٗبؽ٤خ اُؾغْ ٝا٤ٌَُٜ ًٝبألر٢ :ٍ٘ز٘بٍٝ ٓل٤ٗٞ٣خ اُجواى٣َ ٖٓ 

 انحجى  -5

 ،(  2008-2019ٝاُن١ ٣ٔضَ ؽغْ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُِجواى٣َ فالٍ أُلح )( 11ٖٓ فالٍ اُغلٍٝ ههْ )

ث٤٘ٔب ٍغِذ ؽغْ اُل٣ٕٞ  ،( ٤ِٓبه كٝاله 263ٛٞ ) ( 2008ٕ ؽغْ اُل٣ٕٞ أُزوأًخ ك٢ ػبّ ) أ٣زج٤ٖ 

             ( 2015ث٤٘ٔب ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله 352)  ٗؾٞ(  2010( ًٝبٗذ ك٢ ػبّ ) 382( )  2009ُؼبّ ) 

(  2019ٝؽ٤ش ثِـذ ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله 558( ) 2018ٍٝغِذ ك٢ ػبّ )  ،٤ِٓبه كٝاله ( 544) 

 ( ٤ِٓبه كٝاله . 570) 

            ( ٤ِٓبه كٝاله ٝ ٍٝغِذ ك٢ ػبّ  226) ٗؾٞ(  2008)  ػبّأٓب ثبَُ٘جخ ُِل٣ٕٞ اُط٣ِٞخ األعَ كول ثِـذ 

          ( ٤ِٓبه كٝاله . ًٝبٗذ ك٢ ػبّ 283( ) 2010ث٤٘ٔب ثِـذ ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله  (238(  2009) 

أٓب  ،( ٤ِٓبه كٝاله 486( ) 2019( ٝثِـذ ػبّ ) 487( )  2018ٍٝغِذ ك٢ ػبّ  )  ،487 )( )2015) 

            ٝك٢ ػبّ  ،(  69.5( ) ٣ٞٛ2008ِخ األعَ كول ٍغِذ  ك٢ ػبّ )ثبَُ٘جخ ُِل٣ٕٞ اُوبئٔخ ٝأَُؾٞثخ 

         ث٤٘ٔب ٍغِذ ك٢ ػبّ  ،( ٤ِٓبه كٝاله  85.4( )  2010( ًٝبٗذ ك٢ ػبّ )  57.7( ثِـذ ) 2009) 

          ( ِٕٝذ 2019( ث٤٘ٔب ك٢ ػبّ ) 105.1( ) 2018ّٜٝلد ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله  93.8( )  2015) 

( 2008أٓب ٖٓ عبٗت فلٓخ اُل٣ٖ كول ثِـذ أهَبّ اُل٣ٖ ٣ِٞٛخ األعَ ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله114.5) 

          ( 2010ٍغِذ ك٢ ػبّ )  ث٤٘ٔب ،( 30.5( ٗؾٞ ) 2009ٝثِـذ ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله  40.4ٗؾٞ ) 

( 2018ٝهل ٍغِذ ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله (71.4(  2015ِٕٝٝذ ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله 32.0) 

 ( ٤ِٓبه كٝاله . 123.5( ث٘ؾٞ ) 2019ث٤٘ٔب ّٜلد ك٢ ػبّ )  ،( ٤ِٓبه كٝاله 74.5) 

          (2009ًٝبٗذ ك٢ ػبّ ) ،( ٤ِٓبه كٝاله 15.0) ( 2008أٓب ثبَُ٘جخ ُلبئلح اُل٣ٕٞ ثِـذ ك٢ ػبّ ) 

( ٤ِٓبه 17.7( ث٘ؾٞ ) 2015ث٤٘ٔب ّٜلد ك٢ ػبّ )  ،( 13.2( ) 2010ِٕٝٝذ ك٢ ػبّ )  ،( 13.6) 

( ٤ِٓبه كٝاله . 257( ٗؾٞ ) 2019ٍٝغِذ ك٢ ػبّ )  ،( 187( ث٘ؾٞ ) 2018ٝثِـذ ك٢ ػبّ )  ،كٝاله 

ٝث٘لٌ اُؾبٍ  ،رٖبػل ٓل٤ٗٞ٣خ اُجواى٣َ فالٍ ٓلح اُغلٍٝ ثٌَْ َٓزٔو ( 13َٝٗز٘زظ ٖٓ اُغلٍٝ ههْ )

ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ؽبعخ اُجواى٣َ ئ٠ُ اُز٣َٞٔ ٖٓ اُووٝٗ اُقبهع٤خ  ،٣٘طجن ػ٠ِ اُل٣ٕٞ أَُؾٞثخ أٝ اُوبئٔخ 



انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

96 

                   أٓب فلٓخ اُل٣ٕٞ اُز٢ رزٞىع ث٤ٖ أهَبٛ اُل٣ٖ ٝػٖ٘و اُلبئلح ٣الؽع رٖبػل ًالٛٔب ك٢ األػٞاّ ،

 (2018 ( ٝ )2019 ). 

 (11جذول ) 

 ( 2019 -2008حجى انًذَىَُخ انخبرجُخ نهجرازَم نهًذح ) 

 انطُىاد

 انًؤشراد 

2008 2009 2010 2015 2018 2019 

 يجًىع انذَىٌ انًزراكًخ 

 ) يهُبر دوالر( 

 

263 

 

382 

 

352 

 

544 

 

558 

 

570 

دَىٌ طىَهخ األجم ) يهُبر 

 دوالر(

226 

 
238 283 487 487 486 

انذَىٌ انمبئًخ وانًطحىثخ 

 طىَهخ األجم ) يهُبر دوالر(
69.5 27.7 

85.4 

 
93.8 105.1 114.5 

خذيخ انذٍَ :ألطبط انذٍَ 

 ) يهُبر دوالر(طىَم األجم 
40.4 30.5 32.0 71.4 74.5 123.5 

 25.7 18.7 17.7 13.2 13.6 15.0 انفبئذح )يهُبر دوالر( 

 رْ اإلػلاك ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-  

Sources: -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 اُل٣ٖ اُؾ٢ٌٓٞ ٝك٣ٕٞ اُوطبع اُقبٓ ٝأُٚٔٞٗخ ٖٓ اُوطبع اُؾ٢ٌٓٞ ال ٣زٖٚٔ*

 

 انهُكم  2-

ٝكوبً ُْوٝٛ أُل٤ٗٞ٣خ أُزلن ػ٤ِٜب ٖٓ ؽ٤ش رو٤َٜٔب ئ٠ُ اُل٣ٕٞ  ) اُو٤ٍٔخ ٝاُقبٕخ ( َٝٗجخ رٔض٤َ ًَ 

-2019) ُِٔلح( ٤ٌَٛ ٓل٤ٗٞ٣خ اُجواى٣َ ٣ٝ11ج٤ٖ اُغلٍٝ ههْ ) ،ٜٓ٘ٔب ك٢ أُغٔٞع ا٢ٌُِ ُِٔل٤ٗٞ٣خ 

( 53.9%َ٘جخ اهرلؼذ ٖٓ ) ٣الؽع اٍزؾٞام اُل٣ٕٞ اُقبٕخ ػ٠ِ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُِجواى٣َ ثٝ( 2008
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( صْ ؽبكع روو٣جبً ػ٠ِ ٛنا 2009( ك٢ ػبّ ) 67.7%( ٝٛٞ ػبّ األىٓخ أُب٤ُخ اُؼب٤ُٔخ ئ٠ُ ) 2008ػبّ ) 

 ( .60%( ٍٝغِذ ) 2009أُؼلٍ ٝاٗقل٘ ه٤ِالً ػبّ ) 

( ئ٠ُ 2008( ػبّ ) 46.1%)  ا٠ُٝث٘لٌ اُزؾ٤َِ ػ٠ِ اُل٣ٕٞ ٣٘طجن ػ٠ِ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ اُز٢ اٗقلٚذ 

 ( . 40%( ٝثِـذ ) 2019( ٝرؾَ٘ذ ٗٞػب  ٓب ػبّ ) 2019( ػبّ ) %36.9) 

 

 (12جذول )

 هُكم انًذَىَُخ  انخبطخ نهجرازَم ) ضُىاد يخزبرح (

 َٗجخ /٤ِٕٓٞ كٝاله 

 انجُبٌ

 انطُىاد

 انًجًىع انذَىٌ انخبطخ انذَىٌ انرضًُخ

نحجىا  %انُطجخ انحجى %جخَط نحجىا %طجخ انُ 

2008 96622 46.1% 112682 %53.9 209304 %100 

2009 87513 %36.9 149826 67,7% 237339 100% 

2010 97485 %34.5 184945 %65,5 282425 100% 

2015 172,887 %35.0 314168 %65 487055 %100 

2018 190,192 %39.0 296690 %61.0 486882 %100 

2019 193734 %40 291737 %60 485471 %100 

Source:- ,: -WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,2014,p.59,2021,p.47 

 

 يؤشراد انًذَىَُخ انخبرجُخ نهجرازَم  -صبنضبً :

كبُلٍٝ ماد االهزٖبكاد اَُو٣ؼخ  ،أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ٖٓ كُٝخ ئ٠ُ أفوٟ  ءهل رقزِق ٓإّواد ػت

اُ٘ٔٞ ٣ؾزَٔ ئٕ ٣ٌٕٞ أًضو هلهح ػ٠ِ رؾَٔ َٓز٣ٞبد ك٣ٖ أػ٠ِ ٣ٖٝ٘ق اُج٘ي اُل٢ُٝ ثؾَت َٓزٟٞ 

.ٓل٤ٗٞ٣زٜب ُـوٗ رط٣ٞو اٍز٤وار٤غ٤بد ئكاهح اُل٣ٖ 
(1)

 

                                                           

 . 59ٖٓله ٍجن مًوٙ ,ٓ , اُز٣َٞٔ اُل٢ُٝ ك ػجل اٌُو٣ْ ّ٘غبه اُؼ٤َب١ٝ ,  -1
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ثؾَت اُؼزجبد أُووهح ٖٓ هجَ  ُِجواى٣َ( ئ٠ُ ٓإّواد أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ٤ْ٣ٝ12و اُغلٍٝ ههْ )

(  2008-2019) قبهع٤خ ُِجواى٣َ َُ٘ٞاد ٓقزبهح ٍٝٞف ٗأفن أُل٤ٗٞ٣خ اُ ،ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ 

  -ٍٝ٘ز٘بُٜٝب ًب٥ر٢ :

 يؤشراد انمذرح عهً انذفع  -1

( ٣الؽع ك٢ ٓؼظْ ٍ٘ٞاد اُغلٍٝ ُْ ٣َٖ ئ٠ُ اُؾبُز٤ٖ اُقط٤وح ٝأُزٍٞطخ  DOD/GNIئٕ ٓإّو ) 

ٝؽون ٛنا أُإّو اُؾل اُٚؼ٤ق ك٢  ،(  40%,50%ٝكن أُؼب٤٣و اُز٢ ؽلكٛب ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ) 

( 2008ح ػ٠ِ اُلكغ كول ٍغَ ػبّ ) أٓب أُإّواد اُزب٤ُخ ٖٙٔ اُوله ،( 2018-2019-2015اَُ٘ٞاد )

               ( ثِؾ ٛنا أُإّو اُؾل اُقط٤و2015ئال إٔ أفن ثبُي٣بكح ك٢ اَُ٘ٞاد اُالؽوخ ك٢ ػبّ )  اُؾل اُٚؼ٤ق

( ٌُٝ٘ٚ ك٢ ؽلٝك اُؾل األًضو ٖٓ أُزٍٜٞ ُقطٞهح  2018-2019( صْ رواعغ ك٢ اَُ٘ٞاد ) %240) 

 اُزٞا٢ُ .ػ٠ِ ( 199%( )  194%( ك٢ ؽ٤ٖ ٝاهغ أُإّو ًبٕ ٗؾٞ )  180%أُإّو اُجبُؾ ) 

 يؤشراد انطُىنخ  -2

رغبٝىا اُؾل اُقط٤و أُؾلك ٖٓ هجَ ٕ٘لٝم هل ( EDS/RES)  ،(  EDS/XGSأُإّو٣ٖ )  ٕ ًالأ    

اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ئٕ اُجواى٣َ رؼب٢ٗ ك٢ هلهرٜب ػ٠ِ فلٓخ ك٣ٜٞٗب اُقبهع٤خ ٣ٝإًل مُي ثِٞؽ َٗجخ 

 .( 2019%( ُؼبّ ) 32.0ٗؾٞ ) اُل٣ٖ اُؼبّ اإلعٔب٢ُ ئ٠ُ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ

 (13جذول رلى )

 يؤشراد انًذَىَُخ انخبرجُخ نهجرازَم نطُىاد يخزبرح

 انًؤشراد

 انطُىاد

 انطُىنخ انمذرح عهً انذفع

DOD/GNI 

% 

DOD/XGS 

% 
TDS/XGS % 

RES/DOD 

% 

2008 16.3 109.2 23.5 73.3 

2009 17.0 149.0 23.0 84.0 

2010 17.7 148.6 23.5 84.3 

2015 31.0 240.0 40.0 65.0 

2018 30.0 194.0 33.0 67.0 

2019 32.0 199.0 53.0 62.0 

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :- 

Sourse:-  WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 
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 يطبهًخ انًؤضطبد انًبنُخ انذونُخ انًزعذدح األطراف فٍ يذَىَُخ انجرازَم  -راثعبً:

ٖٓ اٍزقلاّ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ٝرٞع٤ٜٜب أل١ ثِل ٝرؾذ أ١ ظوف ًبٕ ٛٞ ئػطبء ٛنٙ اُجِلإ ئٕ اُٜلف 

ل٤ن كوٕخ ٢ٌُ رَزؼ٤ل ظوٝكٜب ٖٓ فالٍ ٓالئٔخ اهزٖبكٛب ٗؾٞ االٍزوواه ٝاُ٘ٔٞ أَُزلاّ ػٖ ٛو٣ن ر٘

ٝهل رقزِق ٛنٙ ا٤َُبٍبد ا٣ٚبً ثبفزالف ظوٝف  اُجِل أُوزوٗ كبُجِلإ اُز٢  ،٤ٍبٍبد رٖؾ٤ؾ٤خ ٓ٘ظٔخ

رؼب٢ٗ ٖٓ ٛجٞٛ ٕبكهارٜب كول رؾزبط ئ٠ُ َٓبػلاد ٓب٤ُخ ٖٓ فالٍ رطج٤ن ئعواءاد ُزو٣ٞخ اهزٖبكٛب 

٤خ كول ٣ؾزبط ئ٠ُ ٓؼبُغخ رِي ك٢ ؽ٤ٖ اُجِل اُن١ ٣ٞاعٚ فوٝط اُزلكوبد اُوأٍٔبُ ،ٝر٤ٍٞغ هبػلح ٕبكهارٜب 

أٌُِْخ .
(1)

 

( َٓبٛٔخ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٕٝ٘لٝم اُ٘ول 13ٝثٖٚٔ ٛنا ا٤َُبم ٍٞف ٗٞٙؼ ٖٓ فالٍ اُغلٍٝ ههْ )

( ثِـذ َٓبٛٔخ اُج٘ي 2000اُل٢ُٝ ك٢ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ُِجواى٣َ َُ٘ٞاد ٓقزبهح ؽ٤ش ٗالؽع ك٢ ػبّ ) 

ٗالؽع األفوٟ اُو٤ٍٔخ ثِـذ  ٘خ ٗلَٜب َُِ%( 11.3ٝ%( ث٤٘ٔب اُج٘ي اُل٢ُٝ ثِؾ ث٘ؾٞ ) 26.8اُل٢ُٝ ) 

   َٗج٤خ رجِؾ( ٝاُز٢ رؼزجو ٍ٘خ 2008ث٤٘ٔب ٍغِذ ؽغْ َٓبٛٔخ اُج٘ي اُل٢ُٝ ك٢ ػبّ )  ،%( 61.9ٗؾٞ ) 

( 70.2%ًٝبٗذ أَُبٛٔبد اُو٤ٍٔخ ُ٘لٌ اُؼبّ )  ،%(  3.2( ك٢ ؽ٤ٖ ثِؾ اُٖ٘لٝم ٗؾٞ )%26.6) 

%( ًٝبٕ ؽغْ 21.7( ثِؾ ؽغْ َٓبٛٔبد اُج٘ي اُل٢ُٝ روله ث٘ؾٞ ) 2014ث٤٘ٔب ٗالؽع ك٢ ػبّ )

 ،(  68.3%( ًٝبٗذ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ األفوٟ ُ٘لٌ اُؼبّ ) 10.0ث٘ؾٞ ) ُِٝؼبّ ٗلَٚ َٓبٛٔبد اُٖ٘لٝم 

 %( .9.5%( ٝاُٖ٘لٝم ) 37.4( ٗؾٞ )  2015ٝهل ٍغَ ؽغْ أَُبٛٔبد ُِج٘ي اُل٢ُٝ ػبّ ) 

( ثِـذ ؽغْ َٓبٛٔبد 2018ػبّ ) ٝ%( 53.1) ذ ٗؾٞاُو٤ٍٔخ ثِـإ اُل٣ٕٞ اُض٘بئ٤خ  عك٢ ؽ٤ٖ ٗالؽ

%( ك٢ 8.3ٝثِؾ ؽغْ َٓبٛٔبد اُٖ٘لٝم ٗؾٞ )  ،%( 33.8اُج٘ي اُل٢ُٝ ك٢ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ُِجواى٣َ ) 

             ُِج٘ي اُل٢ُٝ ُؼبّ( ث٤٘ٔب ٍغِذ ؽغْ أَُبٛٔبد %15,8ؽ٤ٖ ٗالؽع اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ األـقوٟ ثِـذ ) 

          %( ُٝ٘لٌ اُؼبّ ثِـذ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ األفوٟ ُِجواى٣َ ٗؾ9.2ٞٝاُٖ٘لٝم )  ،%( 37.6( ) 2019) 

ٝثٌَْ ػبّ ٛ٘بى رٞعٚ ٖٓ اُجواى٣َ ك٢ أكاهح ؽ٤ٌٓٞخ ع٤لح ُِٔل٤ٗٞ٣خ اُؼبّ ٍٞاء ٖٓ (  53.2%) 

 ُ٘ول اُل٢ُٝ ٝاُج٘ي اُل٢ُٝ(أُإٍَبد أُب٤ُخ أُزؼلكح االٛواف )ٕ٘لٝم ا

 

 

 

 

                                                           

 www.i.m.f.org -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ , ٕؾ٤لخ ٝهبئغ , ٓ  -1

http://www.i.m.f.org/
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 (14جذول رلى )

 انرضًُخ نهجرازَم نطُىاد يخزبرح يطبهًخ انجُك انذونٍ وطُذوق انُمذ انذونٍ فٍ انذَىٌ

 يهُىٌ دوالر         

 انجُبٌ

 

 انطُىاد

انذَىٌ انرضًُخ 

انًزعذدح 

 األطراف

 انجُك انذونٍ
طُذوق انُمذ 

 انذونٍ

صُبئُخ 

أخري 

 رضًُخ

 

 انًجًىع
 % انحجى % انحجى

2000 19664 5272 26.8% 2235 %11.3 %61.9 100% 

2008 16969 4353 %26.6 552 %3.2 %70.2 100% 

2009 32702 10065 %30.7 4526 %13.8 %55.5 100 % 

2010 19957 11317 56.7 % 4446 %22.2 %21.1 100 % 

2014 41769 9071 21.7% 4183 10.0% %68.3 100% 

2015 42064 15753 37.4% 4001 %9.5 %53.1 100% 

2018 47860 16213 33.8% 4015 %8.3 %57.9 100% 

2019 43167 16253 37.6% 3992 %9.2 53.2% %100 

 

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-

Soures:-WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics, 2021,p,47. 
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 انُمذ انذونٍ             ( نذي طُذوق  2020انًىلف انًبنٍ نهجرازَم َهبَخ عبو )  -خبيطبً:

(  31/12/2020( ) 2020ٝك٤ٔب ٢ِ٣ رِق٤ٔ ُٔٞهق اُجواى٣َ ك٢ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٜٗب٣خ ك٣َٔجو )

ًٝٔب ٢ِ٣
(1)

:-  

  1946فٍ  Jan(  14ربرَخ االَضًبو فٍ )  1- 

 

 حطبة انًىارد انعبيخ  2- 

 انحظخ% SDR/$يهُىٌ انجُبٌ

 100.00 11,042.00 انحظخ

 I.M.F 8,064.38 73.03يعذل انحُبزاد فٍ 

 27.06 2,988.18 يركس احزُبطٍ انشرَحخ

 

 ( SDRلطى حمىق انطحت انخبطخ  )    -3

 َطجخ انزىزَع SDRيهُىٌ  انجُبٌ

 100.00 2,887.08 طبفٍ انزخظض انًركسٌ

 101.82 2939.76 األرطذح

 

                                                           

(1)  ( https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx 

 انحظخ % $ /SDRيهُىٌ  انجُبٌ

 100.00 11,0042.00 انحظخ

 I.M.F 8,064.38 37.03يعذل انحُبزاد فٍ 

 27.06 2,988.18 خرَحيركس احزُبطٍ انش

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx
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 أحذاس االنزسايبد انًبنُخ -4

 انزررُجبد
خ      ثذاَخ ربرَ

 انزررُت
 ربرَخ اإلَزهبء

 انًجهغ

 $SDR/Mانًعزًذ

انًجهغ 

 $SDR/Mانًطحىة

 Sep 2005/31.Mar 27375.12 17199.64 .2002/6 االضزعذاد األول

 Sep 2003/5. Sep 7609.69 7609.69 .2002/6 االضزعذاد انضبٍَ

 Sep 2002/5. Sep 21244.40 11385.37 .2001/14 االضزعذاد انضبنش

 Sep 2002/5. Sep 9950.87 9950.87.2001/14 االضزعذاد انراثع

 Dec 2001/14.Sep 13024.80 9470.75.1998/2 االضزعذاد انخبيص

 Dec 1999/1.Dec 9117.36 6512.40.1998/2 االضزعذاد انطبدش

 

االنزسايبد انًزأخرح وانًذفىعبد انًزىلعخ ) ثُبءاً عهً االضزخذاو انحبنٍ نهًىارد وانًًزهكبد انحبنُخ -5

 SDRيٍ 

 -االضزعذاداد انمبديخ : 

 2025 2024 2023 2022 2021 انجُبٌ

  -  -  -  -  - انرئُطٍ

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 انفبئذح

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 انًجًىع

 ُطجك ريجبدرح انذول انًضمهخ ثبنذَىٌ : ال  -6

 ُطجك ر( ال  MDRIانًجبدرح انًزعذدح األطراف نزخفُف عتء انذٍَ )  -7

 ( ال َُطجك CCRيجبدرح احزىاء انكىارس )  -8

 * SDR   =(1.421. دوالر ) 
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 انًجحش انضبنش

 يظر وانًؤضطبد انًبنُخ انذونُخ انًزعذدح األطراف 

 

 نًحخ عبيخ حىل انزبرَخ انًظرٌ  -أوالً:

رؼل اُغٜٔٞه٣خ اُؼوث٤خ أُٖو٣خ ٖٓ اُلٍٝ اُز٢ ػوكذ ثزبه٣قٜب اُط٣َٞ ٝاُز٢ رؼبهجذ ػ٤ِٜب اٌُض٤و ٖٓ 

ك٢ اُؼبُْ اُول٣ْ اُز٢ اُلُٝخ اُٞؽ٤لح  ٝر ؼل( ػبّ هجَ ا٤ُٔالك , ٣7000ي٣ل ربه٣قٜب ػٖ ) ٝاُؾٚبهاد 

ً ٍَِِخ ٖٓ أُٔبُ ،رِٕٞذ ئ٠ُ ٓلّٜٞ اٌُزبثخ  ي ٤ٝٓود ثزطٞهاد ػ٠ِ ٓلٟ صالصخ أُل٤بد ْٝٙ ربه٣ق٤ب

 ً ٓود ٖٓو ثٔوؽِز٤ٖ ٤ٍٔذ األ٠ُٝ ثزبه٣ـ ٝثؾَت رو٤َْ ػِٔبء اُزبه٣ـ  ،اُز٢ ًبٗذ َٓزووح ٤ٍب٤ٍب

ثٜ ث٤ٖ هبهح ر٤ٔيد ٖٓو ثٔٞهغ عـواك٢ ْٜٓ ٣و ،٤ٍٔٝذ اُضب٤ٗخ ثزبه٣ـ ٖٓو اُؾل٣ش  ،ٖٓو اُول٣ْ 

ؽ٤ش ئٕ ًَ ٛنا اُز٤ٔي ًبٕ ُٚ  ،٣ٝورجٜ ثوبهح أٝهثب ػٖ ٛو٣ن اُجؾو األث٤٘ أُزٍٜٞ  ،أ٤ٍب ٝأكو٣و٤ب 

طخ ٖٓ األصو ك٢ ه٤بّ اُؾٚبهح أُٖو٣خ ٝاُز٢ ٣ؼٞك ٗغبؽٜب ئ٠ُ هلهرٜب ػ٠ِ اُز٤٤ٌق ٓغ اُظوٝف أُؾ٤

ٝرؼل ٖٓ  ،ٝٛنا ٓب ػغَ ك٢ اُز٤ٔ٘خ االعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٌَُِبٕ  ،ؽ٤ش اُزوثخ اُقٖجخ ٝٝكوح ا٤ُٔبٙ 

ً  ،األػٚبء أُإ٤ٍَٖ ُغبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ  ً ػ٣ٞٚخٝأ٣ٚب ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ االرؾبكاد  رْـَ ؿبُجب

ُؼبُْ .ٓب٤ٍخ ٓغ أؿِت كٍٝ اُٜٞٝب اُؼل٣ل ٖٓ اُؼالهبد اُلثِ،ٝأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ 
(1)

 

 -: ٗوبٛ ًٝبالر٢ٝثٖٚٔ ٤ٍبهبد ٛنٙ اُ٘وطخ ٍٞف ٗٞٙؼ ػلح 

 انحجى انطكبٍَ نًظر1_ 

فالٍ اُؼول أُٖ٘وّ  ٝرؾزبط ٛنٙ ك٢ ؽغْ ٌٍبٜٗب ّٜلد اُؾبُخ اٌَُب٤ٗخ ك٢ ٖٓو ٛلواد ٛبئِخ 

أٝٙؾذ ث٤بٗبد اُغٜبى  كول ،اُطلواد ئ٠ُ اٌُض٤و ٖٓ أُٞاهك ُِٞكبء ثبالؽز٤بعبد اٌَُب٤ٗخ أُز٘ب٤ٓخ 

٤ِٕٓٞ ( 100ئ٠ُ) ثِؾٝاُز٢  اٌَُبٕػلك  شاُوبٛوح ٢ٛ أًجو أُؾبكظبد ٖٓ ؽ٤اإلؽٖبئ٢ أُوًي١ ئٕ 

ٝػالٝح ػ٠ِ مُي ئٕ ٛنا االهرلبع اُٜبئَ  ،( ٤ِٕٓٞ َٗٔخ ٖٓ ئعٔب٢ُ ػلك اٌَُبٕ 80,8ثؼلك ٌٍبٕ ) َٗٔخ 

ً ك٢ ٓؼلالد اُ٘ٔٞ اٌَُب٢ٗ هل ٣لوٗ ٙـط ٝٛجوبً ُزـ٤واد األْٓ أُزؾلح ئٕ  ،ػ٠ِ أُٞاهك اُطج٤ؼ٤خ اً ًج٤و ب

( ؽ٤ش اؽزِذ  2010( ئ٠ُ ) 2000ٖٓ ) أُلح( فالٍ 1.23%اُزؼلاك اٌَُب٢ٗ هل ٗٔب ثٔؼلٍ ١ٍٞ٘ هلهٙ ) 

ٖ ٣ؼ٤ْٕٞ ػ٠ِ ٤ٖٓو٣ئٕ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ؽو٤وخ ٓلبكٛب ،( ٖٓ ؽ٤ش اٌُضبكخ اٌَُب٤ٗخ155ٖٓو أُورجخ )

                                                           

 -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : ٤ٗٞ٣5050ٞ,  - 5ٍ٘بء اُل٣ٌٝبد, ٗجنٙ ػٖ ربه٣ـ ٖٓو اُول٣ْ ٝرطٞهٛب اُؾٚبه١ ,)  -1

https://mawdoo3.com/ 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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( 114( ئ٠ُ ) 115ٖٓ أُورجخ ) ٖٓو ًٝضبكخ اٌَُبٕ ثبَُ٘جخ َُِٔبؽخ ( ٖٓ ئعٔب٢ُ َٓبؽخ  8%هواثخ ) 

٣ٌٖٝٔ هثٜ اٌُضبكخ اٌَُب٤ٗخ ثزؼضو أَُز٣ٞبد أُؼ٤ْ٤خ ٝرل٢ٗ  ،ػ٠ِ اُٖؼ٤ل اُؼب٢ُٔ ٖٓ اٌُضبكخ اٌَُب٤ٗخ 

نا األٓو هل ٣وًي ػ٠ِ عٞكح اُقلٓبد أُولٓخ ال٤ٍٔب ئٕ رِي أُلٕ ًبٗذ رؼب٢ٗ ٖٓ كوو اُج٠٘ اُزؾز٤خ ٝٛ

ؽ٤ش ر٤ْو اُزول٣واد ،ٙوٝهح ر٘بٍٝ ٌِْٓخ اُزٞى٣غ اٌَُب٢ٗ ك٢ "اإلٍزوار٤غ٤خ اُو٤ٓٞخ ٌَُِبٕ ٝاُز٤ٔ٘خ" 

ٕ ػلك ٌٍبٕ ٖٓو هل ٣َٖ ثؾَت أخ اٌَُبٕ اُزبثؼخ ُألْٓ أُزؾلح اٌَُب٤ٗخ األف٤وح اُٖبكهح ػٖ ّؼج

 ( .2050ؽٍِٞ ػبّ ) (٤ِٕٓٞ َٗٔخ ٓغ 151ئ٠ُ ) اُزول٣واد أُزٍٞطخ أُلٟ 

كٚححححالً  ،ٝٛححححنٙ اُي٣ححححبكح هححححل رححححإصو ثْححححٌَ ًج٤ححححو ػِحححح٠ أُححححٞاهك اُطج٤ؼ٤ححححخ الٍحححح٤ٔب ا٤ُٔححححبٙ ٝاُطبهححححخ 

ػححححححٖ ٓححححححب ٣زورححححححت ػ٤ِٜححححححب ٓححححححٖ ػٞاهححححححت ٝف٤ٔححححححخ ػِحححححح٠ األٓححححححٖ اُـححححححنائ٢ ٝاُلوححححححو ٝاالٍححححححزوواه 

ٗب٤ٛححححي ػححححٖ كالُزٜححححب ٓححححٖ ؽ٤ححححش ػححححلّ اٍححححزلبكح اُلُٝححححخ ٓححححٖ اُؼبئححححل اُححححل٣ٔـواك٢ ٓححححغ  ،االعزٔححححبػ٢ 

األفحححححححن ثزِحححححححي اُزؾحححححححل٣بد كوحححححححل رج٘حححححححذ ٖٓحححححححو ٓغٔٞػحححححححخ ٓحححححححٖ ا٤َُبٍحححححححبد  ٝاالٍحححححححز٤وار٤غ٤بد 

اُلاػٔححححححححححخ اُزحححححححححح٢ رْححححححححححَٔ 
*

( ٝهؤ٣ححححححححححخ   2015-2030االٍححححححححححزوار٤غ٤خ اَُححححححححححٌب٤ٗخ ٝاُز٣ٞٔ٘ححححححححححخ ) 

( . 2030ٖٓو) 
(1)

 

ُٔوًحححححي اُحححححل٣ٔـواك٢ كححححح٢ اُوحححححبٛوح روحححححل٣واد إلعٔحححححب٢ُ فحححححو هحححححلّ اآٝٓحححححٖ عبٗحححححت ٛحححححنا ٓحححححٖ عبٗحححححت 

ػححححححلك ٍححححححٌبٕ  أهرلححححححغ ئم،( 2021ػححححححبّ )  بٕ أُزٞهححححححغ ُغٜٔٞه٣ححححححخ ٖٓححححححو اُؼوث٤ححححححخؽغححححححْ اَُححححححٌ

ٖٓححححو ثحححححأًضو ٓحححححٖ صححححالس أٙحححححؼبف كححححح٢ اُٖ٘ححححق اُضحححححب٢ٗ ٓحححححٖ اُوححححوٕ اُؼْحححححو٣ٖ ٗز٤غحححححخ ُٔؼحححححلالد 

ثِحححححؾ ٓؼحححححلٍ اُ٘ٔحححححٞ اَُحححححٌب٢ٗ اَُححححح١ٞ٘ ُِحححححجالك  ث٤٘حححححذ رِحححححي اُزوحححححل٣واد إٔاُٞك٤حححححبد أُ٘قلٚحححححخ ٝهحححححل 

ثِحححححؾ اُؼحححححبُْ  إٔكححححح٢ ؽححححح٤ٖ  ،%(7ثٔؼحححححلٍ)كححححح٢ أٝافحححححو اُقَٔححححح٤٘٤بد ٓحححححٖ اُوحححححوٕ اُؼْحححححو٣ٖ مهٝرحححححٚ 

ً %(2) ثٔؼحححححلٍ ُؼْحححححو٣ٖاكححححح٢ أٝافحححححو اَُحححححز٤٘٤بد ٓحححححٖ اُوحححححوٕ مهٝرحححححٚ  َٗحححححجخ جِحححححؾ ٣ٝا٤ُحححححّٞ  ،روو٣جحححححب

( ٣ٍٞ٘بً  2,6%ٗٔٞ اٌَُبٕ ك٢ ٖٓو ؽٞا٢ُ ) 
(2)

. 

 

 

                                                           

 /https://egypt.unfpa.org -,ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5056رؾ٤َِ اُٞٙغ اٌَُب٢ٗ ٖٓو ,  -1

٢ٛ ئٍزوار٤غ٤خ ّبِٓخ ُوثٜ ثوآظ اُزٞػ٤خ ثبُْٔوٝػبد اُو٤ٓٞخ اٌُجوٟ ٝاُؼب٤ِٖٓ  -٣ٞخ  :* االٍزوار٤غ٤خ اٌَُب٤ٗخ ٝاُز٘ٔ

ك٤ٜب ُالهروبء ث٘ٞػ٤خ ؽ٤بح أُٞاٖٛ أُٖو١ ٖٓ فالٍ فل٘ ٓؼلالد اُي٣بكح اٌَُب٤ٗخ ٝإلؽلاس اُزٞاىٕ أُلوٞك ث٤ٖ 

ألعٜيح اُٖؾ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاإلػال٤ٓخ ٓؼلالد اُ٘ٔٞ االهزٖبك١ ٝٓؼلالد اُ٘ٔٞ اٌَُب٢ٗ ٝمُي ٖٓ فالٍ اُو٘ٞاد ٝا

 ُِزؼو٣ق ثقلٓبد ر٘ظ٤ْ األٍوح ,ٝرْغ٤غ األٍو ػ٠ِ اٍزقلاّ ٍٝبئَ ر٘ظ٤ْ األٍوح.

,ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ :  7-5ٓ ٓ /51/5ٛبُخ ٣ٍٞق ٝآفوٕٝ , االٍزغبثخ ُِ٘ٔٞ اَُو٣غ ك٢ ٖٓو , ٗٞكٔجو, -2

www.prp.org 

https://egypt.unfpa.org/
http://www.prp.org/
http://www.prp.org/


انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

105 

 والع االلزظبد فٍ يظر  -

رؼل ٖٓو ٖٓ اُجِلإ اُز٢ رزَْ ثبالهزٖبكاد أُز٘ٞػخ ك٢ ٓ٘طوخ اُْوم األٍٜٝ ٝرٖ٘ق ٖٓ اُجِلإ ماد 

اُلفَ أُزٍٜٞ
(1 )

ثٔؼ٤به ثٔؼلٍ ٤ٖٗت اُلوك ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ اُن١ ٣زْ رول٣وٙ ثؾٞا٢ُ )  ،

(2007( كٝاله ُؼبّ ) 1759
(2)

ثٔؾلٝك٣خ ٓٞاهكٛب ٝفٖٕٞبً ك٢ ٓغبٍ اُ٘لٜ ٝاُضوٝاد ٖٓو رز٤ٔي ٝ ،

ً أ٤ُٝ اً أُؼل٤ٗخ ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو ئٕ االهزٖبك أُٖو١ ٓ٘ن اُؾوة اُؼب٤ُٔخ اُضب٤ٗخ ًبٕ اهزٖبك ٝفٚغ   ب

ً ُ٘لٞم اُجِلإ أَُزؼٔوح ًٝبٕ" ربثؼ ُِقبهط ٍٞاء ك٤ٔب ٣زؼِن ثَٔزٞهكارٚ ٖٓ اَُِغ االٍزٜال٤ًخ  ب

بط أّ ثٖبكهارٚ ٝاُز٢ ؿبُجبً ٓب ًبٗذ روزٖو ػ٠ِ ثؼ٘ أُٞاك األ٤ُٝخ .ٝأَُزِيٓبد اإلٗز
(3)

 

اهزٖبكاً ٓقططبً ثٌَْ ٓوًي١ ٤َ٣ٝطو  ٖٓ اُووٕ أُٖ٘وًّٝبٕ االهزٖبك أُٖو١ ٓ٘ن اُق٤٘٤َٔبد 

( ٛجوذ اُلُٝخ ئعواءاد اُزأ٤ْٓ اُز٢ ِّٔذ ٓلبَٕ اُوطبػبد  1959ٝك٢ ػبّ )  ،ػ٤ِٚ اُوطبع اُؼبّ

( اثزلأد ٓوؽِخ اهزٖبك اُؾوة ٝثؼلٛب رِزٜب ؽوة أًزٞثو ػبّ   1967أٓب ك٢ ػبّ )  ،ُٖٔو١ االهزٖبك ا

االهزٖبك أُٖو١ ٖٓ ٌِْٓخ اُز٣َٞٔ ٝاُز٢ ػب٠ٗ فالٍ ٛنٙ اُلزوح  ،( 1973) 
(4)

( 1974ٝك٢ ػبّ )  ،

ٝٛنا ا٢ُْء اُن١ عؼَ ٖٓ ٖٓو ئٕ  ،اػزٔلد اُلُٝخ ٤ٍبٍخ اإلٗلزبػ االهزٖبك١ ك٢ ٓ٘زٖق اَُجؼ٤٘٤بد

رؾ٣ٞالد اُؼب٤ِٖٓ ى٣بكح ك٢ ٝرلكن االٍزضٔبهاد األع٘ج٤خ ٝ ،رؾظ٠ ثبُٔي٣ل ٖٓ أَُبػلاد اُقبهع٤خ 

أُٖو٤٣ٖ ك٢ اُقبهط .
(5)

 

أٓب ك٢  ،ًبٕ االهزٖبك أُٖو١ ٓوٛوبً ثبُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ ٝاألػجبء أُب٤ُخ ٝػغي أُٞاىٗخ اُؼبٓخ ُِلُٝخ ٝ

( اثزلأد ٓوؽِخ عل٣لح أػِ٘ذ ثٜب ٖٓو ثبُؼٞكح ئ٠ُ اُزقط٤ٜ االهزٖبك١ ثو٤بكح اُؾٌٞٓخ ٓغ  1982ػبّ ) 

ٓٞإِخ ا٤َُو ك٢ ٤ٍبٍخ االٗلزبػ االهزٖبك١ ٝرْغ٤غ االٍزضٔبه ٝػ٠ِ ؿواه اُؼل٣ل ٖٓ ٗظ٤وارٜب ٖٓ 

بٓخ ُٔؼبُغخ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ٝ ٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو ئٕ ٖٓو هل رج٘ذ اٌُض٤و ٖٓ ا٤َُبٍبد االهزٖبك٣خ اُؼ

ْٓبًِٜب 
(6)

ٜٗب٣خ اُضٔب٤٘٤ٗبد  ٖٓو ك٢ّٜلرٜب ٖٝٓ ٖٙٔ ٛنٙ أُْبًَ " األىٓخ االهزٖبك٣خ " اُز٢  ،

ٝاُز٢ ػب٠ٗ ك٤ٜب االهزٖبك أُٖو١ ٖٓ اهرلبع ٓؼلالد اُزٚقْ ٝريا٣ل ػغي ا٤ُٔيإ اُزغبه١ ٝرلبهْ آصبه 
                                                           

 -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5,ٓ 5006ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُالٍزؼالٓبد أُٖو٣خ ,رطٞه االهزٖبك أُٖو١ ,  -1

http://www.sis.gor 

اٛوٝؽخ  ػ٢ِ ًبظْ ٛالٍ , ا٥صبه االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٤ٍٝبٍبد اإلٕالػ  االهزٖبك١ ك٢ ٖٓو ٝاُؼوام , -2

 .11, ٓ  5055كًزٞهاٙ ٓولٓخ ئ٠ُ ٓغٌِ ٤ًِخ اإلكاهح ٝاالهزٖبك عبٓؼخ اُجٖوح , 

, ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ , ث٤وٝد , 5ك.ػجل اُؾ٤ٔل اإلثوا٢ٔ٤ٛ, أثؼبك االٗلٓبط اُؼوث٢ ٝاؽزٔبالد أَُزوجَ , ٛ -3

5895 ٓ ,75. 

,كاه اُوٙب ُِْ٘و , كْٓن ,  5لفَ ر٘ظ٢ٔ٤ رؼب٢ِٓ رؾ٢ِ٤ِ , ط هػل اُٖوٕ , ٤ٍبٍبد اُزغبهح اُل٤ُٝخ أُؼبٕوح , ٓ -4

5005 ٓ ,155 

 .9, ٓ 5896, 5" هٚب٣ب كٌو٣خ ,ًزبة عٞكح ػجل اُقبُن , ٖٓو ٕٝ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ "ا٤ُبد اُزجؼ٤خ ك٢ اُزطج٤ن  -5

 11ػ٢ِ ًبظْ ٛالٍ , ٖٓله ٍجن مًوٙ , ٓ  -6

http://www.sis.gor/
http://www.sis.gor/
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ٝاهرلبع ك٢ ػغي أُٞاىٗخ اُؼبٓخ  أُل٤ٗٞ٣خ ٝٓب اٍز٘يكذ ٖٓو ٖٓ ئ٣واكاد  ٖٓ اُؼٔالد األع٘ج٤خ

٘ذ ٢ٌُٝ رزقِٔ ٖٓو ٖٓ رِي األىٓخ كول رج ،ٝاٗقلبٗ ٝرواعغ ٓؼلالد ٗٔٞ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ 

ئهواه ثوٗبٓظ اُزضج٤ذ االهزٖبك١ ٓغ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ك٢ أ٣به ٍ٘خ ئم رْ َ ثوٗبٓظ ُإلٕالػ االهزٖبك١ 

وٙ ٝر٤ٙٞؾٚ ك٢ اُلَٖ األٍٝ ئ٠ُ اٍزؼبكح اُزٞاىٕ ٝاالٍزوواه ٣ٜلف ٛنا اُجوٗبٓظ ًٔب رْ مًٝ(  1991) 

االهزٖبك١ ك٢ األعَ اُو٤ٖو ٝمُي ٖٓ فالٍ رطج٤ن ئعواءاد اإلٕالػ أُب٢ُ ٝرط٣ٞو اُوطبع اُ٘ول١ 

ثوٗبٓظ اُز٤٤ٌق ا٢ٌِ٤ُٜ ٖٓ ؽي٣وإ  ك٢ اَُ٘خ ٗلَٜب  ًٝنُي ئٕالػ ٤ٍبٍخ أٍؼبه اُٖوف ٝأ٣ٚبً رج٘ذ

اُٜلف ٛٞ هكغ اُ٘ٔٞ االهزٖبك١ ك٢ األعَ أُزٍٜٞ اُط٣َٞ ٝرؾو٣و االهزٖبك اُو١ٞ ٝ ،ٓغ اُج٘ي اُل٢ُٝ 

ط ٝاُؼَٔ ػ٠ِ ث٘بء ٤ٌَٛ بٝر٤ْٜ٘ كٝه اُقٖقٖخ ٝكػْ ٝرط٣ٞو اُوطبع اُقبٓ ثٜلف ى٣بكح اإلٗز

اهزٖبك١ ٣َزغ٤ت ثٔزطِجبد االٗلٓبط االهزٖبك١ أُٖو١ ك٢ ئٛبه االهزٖبك اُؼب٢ُٔ .
(1)

 

ؽٖزٜب ٝهذ  ذثِـئم ( 1945( ػبّ )  IMFٖٝٓ اُغل٣و ثبُنًو ئٕ ٖٓو رؼل ٖٓ اُجِلإ أُإٍَخ ٍ ) 

 ،ٝؽِٖذ ٖٓو ػ٠ِ ٓٞاهك ٖٓ اُٖ٘لٝم ُز٣َٞٔ ػغي أُلكٞػبد  ،( ٤ِٕٓٞ 45اُزأ٤ٌٍ ٓب ٣وبهة ) 

ألٓو ٛنا ٝرطِت ا ،ٝرلفَ اُٖ٘لٝم ك٢ االهزٖبك أُٖو١ ٖٓ فالٍ َِٓي اإلهواٗ ُؼالط مُي اُؼغي 

ً ئٕالؽ ً عنه٣ ب ُِوبع اُقبهع٢ ؽز٠ ٣ٌٕٞ ٓٔواً كاالً َٝٓبػلاً ُإلٕالػ االهزٖبك١ ك٢ ٖٓو ب
(2)

ٌٝٛنا  ،

رغبٝى االهزٖبك أُٖو١ اٌُض٤و ٖٓ األىٓبد ك٢ رج٢٘ اُؼل٣ل ٖٓ ا٤َُبٍبد ٝكوبً ُزلفَ أُإٍَبد أُب٤ُخ 

 ٝهل ٗغؾذ ٖٓو ك٢ ؽَ ثؼ٘ ٖٓ ْٓبًِٜب االهزٖبك٣خ .  ،اُل٤ُٝخ ٝثٖٚٔ اُقطبة اُ٘ٞا٣ب 

 يذَىَُخ يظر انحذَضخ -صبَُبً :

رؼزجو ٌِْٓخ اُز٣َٞٔ ٖٓ أًضو أُْبًَ اُز٢ رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب اٌُض٤و ٖٓ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ٝاُز٢ روق أٓبّ ر٘ل٤ن 

٠ُ ٤ٍبٍبد اإلهواٗ ٛنا ٝهل رِغأ اُلٍٝ ئ ،ثَجت هِخ أُلفواد أُؾ٤ِخاُقطٜ ٝاُجوآظ االهزٖبك٣خ ك٤ٜب 

اُقبهع٢ " إلًٔبٍ ٓٞاهكٛب أُؾ٤ِخ ُـوٗ ر٣َٞٔ االٍزضٔبهاد أُطِٞثخ اٌُل٤ِخ ثزؾو٤ن ٓؼلالد ٗٔٞ 

أُبٍ األع٘ج٢ ُٜٝنا ٣ؼل اُ٘ؤ ك٢ أُلفواد أُؾ٤ِخ ٛٞ اَُجت ك٢ اُِغٞء ئ٠ُ هأً  ،اهزٖبك٣خ ٓالئٔخ 

كفبه ٝاالٍزضٔبه أُطِٞة " َُل اُلغٞح ث٤ٖ اال
(3)

رِغأ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ٝثٜٚٔ٘ب ٖٓو ئ٠ُ رطج٤ن ٝ،

اُجوآظ اُقبٕخ ثبالهزواٗ ثؼل ئٕ ػغيد ػٖ اُز٤ٔ٘خ ِٕٝٝذ ئ٠ُ ٛو٣ن َٓلٝك ٢ٛٝ رؾذ ٙـٜ 

                                                           

بّ ا٤ُِجوا٤ُخ االهزٖبك٣خ اُغل٣لح ٝؽن اُْؼٞة ك٢ اُؾ٤بح , ٛ , كْٓن ٤٘ٓو اُؾِٔ , اإلٕالػ االهزٖبك١  ث٤ٖ أٝٛ -1

 550,ٓ 5007ٍٞه٣ب , كاه اُوٙب ُِْ٘و , 

 5006, 50-58 -5559ػجل أُغ٤ل هاّل , كـ اُزجؼ٤خ , ٖٓو ٕٝ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ,كهاٍخ , اُؾٞاه أُزٔلٕ , اُؼلك )-2

 /https://www.ahewar.org-,ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ :

ٓب٣ؼ ّج٤ت ٛلٛٞك أُْو١ , رو٤٤ْ ٤ٍبٍبد اُز٤٤ٌق االهزٖبك١ ك٢ األهطبه اُؼوث٤خ أُُٔٞخ ٖٓ أُإٍَبد اُل٤ُٝخ ,  -3

 571, ٓ  5005ئٛوٝؽخ كًزٞهاٙ ٓولٓخ ئ٠ُ ٓغٌِ ٤ًِخ اإلكاهح ٝاالهزٖبك ,عبٓؼخ اٌُٞكخ ,

https://www.ahewar.org/
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ُِؾٍٖٞ ػ٠ِ هوٝٗ عل٣لح ألؿواٗ ػ٤ِٔخ ئػبكح ا٤ٌُِٜخ الهزٖبكٛب َٝٓبػلرٜب ٖٓ  ،ك٣ٕٞ ٙقٔخ 

ٖٝٓ صْ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ اُز٤٤ٌق ا٢ٌِ٤ُٜ . فالٍ رطج٤ن ر٘ل٤ن ئعواءاد ر٘ل٤ن اُزضج٤ذ االهزٖبك١
(1)

 

ٖٓو ئٍزوار٤غ٤خ  بك اػزٖٔٓ اُووٕ أُٖ٘وّ ٖٝٓ عبٗت أفو ٗالؽع ٓ٘ن اُق٤٘٤َٔبد  ،ٛنا ٖٓ عبٗت 

 ،ٖٓ ٍٜٝ اَُجؼ٤٘٤بد ٝؽز٠ أٝائَ اُضٔب٤٘٤ٗبد أُلح ر٣ٞٔ٘خ ٓزغٚ ئ٠ُ اُلافَ ثو٤بكح اُوطبع اُؼبّ ٝفالٍ 

ُْ ٣َزٔو ٝ،(9%ًبٕ ٗٔٞ اُ٘برظ أُؾ٢ِ ك٢ مُي اُٞهذ ٣جِؾ ؽٞا٢ُ )ئم  ،خؽووذ ئٗغبىاد اهزٖبك٣خ ٍِٓٔٞ

٣ٞٛالً ؽز٠ ثلأد ٓؼبُْ اإلفزالالد ك٢ اُغٞاٗت ا٤ٌُِخ ُالهزٖبك ٝثلأد رٌْق ػٖ ٓإّواد ؾبٍ ٛنا اُ

ٝثؼل مُي رغبٝىد ٖٓو ٛنٙ  ،ك٢ ى٣بكاد ك٢ اُؼغي أُؾًَٞ ك٢ ا٤ُٔيا٤ٗخ اُؼبٓخ ٝاُوطبع اُقبهع٢ 

ثلأ اُزٞعٚ ٝاُزطج٤ن ٝاُز٘ل٤ن ثغل٣خ ك٢ ٓؼظْ ٝ ،األىٓخ ٖٓ فالٍ رج٢٘ ٤ٍبٍبد ٝثوآظ اهزٖبك٣خ 

 ٢ٝهل ٗالؽع اُلوم ث٤ٖ ػبٓ ،اُغٞاٗت اَُؼو٣خ ٝاُٚو٣ج٤خ ٤ٍٝبٍخ اُوٟٞ اُؼبِٓخ ٝاألعٞه ٝاإلٗلبم اُؼبّ 

كٝاله ٝٛٞ ٓب  ٣ؼبكٍ )  ٤ِٓبه( 8,3ٓب ٣وبهة ) ( 1976( ًبٕ ؽغْ اُل٣ٖ ك٢ ػبّ ) 1986( ٝ)1976) 

( ٖٓ  120%( ثِؾ اُل٣ٖ اُؼبّ ٓب ٣وبهة ) 1986أٓب ك٢ ػبّ )  ،( ٖٓ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ  %56

ٝثؼل ا٤ٜٗبه أٍؼبه اُ٘لٜ ثلأد اُزلكوبد اُقبهع٤خ ثبالٗؾَبهٝؽَٖ رؾٍٞ ٗٞػ٢  ،اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ 

 ٤و هبكهح ػ٠ِ رؾَٔ أػجبء فلٓزٜب . ٖٓو ؿ ؽ٤ش إٔجؾذك٢ ٝٙغ أُل٤ٗٞ٣خ 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ٖٓ  5,543( ٝرْ ئػبكح علُٝخ )  1987ك٢ ػبّ )  ًٝبٕ أٍٝ اُـ٤ش ك٢ ػالط ٗبك١ ثبه٣ٌ 

اُل٣ٖ اُو٢ٍٔ .
(2)

ٝك٢ ئٛبه رطٞهاد اُل٣ٕٞ ك٢ ٖٓو ٝػ٠ِ أ١ ؽبٍ  ُغأد ٖٓو ُجوآظ اُٖ٘لٝم ك٢  

ً ( رِوذ ٖٓو هوٙ 2016ػبّ )  ٝثؼل ) رؼ٣ْٞ( ٍؼو ٕوف ٤ِٓبه كٝاله 12 )ٖٓ اُٖ٘لٝم ثو٤ٔخ )  ب

اُغ٤٘خ ثبػزٔبك اَُٞم اُؾو 
(3)

ٕ ك٣ٕٞ ٖٓو ال رياٍ َٓزلآخ ٌُٖ ٤ٌُ ثبؽزٔب٤ُخ أٖٓ اُغل٣و ثبُنًو ٝ ،

( ٣ٝؼزجو اهرلبع َٗجخ اُل٣ٕٞ  2021-2020ٖٝٓ أُزٞهغ ئٕ ٣يكاك اُل٣ٖ أًضو ك٢ اَُ٘خ أُب٤ُخ )  ،ػب٤ُخ 

( ٖٓ األٓٞه  COViD 19ثبُؼِٔخ أُؾ٤ِخ ٝاُؼٞكح اَُو٣ؼخ ئ٠ُ أٍٞام هأً أُبٍ اُل٤ُٝخ ثؼل ٕلٓخ ) 

ٖٝٓ أُزٞهغ ئٕ ٣جِؾ  ،اُٜبٓخ ُزقل٤٘ ٓقبٛو اُقّٖٞ  اُطبهئخ اُ٘بّئخ ػٖ اُْوًبد أًُِٔٞخ ُِلُٝخ 

( ٓغ اٗزؼبُ ٓزٞهغ ك٢  2021-٢2020 اَُ٘خ أُب٤ُخ ) ( ك208%ٗٔٞ ئعٔب٢ُ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اُؾو٤و٢ ) 

                                                           

روعٔخ عؼلو ػ٢ِ ؽ٤َٖ اَُٞكا٢ٗ , ث٤ذ  -٤ْ٤َٓ ٍّٞٞكهك٢ٌَ ,)ػُٞٔخ اُلوو رأص٤و ئٕالؽبد ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ  -1

 65, 5005ٓاُؾٌٔخ , ثـلاك 

 5ك.ثبٍَ اُجَزب٢ٗ رطٞهاد أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ اُؼوث٤خ , كهاٍخ ربه٣ق٤خ اهزٖبك٣خ رؾ٤ِ٤ِخ ُِٔل٤ٗٞ٣خ اُؼوث٤خ , ٛ -2

 565- 561,ٓ 5055ُِٓلهاٍبد ٝاُْ٘و , ث٤وٝد , ُج٘بٕ ,,أُإٍَخ اُؼوث٤خ 

, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 5050 / 58ػلٗبٕ ًو٣ٔخ ,ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝرؼ٤ْٔ اُزغوثخ أُٖو٣خ , -3

https://www.alittihad.ae/opinion/ 

https://www.alittihad.ae/opinion/
https://www.alittihad.ae/opinion/
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ع٤ٔغ اُوطبػبد ثبٍزض٘بء ا٤َُبؽخ 
(1 )

َ أىٓخ ظل٣ٕٞ ٍٞءاً ك٢ ٛنا ٖٓ عبٗت هل ريكاك اُولهح ػ٠ِ رؾَٔ اُ ،

( ٖٓ ئعٔب٢ُ اُ٘برظ  100%ؽ٤ش ٍزي٣ل َٗجخ اُل٣ٕٞ ئ٠ُ ئعٔب٢ُ اُ٘برظ أُؾ٢ِ ئ٠ُ )  ،اُزٞاىٕ اُزبه٣ق٤خ 

( ٖٓ ئعٔب٢ُ 43%( ٓغ اؽز٤بع٤بد اُز٣َٞٔ اُز٢ رَٖ ئ٠ُ )  2026-2025ه اَُ٘خ أُب٤ُخ ) ثٔولاأُؾ٢ِ 

اُ٘برظ أُؾ٢ِ
(2)

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اُزؾل٣بد االهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ٔضِٜب اُٞثبء ٗٔب اُ٘برظ أُؾ٢ِ  ،

( ٣ٝؼل ٛنا اُزٞهغ أػ٠ِ ٖٓ رٞهؼبد اُ٘ٔٞ 2020-2019( ك٢ اَُ٘خ أُب٤ُخ )  306%اُؾو٤و٢ ثٔولاه ) 

-2019( ؽ٤ش ًبٕ االٌٗٔبُ فالٍ اُوثغ األف٤و ٖٓ اَُ٘خ أُب٤ُخ ) 2%ُٖ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝاُجبُـخ ) 

ً ( أًضو اػزلاالً ٓٔب ًبٕ ٓزٞهؼ 2020 رلٛٞه  ٖػٝال ٣ياٍ اُوطبع أُٖوك٢ ٣زٔزغ ثٔإّواد ٝاٙؾخ  ب

ٓإّواد االٍزوواه ُِوطبع أُب٢ُ .
(3)

ٗغؾذ ٖٓو ٖٓ فالٍ ٤ٍبٍبد اإلٕالػ أُب٢ُ  ٝٓغ مُي

ٝهل أٝٙؾذ أؽلس أُإّواد ػٖ  ،ٝاالهزٖبك١ ك٢ رؾو٤ن رؾَٖ ِٓؾٞظ ك٢ ٓؼلالد اُ٘ٔٞ االهزٖبك١ 

ؽون (  2019-2020ٝىاهح اُزقط٤ٜ ئٕ اُ٘برظ أُؾ٢ِ اإلعٔب٢ُ فالٍ اُوثغ األٍٝ ٖٓ اُؼبّ أُب٢ُ ) 

اُضوخ ك٢ االهزٖبك أُٖو١ٝػٞكح ء ر٘ل٤ن اإلٕالؽبد ا٤ٌِ٤ُٜخ ( ٝمُي ك٢ 5.6ٞٙ%) ٓؼلٍ ٗٔٞ ثِؾ
(4)

، 

  -ٝثٖٚٔ ٤ٍبهبد ٛنٙ اُ٘وطخ ٍٞف ٗزطوم ُؼلح ٓؾبٝه ٜٝٓ٘ب :

 انًذَىَُخ انخبرجُخ نًظرحجى  1- 

رؼحححل ٖٓحححو ٓحححٖ ٝاؽحححلح ٓحححٖ اُؼل٣حححل ٓحححٖ اُجِحححلإ اُ٘ب٤ٓحححخ اُزححح٢ ػبٗحححذ ٓحححٖ ْٓحححٌِخ أُل٤ٗٞ٣حححخ اُقبهع٤حححخ 

ٓححٖ اُوححوٕ أُٖ٘حححوّ ّٝححٜل االهزٖححبك أُٖححو١ ٓ٘ححن ثلا٣ححخ اُزَححؼ٤٘٤بد  ،ػِحح٠ ٓححلٟ ربه٣قٜححب اُؾححل٣ش 

ٝرـ٤ححواد عنه٣ححخ كحح٢ اُج٤ئححخ االهزٖححبك٣خ ٝمُححي ٓححٖ فححالٍ ٤ٍبٍححبد اإلٕححالػ اُ٘وححل١ ٝأُححبٍ رؾححٞالد 

أًحححلد اُزطحححٞهاد ئم  ،ٝكوحححبً ُجحححوآظ اإلٕحححالػ االهزٖحححبك١ أُزلحححن ػ٤ِٜحححب ٓحححغ ٕححح٘لٝم اُ٘وحححل اُحححل٢ُٝ 

ا٤َُبٍححححخ أُب٤ُححححخ كحححح٢ ئكاهح اُححححل٣ٖ اُؼححححبّ اُقححححبهع٢االهزٖححححبك٣خ أ٤ٔٛححححخ كٝه 
(5)

.ٝثٚححححٖٔ ٛححححنا اَُحححح٤بم  

 ،( ٝاُحححن١ ٣ٔضحححَ ؽغحححْ ٤ٌٛٝحححَ ٓل٤ٗٞ٣حححخ ٖٓحححو اُقبهع٤حححخ َُححح٘ٞاد ٓقزحححبهح 14ٗالؽحححع اُغحححلٍٝ ههحححْ )

ث٤٘ٔححححب  ،( ٤ِٓححححبه كٝاله 34( ئٕ ؽغححححْ اُححححل٣ٕٞ أُزوأًححححخ ثِححححؾ )  2008ٗالؽححححع كحححح٢ اَُحححح٘خ أُب٤ُححححخ ) 

( )  2010ًٝبٗححححذ كحححح٢ اَُحححح٘خ أُب٤ُححححخ ) ،( ٤ِٓححححبه كٝاله  35( ) 2009ٍححححغِذ ؽغححححْ اُححححل٣ٕٞ ُؼححححبّ ) 

                                                           

1- INTER NATIONAL MONETARY FUND ,ARAB REPUBLIC OF EGYPT,2021,P.41  

2-opcit ,p .42. 

3-opcit,p.54. 

 -2019-2020ك. دمحم ٓؼ٤ٜ , ٝىاهح أُب٤ُخ اُزوو٣و اُٖ٘ق ا١َُٞ٘ ػٖ اإلكاء االهزٖبك١ ٝأُب٢ُ ,فالٍ اُؼبّ )  -4

 www.mof.gov.eg -, ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 57, ٓ 5050اإلٕلاه اُضبُش ,كجوا٣و ,

,ثؾش ْٓ٘ٞه  -ػجل اُـلبه كبهٝم , اُل٣ٖ اُؼبّ اُقبهع٢ ٤ٍٝبٍخ رؾ٣ِٞٚ الٍزضٔبهاد أع٘ج٤خ ) كهاٍخ اُؾبُخ أُٖو٣خ  -5

 chlef.dz-www.univ -.ٓزبػ ػ٠ِ اُواثٜ اُزب٢ُ : 17, ٓ 5055 -55,ٓغِخ اهزٖبك٣بد ّٔبٍ اكو٣و٤ب , اُؼلك ) 

http://www.mof.gov.eg/
http://www.univ-chlef.dz/
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ٝهحححححل ّحححححٜلد  ،( ٤ِٓحححححبه كٝاله 50( ) 2015ث٤٘ٔحححححب ثِـحححححذ كححححح٢ اَُححححح٘خ أُب٤ُحححححخ ) ،( ٤ِٓحححححبه كٝاله  37

أٓحححب ثبَُ٘حححجخ ُِحححل٣ٕٞ ٣ِٞٛحححخ األعحححَ كوحححل  ،( ٤ِٓحححبه كٝاله 100( )  2018اُحححل٣ٕٞ كححح٢ اَُححح٘خ أُب٤ُحححخ ) 

 32( ) 2009ٕٝٝححححِذ كحححح٢ ٍحححح٘خ )  ،( ٤ِٓححححبه كٝاله  31( ثِـححححذ )  2008أٝٙححححؾذ اَُحححح٘خ أُب٤ُححححخ ) 

أٓححححب ثبَُ٘ححححجخ  ،( ٤ِٓححححبه كٝاله 31( ك٣ححححٕٞ ثٔوححححلاه ) 2010ّٝححححٜلد اَُحححح٘خ أُب٤ُححححخ )  ،( ٤ِٓححححبه كٝاله 

( ٤ِٓححححبه 81كحححح٢ ؽحححح٤ٖ ثِـححححذ اُححححل٣ٕٞ اُط٣ِٞححححخ األعححححَ)  ،( ٤ِٓححححبه كٝاله 44( ثِـححححذ ) 2015َُحححح٘خ ) 

 ( ٤ِٓبه كٝاله . 91( ثِـذ اُل٣ٕٞ اُط٣ِٞخ )  2019ُٔب٤ُخ ) أٓب ثبَُ٘جخ َُِ٘خ ا ،كٝاله 

أٓححححب ثبَُ٘ححححجخ ُِححححل٣ٕٞ اُوبئٔححححخ ٝأَُححححؾٞثخ كوححححل ثِـححححذ  ،ٛححححنا ٓححححٖ عبٗححححت اُححححل٣ٕٞ اُط٣ِٞححححخ األعححححَ     

                  ( ٤ِٓححححححٕٞ كٝاله كحححححح٢ ٍحححححح٘خ 2,131) ٕٝٝححححححِذ ئُحححححح٠  ،(   2008( كحححححح٢ اَُحححححح٘خ أُب٤ُححححححخ ) 1,133)

( ٤ِٓححححٕٞ  3,617( ثِـححححذ اُححححل٣ٕٞ اُوبئٔححححخ ٝأَُححححؾٞثخ )  2010( أٓححححب كحححح٢ اَُحححح٘خ أُب٤ُححححخ )  2009) 

                (  2018( ٤ِٓحححححٕٞ كٝاله ٝثِـحححححذ كححححح٢ ٍححححح٘خ )  10,962( ٕٝحححححِذ  )  2015ٝكححححح٢ ػحححححبّ )  ،كٝاله 

( ٤ِٓححححححٕٞ 15,322( ثِـححححححذ )  2019أٓححححححب ثبَُ٘ححححححجخ َُِحححححح٘خ أُب٤ُححححححخ )  ،( ٤ِٓححححححٕٞ كٝاله  20,287) 

(  2,333( ئُححح٠ )  2008أٓحححب ثبَُ٘حححجخ ُقلٓحححخ اُحححل٣ٖ كوحححل ثِحححؾ أهَحححبٛ اُحححل٣ٖ كححح٢ اَُححح٘خ أُب٤ُحححخ )  ،ه كٝال

 ٤ِٕٓٞ كٝاله .

( ثِـحححذ أهَحححبٛ اُحححل٣ٖ  2010أٓحححب كححح٢ ٍححح٘خ )  ،(  2,025( )  2009كححح٢ ؽححح٤ٖ ٍحححغِذ اَُححح٘خ أُب٤ُحححخ ) 

 ،( ٤ِٓححححٕٞ كٝاله  2,887) ( ئُحححح٠  2015ٕٝٝححححِذ كحححح٢ اَُحححح٘خ أُب٤ُححححخ )  ،( ٤ِٓححححٕٞ كٝاله  2,155)

( ثِـحححذ   2019أٓحححب كححح٢ اَُححح٘خ )  ،( ٤ِٓحححٕٞ كٝاله  5,119( ئُححح٠ ) 2018ٝثِـحححذ كححح٢ اَُححح٘خ أُب٤ُحححخ ) 

( ٤ِٓحححٕٞ 802( ئُححح٠ ) 2008أٓحححب ثبَُ٘حححجخ ُِلبئحححلح كوحححل ٕٝحححِذ كححح٢ ٍححح٘خ ) ،( ٤ِٓحححٕٞ كٝاله  4,637) 

 . (  779( )  2009كٝاله ٝك٢ اَُ٘خ أُب٤ُخ ) 

               ( ثِـحححححذ اُلبئحححححلح  2015أٓحححححب ثبَُ٘حححححجخ َُححححح٘خ )  ،(  735( )  2010خ ) ٝهحححححل ثِـحححححذ كححححح٢ اَُححححح٘خ أُب٤ُححححح

 ،( ٤ِٓححححححٕٞ كٝاله  2,220( )  2018ٝهححححححل ٍححححححغِذ كحححححح٢ اَُحححححح٘خ أُب٤ُححححححخ )  ،( ٤ِٓححححححٕٞ كٝاله  715) 

 .اله ( ٤ِٕٓٞ كٝ 3,389( ِٕٝذ ئ٠ُ )  2019ٝك٢ ٍ٘خ ) 
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 (15جذول )

 حجى يذَىَُخ يظر انخبرجُخ   

 انطُىاد 

 

 انًؤشراد 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2015 

 

 

2018  

 

 

2019 

انذَىٌ يجًىع 

 انًزراكًخ ) يهُبر دوالر(
34 35 37 50 100 115 

انذَىٌ طىَهخ األجم ) 

 يهُبر دوالر (
31 32 31 44 81 91 

انذَىٌ انمبئًخ 

وانًطحىثخ )يهُىٌ 

 الر( دو

1,133 2,131 3,617 10,962 20,287 15,322 

  -خذيخ انذٍَ :

 ألطبط انذٍَ ) يهُىٌ

 دوالر ( 

2,333 2,025 2,1555 2,887 5,119 4,637 

 انفبئذح ) يهُىٌ دوالر ( 
202 779 735 715 2,220 3,389 

   -رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :

source:-WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC,p.4,2020,p.5,2021,p.5. 

 انهُكم 

َٗزؼوٗ ا٥ٕ ٤ٌَٛ أُل٤ٗٞ٣خ  ،ٕ أٝٙؾ٘ب ك٢ اُ٘وطخ اَُبثوخ ؽغْ أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ُٖٔو أثؼل 

(  2008-2019اُقبهع٤خ ُٖٔو َُٝ٘ٞاد ٓقزبهح ُِل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ٝؽغْ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ ُِٔلح أُقزبهح )

ًٝبٕ  ،% (  99.7( ؽغْ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ثِـذ ) ٣2008زٚؼ ك٢ ػبّ ) ٝ(  15ٖٓ فالٍ علٍٝ ههْ )

( ٗؾٞ )  2009% ( ك٢ ؽ٤ٖ ٍغَ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ُؼبّ )  0.3)  ُِؼبّ ٗلَٚ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ 
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(  2010أٓب ك٢ ػبّ )  ،% ( ٤ِٕٓٞ كٝاله  0.6ٗؾٞ )  ٗلَٚ  ِؼبُّ % ( ٝثِؾ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ 98.4

( ٍٝغِذ اُل٣ٕٞ  0.2%ثِـذ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ ٗؾٞ ) ُِؼبّ ٗلَٚ  ،% ( 99.2ثِـذ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ) 

 ( 0185أٓب ػبّ ) ،% ( 0.3ٍغِذ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ ) ُِٝؼبّ ٗلَٚ  ،(  99.7%( )  2015اُو٤ٍٔخ ُؼبّ ) 

             ٝك٢ ػبّ  ،% (  0.1ثِـذ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ )ُِٝؼبّ ٗلَٚ % ( 99.9َٕٝ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ) 

% ( ُٝ٘لٌ اُؼبّ ًبٕ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُقبٕخ ُٖٔو  100( ثِـذ ؽغْ اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ ٗؾٞ )  2019) 

(Zero    ٖٝػ. )( ْ16رلب٤َٕ اُل٣ٕٞ اُقبهع٤خ ُٖٔو ك٤ْ٤و ُٜب اُغلٍٝ هه )،  ك٘الؽع ػلّ اُز٘بٍن ك٢

لٞهذ هوٝٗ ( ر 2000ك٢ ثلا٣خ اُغلٍٝ ػبّ )  ،ؽغْ اُل٣ٕٞ ٌَُ ٖٓ اُج٘ي اُل٢ُٝ ٕٝ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ 

( ( I.M.F أٓب ثؼل  ،(  2005ٖٝٓ صْ رـ٤و أُٞهق ُٖبُؼ األف٤و ػبّ )  ،ػَ هوٝٗ اُج٘ي اُل٢ُٝ

٢ رلاػ٤بد ك٠ُ رالئٗظواً ُؾبعخ ٖٓو  ،(  2009( رٖبػل ًَ ٜٓ٘ٔب ػبّ )  2008األىٓخ اُؼب٤ُٔخ ػبّ ) 

(  0.6%ُِٖٝ٘لٝم ٖٓ )  ،% ( 7.8( ئ٠ُ ) 2.2%ئم هليد اَُ٘جخ ُِج٘ي اُل٢ُٝ ٖٓ )  ،األىٓخ اُؼب٤ُٔخ 

ٝٓغ مُي رجو٠ اُل٣ٕٞ  ،ٌَُ ٜٓ٘ٔب (  2010صْ اهرلؼذ ػبّ )  ،( َُِ٘ز٤ٖ ػ٠ِ اُزٞا٢ُ  4.9%ئ٠ُ ) 

               ( ٖٓ  2000اُو٤ٍٔخ اُض٘بئ٤خ ٢ٛ أُٖله اُوئ٢َ٤ ُووٝٗ ٖٓو ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ اٗقلبٜٙب ػبّ ) 

 ( .  2019( ػبّ )  58.1%( ئ٠ُ )  %90.9) 

 (16جذول رلى )

 َطجخ  /يهُىٌ دوالر  هُكم انًذَىَُخ انخبرجُخ نًظر ) ضُىاد يخزبرح (

 اُج٤بٕ

 اَُ٘ٞاد 

 أُغٔٞع  اُل٣ٕٞ اُقبٕخ  اُل٣ٕٞ اُو٤ٍٔخ 

 %اَُ٘جخ  اُؾغْ %اَُ٘جخ اُؾغْ   %اَُ٘جخ اُؾغْ

2008 30439 %99.7 0.080 %0.3 30519 %100 

2009 30880 %98.4 0.474 %0.6 31354 %100 

2010 31957 %99.2 0.054 %0.2 32011 %100 

2015 44045 %99.7 0.110 %0.3 44154 100% 

2018 80153 %99.9 0.026 %0.1 80179 %100 

2019 90305 %100 0.000  Zero 90305 %100 

 Sources;-WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2019,NW,Washington 

,DC.,2014, p.80,2021,p.67. 
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 (17جذول رلى )

 يخزبرح ( ضُىاد  يطبهًخ انجُك انذونٍ وطُذوق انُمذ انذونٍ فٍ انذٍَ انرضًُخ نًظر )

 انجُبٌ          

 

 انطُىاد

 

 

انذَىٌ 

 انرضًُخ 

  I.M.F انجُك انذونٍ

أخري 

رضًُخ 

 صُبئُخ

 

 % انحجى % انحجى انًجًىع 

2000 29845 5272 

 

1.7% 2235 7.4 % 90.9% %100 

2005 26160 3327 

 

12.7% 513 

 

1.9 % 85.9% %100 

2008 30378 962 2.2% 209 

 

0.6 % 97.2% %100 

2009 28467 2016  7.8% 1408 

 

4.9% 87.3% %100 

2010 41517 11317 27.2% 4446 

 

10.7% 62.1% %100 

2014 42116 5296 

 

12.7% 4183 9.9% 77.6% %100 

2015 37854 5597 

 

14.7% 1245 

 

3.2 % 82.1% %100 

2018 55970 9930 17.7% 9220 

 

16.4% 65.9% %100 

2019 57636 11250 

 

19.5% 13130 

 

22.7 

% 

58.1% %100 

 -رى إعذادِ ثبالضزُبد إنً :

Sources;-WORLD BANK GROUP ,International Debt statistics,2021p,67. 
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 يؤشراد انًذَىَُخ انخبرجُخ نًظر  - 3

االهزٖبك اُو٢ٓٞ رؼزجو ٓإّواد أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ٖٓ أْٛ أُإّواد اُز٢ رؼٌٌ ٓلٟ رؾَٔ ٝهلهح 

ٝاألفو ٜٓ٘ب ٣ؼٌٌ  ،ٝاٍزوواهٙ كٚالً ػٖ هلهرٚ ػ٠ِ اإلهزواٗ ٝاُز٢ رزٔضَ ثٔإّواد اُولهح ػ٠ِ اُلكغ 

ٓلٟ ًلب٣خ اُٖبكهاد ٝاُ٘برظ اُو٢ٓٞ ٝاالؽز٤ب٤ٛبد اُقبهع٤خ ُالهزٖبك اُو٢ٓٞ ُزـط٤خ االُزيآبد 

 .اُقبهع٤خ ٝفٖٕٞبً ك٤ٔب ٣زؼِن ثزَل٣ل ه٤ٔخ االٍز٤واكاد ٝفلٓخ اُووٝٗ اُقبهع٤خ 

خ ُٖٔو َُ٘ٞاد ( ٓإّواد أُل17٤ٗٞ٣ٝثٖٚٔ ٤ٍبهبد ٛنٙ اُ٘وطخ ٍٞف ٗٞٙؼ ٖٓ فالٍ اُغلٍٝ ههْ )

ٓإّواد أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ٣ٞٙؼ ك٘الؽع ٖٓ فالٍ اُغلٍٝ ٝاُن١  ،(  2008-2019ٓقزبهح ٖٓ ) 

  -( ٝاُز٢ ٍٞف ٗز٘بُٜٝب ًبألر٢ : 2008-2019ُٖٔو ُِٔلح ) 

 

 يؤشراد انمذرح عهً انذفع ( والً أ)

( ُْ ٣َٖ ئ٠ُ اُؾبُز٤ٖ أُزٍٜٞ 2015) ،( 2010)  ،( 2009) ،(  2008)  ػٞاّاألك٢ ٗالؽع  

ؽون ٛنا أُإّو ك٢ ئم  ،ٝكن أُؼب٤٣و اُز٢ ؽلكٛب ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ػ٠ِ (  40%-50%ٝاُقط٤و ) 

أٓب أُإّو اُضب٢ٗ ٖٙٔ  ،( ؽون اُؾل اُٚؼ٤ق  2019)  ػبّأٓب ك٢  ،( اُؾل أُزٍٜٞ  2018)  ػبّ

ثؾَت ر٤ٖ٘ق اُؼزجبد ُٖ٘لٝم  ،ُؾل اُقط٤و ( ٗالؽع اٗٚ َٕٝ ا 2008)  ػبّاُولهح ػ٠ِ اُلكغ ك٢ 

 ( .  2019( ئ٠ُ )  2009اُالؽوخ ٌَُ ٖٓ )  ػٞاّاألئال ئٗٚ أفن ك٢ اُي٣بكح ك٢  ،اُ٘ول اُل٢ُٝ 

 ً  يؤشراد انطُىنخ : صبَُب

             ،(  2009)  ،( 2008)  ػٞاّاأل( ك٢  RES/EDS,TDS/XGSٕ ًَ ٖٓ أُإّو٣ٖ ) أٗالؽع 

( ؽون اُؾل  TDS/XGS( ٗالؽع أُإّواد )  2018)  ػبّأٓب ك٢  ،( رغبٝىا اُؾل اُٚؼ٤ق  2010) 

             ػبّأٓب أُإّواد اُضب٤ٗخ ثٖٚٔ ٓإّواد ا٤َُُٞخ أفند ثبُزيا٣ل ػٖ اُؾل اُٚؼ٤ق ٓبػلا  ،أُزٍٜٞ 

 .ب اُقبهع٤خ ك٣ٜٞٗ خئٕ ٖٓو رؼب٢ٗ ٖٓ هلهرٜب ػ٠ِ فلٓ ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ،( َٕٝ اُؾل اُقط٤و  2015) 
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 (18جذول )

 % يؤشراد انًذَىَُخ نًظر نطُىاد يخزبرح

 انجُبٌ 

 

 انطُىاد 

 

 يؤشراد انطُىنخ يؤشراد انمذرح عهً انذفع 

EDS/GNI 

% 

EDS/XGS 

% 

TDS/ XGS 

% 

RES/EDS 

% 

2008 20.3 58.1 5.6 69.0 

 

2009 18.3 76.9 6.4 92.0 

 

2010 16.8 74.0 6.1 92.0 

 

2015 15.0 132.0 10.0 27.0 

 

2018 41.0 191.0 15.0 39.0 

 

2019 39.0 211.0 16.0 35.0 

 

 -رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ:

THE WORID BANK ,INTERNATIONAI DEDT STATICS, -:sSource

2021,P,67 

 

 ئزًبَبد طُذوقَطجخ اضزخذايبد انمروع انخبرجُخ وانًطحىثخ إنً اصبنضبً:  

 انُمذ انذونٍ نًظر ونطُىاد يخزبرح  

اٍزقلآبد اُووٝٗ اُقبهع٤خ ٝأَُؾٞثخ ئ٠ُ ائزٔبٗبد ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ُٖٔو  (٣18ج٤ٖ اُغلٍٝ)

  (29.2ٕ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ٢ٛ )أ (2000ك٢ اَُ٘خ أُب٤ُخ ) كٖٔ فالٍ اُغلٍٝ ٗالؽع  ،ََُِخ ى٤٘ٓخ ٝ



انمروع انخبرجُخ انذونُخ)انًفهىو ، انحجى، انهُكم، انًؤشراد، وانحهىل انضبٍَ... انفظم 

 انذونُخ نًعبنجزهب(

 
 

115 

( 569( % ث٤٘ٔب ًبٗذ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ أَُؾٞثخ ٢ٛ )  0.6ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٖٓ ٛنٙ اُووٝٗ ) 

( ثِـذ ئعٔب٢ُ  2007أٓب ثبَُ٘جخ َُ٘خ )  ،%( 31.1ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٖٓ ٛنٙ اُووٝٗ )  ،% 

ث٤٘ٔب ٗالؽع ئعٔب٢ُ  ،% ( 0.6( ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٖٓ ٛنٙ اُووٝٗ ٢ٛ ) 34اُووٝٗ اُقبهع٤خ ) 

 % ( . 6.7ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٖٓ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ أَُؾٞثخ ) (  3,188اُووٝٗ أَُؾٞثخ ثِـذ ) 

ًٝبٗذ َٗجخ  ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله  34( هل ثِـذ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ )  2008أٓب ثبَُ٘جخ َُ٘خ )       

( ٤ِٕٓٞ كٝاله 1,133% ( ث٤٘ٔب ٗالؽع ئعٔب٢ُ اُووٝٗ أَُؾٞثخ رجِؾ ) 0.7) االئزٔبٕ ٖٓ ٛنٙ اُووٝٗ

( ٣الؽع ئعٔب٢ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ 2014أٓب ثبَُ٘جخ َُ٘خ ) ،( % 19.0ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب )  ،

ث٤٘ٔب ِٕٝذ ئعٔب٢ُ  ،% ( 3.0ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٖٓ ٛنٙ اُووٝٗ )  ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله 42ثِـذ ) 

(  2015٘خ ) أٓب ثبَُ٘جخ َُ ،( %  76.4( ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب ) 1,646اُووٝٗ أَُؾٞثخ ) 

(  2.0ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٖٓ ٛنٙ اُووٝٗ )  ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله 50ًبٗذ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ) 

                      ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله  9,040اُووٝٗ أَُؾٞثخ ثِـذ ) ث٤٘ٔب ٗالؽع ئعٔب٢ُ  ،%

 (14.4. ) % 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ 85( ثِؾ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ) 2017) ثبَُ٘جخ َُِ٘خ أُب٤ُخ ٝ 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ 15,850% ( ث٤٘ٔب ِٕٝذ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ أَُؾٞثخ ) 8.0ٓ٘ٚ ) 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله 100( ثِؾ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ )  2018ٝثبَُ٘جخ َُ٘خ )  ،( %  46.5ٜٓ٘ب ) 

( ٤ِٕٓٞ كٝاله 20,287ث٤٘ٔب ثِـذ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ أَُؾٞثخ )  ،% ( 9.0ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب ) 

( ثِؾ ئعٔب٢ُ اُووٝٗ اُقبهع٤خ 2019ٝٗالؽع اَُ٘خ أُب٤ُخ )  ،% ( 45.3ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب )  ،

ث٤٘ٔب ٗالؽع ئعٔب٢ُ اُووٝٗ أَُؾٞثخ  ، ( %11.3ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب )  ،( ٤ِٕٓٞ كٝاله 115) 

 .(   %85.6( ٤ِٕٓٞ كٝاله ًٝبٗذ َٗجخ االئزٔبٕ ٜٓ٘ب ) 15,322ٜٓ٘ب ) 
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 (19جذول رلى )

 َطجخ اضزخذاو انمروع انخبرجُخ وانًطحىثخ إنً ائزًبَبد طُذوق

 انُمذ انذونٍ نًظر ونطُىاد يخزبرح

 انًؤشراد

 

 

 انطُىاد 

إجًبنٍ 

انمروع 

 انخبرجُخ

 (1) 

إجًبنٍ 

انمروع 

 انًطحىثخ 

(2) 

اضزخذاو 

اإلئزًبٌ 

I.M.F 

)3) 

 

% 

3:1 

 

% 

3:2 

2000 29.2 569 177 0.6 31.1 

2005 30.5 3,056 194 0.6 6.4 

2007 34 3,188 215 0.6 6.7 

2008 34 1,133 209 0.7 19.0 

2009 36 2,127 1,408 3.0 63.6 

2010 37 3,617 1,384 3.0 38.8 

2011 35 1,510 1,379 4.0 93.3 

2012 40 3,688 1,381 3.0 37.8 

2013 47 13,145 1,302 2.0 9.8 

2014 42 1,646 1,302 3.0 76.4 

2015 50 9,040 1,245 2.0 14.4 

2016 69 14,675 3,856 5.0 25.8 

2017 85 15,850 7,401 8.0 46.5 

2018 100 20,287 9,220 9.0 5.3 

2019 115 15,322 13.130 11.3 85.6 

 رْ ئػلاكٙ ثبالٍز٘بك ئ٠ُ :-

THE WORID BANK ,INTERNATIONAI DEDT STATICS,   -Sources:

2021,P,67 
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 (  I.M.F( نذي )  2020انًىلف انًبنٍ نًظر َهبَخ عبو )  راثعبً: 

  -( ًٝٔب ٢ِ٣ : 2020/12/31ك٤ٔب ٢ِ٣ رِق٤ٔ ُٔٞهق ٖٓو ك٢ ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٜٗب٣خ ك٣َٔجو ) 

 (1)(  1945( عبو )  27االَضًبو فٍ دَطًجر )ربرَخ  -أوالً :

 حطبة انًىازَخ انعبيخ  -صبَُبً :

 انحظخ % SDRيهُىٌ $ انجُبٌ

 100.00 2,037.10 اُؾٖخ        

 I.M.F)) 15,003.03 736.49ٓؼلٍ اُؾ٤بىاد ك٢ 

 13.42 273.35 ٓوًي اؽز٤ب٢ٛ اُْو٣ؾخ 

 

 (  SDRلطى حمىق انطحت انخبطخ )  -صبنضبً :

 َطجخ انزىزَع  SDRيهُىٌ $ انجُبٌ

 100.00 898.45 طبفٍ انزخظض انًركسٌ 

 21.53 193.47 األرطذح

 

 أحذس االنزسايبد انًبنُخ  -راثعبً :

ثذاَخ ربرَخ  انزررُجبد

 انزررُت 

ربرَخ 

 اإلَزهبء

انًجهغ 

انًعزًذ 

SDR/M$ 

انًجهغ 

انًطحىة 

SDR/M$ 

 /Jun.26 2021/2020 االضزعذاد األول 

Jun.26 

3,763.64 2,605.60 

 Nov.11 2019/Jul.29 8,596.57 8,596.57/2016 االضزعذاد انضبٍَ 

 1996/0ct.11 1998/Sep.30 271.40 0.00 االضزعذاد انضبنش 

                                                           

(1)  ( https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx 

https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx
https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx
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 إجًبنٍ انمروع -خبيطبً :

 

 انُىع

 

 

 ثذاَخ انزبرَخ

 

 اَزهبء انزبرَخ

 

 انًعزًذانًجهغ 

SDR/M$ 

انًجهغ 

انًطحىة 

SDR/M$ 

أداح انزًىَم 

 انطرَع

2020/May.11 2020/My. B 2,037.10 2,037.10 

 

االنزسايبد انًزأخرح وانًذفىعبد انًزىلعخ ) ثُبءاً عهً االضزخذاو انحبنٍ نهًىارد  -ضبدضبً :

 ( SDRوانًًزهكبد انحبنُخ يٍ ) 

 

 االضزعذاداد انمبديخ  

 2025    2024 2023 2022 2021 انجُبٌ

 2,882.95 39754.11 1945.74 835.78 328.34 انرئُطٍ

 104.58 254.26 366.21 381.63 352.90 انفبئذح

 2987.53 4008.37 2311.95 1217.41 681.26 انًجًىع

 

 ( : ال ٣٘طجن . HPCCٓجبكهح اُلٍٝ أُضوِخ ثبُل٣ٕٞ  )  -ٍبثؼبً :

 ( ال ٣٘طجن . MDRIٓجبكهح أُزؼلكح االٛواف ُزقل٤ق ػتء اُل٣ٖ )  -صبٓ٘بً :

 ( ال ٣٘طجن . CCRٓجبكهح اؽزٞاء اٌُٞاهس )  -ربٍؼبً :
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 انفظم خالطخ ان

 أًّبٗذ )ٗب٤ٓخ هزٖبك٣خ اُز٢ رٞاعٚ اُلٍٝ ٍٞاء أًضو أُْبًَ االرؼزجو أُل٤ٗٞ٣خ اُل٤ُٝخ ٖٓ أ

و٤ٖوح( ٗوطخ رؾٍٞ ٜٓٔخ اُط٣ِٞخ ، آُزولٓخ( ، ئم رؼ ل اُووٝٗ ثْو٤ٜب )اُٖؼجخ ، ٝاَُِٜخ، 

ٞٙٞع اُلهاٍخ ٗالؽع ك٢ ؽغْ ٤ٌَٛٝ اُووٝٗ اُقبهع٤خ ك٢ ثِلإ ٓئم ك٢ اُجِل أُؼ٢٘ 

٣ٚبً ٠ُ  هوٝٗ ٣ِٞٛخ ٝائزٔبٗبد ٕ٘لٝم اُ٘ول اُل٢ُٝ ٝأ)اُجواى٣َ ، ٖٝٓو( آزلد ئ

رؾلك اٗقلبٗ أُٞاك األ٤ُٝخ ٝك٢ ٓولٓزٜب اُ٘لٜ اُقبّ ، ك٢ ؽ٤ٖ ٝاُز٢ هوٝٗ َٓؾٞثخ 

ً فند ٓ٘ؾ٠٘ رٖبػل٣أ ( ثَجت ٙؼق أكاء اُؾبعخ ئ٠ُ اُووٝٗ 5059-٢5051 ػبّ )ك ب

ػبكح ٤ٌِٛخ اٌُض٤و ٖٓ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ، ئم ٗالؽع فٜ ٓإّواد أُل٤ٗٞ٣خ اُقبهع٤خ ٓٔب رطِت ئ

رؾَٔ ك٣ٜٞٗب ٖٓ فالٍ ٓؼب٤٣و ٓإّواد اُولهح ك٢ اُلُٝز٤ٖ أُنًٞهر٤ٖ ٝه٤بً اُولهح ػ٠ِ 

ػ٠ِ َٔخ ٝكن ػزجبد ٓؾلكح ٓوػ٠ِ اُ٘ول اُل٢ُٝ ػ٠ِ اُلكغ ٝا٤َُُٞخ اُز٢ ٝٙؼٜٔب ٕ٘لٝم 

ٛو، ػزجخ أُقبٛو اُؼب٤ُخ (، ئم صالس ػزجبد )ػزجخ أُقبٛو أُ٘قلٚخ، ػزجخ ٓزٍٞطخ أُقب

رغبٝىٛب ٖٓ فالٍ ٓإّو اُولهح  ٝروله ٙؼق اُجِل ػ٠ِ رؾَٔ ك٣ٞٗٚ أ ٛنٙ اُؼزجبد ٖٓ دػ ل

 ػ٠ِ اُلكغ ٝٓإّواد ا٤َُُٞخ. 



 الفصل الثالث 

 

 

 

 

 

 المتعذدة االطراف العراق والمؤسسات المالية الذولية

 

 المبحث األول

 ( 2003حالة االقتراد العراقي ما بعد عام ) 
 

 

 المبحث الثاني

 السديهنية الداخمية والخارجية في العراق

 

 المبحث الثالث

 دور السؤسدات السالية في مداعدة العراق
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 الفرل الثالث
  الستعددة االطراف  العراق والسؤسدات السالية الدولية

 تسييد 

واااهههل  اهههع ااههه اسل يي  اا هههثيل  نثههه  اان اهههك اهههؽ يؾاجهههو ااقهههكاي اان اهههك اهههؽ ااادههه   ت ا  ا ههه د   
اههؽ ل  ( اثلهه ر دو ر 900اجهه  ت ااايةلهه  ل ونثهه  ااههكوؼ اههؽ ق ههؾ  ااقههكاي نثهه     ههك اههؽ   

ن ىذه ااقؾائ  اؼ يؾجو االسا ة ر اييه     نه ة  ( إ   2020 -2003نؾائ  ي  يك اايفط خال   
ااةيشهؾد ل ىهذا اهؽ ج نهن واهؽ ج نهن  دي ي ه ن   هل ااايهؾال ا  ا هإنا جل   يخثه  يلةه  افه    

(  قه  ا نهع نةثله ت اااةؾ هع  2003ضةؽ اا و  ااة ييه   يهع نه         خك اؼ  كؽ ااقكاي ا يف 
اإلنةهه ئل يجههكن اههاؽ طك ههل ىةهه  ااقههكاي وااجيهه ت اا ائيهه  و ههاؼ ي هه ي  ااةاههكا ؼ اههؽ نؾائهه  ي هه يك 
اايفط ل ىذا ا  جقع اؽ  ااقكاي ياةاه  مةك نه  ا ا ه د   وين  كهؾن اهؽ ااه و  ااةففهث   هل نهاؽ 

سهكن ن اه  يراهكت ااوضه ال  وااا هيلالت ااة هكةل  وانهؽ ا ئاة نه تااةؤس  ت اا واله   هل اهي  
مق  اادكب اإليكانل  وااال دااع ثة نل   نؾا  وااال م ييي  اسايزف ااقكاي اع اقال ط يو اايق    ل 

( دخههع ااقههكاي اادههكب اانؾ الهه  وىههذا اهه  زاد اههؽ ااةشههكث  ا  ا هه د    1990وبقهه ى   ههل نهه     
 هه ر ا  ا هه دي مةؾجههن اجثهه  ااقكايلهه  ل  بحههل  ااقههكاي  اهه   اشههكثو قةلةلهه  نالجهه   ههكض ااد
 ههل ااقههكاي ل ههذاػ اااقؾ فهه ت اااههل يههؼ اااههؽ ااهه وال وىههذا اهه   دن إاهه  يفهه  ؼ اشههكث  ااة يؾنلهه   

يرظاايهه  اههؽ خههال  اقاجهه ز ن ههل  اههؽ نؾائهه  حهه درات ااههيفط ااقكا ههل وبيةههكاف ااةيغةهه ت اا والهه  
ن  ث ههث  اههؽ اادههكوب إ  وبقهه  ىههذه اا ااةاقهه دة ا طههكاف واااههل يهه    إاهه  ااجيهه ت ااةافههكرة ل 

ااقههكاي اههؼ  قايههك اههؽ اايثهه ان ااشهه ي ة ااة يؾنلهه  واههؼ ياق اههع ا اههكا  اهه  ااةؤس هه ت ااة الهه  اا والهه  
( مقهه  ا قههاال  اااك كههل ل واههؽ ىههذا ااةيظثهه  سههؾف  2003ااةاقهه دة ااطههكاف إ  مقهه  نهه     

  -اع الدث اة  يثل :ل نيؾان ثالث  ال قث  ل ناد ث  ل ىذا ااف ع 

 (  2003ق ا  ا  ا  د ااقكا ل ا  مق  ن      -ااةلدث ااو  :
 (  2006ااقكوض اا اخثل  وااخ رجل  اثقكاي ا  مق  ن      -ااةلدث اا  نل :
 ااةاق دة ا طكافااقكاي وااةؤس  ت ااة ال  اا وال   -ااةلدث اا  اث :
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 السبحث األول

 ( 2003حالة االقتراد العراقي ما بعد عام ) 

ا  ا ه د   اه  ا  اهؽ قهكب  واااق هكاتاق  اك ا  ا  د ااقكا ل  ل سث ث  اهؽ ااقه اث اا ل سهل  
ة ةهل  يييايه  اع إالو يثػ اادكوب اؽ سل س ت ا ا ه د   انن ااوا  واا  نل   واا  ا   وا   ااخثلج

(  2003ل واهذاػ اقهاال  ااقهكاي مقه  نه     اثققؾب ت اا وال   نذاك اثا  ي اادكؾا ت ااقكايل  
 دت إا   زا  قةلةل  ا ا  د   اياؾ ه  ويلكثله   هل ا  ا ه د ااقكا هل واهؽ  ىهؼ  ع يثػ ااق اث 

 (1  -سة يي  ياثخص ا اا ال :

 يكاج   دا  ااةؤس  ت اادكؾال  ويق ك إحالقي   -1
 يكاج  ا سا ة ر ااق   وااخ ص  -2
ااق ؾر  ل ا ج د قثؾ  جذر   اث يؾن ااخ رجل  واك اااج ر    ويقؾ فه ت اادهكب نثه   -3

 ااقكاي 
 وال  ااسق ر اي ل  اياكة  -4
 يكاج  ا اؾ  ت اااقثلؼ واا د  واا ق    ااق ا    -5
 يكاج  ا اؾن ااقظ ن ت اا دل  واناش ر اااكاض واافقك مكع  نؾانو -6
 اااف وت اانياك ااؽ طلق ت ااةجاة   -7
 ج  إنا ج ااقظ ن ت اازراسل  واإلنا جل  واا ي سل  يكا -8
اساشكا  ع ىكة ااف  د اإلداري وااةه ال مكهع  اؾانهو و نؾانهو  هل ا  ه  ااةؤس ه ت اادكؾاله   -9

 ااقكايل  
   -واؽ خال  ا  يؼ ذاكه سؾف ناظكي اىؼ اؤةكات ا  ا  د ااقكا ل وا اا ال :

 

 

                                                           

د. فالح خلف , سبل مواجهة آثار برامج التكٌٌف الهٌكلً على االقتصاد العراقً , مجلة الجندول , العدد  -1

 .4, ص2112,, ٌناٌر  22,
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 اوال / حجم وهيكل الشاتج السحمي اإلجسالي : 

 حجم الشاتج السحمي اإلجسالي-1

و هههه   ادا  ا  ا هههه دي  ههههل ااههههلالد ا اتاؤةههههك  اههههؽ اىههههؼ ( GDPاايهههه يج ااةدثههههل اإلجةهههه ال     قهههه
ل  تلااا هقاياادةلقه   اه  اهؽ اااظهكي ااه   اهكة  إاه   ؾحهؾ ااايهاؼ وانهل اقايه  اثادثاهع  اناة ن ه

اهكورا  م ا هيؾات اااهل دخهع  2003إاه  نه   1990)   ااد  ر ا  ا  دي اؽ ن  وىل سيؾات 
( اا  اااراكات ااال طك ت نثه  يلةه  20 اي  ااقكاي يدع اغث  ا قاال  ، و شاك ااج و  ر ؼ  

 ت لإذ  ن سهيؾات ااواه   هل نقه  ااا هقاي ( م اسهق ر ااج ر ه  ل GDPااي يج ااةدثهل ا جةه ال  
ا ا هه  ااد هه ر ا  ا هه دي وان اههع اهه  يدقهه  اثيهه يج  ةهه ةان ىههذه اا م ههين سهه ال    نةههؾا   عقققهه هه  

ااةدثههل اإلجةهه ال اههؽ ن ههن نةههؾ سههيؾ   سهه ال   ههل اقغههؼ اا ههيؾات انقك ههع مشههكع او اخههك نثهه  
نةههؾا  اؾجلهه   اثهه  نثهه      ( ادققهه1995ل1992قكا ههل، ثههؼ نهه ود  ههل ااقهه ااؽ  ا ههاؾن دخههع اافههكد اا

حهه ار اايقهه ي ااج يهه  نثهه  اإل  نههذاكواا ههين ىههؾ اناةهه د اادكؾاهه    (% 10,5، 28,94 اااههؾاال 
ل ( 2000-1996 ةه ة نه ود ا ريفه ال  فهل اوثهن اا و ه إلن دة اي   ا  داكيهو جاهؾش اااده ا  ل 

وااه وا   انا ب ااشقن ااقكا ل مقض اااف ؤ  نالج  اايه    هل ييفاهذ اكنه اج ااهيفط اق اهع اارهذا و   
 1986( مةؾجهن  هكار اجثه  اااهؽ Oil FOR FOOD PROGRAM  ن ه نل  وااد جه ت اإل

وا نع اؽ اااراكات ااد حث   ل ااؾضه  ااقكا هل ا  ا ه دي  هل ا نخفه ض اانياهك  1995اق   
ااقفزة  ل ا نا ج اؾنيه  إا    ض  إاريف ال  ل يلة  اا يي ر ااقكا ل  ل ااة اؾن ااق   األسق ر ، و 

انهؽ  اايفظل  م ؾرة رسةل  مةؾجن اكن اج اايفط اق اع اارذا اا يؾات ااال ا  ت  اي  اا  درات 
جة ال اق  ت نةؾ س ال  اثرع نث  (  قق   ااي يج ااةدثل اإل2002( و 2001خال  ن ال  
اههههع اههههؽ قهههه ة ثثاقال  يلهههه ال اادكؾاهههه  سل سهههه  اننة ةههههإ(  % واا ههههين -3.24ل -21.81اااههههؾاال  

 .وانخف ض ااقؾة ااشكائل  اوسق ر حكف اا يي ر ااقكا ل  ااافخؼ  ريف ال 

 دن ح اع  ن اان اايفط  يال ذاػ اؽ نةثل ت اااخك ن ااال وا   2003وبق  سقؾط اايغ   ن   
و ااقظهه ال اايفظههل  ههل اايهه يج اههؽ ذاههػ إاهه  انخفهه ض  ههل اايهه يج ااةدثههل اإلجةهه ال، ونغههكا اةهه   ة ثهه

قهه   نةههؾ سهه ان اثرههع وسههجع ا جةهه ال وانايههك حهه ا  قةلةلهه  يقههكض ايهه  ا  ا هه د ااقكا ههلاإل
اهه  يهه ااك اقؾاهه ت ا  ا هه د ااقكا ههل ااةاة ثهه  إ دن . وىههذا ااؾا هه  ااةك ههك ( %-22.36ن ههياو  
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م ايي  ااادال  ونغ او ااةؤس ل وااق نؾنل ، إذ ةةثع اقغؼ  ظ ن يو اا ثةل  ايو وااخ اله  نةه  
  نةهؾ اؾجهن اثه  ادققه   اقه  2004  انهو نه ود ا ريفه ال  هل نه   إ،  2002  ن نيو  ل نه   

مقه  نههؾدة  2003مقهه  مشههكع نه   (  GDP   و القه  اههؽ خهال  ااجهه و  اريفه ال  (139,79% 
 هل ااقال ه ت ا  ا ه د   واا ل سهل  مقه  ااقزاه  اااهل اااه ت ثالثه  نشهك  ها  اة رس  دور إااقكاي 

، وب ههين اازاهه   1990ن اهه   نالجهه  ااققؾبهه ت اااههل  كضههع نثهه  ااقههكاي مقهه  وههزو اانؾ ههع نهه   
نثه  قجهؼ اايه يج ااةدثهل   نخفه ضانقكه  ىهذا ادو ر 30 اه  إيكااهع ااة اله  وانخفه ض سهقك اا

سهق ر  انخف ض  ؾ(% واا ين ى-15.16اثرع ن ياو   مةق   نةؾ س ان 2009جة ال ن   اإل
-2010جةههه ال اثةههه ة   ري ل ثهههؼ اريفههه  اايههه يج ااةدثهههل اإلااهههيفط نالجههه  ادههه وث ازاههه  ااهههكىؽ ااققههه

جثههههل ( سههههجع اايهههه يج ااة2015( و 2014اقهههه  ت نةههههؾ اؾجلهههه ل و ههههل نهههه     ( ا ههههجال  2013
ط ىةيهه  ا اشههه ف ااهههيف  ين عيهههؾر ا هه در ج يههه ة اثظ  هه  واهههؽ جةهه ال اقههه  ت نةههؾ سههه ال  م ههاإل

م ههين ا ريفهه ال اؾجلهه  ؾ اك كلهه  انههؽ مقهه ى  سههجع اقهه  ت نةههاادجههكي  ههل ااؾ  هه ت ااةادهه ة اا
 .( %2.31اق   نةؾ اؾجن ىؾ   2019فط وبث  ن   سق ر اايا ااا ر جل
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 (20جدول )
 مميار دوالر(   2019 -1990جسالي باألسعار الجارية لمسدة )الشاتج السحمي اإل حجم تظهر

 انًؤشراث

 

 انسنواث

 باألسعارجًانً انناتج انًحهً اإل

 انجارٌت

 يهٍار دٌنار

يعذل اننًو انسنوي نهناتج انًحهً 

 انجًانً %

1990 13.98 - 

1991 4.25 69.60- 

1992 5.48 28.94 

1993 4.35 20.62- 

1994 3.62 16.78- 

1995 4.00 10.50 

1996 5.56 39.00 

1997 10.26 84.53 

1998 10.57 3.02 

1999 17.84 65.37 

2000 26.2 48.86 

2001 20.43 21.81- 

2002 19.68 -3.24 

2003 15.28 -22.36 

2004 36.64 139.79 

2005 50.06 36.63 

2006 65.16 30.16 

2007 88.81 36.30 

2008 131.62 48.20 

2009 111.66 15.16- 

2010 138.52 24.06 

2011 185.75 34.10 

2012 218.03 17.38 

2013 236.18 8.32 

2014 224.26 5.05- 

2015 167.83 25.16- 

2016 171.32 2.08 

2017 189.91 10.85 

2018 202.96 6.87 

2019 219.82 8.31 

 وزارة اااخظلط ااجي ز ااةكازي اإلق   ل ا يك   ااد  م ت ااقؾال  ل سيؾات اافك   . -: دراالسر
 ااييػ ااةكازي ااقكا ل ل ااة يك   ااق ا  اإلق    وا مد ث ل اااقك ك ا ق  ئل اا يؾي ل سيؾات اافك   .  -
( اهؽ نةههع اال ق هه  اههؽ خههال  3وااقةههؾد  ل   ثدههم  ناةه د نثهه  اسههق ر اا ههكف اةه   ههل ااة( اههؽ نةههع اال ق هه  2ااقةهؾد  

 ااةق دا  ااا ال  
 %100لة  اا  مق  (/ ااةلة  اا  مق  ( ااة –اق   اايةؾ اا يؾي =  ااةلة  ااالقق  
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 هيكل الشاتج السحمي اإلجسالي : -2

واقهه  اههؽ  ااقظ نه ت يدهه   ت اياههكة ياظثهن اناةهه د سل سهه ت وبهكااج يههاال   اهه  اهع جةلهه   يؾاجهو
( نالقههه  يلكههع اايههه يج 20ا  ا هه د ااقكا هههل واههؽ ااجههه و  ر ههؼ  وخ ؾحهه   هههل قظ نههه ت اا ىههذه

ااههكز ااقظ نهه ت اا ههثلل  وااشههكع إاهه  ( وااههذي يا هه ر 2019–1990جةهه ال اثةهه ة  ااةدثههل اإل
( واااهل يفهؼ 2019h( و  1990اايه يج ااةدثهل اإلجةه ال األنهؾا   ( نهؽ يلكهع 3اايل نل ر هؼ  

وااةقه دن واا هي ن ت ااادؾ ثله  و ظه ال ااييه     سهاخكاجل نه ت اإل اازران  واار م ت واا ها  وااقظ
 :واااشاا ( وساي ن ااادثاع نث  ااقظ ن ت ااكئل   اا الث   اازران  واا ي ن  واايفط( وا  يل

 القظاع الزراعي : -أ

اازراسلهههههههههه  اهههههههههؽ اااكبههههههههه  اا ههههههههه اد  اثزرانههههههههه  وااةلهههههههههه ه  م إلاك نههههههههه ت ياةاهههههههههز ااقظههههههههه ال اازرانهههههههههل
ن ااقهههههههههههكاي يؾاجهههههههههههو  هههههههههههل ااؾ هههههههههههع ااد ضهههههههههههك يدههههههههههه    وهههههههههههذائل  مههههههههههه ا  ااىةلههههههههههه  ، وااهههههههههههكز    إ

نا جهههههههههو اارهههههههههذائل نهههههههههؽ يثيلههههههههه  اقال ج يهههههههههو اهههههههههؽ اا هههههههههث  اارذائلههههههههه  ااكئل هههههههههل  إاالاههههههههه    هههههههههؾر 
يي يهههههههههههه ا اايههههههههههههو اههههههههههههك ااههههههههههههذي ةههههههههههههكع   ااديظهههههههههههه  ل ااههههههههههههكز( ، ااو ههههههههههههل اقهههههههههههه ااي  ااديههههههههههههؾب

ي هههههههههههكب ااقةثهههههههههههه  اا ههههههههههههلل   ذاههههههههههههػ اههههههههههه إم إلضهههههههههههه    ايهههههههههههو ااقههههههههههههؾال ،  اارهههههههههههذائل وب ااهههههههههههه ال 
. ونالقهههههههههه  (1 وااههههههههههذي ا ههههههههههع ا هههههههههه را  ى اهههههههههه  ااقظاههههههههههع ا نفهههههههههه ي نثهههههههههه  ااةشهههههههههه ر   ااايةؾ هههههههههه  

( ن ههههههههل  ا هههههههه ىة  ااقظهههههههه ال اازرانهههههههههل  ههههههههل اايهههههههه يج ااةدثهههههههههل 21اههههههههؽ خههههههههال  ااجهههههههه و  ر هههههههههؼ  
ن ههههههههل  ايخففهههههههه  جهههههههه ا واههههههههؽ اإلاك نهههههههه ت ااظيلللهههههههه  اااههههههههل ياةاهههههههه   و هههههههه  سههههههههجثعاإلجةهههههههه ال 

خ ههههههههههؾب  اارض وو هههههههههكة ااةلهههههههههه ه وىهههههههههذا  قكهههههههههه  نههههههههه   ا ىاةهههههههههه    ىهههههههههذا ااقظهههههههههه ال ىهههههههههلايههههههههه  
ايههههههههههذا ااقظهههههههههه ال ااداههههههههههؾي وااةشهههههههههه  ع اااههههههههههل يؾاجيهههههههههه  اههههههههههؽ ضههههههههههق  ااهههههههههه نؼ اادكههههههههههؾال اههههههههههؽ 

يهههههههههؾ اك اااجياهههههههههزات اازراسلههههههههه  واك  دههههههههه  ا  ههههههههه ت اازراسلههههههههه  ودنهههههههههؼ ااسهههههههههق ر  خهههههههههال  نههههههههه  
 هههههههههههكاط  ههههههههههههل اسهههههههههههااكاد ااةياجههههههههههه ت اازراسلهههههههههههه  واارذائلههههههههههه  ويقههههههههههههكض خههههههههههههكن اإل جيههههههههههه  واهههههههههههؽ 

 .يثػ ااةياج ت سق ر وكاي وانخف ض ا  نةثل  اإلإاا ؾي ااقكايل  
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ىةلهههههههههه  اسهههههههههها ي ئل  انؾنههههههههههو    ة ههههههههههع  ويظههههههههههؾ كهييةلهههههههههه  ااقظهههههههههه ال اازرانههههههههههل  نةثلهههههههههه اههههههههههذاػ  هههههههههه ن 
اارذائلهههههههههههه  ، ااظثلهههههههههههه ت ااههههههههههههلالد  يههههههههههههؾ اكااة ههههههههههههؤو  مشههههههههههههكع ال ةههههههههههههك نههههههههههههؽ ااو  ااقظهههههههههههه ال 

 ال .و  فال نؽ يثيل  ق ج ت اا ي ن  اؽ ااةؾارد اا

 ,  (1990االقتراد العراقي لمدشهات ( مداىسة القظاعات األقترادية الرئيدية في 3شكل )
2019)

 

 

 
 
 القظاع الرشاعي -ب

يشههه ط ا  ا ههه دي  ااال هههو  ههه رات ااقظههه ال اا هههي نل اهههؽ ااقظ نههه ت ااةيةههه  وااةدكاههه  اث  قايهههك
،  ااةظثؾبهه ااايةلهه  ا  ا هه د   وا جاة سلهه  و  اايةههؾ اك نهه ت يبىثههو اثة هه ىة  اانياههكة  ههل يدقاهه يو 

س   ههل ينههؾ ؽ ر  س سههل    نهه اال ايةهه  و ل و قايههك ييةلهه  ااقهه رات اإلنا جلهه  ايههذا ااقظهه ال  اههؽ خههال  
 1990ن هههل  ا ههه ىة   ظههه ال اا هههي ن   هههل نههه ال  ( 21    ، و القههه  نهههؽ خهههال  ااجههه و  ااةههه
و ن   ل  وا  ااققؾب ت ا  ا  د قكب ااخثلج اات م ااكاج  م ن ذخ %( 3,7ا نع   1991و

يههه ااك ااييههه   خهههال  ثيههه يج اهههؽاههه  ا نههه ث ر اانياهههك اإم إلضههه    يهههؾ ك ااةهههؾاد ااوالههه  وا قال طلههه  
 2003و   وحثع ىهذه ااي هل  نه   1996%(  ل ن   0,7ااادال  ال ع إا   دن  ا اؾن او  

%  هل ااقه ااؽ اااهل سهلقع اادهكب واقهاال  ااقهكاي ، 1,5% مق  اريف ال ضئاع اؼ ياجه وز 1ا  إ

(2019) نسبة مساهمة القطاعات     

 مساهمة
 قطاع
 النفط

45%  

           
قطاع 

 الزراعة
%2 

)1990) مساهمة االقطاعات عام  نسبة

 مساهمة   
   8%لزراعةا قطاع

 

 مساهمة
 قطاع
 النفط
%65 

 مساهمة
 القطاعات
 األخرى
%23 

 مساهمة
 القطاعات

 األخرى

%59 
 

 مساهمة
قطاع 

 الصناعة

%2 

حهي وي اايقه  ااقكبهل ااةؾقه ، اااقك هك ا  ا ه دي ااقكبهل ااةؾقه ، انه اد اخاثفه  ، سهيؾات اخاثفه  ، ااييهػ ااه وال ،   هؼ  - ر:السرد
 اإلق   ات واايل ن ت اا ح نث  ااةؾ    ا اناكونل ااا ال _ 

:www.worlban; statisticaidata (20 يؼ ان اده م  ساي د إا  ال ن ت ااج و   
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%  هل  2,5اهؼ ياجه وز  اهيخفضاساةك اريف ال ن ل  ا  ىة  ااقظه ال اا هي نل مشهكع  وبق  ذاػ
ل سهيؾايو. و قهؾد ذاهػ إاه   ثه  اااخ ل ه ت ااة اله  وااف ه د اإلداري وااةه ال ااهذي اده  مهو   فع
ع ايشهتيو و ه  ويقكضه ا  ااخه رجإااخيكات االشك   ااال يكاع ااة  ن  وااةق اع وى جكت  ةىجك 
 ايين واا ثن.ا ا إ

نهه دة يلكههع إ جههكا  يرااههكات اياههكة  ههل االهه ت نةههع إو ههل ااؾ ههع ااههذي   اههع اايثهه ان ااةاق اهه  اههؽ 
ع ازا   يي   ل  انقك ع نث  ق ظ ال اا ي ن  مفقع اااق   ااانيثؾجل واا ؾرة ااةقثؾا يل  وااال قق

خفهههض ااانههه ال  وا هههن ااسهههؾاي ،  ههه ن ااقهههكاي   زا   قاةههه  نثههه  اسهههااكاد اادزاههه  ااانيؾاؾجلههه  
ثكت  ل نه    ه رة اا هي ن  ااادؾ ثله   هل ااقهكاي نثه    ااج ىزة نيك اش ر    ااا ثلؼ م اا ( ااال

رجهه ال ااايةلهه  إضهه ةل   ههل ااقههكاي نةثههع نثهه  إاؾا لهه  قكاهه  ااا ههيل  ااق اةلهه   ههل عههع ني حههك 
 .  (1 ...ااخوااققؾب ت اا وال  ا  ااؾرا  ا ع اادكوب وااد  ر ا  ا  ديإ اا ي سل 
 ي  ىؼق اث نيف   ندؾ ااقةع نث   اؽ  يع ااق ئةاؽ نثاي  عيؾر اىاة   ن  خكن  واؽ جي  

ا رين ز نث    ن ة حي سل  نك ف  وااخظؾرة   ينةؽ ل اؽ خال  ؾجؾد ا ا  د وطيل اايؾال ا
 واااه ر ن اانهؾادر ل يبجاع ا نظالي اع  هل يالةهل اادةه س اثا هيل  وبيه   ااقه رات ااانيثؾجله  

 فه   اه ور ااقظه ال اا هي نل وز ه دة ا ه ىةاو اإلاهؽ  جهع اقؾاه ت اااظهؾر. و و ه  نثه  طيل  ااؾ 
 كاههه ئزوبشهههكع رئل ههل اؾضههه  اام هههكن   ههل يدقاههه  ااايةلههه  ا  ا هه د   ،  قثههه  اا واههه   ن ي ههق  

ةاظثلهه ت اثييههؾض ماالئةهه  س سههل  ااظههؾ ك ىههذا ااقظهه ال اههؽ خههال  وضهه  سل سهه ت ا ا هه د   اا
 ااةكقث  ااةقيث .

 القظاع الشفط  -ج 
ااهه   (1300ااخهه     ت اههؽ ااقههكن ااةي ههك  اههؽ ااههيقط ل ههل ايا هه  اا ههااياهه ن اناهه ج ااقههكاي  

 هه   ااقههكاي  ههل ا اشهه ف و  نثهه  ااههكوؼ اههؽ  اهه  اكااههع يؾالهه    ( 2200 اكااههع يؾالهه  واا ههقؾد   
ااشههههكا ت ااجييلهههه  يههههذرنع اانهههه ال  اايقههههع وااا هههه يك ،وبقهههه  يلهههه    ل وانههههؽ اناسههههاخكاج ااههههيفط 

ااال زات ااشكا ت ااجييل  واسهاد اث  ق دااذي  ( 80 وح ور   نؾن  (1958ن     ااجةيؾر  
( 2 اداههز يجهه ه ااقههكاي ، وحههع اناهه ج ااقههكاي ااهه  ااايجيههع ااشههكا ت ااهه  ل ةههكا  ااههيفط ااؾطيلهه  
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وىههههل سههههي  اااههههبالؼ  ههههل قههههاؽ زاد اناهههه ج ااههههيفط  ههههل اا ههههقؾد   إاهههه   (1973)اثاههههؾن اكااههههع نهههه   
انالههو ااقههكاي ااهه  ضههكورة واىةلهه  يظههؾ ك ااظ  هه ت اإلنا جلهه  ال ههع   . و هه  (اثاههؾن اكااههع يؾالهه8 

اادكب ااقكايل  ا يكانل  نظثع  انؽ نشؾب اثاؾن اكااع يؾال  ،  ( 3.5اا   1979انا جو ن   
اثاؾن  (6 اا   ووحؾاواز  دة ا نا ج (  1990   ى ف ااز  دة ن   اسائي و  اؽ ز  دة اإلنا ج 

 ا واهه ا  ان يثههػ ااخظهه  اقلظههع مدههكب ااخثههلج اههؽ ااقههكن ااة ضههل  ت ل ههل ايا هه  ااا ههقاي
 .(1 وبق ى  ااد  ر ا  ا  دي

ا نهههههههههع ن هههههههههل  اايةهههههههههؾ  هههههههههل  1991واهههههههههؽ خهههههههههال  ااجههههههههه و  اا ههههههههه ا  نالقههههههههه   ن  هههههههههل نههههههههه    
ااقظههههههههه ال اايفظهههههههههل ايخففههههههههه  نثههههههههه  ااهههههههههكوؼ اهههههههههؽ  ن ن هههههههههل  ا ههههههههه ىةاو  هههههههههل اايههههههههه يج ااةدثهههههههههل 

( يكااههههههههههههؾن دييهههههههههههه ر، اخههههههههههههذت 19,3% مةيثهههههههههههه  إجةهههههههههههه ال اقهههههههههههه اره  45,3ا جةهههههههههههه ال ية ههههههههههههع 
ن هههههههههههل  ا ههههههههههه ىة  ااقظههههههههههه ال اايفظهههههههههههل م  ريفههههههههههه ال اا هههههههههههع ااههههههههههه  انثههههههههههه  ا هههههههههههاؾن اهههههههههههو نههههههههههه   

اثرهههههههههههع إذ  1996)وااههههههههههه وا  نههههههههههه      مقههههههههههه  يظياههههههههههه  اكنههههههههههه اج ااهههههههههههيفط اق اهههههههههههع اارهههههههههههذا 2000
 .% 80ن ل  ا  ىةاو  ل ااي يج ااةدثل اإلجة ال ندؾ 

  ت ، مقهههه ى  اهههه وحههههثع ااةلهههه ا  اااههههل يههههؼ ااد ههههؾ  نثايهههه  انثهههه  ( 2012ل(2011 ههههل نهههه ال 
% وذاػ 45,5يكااؾن ديي ر اي ل  ا  ىة  ( (102,562,981م  نخف ض ااا ر جل ال ع اا  

ي جاع ااةالقغ  ااس سهل  نثه  اا ل سه  اايفظله   هل ااقهكاي واااهل  واؽ خال   ،2019 ل ن  
اااظؾر ا  ا  دي نث  اس س ان ااقؾائ  اايفظل  ىل  ااك نل ييلرل ايل ال ااقي    ااف ئق  افة ن 

انههههؾن ان  ااةههههؾرد ااكئل ههههل  ههههل يةؾ ههههع ااةشههههكون ت ا نا جلهههه  نثهههه  ا ههههاؾن ااةؾازنهههه  ا يد د هههه 
، وانهؽ نثه  ااهكوؼ  ر قل  قاة  م ا رج  ا س س نثه  ا ناه ج اايفظهل ا  ا  د ااقكا ل ا ا  د 

اه  اللهو ىههذا ااقظه ال اهؽ  ىةله   ههل ا  ا ه د عهع  قه نل اههؽ انا جله  اده ودة نالجه  عههكوف اهؽ 
ااانيؾاؾجلههههه  ااةقاةههههه ة  ايههههه  ، ا اهههههك ااهههههذي يظثهههههن اان اهههههك اهههههؽ  ااققؾبههههه ت ا  ا ههههه د    ويقثاههههه 
 .(2 ا جل  ويظؾ ك ةلك ت اايقع ا سا ة رات ااظؾ ك اادقؾ  ا ن

 

                                                           
علً ، اقتصاد العراق فً دراسات استئناف النهوض لتعوٌض الفرص الضائعة ، دار االٌام د. احمد برٌهً  -1

 .01، ص  2101للطباعة ، االردن ، 
احمد عمر الراوي ، دور االستثمار االجنبً فً اعادة بناء االقتصاد العراقً ، مجلة دراسات عراقٌة ، العدد  -2

 14، ص  2112( ، نٌسان ، 1)
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 القظاعات األخرى  -د
 ههل ينههؾ ؽ اايهه يج ااةدثههل  ااقظ نهه ت ااخ الهه   ههل ةههقاي    ا نا جلهه  وااخ الهه  (  ي هه ىؼ       

اايهه يج ، اههؽ اافههكوري  ىههذا ىههذه ااقظ نهه ت م اةكيلهه  اا  نلهه   ههل ينههؾ ؽ ا هه ىة  ويههبيلا جةهه ال 
 .ااظؾ ك ىذا ااي يج واق اث ااايةل  ا  ا  د    ااخذ ايذه ااقظ ن ت وخ ؾح  ا نا جل  ايي 

 (21جدول )
-1990ىسية الشدبية لمقظاعات االقترادية الرئيدية في االقترااد العراقاي لمسادة )القيسة واأل

2019) 

دشة
ال

 

عة 
لزرا

ا
 

 

سه
 الش

دبة
ن

 % 
تيا

ىس
دا

م
 

عة
رشا

ال
سه 

 الش
دبة

ن
 % 

تيا
ىس

دا
م

 

فط 
الش

سه 
 الش

دبة
ن

 % 
تيا

ىس
دا

م
 

سة 
داى

م
ت 

اعا
رش

ال
% 

ى ر
الخ

ا
سهع 

سج
ال

 

1990 4.513 - 8.2 2.057 - 3.7 36.408 - 65.1 23 100 % 
1991 6.629 34.0 15.6 1.358 47.2 3.7 19.236 24.1 45.3 35.4 100 % 
1992 22.872 143.2 19.9 3.302 177.0 2.9 53.288 171.2 46.3 30.9 100 % 
1993 49.864 158.7 15.5 8.541 215.8 2.7 168.308 179.4 52.3 29.5 100 % 
1994 333.524 188.3 20.1 24.622 429.0 1.5 890.354 415.6 53.7 24.7 100 % 
1995 1.378.274 278.9 20.6 93.291 373.6 1.4 4.216.753 303.7 63.0 15 100 % 
1996 1.208.982 30.0 18.6 65.335 12.0 1.0 3.711.820 2.9 57.1 23.3 100 % 
1997 1.276.367 50.7 8.5 98.440 200.6 0.7 11.156.499 132.2 73.9 16.9 100 % 
1998 1.858.379 49.8 10.9 147.485 5.3 0.9 11.752.599 13.5 68.6 19.6 100 % 
1999 2.482.616 104.5 7.2 301.635 129.2 0.9 26.936.449 101.2 78.2 13.7 100 % 
2000 2.327.277 51.2 4.6 455.995 55.4 0.9 41.849.981 45.7 83.3 11.2 100 % 
2001 2.863.495 33.7 6.9 609.807 26.4 1.5 30.816.987 17.7 74.6 17 100 % 
2002 3.512.658 2.4 8.6 624.346 5.8 1.5 29.044.563 0.7 70.8 19.1 100 % 
2003 2.486.865 51.4 8.4 303.724 29.9 1.0 20.372.293 27.9 68.9 21.7 100 % 
2004 3.693.768 208.7 6.9 937.681 51.5 1.8 30.855.992 79.9 58.0 36 100 % 
2005 5.064.158 3.6 6.9 971.031 37.8 1.3 42.529.152 38.1 57.8 34 100 % 
2006 5.568.985 51.7 5.8 1.473.218 24.7 1.5 53.030.897 30.0 55.5 37.2 100 % 
2007 5.494.212 23.4 4.9 1.817.913 11.8 1.6 59.274.337 16.6 53.2 40.3 100 % 
2008 6.042.019 45.5 3.8 2.644.173 47.7 1.7 87.521.201 40.9 55.7 38.8 100 % 
2009 6.832.552 29.0 5.2 3.411.292 35.4 2.6 56.563.772 16.8 43.3 48.9 100 % 
2010 8.366.232 7.8 5.2 3.678.715 30.1 2.3 73.569.919 24.1 45.4 47.1 100 % 
2011 9.918.316 66.7 4.6 5.132.760 57.7 2.8 115.999.413 34.1 53.4 39.2 100 % 
2012 10.484.949 12.8 4.1 6.919.449 9.7 2.7 127.225.674 17.0 50.0 43.2 100 % 
2013 13.045.858 9.2 4.8 6.286.042 0.6 2.3 126.445.194 7.6 46.2 45.7 100 % 
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2014 13.128.622 20.5 4.9 4.999.233 7.2 1.9 117.357.982 2.7 44.1 49.1 100 % 
2015 8.160.169 15.3 4.2 4.234.716 44.1 2.2 65.590.963 26.9 33.7 59.9 100 % 
2016 7.832.046 4.8 4.0 4.436.442 3.4 2.3 67.795.890 1.2 34.4 59.3 100 % 
2017 6.595.334 32.8 2.9 5.869.495 31.4 2.6 89.065.057 14.5 39.5 55 100 % 
2018 4.897.539 23.4 2.0 4.509.661 32.7 1.8 118.168.265 11.2 47.1 49.1 100 % 
2019 4.578.111 5.6 2.1 4.259.101 13.2 1.9 102.592.981 10.3 45.5 50.5 100 % 

اااقك ك ا  ا  دي ااقكبل ااةؾق ، ان اد اخاثفه  ، سهيؾات اخاثفه  ، ااييهػ ااه وال ،   هؼ اإلق ه  ات  :دراالسر
 .www.worlban; statisticaidata-:اا ح نث  ااكبط ااا ال  واايل ن ت

 

 -( :2019-2003تظهر السيزان التجاري لمعراق لمسدة )ثانيًا :  

ق اهه  ا  ا هه د  ههل اثهه  اهه  وااههذي اههؽ خالاههو يههاؼ اقك هه   قايههك ااةاههزان اااجهه ري اههؽ اىههؼ اؤةههكات 
انفا ح ىذا اايث  مي  اه  نال ه ت يج ر ه  دواله  اهؽ خهال  قجهؼ اا ه درات وا سهااكادات اااهل يقهؾ  

 اي  ا  اخاث   اايث ان ا  ااق اؼ ااخ رجل .

 ات  ه در ا( ىؾ ا يك اؽ قجؼ ا2003( يياؽ ان قجؼ ا سااكادات ن    22واؽ خال  ااج و   
( اثلهه ر دو ر ااك كههلل وانههؽ -1.940 ان اااجهه ري مةقهه ار اهك ااههذي واهه  ق اهه  نجههز  ههل ااةاههز اا

( اثله ر 1.460  اق ارهانخفض اق   ااقجز انخف ض  طفلف  وسجع نجزا ا ف   2004 ل ن   
دو ر واا ين ىؾ انفاه ح ااقهكاي نثه  ااقه اؼ ااخه رجل واسهااكاد سهث  وخه ا ت وخ ؾحه  خه ا ت 

اركض ان دة ااةش ر   ااة اكة نالج  اا ااك اقغؼ ااةشه ر    هل ااييه  اااداله  وخ ؾحه  ااظ    
 اش ر   ااظ    .

( سجع ااةازان اااج ري   ئفه  م هين ز ه دة اا ه درات اايفظله  2008-2005وخال  ااة ة      
 خهههال  ىهههذه ااةههه ة ( انثههه   ههه ئض اهههو2008اااجههه ري نههه     واريفههه ال اسهههق ر ااهههيفط وسهههجع ااةاهههزان

 اثل ر دو ر .(  28.71وسجع  

( 2.860اقههه ار      وسهههجع   ئفههه  (  انخفهههض ىهههذا اافههه ئض نهههؽ اا هههي  اا ههه مق2009 و هههل نههه   
اثل ر دو ر واا ين ق وث ا زا  ااق اةل  اكىؽ ااققه ري واااهل اثهكت مشهكع اياهك نثه  انخفه ض 

 ا اؾ  ت اسق ر اايفط ااخ    ل ا سؾاي ااق اةل  .
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( اهه ا  ااةاههزان اااجهه ري  دقهه    ئفهه  مة ههاؾ  ت 2014-2010 اازايلهه   انههؽ خههال  ااةهه ة      
اثله ر دييه ر واا هين ىهؾ (  34.990( مفه ئض اقه اره  2014اكيفق   يه ر ج  قاه  وحهع نه    

 ز  دة ااظثن ااق اةل نث  اايفط واريف ال اسق ر اايفط  ل ا سؾاي ااق اةل  .

اههه ائع اثهههيفط ( اثلههه ر دييههه ر واا هههين ىهههؾ ا اشههه ف -0.830قههه ار  ( نجهههزا مة2015وةهههي  نههه    
 ااخ   وىؾ اايفط اادجكي  ل ااؾ   ت ااةاد ة ا اك كل  .

( 2019-2016انههؽ سههكن ن اهه  سههجع ااةاههزان اااجهه ري اريف نهه  اههكة اخههكن خههال  ااةهه ة        
( 2019    ( اثلهه ر دو ر ل انههؽ  ههل نهه38.380( مةقهه ار  2018وسههجع انثهه  يلةهه  اههو نهه    

 ( .19-انخفض ىذا ااف ئض نؽ اا ي  ااال سلقاو م ين اناش ر   ؾ ا 

 (22جدول )
 (2019-2003تظهر السيزان التجاري لمعراق لمسدة )

 مميار دوالر
 ااةؤةكات

 
 اا يؾات

اا  درات ا جة ال  
 اثل ر دو ر

ااؾاردات ا جة ال  
 اثل ر دو ر

 ااةازان اااج ري 

2003 7.990 9.934 1.940- 
2004 18.490 19.954 1.460- 
2005 22.039 19.343 2.690 
2006 29.342 22.963 6.370 
2007 39.516 19.558 19.950 
2008 63.726 35.011 8.710 
2009 44.373 41.512 2.860 
2010 51.764 43.915 7.840 
2011 83.253 47.803 35.450 
2012 94.311 59.005 35.300 
2013 93.066 58.795 34.270 
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2014 88.11 53.117 34.90 
2015 57.577 58.517 0.830- 
2016 47.684 44.116 3.56 
2017 63.314 48.506 14.800 
2018 95.250 56.876 38.380 
2019 82.309 46.262 36.040 

Sources,OPEC Annual Statistical Bulletin different version, different pages 

 (4الذكل )

 ( 2019-2003السيزان التجاري في العراق لمسدة )

 

 (  22: تم رسم الذكل البياني باالعتساد عمى بيانات الجدول )السردر 
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 -( :2019-2003االنكذاف التجاري في العراق لمسدة من )ثالثًا :  

داهههههههههههلال  نثههههههههههه  ا ههههههههههه ىة  اااجههههههههههه رة ااخ رجلههههههههههه    هههههههههههل  ي  قايهههههههههههك اؤةهههههههههههك ا ننشههههههههههه ف اااجههههههههههه ر 
ينههههههههؾ ؽ  اايهههههههه يج ااةدثههههههههل ا جةهههههههه ال ل واههههههههؽ خالاههههههههو يههههههههاؼ اقك هههههههه  ىههههههههذا اايشهههههههه ط اي دواهههههههه  
  نههههههههههع  اناةهههههههههه دا نثهههههههههه  ااغههههههههههكوف اا هههههههههه ئ ة  ههههههههههل اسههههههههههؾاي ااا هههههههههه يك وا سههههههههههااكادات ايههههههههههذه 

 اا وا   .

( واانههههههههههههههع نثهههههههههههههه  2وا سههههههههههههههااكادات اق ههههههههههههههؾا  نثهههههههههههههه    اا هههههههههههههه درات اجةههههههههههههههؾالوىههههههههههههههؾ       
 يج ااةدثهههههههههل ا جةههههههههه ال واةههههههههه  ا نهههههههههع ىهههههههههذه ااي هههههههههل  اكيفقههههههههه  اثةههههههههه   كهههههههههؾن ا  ا ههههههههه د اايههههههههه

نثههههههههه  اااجههههههههه رة ااخ رجلههههههههه  اهههههههههاؽ دو  ااقههههههههه اؼ   يظهههههههههك  اثاراهههههههههكات اااهههههههههلونكضهههههههههو  يهههههههههبثاكا  هههههههههك 
اااجههههههههههههه رة ااخ رجلههههههههههههه    اا ههههههههههههه درات   ا سهههههههههههههااكادات ( ااههههههههههههه  اجةههههههههههههه ال  اؤةهههههههههههههك.  و قههههههههههههه  

اؽ درجهههههههههههه  اريلهههههههههههه ط اي ااي اهههههههههههه  اااههههههههههههل ييهههههههههههه ااةؤةههههههههههههكاتاايهههههههههههه يج ااةدثههههههههههههل ا جةهههههههههههه ال اههههههههههههؽ 
 .(1   ا  د  ت  ااق اؼ ااخ رجل ما ا  د اؽ 

واؽ اىؼ اسل ب ا ننش ف اااج ري  يقؾد اا  ا ناة د نث  اا  درات اايفظل  واريف ال ن ل      
ق ال  ااةدثله   لا نف ي ا سايال ل  اؽ اايه يج ااةدثهل ا جةه ال ل م هين انخفه ض  ااظ  ه  ا سها

ااةهههه خكات  ااهههه  ااخهههه رج ا اههههك ااههههذي ادن ااهههه  قهههه وث نجههههز  ههههل ااةؾازنهههه  وخههههكوج اان اههههك اههههؽ 
(%  اةؾةهههك اااجههه رة ااخ رجلههه   اهههؽ اايههه يج ااةدثهههل ا جةههه ال 40اادكؾالههه  ل و ههه  يهههؼ اقا ههه ب  

(%  االسهااكادات اهؽ اايه يج  ااةدثهل ا جةه ال ل 21ن هل    ينةل س  االننش ف اااج ري ل اذا  ا
 (2      ن ا ا  د ىذه اا وا   ق  ارثق (%  20-12  اا  اذا يكاوقع ااي ل   ااؽ

(  اثههه  انثههه  ن هههل  اهههو 2003 هههل نههه    ن ا ننشههه ف اااجههه ري  ( ييهههاؽ 23اهههؽ خهههال  ااجههه و   
 ي ( اهههه  ت ن هههههن ا ننشهههه ف اااجههههه ر 2007-2004( % ل انهههههؽ خههههال  ااةههههه ة  58.65وسههههجع  

( %  واا ههين ىههؾ ااز هه دات ااةاؾاالهه   ههل 33.64( ااهه   2007م  نخفهه ض قاهه  وحههثع نهه    
وا سههااكادات اهه  ز هه دات ااؾاالهه   ااي سههل  اههؽ  يههع اايهه يج ااةدثههل ا جةهه ال  ههع اههؽ اا هه درات 

                                                           
 103فً السٌاسة المالٌة والنقدٌة  , مجلة المستقبل العربً , العدد ,  االنفتاح التجاري واثره ً مراد ,صاول  -1

 . 02, ص  2101, لسنة  
احمد صدام سبتً , العالقة بٌن االنكشاف التجاري والعالقة  البٌنٌة فً دول مجلس التعاون  الخلٌجً , مجلة  -2

 . 12, ص ,   2114لسنة  10بحوث اقتصادٌة عربٌة , جامعة البصرة , العدد , 
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م اسق ر ااج ري از ه دة اا ه درات اايفظله  را قيه  ز ه دة  هل اسهق ر ااهيفط ااخه   اه  انفاه ح ااقهكاي 
اا وال  ا اك ااذي انقك  ا ج م  نث  ز ه دة اايه يج نث  ااق اؼ ااخ رجل اؽ خال  يؾسل  يج ريو 

 ااةدثل ا جة ال .

( % 38.46( % و  37.51( اثرههع ن ههل  ا ننشهه ف اااجهه ري 2009( و 2008و ههل نهه ال  
كه  نثه  ز ه دة واا ين ز  دة ا يكادات  اايفظل  م ين ا ريف ال  ل اسق ر ااهيفط ااخه   وااهذي انق

( اثله ر دو ر وااهذي انقكه  نثه  ز ه دة 63.726( ايثه   ه رة  2008نه     اا  درات وااال اث 
 ( اثل ر ديي ر .131.62ااي يج ااةدثل ا جة ال  

ن ن ا ننش ف ا  ا  دي نث  ا هاؾ  يي    ع( ق  غ2015-2010 اازايل  وخال  ااة ة      
ااهه  ( 2017( ونهه    2016(% مقثاهع ل انههؽ سههكن ن اه  انخفههض  ههل نه    30نيه  نالهه   ههؾي  

( % واا ههين ىههؾ اااههؾازن  ههل ز هه دات اا هه درات وا سههااكادات اهه  ز هه دات  ههل اايهه يج 20نالهه   
 ااةدثل ا جة ال .

( % وبثرههههع ن ههههياو 30 ري  ههههؾي نالهههه   ( اريفقههههع ن ههههل  ا ننشهههه ف اااجهههه2018و ههههل نهههه       
وبثرع  19-( م ين ج ئد  اؾ ا  2019( % ل انؽ ىذه ااي ل  انخففع خال  ن    37.48 
( % واا هههين اجهههكا ات اادجهههك اا هههدل اهههؽ  يهههع اقغهههؼ دو  ااقههه اؼ وانخفههه ض ا هههاؾن 29.24 

 اااج رة ااخ رجل  .

ننشهه ف اااجهه ري  ههل ااقههكاي اةهه ة االدههث إلاييههاؽ ان انثهه  يلةهه    نههالهواههؽ خههال  ااادثاههع  ههل 
( 2016( % وا ههع يلةهه  ىههل نهه    58.65( واااههل اثرههع  2003(  ىههل نهه    2003-2019 

( % اههذا  هه ن ااقههكاي خههال  اهه ة 30( % وان اقغههؼ ااي ههن ىههل انثهه   اههؽ نالهه   26.79ىههل  
( 20االدههث ايفهها  نثهه  دو  ااقهه اؼ ااخهه رجل اههؽ خههال  ا  اههع نال هه ت يج ر هه  ااخظايهه  نالهه   

 ودون ىذه ااقال  يقايك اا وا  ذات ا ا  د ارث  . %
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 (23جدول )
 (2019-2003لمعراق لمسدة ) التجاري االنكذاف 

 دوالر مميار
 ااةؤةكات

 
 
 ؾاتاا ي

اا  درات ا جة ال  
 اثل ر دو ر

ااؾاردات ا جة ال  
 اثل ر دو ر

ااي يج ااةدثل 
ا جة ال م اسق ر 

ااج ر             
 اثل ر ديي ر

ا ننش ف 
 اااج ري 
% 

2003 7.990 9.934 15.28 58.65 
2004 18.490 19.954 36.64 52.46 
2005 22.039 19.343 50.06 41.33 
2006 29.342 22.963 65.16 40.14 
2007 39.516 19.558 88.81 33.50 
2008 63.726 35.011 131.62 37.51 
2009 44.373 41.512 111.66 38.46 
2010 51.764 43.915 138.52 34.54 
2011 83.253 47.803 185.75 35.28 
2012 94.311 59.005 218.03 35.16 
2013 93.066 58.795 236.18 32.15 
2014 88.112 53.117 224.26 31.49 
2015 57.577 58.517 167.83 34.95 
2016 47.684 44.116 171.32 26.79 
2017 63.314 48.506 189.91 29.44 
2018 95.250 56.876 202.96 37.48 
2019 82.309 46.262 219.82 29.24 

Sources:- ,OPEC Annual Statistical Bulletin different version, different pages 

 وزارة اااخظلط ااجي ز ااةكازي اإلق   ل ا يك   ااد  م ت ااقؾال  ل سيؾات اافك   . -

 (/ ااي يج ااةدثل ا جة ال  2ا ننش ف اااج ري =  اا  درات   ا سااكادات (/      
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 طبيعة السهازنة االتحادية  -رابعا : 

 ل  ( 2008-2003خال  ااة ة      ااذاذم    ( يياؽ ان ىي اػ   ئف24ال  ااج و   اؽ خياف  
( اثلهه ر دو ر  اثهه  انثهه  ا ههاؾن اههو 11.878( مةقهه ار  2003ااةؾازنهه  اادكؾالهه   و هه اث  نهه    

( 2004ع ا هع  ه ئض نه    جسه ( اثل ر دو ر ل اايةه 17.476( وسجع ايث    رة  2008ن    
واااههل ادت ااه  ز هه دة ا يههكادات ( اثلهه ر دو ر واا هين ىههؾ ز هه دة ا يهكادات اايفظلهه  0.543وبثه   

 اادكؾال  م ين اريف ال اسق ر اايفط ااخ   از  دة ااظثن ااق اةل نث  اايفط ااخ   .

سههق ر ااهيفط ااخهه    ادت ااهه  انخفه ض  اااهل  زاه  ااههكىؽ ااققه ري ( نالجهه   2009 ل نه    ا فه   
اقهه اره  ا  كادات اادكؾالهه  وبههذاػ سههجثع ااةؾازنهه  ااق اهه  نجههز يههاثههكت مشههكع اياههك نثهه  اجةهه ال ا 

    ( اثلههه ر دو ر ل انهههؽ سهههكن ن اههه  يد هههيع ا وضههه ال  وسهههجثع ااةؾازنههه  ااق اههه    ئفههه-0.326 
 ( .2010-2013اثة ة  

( اثلهه ر دو ر -10.766ق اهه  نجههزا اثرههع يلةاههو  ( سههجثع ااةؾازنهه  اا2014 ههل نهه    نالقهه  و 
 اشههه ف ااهههيفط اادجهههكي  هههل إلفههه ض اسهههق ر ااهههيفط ااخههه    هههل ا سهههؾاي ااق اةلههه  نالجههه  خم هههين ان

 ( .2016ااؾ   ت ااةاد ة اااك كل   ل واساةك ىذا ااقجز قا  ن    

األسهق ر ااهيفط  (   ئف   ل ااةؾازن  م ين ا ريف ال اااه ر جل2018( و  2017وةي ت ااقؾا   
و هكض  اهؾد حهدل  وايه  اا هفك    19-ناش ر وبه   اؾ اه  ( ونالج  إل2019ااخ   ل و ل ن    

ادت ااهه  انخفهه ض اااجهه رة ااخ رجلهه  ا اههك ااههذي انقكهه  سههثل  نثهه  انخفهه ض اسههق ر ااههيفط ااخهه   
 ( اثل ر دو ر. -3.475وبذاػ سجثع ااةؾازن  نجزا اق اره  

 هل ااةؾازنه  ااق اه  م ههين اريفه ال ااظثهن نثه  ااههيفط     ان ىي اههػ   ئفه ييهاؽ  اه  يقه   خالحه  و  
ااخهههه   ا اههههك ااههههذي ادن ااهههه  اريفهههه ال اسههههق ر ااههههيفط ااخهههه   وااههههذي انقكهههه  نثهههه  ز هههه دة ا يههههكادات 
اادكؾال  ل وىي اػ نجز  ل ااةؾازن  ااق اه  م هين مقهض اااقثله ت ا هع   ازاه  ااهكىؽ ااققه ري و 

 .  19-ا اش ف ا  در ج ي ة اثظ    وازا  اؾ ا  
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 ( 24جدول )
 مميار دوالر    ( 2019-2004تظهر السهازنة  العامة في العراق لمسدة )

 السؤشرات
 

 الدشهات

اجسالي االيرادات 
 دوالرالحكهمية /مميار 

اجسالي الشفقات 
 دوالرالحكهمية /مميار 

الفائض والعجز في 
 السهازنة العامة

2003 12.897 1.024 11.873 
2004 22.66 22.104 0.543 
2005 72.572 17.955 9.617 
2006 33.439 26.453 6.986 
2007 43.506 31.101 12.404 

2008 67.269 49.793 17.476 

2009 47.187 47.513 0.326- 

2010 65.110 59.944 5.166 

2011 92.998 67.314 25.684 

2012 94.003 90.171 12.588 

2013 88.60 102.168 4.535- 

2014 83.672 94.438 10.766- 

2015 57.291 59.174 1.883- 

2016 48.569 61.824 13.255- 
2017 64.988 63.437 1.551 
2018 88.149 66.893 21.256 

2019 89.939 93.414 3.475- 

 -: السردر
 وا مد ثل نشكات سيؾ   اخاثف  . اإلق   ااييػ ااةكازي ااقكا ل ااة يك   ااق ا   -
ل ا يك هه  ااد هه م ت ااقؾالهه  اإلق هه  وزارة اااخظهلط واااقهه ون ا نةهه ئل لااجيهه ز ااةكاههزي  -

 يق ر ك ااي يج ااةدثل ا جة ال ا يؾات اخاثف  .
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 (5الذكل )
-2003فاي العاراق لمسادة )اجسالي االيارادات والشفقاات فاي السهازناة العاماة 

2019 ) 
 

 

 (24: تم رسم الذكل البياني باالعتساد عمى بيانات جدول ) السردر

 

 ( 2019-2003تظهر االحتياطيات الدولية في العراق لمسدة )خامدًا :    

ان ىذا ااةؤةك  قك   ؾة اايغ   ااة ك ل وااة ال اثيث  وا ن اا ق  م اقةث  ااةدثل  ل نثة  ا نع 
 . ااي ل  اكيفق   ا نع درج  اا ق  م اقةث  ااةدثل  ن ال  و كؾن اايغ   ااة ك ل  ؾ   

 79%( ثؼ اريفقع اا   52اثرع   2004 ن   ( ان ىذه ااي ل   ل 25اؽ خال  ج و  ر ؼ  
وىل انث  ق  اي  خال  ا ة اا راس   2008 ن  واساةكت م  ريف ال  اا   2005%(  ل ن   

اقةث  ااةدثل  اريف ال نكض اايق  وا قال طل ت اا وال  و وىذا ي   درج  اا ق  م  اؽ  كوؼنث  اا
وذاػ م ين انخف ض قجؼ ا قال طل ت اا وال  واريف ال نكض   2009 ن  ل ثؼ انخففع  ل 
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ل ثؼ ن ودت م  ريف ال  2012و    2010 النؾا ؾاس  ل واساةك ىذا ا نخف ض ا اةقي  اااايق  م
 %( نث  اااؾاال.87-%91مةق ار   2013- 2012اثة ة 

اه ن اقه ار ا ريفه ال  هل نهكض اايقه  ا يهك اهؽ   2013( مقه  سهي  25نالقه  اهؽ ااجه و  ر هؼ  
ا قال طل ت اا وال  اهذاػ انخففهع ن هل  ا قال طله ت اا واله  ااه  نهكض اايقه  مه اةقي  ااؾاسه  

واههذاػ ااغههكوف اا ل سههل  اااههل اههك  ايهه  اايثهه  وانخفهه ض اسههق ر ااههيفط ل  ههل   2017قاهه  سههي  
%( م هين اريفه ال قجهؼ ا قال طله ت  68ةي ت ىذه ااي هل  اريف نه  اثدؾعه  يثه     2018سي  

 .(1 ( اثل ر ديي ر نكا ل63.8 ل ااييػ ااةكازي ااقكا ل اال ار   

 ( %64اا واله  ااه  نهكض اايقه  مه اةفيؾ  ااؾاسه    ا قال طله ت( اثرهع ن هل  2019و ل نه    
اايقهه  ( اثلهه ر دو ر واريفهه ال نههكض 65.76واا ههين ىههؾ اريفهه ال ا قال طلهه ت اا والهه  اا ههع ااهه   

 ( اثل ر دو ر .103.441اا   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ع المصرفً البنك المركزي العراقً , قسم االستقرار النقدي والمالً , تقرٌر االنذار المبكر للقطا  -1

 6, ًص ,  2018,لسنة 
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 (25جدول )

 ( 2019- 2004االحتياطيات الدولية الى عرض الشقد بسعشاه الهاسع لمسدة )
 مميار دوالر

 السؤشرات
 

 الدشهات

 
 االحتياطيات الدولية

 رمميار دوال 

 
عرض الشقد بالسفيهم 

 ((M2 الهاسع

 
االحتياطيات الدولية إلى 

 %((M2عرض الشقد 
2003 -   
2004 6.4 12.254 52% 
2005 11.7 14.684 79% 
2006 17.4 21.080 82% 
2007 30.5 26.956 113% 
2008 49.9 34.920 142% 
2009 44.0 45.438 96% 
2010 48.7 60.386 80% 
2011 59.1 72.178 78% 
2012 70.5 77.187 91% 
2013 78.0 89.512 87% 
2014 66.0 92.989 71% 
2015 51.5 84.527 60% 
2016 34.8 90.466 47% 
2017 48.8 92.857 52% 
2018 63.8 95.391 68 % 
2019 65.76 103.441 64% 

ق هه ئل ااييههػ ااةكاههزي ااقكا ههل ل ااة يك هه  ااق اهه  اإلق هه   وا مدهه ث ل اااقك ههك ا  -: السراادر
 اا يؾي ل سيؾات اافك   . 
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 السبحث الثاني

 والخارجية في العراق السديهنية الداخمية

ؽ اههههؽ ااة يؾنلهههه  لاوايةهههه  ااة يؾنلهههه  اا اخثلهههه  نالجهههه  اا  ا هههه د ااقكا ههههل دائةهههه  ااهههه  نههههؾن ياقههههكض
ااة ال   هل اايثه  او نهؽ طك ه  ااجةيهؾرل  ااةؤس  ت  اكاض اادكؾا  اؽ ااييػ ااةكازي او اؽ 

 ااةؤس هه تػ ااهه وال او وااهه  اا  نلهه   يههل ااة يؾنلهه  ااخ رجلهه  نالجهه    اههكاض اادكؾاهه  اههؽ ااييهه
م ههين ا ةهه   ااييهه  ااادالهه  وا رين ز هه  اقهه   اف  هه  ا يههكادات اادكؾالهه  اارظلهه  ل ااة الهه  اا والهه  

 ااخ رجل . و اادكؾا  اا  ا  اكاض اا اخثل  يثج اايفق ت اادكؾال  ل اذا 

 -:  ( 2019 -2003واقع السديهنية الداخمية في العراق لمسدة ) -اوال :

   ( اثله ر دو ر 3.420ىهؾ  ( 2003ييهاؽ ان ااه يؽ ااقه   ااه اخثل نه     (26ااجه و   اؽ خال  
( احهل  2006( ل انهؽ  هل نه    2004( % نه    17.84اث  اق   نةؾ اا يؽ ااق   ااه اخثل  

( اثله ر دو ر 6.986ااه    ااه اخثلاق   نةهؾ ااه يؽ ااقه   سه ان اي انخفه ض يلةه  ااه يؽ ااقه   
واا ههين ا فهه   اادكؾاهه  مقههض اههؽ ااهه يؽ  ( اثلهه ر دو ر 9.617ااههذي سههلق  ىههؾ اايةهه  اهه ن نهه   

 ( .2003ااق   اا اخثل م ين ز  دات اااخ ل  ت ااة ال  مق  ن    

( % واا ههن ىههؾ -18.51(  انخفههض اقهه   نةههؾ ااهه يؽ ااقهه   ال ههل   2008و ههل نهه          
سهههجع اقههه   نةهههؾ ااههه يؽ ااقههه   ( 2010( و 2009ازاههه  ااهههكىؽ ااققههه ري ل انهههؽ خهههال  ا نهههؾا   

 ن  اريف ال اق   نةؾ اا يؽ اا اخثل ىل ازا  ااكىؽ ااقق ري.ي( % واا 8.88( % و 100.95 

( انخفهه ض ن ههل  ااهه يؽ ااقهه   وسههجع اقهه  ت نةههؾ سهه ال  2013-2011وةههي ت ااةهه ة          
اهههك ( % واا هههين ز ههه دة ااظثهههن ااقههه اةل نثههه  ااهههيفط ا -29.00ل -11.64ل  -18.98وىهههل  

ااذي ر   اؽ اإليكادات اايفظل  وااال انقك  م هؾرة ا ج اله  نثه  ز ه دة ا يهكادات اادكؾاله  اةه  
 س اد مقض اؽ اا يؽ ااق   اا اخثل .نث    اادكؾال  جة
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 اشهه ف ا هه در ج يهه ة اثظ  هه   اافدههؼ اادجههكي( انخففههع اسههق ر ااههيفط نهه   انههؽ نالجهه  إل      
نهههه   نثههه  ا هههاؾن اهههو   ر هههه  اقههه   نةهههؾ ااههه يؽ ااقههه   وسههههجع  هههل  ( ا اهههك ااهههذي سههه ىؼ 2014 
 (% .229.25( وااذي اث   2015 

وسهجع اقه   نةهؾ سهه ان إنخف ضهه   خثل ا( اقه   نةههؾ ااه يؽ ااقه   ااه 2018انهؽ ةهي  نه         
( % واا هههين اريفههه ال اسهههق ر ااهههيفط واهههؽ ثهههؼ اريفههه ال ا يهههكادات اادكؾالههه  واهههؽ ثهههؼ -10.59اثههه   

( 32.211( ااه   2019( اثل ر دو ر ثؼ ييخفض ن    36.188  ال ل   انخف ض اا يؽ ااق 
 اثل ر ديي ر .

 (26جذول )

 (2019-2003تطور المذيونية الذاخلية في العراق للمذة )

 مليار دينار

 شراثؤانً

 واثانسن

 انذٌن انعاو انذاخهً

 يهٍار دٌنار

 يعذل نًو انذٌن انعاو انذاخهً

% 

2003 3.420 - 

2004 4.030 17.84 

2005 4.306 6.85 

2006 4.029 6.43- 

2007 4.403 9.28 

2008 3.588 18.51- 

2009 7.210 100.95 

2010 7.850 8.88 

2011 6.360 18.98- 

2012 5.620 11.64- 

2013 3.99 29.00- 

2014 8.314 108.37 

2015 27.374 229.25 

2016 40.341 47.37 

2017 40.474 0.33 

2018 36.188 10.59- 

2019 32.211 10.99- 

وزارة انًانٍددت  انعراةٍددت م انًذٌرٌددت انعايددت نالبصددا, واتبحدداا م اني رٌددر اتبصددا ً  -4 انًصددذر

 انسنوي م سنواث ييفرةت . 
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 ( 2019 -2003واقع السديهنية الخارجية في العراق لمسدة ) -ثانيا :

( 80.938 ( ايثه   ه رة 2003ااخ رجل اث  ن    ( يياؽ ان اا يؽ ااق   27 اؽ خال  ااج و   
( 7.71(  اريف  اق   ا يؽ ااق   وسجع اق   نةهؾ اؾجهن  2004ل ااية   ل ن    اثل ر دو ر 

. % 

( س اد جز  اؽ ااه يؽ ااقه   ااخه رجل وانخفهض ىهذا ااه يؽ  هل نه   2009-2005ةي ت ااة ة  
( % واا ههين 18.77اثرههع ن ههياو  ( اثلهه ر دو ر وبةقهه   نةههؾ سهه ان 41.210( ااهه   2009 

يفهه ال  سههق ره وز هه دة ااظثههن اانثههل ز هه دة ا يههكادات اادكؾالهه  نالجهه  از هه دة ايههكادات ااههيفط ااخهه    ر 
 ثلو. وسجع اق ات نةؾ س ال  .ن

( اثلهههه ر دو ر  واا ههههين ز هههه دة 57.030( اريفهههه  ااهههه يؽ ااقهههه   ااخهههه رجل ااهههه  2010و ههههل نهههه    
ز هه دة اايفقهه ت ااق ههكك   وبةقهه   نةههؾ اؾجههن اثرههع ن ههياو   دن  ااههذيااقةثلهه ت ا رى الهه  ا اههك 

 38.39. % ) 

( انثهه  2018ا ههاؾن ااهه يؽ ااقهه   قاهه  اثهه  نهه     ههل ( يذاههذم ت 2018-2011وةههي ت ااةهه ة  
( 28.46( اثل ر دو ر وبةق   نةؾ اؾجن اثرع ن ياو  85.203ا اؾن او خال  ا ة االدث  

ا رى الههه  نثههه  مقهههض ااةد  غههه ت ااركبلههه  وااةؾحهههع نههه    % واا هههين سهههلظكة مقهههض ااةجههه ال 
( يدههكرت اقغههؼ ىههذه 2018و ههل نهه    نفهه ي ااق ههككي ( ا اههك ااههذي دنهه  ااهه  ز هه دة ا 2014 

 ااةد  غ ت .

( اثلهه ر دو ر  وبثرههع 52.286( انخفههض اقهه   ااهه يؽ ااقهه    ااخهه رجل ااهه   2019و ههل نهه    
 ااق كك   .(% واا ين انخف ض اايفق ت -38.63ن ياو  
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 (27جذول )

 ( 2019 -2003واقع المذيونية الخارجية في العراق للمذة )

 مليار دوالر

 انًؤشراث

 

 واثانسن

 انذٌن انعاو انخارجً

 يهٍار دٌنار

 يعذل نًو انذٌن انعاو انخارجً

% 

2003 80.938 - 

2004 87.180 7.71 

2005 79.959 8.28- 

2006 68.372 14.49- 

2007 53.891 21.49- 

2008 49.514 8.12- 

2009 41.210 16.77- 

2010 57.030 38.39 

2011 52.360 8.19- 

2012 57.710 10.22 

2013 58.720 1.75- 

2014 59.532 1.38 

2015 58.423 1.82- 

2016 60.819 4.10 

2017 66.324 9.05 

2018 85.203 28.46 

2019 52.286 38.63- 

وزارة انًانٍددت  انعراةٍددت م انًذٌرٌددت انعايددت نالبصددا, واتبحدداا م اني رٌددر اتبصددا ً  -4 المصددذر

 انسنوي م سنواث ييفرةت .

 

 -( : 2019 -2003واقع اجسالي الدين العام  في العراق لمسدة ) -ثالثا :

يانههؾن اجةههع ااهه يؽ ااقهه    اههؽ ااهه يؽ ااقهه   ااهه اخثل   وىههؾ اهه  يقههؾ  مههو اادكؾاهه  اههؽ ا اههكاض 
ااؾا  نؽ طك   ال  سي ات اادكؾال  او  ااؾا  اؽ ااييػ ااةكازي او اؽ ااة ه رف اااج ر ه  
او اهههؽ ااجةيهههؾر ( داخهههع اايثههه  ل ااههه  ااههه يؽ ااقههه   ااخههه رجل   وىهههؾ اههه  يقهههؾ  مهههو اادكؾاههه  اهههؽ 
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ااةؤس هههه ت ااة الهههه  اا والهههه    ااييههههػ ااهههه وال ل حههههي وي اايقهههه  ااهههه وال ( او اههههؽ  ا اههههكاض( اههههؽ
 ااة  رف اا وال  او اؽ اادكؾا ت اا وال  و كؾن ىذا ا  كاض اؽ ااةؤس  ت خ رج اايث .

( اثله ر 84.358( ايثه   ه رة  2003اا يؽ ااق   اث  نه     يياؽ ان ( 28واؽ خال  ااج و   
( اثله ر دو ر وبةقه   نةهؾ اؾجهن 91.210اريف  ىهذا ااه يؽ وبثه   ( 2004دو ر ل و ل ن    
 (%.8.12اثرع ن ياو  

( ايثهههههه   هههههه رة 2009قاهههههه  اثهههههه  نهههههه        يهههههه ر جل    ( انخف ضهههههه2009-2005وةههههههي ت ااةهههههه ة  
( % واا ههههين ىههههؾ ز هههه دة -8.82( اثلهههه ر دو ر وبةقهههه   نةههههؾ سهههه ان اثرههههع ن ههههياو  48.420 

ظثهن ااقه اةل نثه  ااهيفط ا اهك ااهذي ادن ااه  ز ه دة ا يهكادات ا يكادات اايفظل  نالج  از  دة اا
 اادكؾال  اة  س ن  اادكؾا  مي ف   مقض اؽ ديؾني  .

( يذاذم  مةلة  اا يؽ ااق   انؽ مقه  ذاهػ اريفه  اقه   ااه يؽ ااقه   2012-2010وةي ت ااة ة  
  ااةيغةه ت ( اثل ر دو ر واا هين دخهؾ 121.391( اا  ذرويو وبث   2018 قا  وحع ن   

ا رى الهههه  واا ههههلظكة نثهههه  اوثههههن ااةيهههه ط  ااركبلهههه  وااةؾحههههع وااههههذي سهههه ىؼ  ههههل ز هههه د اايفقهههه ت 
 .ااق كك  

( اثله ر دو ر وبةقه   نةهؾ سه ان 84.50( انخفض اقه   ااه يؽ ااقه   وبثه   2019 و ل ن   
( % واا ههين ىههؾ يدك ههك ااةد  غهه ت اههؽ ااةيغةهه ت ا رى الهه  وانخفهه ض 30.39اثرههع ن ههياو  

 اا  ذاػ ز  دة ا يكادات اادكؾال  نالج  از  دة اسق ر اايفط ااخ   .   م إلض   ااق كك    اايفق ت
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 (28جدول )

 (2019-2003واقع اجسالي الدين العام  في العراق لمسدة )

 مميار دوالر

 انًؤشراث

 

 

 واثانسن

 انذٌن انعاو انذاخهً

 يهٍار دٌنار

 انذٌن انعاو انخارجً

 يهٍار دٌنار

 اجًانً انذٌن انعاو

 يهٍار دٌنار

يعذل نًو 

اجًانً انذٌن 

 انعاو

% 

2003 3.420 80.938 84.358 - 

2004 4.030 87.180 91.210 8.12 

2005 4.306 79.959 84.265 7.16- 

2006 4.029 68.372 72.411 14.07- 

2007 4.403 53.891 58.294 19.50- 

2008 3.588 49.514 53.102 8.91- 

2009 7.210 41.210 48.420 8.82- 

2010 7.850 57.030 64.880 33.99 

2011 6.360 52.360 58.720 9.49- 

2012 5.620 57.710 63.330 7.85 

2013 3.99 58.720 62.710 0.98- 

2014 8.314 59.532 67.846 8.19 

2015 27.374 58.423 85.797 26.46 

2016 40.341 60.819 101.160 17.91 

2017 40.474 66.324 106.798 5.57 

2018 36.188 85.203 121.391 13.66 

2019 32.211 52.289 84.5 30.39- 

وزارة ااة الههه   ااقكايلههه  ل ااة يك ههه  ااق اههه  اإلق ههه   وا مدههه ث ل اااقك هههك ا ق ههه ئل  -: رالسراااد
 ل سيؾات اافك   .اا يؾي 
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 ( 6الذكل ) 

 ( 2019 -2003واقع اجسالي الدين العام  في العراق لمسدة )

 

 ( 28ج و   اال ن ت ان اد اال قث م  ناة د نث  ا  -:ااة  ر

 (2019-206لمعراق لمسدة ) العامالدين  خدمة -:رابعا 

 يانؾن يلكع خ ا  اا يؽ ااق   اؽ  نؾن ن وىل 

 العاماقداط خدمة الدين  -  
 فائدة خدمة الدين العام  -ب

وىهههذه ا   ههه ط واافؾائههه  يفههه ف ااههه  اجةههه ال ااههه يؽ ااقههه   وبهههذاػ سهههؾف ياهههكا ؼ ىهههذه ا   ههه ط 
واههؽ نثهه  ا جلهه   ااق داهه  لئهه    كههؾن نيسههؾف  وثنههؤ سهه اد ىههذا ااهه يؽ ونثلههواافؾائهه   ههل ق اهه  ي
إذ ( 2014ااقهكاي ىهل نه    ان انث  يلة  اخ ا  ااه يؽ ااقه    هل ( يياؽ 29خال  ااج و   

( اثلههه ر دييههه  نههه   0.553  ( اثلههه ر دو ر وا هههع يلةههه  ىهههل نههه 2.023اثرهههع ىهههذه ااخ اههه   
( 97.2( وبثرهههع ن هههياو ىهههل  2010ااههه  ا  ههه ط خ اههه  ااههه يؽ ااقههه   ىهههل نههه    ( ل 2009 
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( % وبههذاػ  كهؾن اجةههع خ اهه  ااه يؽ ااقهه   ىههل 2.8وبثرهع ن ههل  اافؾائه  خههال  نفهه  ااقه    
 100% ) . 

( % وبثرهع ن ههل  اافؾائه   ههل 26.00( اثرهع ن ههل  ا  ه ط ااه يؽ ااقهه    2016ااه   هل نهه    
( % اههذا 100( % وبههذاػ  كههؾن اجةههع خ اهه  ااهه يؽ ااقهه   ىههل  74.00نفهه  ااقهه   ا فهه   

 بخ حهه  قل ااجه د اخفهض قجهؼ ااه يؽ ااقه   و ياظثهن اايغهك مقهاؽ ا ناله ر ايهذه ااخ اه  واا هه
 اا يؽ ااق   ااخ رجل انؾني  سؾف يز   اؽ ق وث اش  ع ا ا  د    ل ااة اقيع .

 (29جدول )

 دوالرمميار        (2019-2006تظهر خدمة الدين الخارجي لمعراق لمسدة )

 انبٍاناث

 

 انسنواث

انحجى انًطهق 

 يهٍار دوتر

 هٍكم خذيت انذٌن

 انًجًوع انفا ذة % ان سط %

2006 0.836 94.4 5.6 100 

2007 1.340 73.1 26.9 100 

2008 1.975 80.6 19.4 100 

2009 0.553 80.2 19.8 100 

2010 0.657 97.2 2.8 100 

2011 1.481 72.8 27.2 100 

2012 1.391 40.6 59.4 100 

2013 1.568 30.2 69.8 100 

2014 2.024 28.2 71.8 100 

2015 1.919 27.2 72.8 100 

2016 1.435 26.0 74.0 100 

2017 0.820 52.0 48.0 100 

2018 1.024 63.0 37.0 100 

2019 1.247 60.0 40.0 100 

وزارة ااة الههه   ااقكايلههه  ل ااة يك ههه  ااق اههه  اإلق ههه   وا مدههه ث ل اااقك هههك ا ق ههه ئل -السرااادر :
 اا يؾي ل سيؾات اافك   .
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 -السديهنية في العراق : مؤشرات -:خامدا 

1- TID= Total  Interned Debt                              اجسالي الدين الداخمي
         

2- TXD= Total  Externd Debt                            اجسالي الدين الخارجي
         

3- TPD= Total  Pubic Debt                                لعام  اجسالي الدين ا
         

4- XGS=Export of Good and Services          الدمعمن  اجسالي الرادرات 
  والخدمات 

5- TEDS= Total External Debt Service         اجسالي خدمة الدين الخارجي 
         

6- RES= International Reserves                          االحتياطيات الدولية
          

7- GDP= Gross Domestic Production                         الشاتج السحمي
   االجسالي    

واااهههههههل اهههههههؽ خالايههههههه  يهههههههاؼ اااؾحهههههههع ااههههههه  ق اههههههه  ا  ا ههههههه د  هههههههل اثههههههه   اؤةهههههههكاتىي اهههههههػ نههههههه ة 
ىههههههههل ااقهههههههه رة نثهههههههه  ااهههههههه    واا ههههههههاؾا  انههههههههع اههههههههؽ ااهههههههه يؽ  ااةؤةههههههههكاتاهههههههه  واههههههههؽ ضههههههههةؽ ىههههههههذه 
 . واا يؽ ااق   واة  اؾض   ل ادن ه اا اخثل واا يؽ ااخ رج

 هههههههههل ااقهههههههههكاي   ااةيخففههههههههه  ااههههههههه خع وااةاؾسهههههههههظ   وارهههههههههكض ااؾ هههههههههؾف نثههههههههه  اؤةهههههههههكات ااة يؾنلههههههههه 
( ايلهههههههههه ن يثههههههههههػ ااةؤةههههههههههكات ل وبشههههههههههكع اخا ههههههههههك نههههههههههؾرد 30ااهههههههههه خع ( يههههههههههؼ إنهههههههههه اد ااجهههههههههه و   

  -ااةالقغ ت اايل  :

اههههههههههؼ ياجهههههههههه وز ااي ههههههههههل  ااةئؾ هههههههههه  اةؤةههههههههههكات ااقهههههههههه رة نثهههههههههه  ااهههههههههه    اثة ههههههههههاؾ  ت اا الثهههههههههه     -1
 نههههههههههههع ااي ههههههههههههل   ههههههههههههل ااافهههههههههههلل  ل ااةاؾسههههههههههههط ل ااخظاههههههههههههك ( خههههههههههههال  ااةههههههههههه ة ااةخاهههههههههههه رة 
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   ) %( م اي ههههههههههههههههههل  اةؤةههههههههههههههههههك30اههههههههههههههههههؽ    ا ههههههههههههههههههعنايايهههههههههههههههههه  اافههههههههههههههههههللف  

   
(ل وندههههههههههههههههههؾ  

وب اي هههههههههههههههل  اةؤةهههههههههههههههك  %(30وىهههههههههههههههؾ دون ا هههههههههههههههاؾن ااقالههههههههههههههه  افهههههههههههههههللف    21,312%) 
 (  

   

   
 هههههههههههل اانهههههههههههؾا  ااا الههههههههههه  إ  إنيههههههههههه  اريفقهههههههههههع   هههههههههههل  احهههههههههههل  ااذاهههههههههههذب مقههههههههههه ى  ل 
   ( اثرههههههههههههههع ن ههههههههههههههياي 2019 ههههههههههههههل نهههههههههههههه    و  %(50( إاهههههههههههههه   ندههههههههههههههؾ    2017نهههههههههههههه     

نثهههههههههههه  اااههههههههههههؾاال اثةؤةههههههههههههك ؽ ل واههههههههههههؽ ااجهههههههههههه يك م اههههههههههههذاك إن يثههههههههههههػ ااةؤةههههههههههههكات % ( 40
 .%(140دون ااقال  اافللف    وىؾ  اقكاي  قطم   ىل خ ح

     وااةؤةههههههههههههههك اا  اههههههههههههههث  ههههههههههههههل ااقهههههههههههههه رة نثهههههههههههههه  ااهههههههههههههه       

   
(  وااههههههههههههههذي  قيههههههههههههههك نههههههههههههههؽ قجههههههههههههههؼ 

وسهههههههههههجع ( 2008ل  قههههههههههه  اههههههههههه  ت ايخففههههههههههه  نههههههههههه       هههههههههههل ااقهههههههههههكايا قال طلههههههههههه ت اا والههههههههههه  
و هههههههههل نههههههههه    ووحهههههههههع  هههههههههل اانهههههههههؾا  ااخهههههههههكن  ا نخفههههههههه ض هههههههههل  اسهههههههههاةكثهههههههههؼ  (0.131% 

 ( %.0.079 ل ىذه ااي ل  وااال اثرع      م لظ    اريف ن ( ةي 2014

ل (%0.012وسههههههههههههههجع    وحههههههههههههههع ااهههههههههههههه  ا ههههههههههههههع يلةهههههههههههههه  اههههههههههههههو ( 2017نهههههههههههههه    و ههههههههههههههل  
واههههههههههؽ ثههههههههههؼ ااظ  هههههههههه  نثهههههههههه  اؾاجيهههههههههه   اا اخثلهههههههههه وبههههههههههاؽ ىههههههههههذا نثهههههههههه   هههههههههه رة و ههههههههههؾة اا ههههههههههاؾا  

 ااسل   ااةاكا ة  م ين ز  دة سدؾب يي  اؽ ااقكوض وااقك  حدل  ل 

واهههههههههههههؽ خهههههههههههههال  ااادثاهههههههههههههع  نهههههههههههههاله ييهههههههههههههاؽ ان ااقههههههههههههه رة نثههههههههههههه  ااههههههههههههه     هههههههههههههل ااة هههههههههههههاؾن 
 . ل جةل  ااقال ت ااةظثؾب واا اؾا  جا ة اق   يج وزىة  ااد  ااة ؾح مو
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 (30جدول )

 الديهن  الداخمية لالقتراد العراقي  سشهات مختارة مؤشرات

 مئهيةندبة 

 اثانًؤشر

 

 انسنواث

 يؤشر انسٍونت يؤشر ان ذرة عهى انذفع

TID/GDP TID/XGS RES/TID 

2008 2.730 5.630 0.139 

2009 6.457 16.249 0.061 

2010 5.667 15.165 0.062 

2014 3.707 9.436 0.079 

2017 21.312 49.173 0.012 

2019 14.303 39.134 0.020 

 جةيؾر   ااقكاي وزارة ااة ال  ل ااة يك   ااق ا  اإلق    سيؾات اافك     -: اة  را

اا خع ( يؼ إن اد ااج و  ااخ رجل   ل ااقكاي  ااةاؾسط واركض ااؾ ؾف نث  اؤةكات ااة يؾنل  
  -( ايل ن يثػ ااةؤةكات ل وبشكع اخا ك نؾرد ااةالقغ ت اايل  :31 

اههههؼ ياجهههه وز ااي ههههل  ااةئؾ هههه  اةؤةههههكات ااقهههه رة نثهههه  ااهههه    اثة ههههاؾ  ت اا الثهههه    اافههههلل  ل  -2
 2910 ,2009 ,2008 ,2007  ا نهؾا ااةاؾسط ل ااخظاهك ( خهال  ااةه ة ااةخاه رة ا نه ا 
   ) %( م اي هل  اةؤةهك30( ا نع ااي ل   ل نايايه  اافهللف     هك اهؽ   

   
ل ةلةه  سهجع ( 

( % وىههههل انثهههه  اههههؽ ااقالهههه  41.171( واااههههل اثرههههع ن ههههيا   2010انثهههه  ن ههههل  اههههو نهههه    
  ) وب اي هل  اةؤةهك ااه   ل ااةاؾسظ  مقثاهع

   

   
ثهؼ ( 2008 هل نه    ( % 77.698وندهؾ  

مقه ى  يدققهع  (110.173( انثه  يلةه  اهو وسهجع  2010قاه  وحهع نه     ا ا  م ا قؾد
وبثرهههههههع ن هههههههياي  (  2019 هههههههل نههههههه      وسهههههههجثع ا هههههههع يلةههههههه  ايههههههه   هههههههل اانهههههههؾا  ااا الههههههه  

 اهه   ههل اهه  ياقثهه  مةؤةههكات اا ههاؾا  نثهه  اااههؾاال اثةؤةههك ؽ ل ( %63.528(%ل 23.219 
   واؤةك  

   
( % ثؼ انخفهض نه     3.099ن ياو   وااال اثرع(  2008ق  ا   ن      (  

ااقالهه  اافههللف   ههل  جهه وزا% ( وقهه    نثهه  ن ههياو اااههل اههؼ ي1.246( إاهه  ندههؾ    2009
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 ( %12.688( وااال اثرع  2010اانؾا  ااةخا رة  ل ااج و  وسجع انث  ن ل  او ن    
( 2017نههه     اايةههه  اثرهههع ا هههع ن هههل  اهههو %( ل10وبهههذاػ يجههه وز ااقالههه  اافهههللف  واال ارههه   

      هل ااقه رة نثه  ااه       ااكامه ل وااةؤةك  ( %0.130وااال اثرع 

    
(  وااهذي  قيهك نهؽ 

وااههههذي اثرههههع ن ههههياو ( 2008قجههههؼ ا قال طلهههه ت اا والهههه  ايههههذه ااهههه و  ل  قهههه  اهههه  ت نهههه     
وبثرهههع انثههه  ن هههل  اهههو نههه   ل  هههل اانهههؾا  ااخهههكن  م ااذاهههذبثهههؼ  خهههذت  هههل   ( 0.253% 
 ( %0.074( وااهذي اثرهع  2010( %ل وا ع ن و اهو نه    5.925( وبثرع ن ياو  217 

وباؽ ىذا  ه رة و هؾة اا هاؾا  ااخ رجله  واهؽ ثهؼ ااظ  ه  نثه  اؾاجيه  ااسله   ااةاكا ةه  م هين 
 ز  دة سدؾب يي  اؽ ااقكوض وااقك  حدل .

اريف ال ىذا ااةؤةك م ين ااز  دة (2010ا  ن ن ن    وىذا ي   نث  يد ؽ اا اؾا  اا وال  
لاةهه   جقثيهه  مد جهه  دائةهه  إاهه  واااههل يجهه وزت ااقالهه  اافههللف   ههل خ اهه  ااهه يؾن ااخ رجلهه  

 ااةز   اؽ ااا  ق ت ااة ال  و ل اق ااي  ااقكوض ااخ رجل  .
 (31جدول )

 ندبة مئهية      لالقتراد العراقي  سشهات مختارة الخارجيةالديهن   مؤشرات

 اثانًؤشر

 

 انسنواث

 يؤشر انسٍونت يؤشر ان ذرة عهى انذفع

TXD/GDP TXD/XGS TEDS/XGS RES/TEDS 

2008 37.619 77.698 3.099 0.253 

2009 36.907 92.872 1.296 0.796 

2010 41.171 110.173 12.688 0.074 

2014 26.546 67.564 2.296 0.326 

2017 34.860 104.563 0.130 0.952 

2019 23.219 63.528 1.515 0.527 

وزارة ااة الههه   ااقكايلههه  ل ااة يك ههه  ااق اههه  اإلق ههه   وا مدههه ث ل اااقك هههك ا ق ههه ئل  -السرااادر :
 اا يؾي ل سيؾات اافك   .

( ايلههه ن يثهههػ 32 هههل ااقهههكاي  يهههؼ إنههه اد ااجههه و    ااههه يؾن ااق اههه وارهههكض ااؾ هههؾف نثههه  اؤةهههكات 
  -ااةؤةكات ل وبشكع اخا ك نؾرد ااةالقغ ت اايل  :
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يجهه وزت ااي ههل  ااةئؾ هه  اةؤةههكات ااقهه رة نثهه  ااهه    اثة ههاؾ  ت اا الثهه    اافههلل  ل ااةاؾسههط ل 
%( م اي ههل  30ااخظاههك ( خههال  ااةهه ة ااةخاهه رة ا نههع ااي ههل   ههل نايايهه  اافههللف     ههك اههؽ   

   ) اةؤةك

   
( 2017ن     نث  يلة  او  و  ( %40.345ن ياي   (  2008اثرع ن     ( وااال 

%(  وا ههع يلةهه  اههو نهه   50( %  واااههل يجهه وزت ااقالهه  ااخظاههكة  56.236  وااههذي اثرههع ن ههياو
و ا  م اي ل  اةؤةك  ل( % وااال يج وزت ااقال  اافللف   قط 30.253( وا نع ن ياو  2014 
 (  

   

   
 ( 2017% ثهههؼ اههه ا  م ا هههقؾد قاههه  وحهههع نههه    ( 83.329   ااقههه   نف هههو سهههجع  هههل 

مقه ى  يدققهع وىهل انثه  اهؽ ااقاله  اافهللف   قهط ل  ( %168.680 انث  يلة  او وسهجع اا  
 ( %77.00( واااههل اثرههع ن ههياو  2014 ههل اانههؾا  ااا الهه  وسههجثع ا ههع يلةهه  ايهه    ههل نهه     

 .%( 140وىل دون ااقال  اافللف   
 

   ا   ل ا  ياقث  مةؤةكات اا اؾا  واؤةك   

   
( 3.099( وبثرهع ن هياو   2008(    اه   نه      

ااقال   اج وزيؼ % ( وق    نث  ن ياو ااال ا1.246( إا  ندؾ    2009% ثؼ انخفض ن     
( واااهههل اثرهههع 2010اافهههللف   هههل اانهههؾا  ااةخاههه رة  هههل ااجههه و  وسهههجع انثههه  ن هههل  اهههو نههه    

( واااههل 2017نهه     اايةهه  اثرههع ا ههع ن ههل  اههوواااههل يجهه وزت ااقالهه  اافههللف  ل ( % 12.688 
 .( %0.130اثرع 

     وااةؤةههك ااكامهه   ههل ااقهه رة نثهه  ااهه       

   
(  وااههذي  قيههك نههؽ قجههؼ ا قال طلهه ت اا والهه  ايههذه 

 خهذت  هل م ااذاهذب  هل ( %  ثهؼ 0.0093( وااذي اثرع ن هياو  2008اا و  ل  ق  ا  ت ن     
و اهو ل( %ل وا هع ن ه0.0097( وبثرهع ن هياو  2014اانؾا  ااخكن وبثرع انث  ن ل  او ن    

 هه رة و ههؾة اا ههاؾا  ااخ رجلهه  واههؽ ثههؼ  ( % وبههاؽ ىههذا0.0046( وااههذي اثرههع ن ههياو 2017نهه    
وااال  حدل  ااظ    نث  اؾاجي  ااسل   ااةاكا ة  م ين ز  دة سدؾب يي  اؽ ااقكوض وااقك  

 .%( 14اؼ ياج وز  ل جةل  ا قؾا  ااقال  اافللف  واال ار   

وىذا ي   نث  يد ؽ اا اؾا  اا وال  م ين ااز  دة  ل خ ا  اا يؾن ااخ رجل  لاة   جقثي  مد ج  
 دائة  إا  ااةز   اؽ ااا  ق ت ااة ال  و ل اق ااي  ااقكوض ااخ رجل  .
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 (32جدول )

 لالقتراد العراقي  سشهات مختارة العام الدين مؤشرات

 ندبة مئهية  

 اثانًؤشر

 

 انسنواث

 يؤشر انسٍونت يؤشر ان ذرة عهى انذفع

TPD/GDP TID/XGS TPD/XGS RES/TPD 

2008 40.345 83.326 3.099 0.0093 

2009 43.364 109.120 1.246 0.0019 

2010 46.838 125.338 12.688 0.0075 

2014 30.253 77.000 2.296 0.0097 

2017 56.236 168.680 0.130 0.0046 

2019 37.522 102.662 1.515 0.0078 

 

وزارة ااة الههه   ااقكايلههه  ل ااة يك ههه  ااق اههه  اإلق ههه   وا مدههه ث ل اااقك هههك ا ق ههه ئل  -: ااة ههه ر
 اا يؾي ل سيؾات اافك   .
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 السبحث الثالث

 العراقدور السؤسدات السالية في مداعدة 

ث اهواض   ل ا  ن ة اان اهك اهؽ اايثه ان ااي اله  واييه  ااقهكاي ق دور  اثةؤس  ت ااة ال   
، ونثلهو وااققؾبه ت اا واله   واجو ااقكاي ن ة  زا ت وقكوب ويق كات م هين ضهرؾط ت اادهكوب 

اا ل سهه ت اااههل  الههو ااقكا ههل م ههين اهه   اههع  اههؽ ااقههكن ااةي ههك  يههبثك ا  ا هه د  تل ههل ااا ههقاي
ضع نث  ااقهكاي واه  يكيهن نثايه  اهؽ يخهلط  هل  دا  اا ل سه ت ا  ا ه د   و قه ان اااخظهلط  ك 

(، نث  ااكوؼ اؽ اهؾن 2003ا  ا  دي، ون    يد ذ اإلجكا ات اا دلد  خ ؾح   مق  ن    
 .(1 ااقكاي ياةا  مةؾارد طيللل  وا  در ط   ، و ل اق ااي   اايفط ااخ  (

إ   ن اههؽ  قهه  ااسههل ب اااههل  دت إاهه  يفهه  ؼ ااةشههكث  ا  ا هه د    ههل ااقههكاي ىههل اناةهه د ااقههكاي 
ضههق   إاهه   لهه ، ىههذا اهه   دنلاههذا   ههي  ااقههكاي اههؽ اايثهه ان ااك نثهه  ا هه ر واقهه  وىههؾ ااههيفط 

ينؾ ؽ ااق ن ة اإلنا جل  مة   ل ذاهػ قجهؼ ويلكثله  اايه يج ااةدثهل اإلجةه ال، واهؼ نرفهع نهؽ اهؾن 
يفط  قايههك ااة هه ر ااؾقاهه ، وااكئل ههل وااههذي  شههكع اناةهه دا   ههل اإليههكادات اااههل يةههؾ  ااةؾازنهه  ااهه

ااق ا  اث وا  ىذا ا  جقع اؽ ا  ا ه د ااقكا هل يلكهع ادغهؾر اهؽ ااايهؾال ا  ا ه دي، م سهالق د 
له  ضهةؾر  هل ااييه  ااادا ااقظ ن ت ااخكن اإلنا جله  واازراسله  وا  ا ه د   ىهذا اه  يكيهن نثلهو

-2008جقيهه  سههي   ااال ا هه د ااقكا ههل ل ن يلههػ نههؽ حهه اال ااههيفط   سههق ر ااههيفط ااق اةلهه ( ويك 
( وا  يكين نثاي  اؽ يكاج  واض  واثةؾس  ل اؤةكات ا  ا  د ااقكا ل ويفه  ؼ اشهكث  2014
اه  ااثجهؾ  اثاق اهع اهكة إمه اقكاي ( اثله ر دو ر ىهذا اه  د ه  140اثرع ديؾنو قؾاال  إذ ااة يؾنل  

. وىهههذا اههه  سهههؾف نؾضهههدو ون اقكضهههو  هههل افهههكدات ىهههذا (2 خهههكن اههه  ااةؤس ههه ت ااة الههه  اا والههه  
 -ااةلدث وااذي يانؾن و افةؽ ااا ال:

                                                           

  ا  نغلةش اازبا ي، ون ك ؽ ا ظؾ ةك  نل، ا زا  ااة ال  ااكاىي  واجؾ  ااقكاي إا  حي وي اايق    -1
اثل  اإلدارة وا  ا  دل ااق د   اجث  ج اق  ااة اي ك  ، اااا وال  ا ث ر وااي ائع ااخكن(، مدث ايشؾر  ل 

 3( ل ص58
دار  اي  اثيشك  نة نل 1ط(، 2003ني  اانك ؼ ج اك ةيج ر    سل  ، ا  ا  د ااقكا ل ا  مق      -2

 .13، ص2021واااؾز  ، 
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 أواًل: برامج االصالح االقترادي وفق رؤية السؤسدات السالية والدولية

يقايك سل س ت ا حالح ا  ا ه دي اهؽ اا ل سه ت اااهل يكاهل ااه  ااايةله  ا  ا ه د    هل      
و ههه ، رؤ ههه  نثههه   ي دواههه   سهههلة  ندهههؽ م ههه د اادههه يث نهههؽ ا حهههالح ا  ا ههه دي  هههل ااقهههكاي 

طلقهع ىهذه اا ل سه ت  هل ااق يه  اهؽ ااه و  وب اخ هؾص اايثه ان اااهل ااةؤس  ت ااة اله  اا واله  
يقهههه نل اههههؽ اشهههه  ع ا ا هههه د   ا اههههكة، وقههههال  ايههههذه ااةشهههه  ع يييههههع يثههههػ اا ل سهههه ت  ااي الهههه  اااههههل

ا حهههالقل  ويدهههع يظياههه  وحهههف يي  ااقالجلههه  و وايةههه  اا ل سههه ت ا حهههالقل . و   خفههه  نثههه  
 ت اههههؽ ااقههههكن لههههااجةلهههه  ان ااقههههكاي  قهههه نل اههههؽ اشهههه  ع واخههههاال ت، يلكثلهههه  ايههههذ ا ا هههه  اا ة ناي

ا ا هه د ر قههل  قهه دي و قاةهه  اناةهه د اثههل نثهه   اذ ا  ي  قايههك اثهه ااةي ههك ، وذاههػ م ههين ان ااقههكا
نثهه  يلكثلهه  ا  ا هه د   را يكانلهه  واهه  يكيههن نثايهه  اههؽ  ثهه ااههيفط. م إلضهه    ااهه  اادههكب ااقكايلهه 
 .(1 ااقكا ل ونث  ااةيغؾا  ااة ال  اثيث 

    اا الثههاؽ ن اههنفهه    قهه  خهه ض ااقههكاي وةهه ر حههكان ت اخاثفهه  خههال   ويبسل هه   نثهه  اهه  يههؼ ذاههكه  
نثه   ( وا نع ىي ك يد   ت ج   2003ا   / اذار/20(  2003ااة ضل  ا نع  ق ثي  ن    

طك   ااايةل  واؽ  ىؼ ىذه اااد   ت ق ج  ااقهكاي إلنه دة ايه   اكا ه  ايااهو ااس سهل  واؤس ه يو 
ثلههو  قهه  ل ون(2 مقهه  يهه ر خ ابسهه وي اههؽ اادكههؼ ا سههاي ادي  نةلههو اادههكب وو ؾنههو يدههع ا قههاال 

( إاهه  ااثجههؾ  إاهه  سل سهه ت ااةؤس هه ت ااة الهه  اا والهه   ااؾحههف ت 2003سههق  ااقههكاي مقهه  نهه    
ااقالجله   وبد ههن اشهكوطل   حههي وي اايقه  ااهه وال ااييهػ ااهه وال(، وبةجةثيه   هه    ياي سهن اهه  

خ رجلهه  اايائهه  ا  ا هه د   ااقكايلهه   وانييهه  ةههك   اهه  اههؽ يظيلقههو  اثخههكوج اههؽ  زاهه  ااة يؾنلهه  اا
ويكىهههع ااقظههه ال اادكهههؾال، واهههذاػ اي ههه ال دائهههكة االظ اههه  ااةقيقههه ، وىهههذا اههه   جيهههك حهههي ال ااقهههكار 
ا  ا  دي،  واايخن اا ل سل  ا  ا  د    إاه  ااثجهؾ  إاه  يظياه  اهكااج اإلحهالح ا  ا ه دي، 

                                                           

( اااجكب  واااد   ت، مدث ايشؾر، 2003خ ا  روا ن نؾاد، ا حالح ا  ا  دي  ل ااقكاي مق  ن     -1
 .1 ثؾج ، ص -ج اق  ا نل ر، اثل  ا دارة وا  ا  د

 ااييػ اا وال، ا  ن ة اكن اج ااقكاي اإلحالح ا  ا  دي،  اا ح نث  ااكامط ااا ال:  -2
https://www.albankaldawli.orgar/results/2013/4/30/(4/30/2021) 

https://www.albankaldawli.orgar/results/2013/4/30/(4/30/2021)
https://www.albankaldawli.orgar/results/2013/4/30/(4/30/2021)
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    يقك فه  ا ه دي .  اه  ةلةه   خهص افيهؾ  اإلحهالح ا(1 مرض اايغك اؽ نجه ح اااظياه   و  شهثو
 ىذا ااةلدث .  ل ااف ع ااو  اؽي إاو اال قث او يظك  ق      و س س

مق  اع ااغكوف ااال اك اي  ا  ا  د ااقكا ل  ل ااة ضل، إا  ق  اان وىؾ يؾاجو و  
     رجلههه  اةههه   دن ااههه  يشهههؾه ا  ا ههه د اان اهههك اهههؽ اازاههه ت وااةاراهههكات، واييههه  داخثلههه  و خهههكن خ 

يهههكدي  اهههؽ  ( وااهههذي قهههع مقههه ى 2003، خ ؾحههه    زاههه   (2 اإلناههه جلُو اقكا هههل وضهههق  يلكثههها
ق و  ااقكاي ق هك ديؾنهو اااهل اذااهو وااقةهع وااافه وض و ا وض ال ا  ا  د   ويف  ؼ ااة يؾنل ، 

، واهذاػ اجهب ااقهكاي ااه  (3 ا  ااجي ت اا ائي  ل انل ياؼ إن دة يلكثاي  اة   قثهع اهؽ ديهؾن ااقهكاي
وودز ااة ال   حي وي اايق  وااييػ اا واااؽ( اثاق ون ا  ىذه ااةؤس ه ت ااة اله   ك اؾن ااؤس  ت 

إلطفههه   مقهههض ااههه يؾن، او ةهههظيي  وبقههه  ا قهههاال  يهههؼ اااق  ههه  اهههاؽ اادكؾاههه  ااقكايلههه  واهههع اهههؽ 
( واا  نلهه  نهه   2004و هه  ثههالث اكاقههع ااواهه  ا نههع نهه    نثهه  حههي وي اايقهه  وااييههػ ااهه واااؽ 

( يةهع ااةؾا قه  اهؽ  يهع اكنه اج ااة ه ن ات ااظ رئه  2004ث  ا وا  نه    (، و ل ااةكق2005 
%( اهؽ ديهؾن ااقهكاي 80( دواه  اهؽ دو  نه دي مه ر   مياره    18ااا م  اث هي وي وبقه  اؾا قه   

( 2005( اثل ر دو ر انذاك، واا  نل  مقه  اؾا قه  ااةجثه  ااايفاهذي اث هي وي نه    130اال ار   
( مةؾا قههه  2008ااةكقثههه  اا  ا ههه  نههه     اههه يهههؼ خ هههةي ،  إذ %( 30واالههه ا   ايقهههع ائاةههه نل ااقههه   

( اثاههؾن دو ر اهه ن ىهه  ي  إنهه دة 436.3ااثجيهه  ااايفاذ هه  نثهه  يقهه  ؼ اقؾنهه  ن جثهه  اثقههكاي ييثهه   
 .(4 اي   ا  ا  د ااقكا ل

                                                           

 ااقكاي، اا ح نث  ااكامط ااا ال:اإلحالح ا  ا  دي وااف  د  ل   -1
https://www.bayancenter.org/2018/2/76 (4/30/2021)  

  طة  ن د  نثل، ا حالح ا  ا  دي  ل ااقكاي و ق اااو  ل جذب ا سا ة ر ا جييل ااةل ةك اثة ة   -2
، ص 2020ل  ا ا  د  ت اانة  ، ج اق  ااييك ؽ، (، رس ا  ا ج ااك   اع اا  اجث  اث2004-2018 
48. 
 .123اقة  نةك ااكاوي، ا  ر سي  ذاكه، ص  -3
-2003سق  ق ؽ نثل و خكون، يقالؼ اكااج اإلحالح ا  ا  دي  ل ااقكاي، مق  اااق يع اثفاكة اؽ ن     -4

 .233، ص 2020(، مدث ايشؾر، اثل  اإلدارة وا  ا  د، ااج اق  ااقكايل ، 2016
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إلنه دة  اايقه  ااه وال  مقهض ةهكوط حهي وي يايه و  االدهث واؽ خال  ا  يؼ ذاهكه سهؾف  
ااج وا  اثه يؾن يةياه ا  ا ل سهاو ا حهالقل  وخ ؾحه    هل ااقهكاي واااهل اه ن  هل افيؾايه  إنه دة 

 -:(1 يؾازن ا  ا  د اانثل ويدقا  ااايةل  ا  ا  د   وايي  ا  يل

  اا ههث  وذاههػ اههؽ اجههع يشههجل  ا ناهه ج ااةدثههل ويقثاههع اافههرؾط ت نههؽ ر هه  ااهه نؼ اادكههؾال
ااةياج ت اايفظل  ىذا يؤدي نؽ نث  نفق ت ااةازانل ، ونث  ااقك  اؽ ذاػ ني  إزاا  اا نؼ 

ااهه  اريفهه ال ا ههاؾ  ت ااافههخؼ وىههذا اهه  ياكيههن نثلههو يراههكات  ههل اإلسههق ر واااههبثاك سههثل   نثهه  
 اا خع اادةلقل.

  ااخ رجلههه  اهههؽ خهههال  إزااههه  ااقاهههؾد نثههه  قك ههه  اااجههه رة ويظياههه  سل سههه  يدك هههك يدك هههك اااجههه رة
اااج رة وىذا ا  ياكين نثلو انخف ض  ل ااق رة اااي   هل  وخ ؾحه   حه درات اا هث  اازراسله  

 وااال ينؾن اوثيي  ا اؾردة.
  ي ناه ج  هل ااقهكاااقةع نث  يقز ز ا سا ة ر ا جييل ااةل ةك خظؾة ايةه  ااظهؾ ك خظهط ا

، وا ن ااي ف ايو يدؾ ك اايي  اااداله  ويهؾ اك 19/3/2003اا ر خ       نؾنوااذي يؼ اح اره 
 ل ااقكاي وخثه   كحه  نةهع ارضل  اي سل  ااشجل  ااشكا ت ا جييل  ا نا جل  م  سا ة ر 

 ا اؾا  وا ساف دة اؽ ااانيؾاؾجل   ل ااقكاي. وسوجثن رؤ 
 اهههؽ  واههه  خظهههؾات 2006اقههه     13ؾن ااةهههك ؼ يشهههجل  ا سههها ة ر ااخههه ص وبد هههن ااقههه ن )

 ا  ا  دي اؽ خال  يشجل  ااقظ ال ااخ ص. اإلحالح
  ثلهه ت سههقك حههكف ااهه يي ر ااقكا ههل اق اههع ااهه و ر وىههذا اهه  يههؤدي ااهه  ا سههاقكار  ههل اا ههؾي

ااةدثلههه  وسهههؾي اا هههكف اهههؽ خهههال  اسهههااكاد ا هههاثزا ت ا ناههه ج وذاهههػ اهههؽ  جهههع يقز هههز دور 
 . ل اؾاز ؽ ااة  ؾن ت. زخفض ااقج ر   ااق رة اااي   ل  اؽ اجعاا ي ن ت ااةدثل  و 

 
واؽ خال  ا  يقه    هل عهع ةهكوط حهي وي اايقه  ااه وال اهؽ  جهع ا حهالح ااةه ال واايقه ي  هل 
ااقكاي  ق  نةع حي وي اايق  نث  يقز ز وخث  اائ  ج ي ة اال ا  د ااقكا ل نهؽ طك ه  ااادهؾ  

(  ههكض حهي وي اايقهه  ااه وال نهه ة يؾجيه ت ويراههكات نثهه  2003ااه   الهه ت اا هؾي، وبقهه  نه    
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اا قا يؽ ااة ال واايق ي االحالح اال ا ه د ااقكا هل، ةلةه   خهص ا حهالح ااةه ال طهك ت نه ة 
يراكات نث  اا ل س  ااة ال  وخ ؾح   يراكات  هل ااييله  ااق نؾنله  مةه  يي هجؼ اه  ااؾا ه  ااقكا هل 

اؽ واههذاػ نهه ة يراههكات نثهه  اا ل سهه ت اافههك يل  واييهه  اهه  اههؽ خههال  احهه ار اااشههك ق ت وااقههؾان
( وا فهههه   %15 ي  قهههه،مةقهههه     يا  خههههص يخفههههل اقهههه  ت اافههههك ل  نثهههه  ااهههه خؾ  ااشخ ههههل 

اافك يل، ىذا اؽ ج نن واؽ ج نن اخك اح ار   نؾن اا يؽ ااق     ااةؾعفاؽ نث  يدةع ااقن
اثدكؾاههه   هههل إدارة قهههؾا ت ااخز يههه  ا وراي ااة الههه   ( ااخههه ص ايلههه 2004اقههه     94ذي ااهههك ؼ 

  ههاك ااجههع ايهه ف يد ههاؽ ا سهها ة ر ا  ا هه دي واا ههلظكة نثهه  ااافههخؼ، اههؽ خههال  اا ههلظكة 
وااادكؼ م ا اؾا  اايق    اذاػ ا يف يل ت ااةاقثق  م اة يؾنل  ااخ رجل  مخ ؾص ن دي م ر   اؽ 

اخ رجل ، مق  اه  ا يهع ااقهكاي نثه  اجع اطف   مقض اا يؾن اانك ي  وااا ؾ  ت ااخ ح  م ا يؾن ا
ثهه  ييفاههذ مقههض اااقثلةهه ت ااخ حهه  م ا ل سهه ت نكة ااهه  حههي وي اايقهه  ااهه وال ا هه ت يقهه  ؼ اههذا
 .(1 ا  ا  د  

ةههه   ربكههع ااةؾازنهه  ااق اهه  وذاهههػ       ا ل سهه  ااة الهه  ااد ي ههه   هه   اهه ت نؾنهه    اوبد ههن اااؾجايهه ت 
، وىهههذا اههه  جقهههع اهههؽ ا  ا ههه د ااقكا هههل ا ا ههه د ر قهههل و مبسهههالق د ايههه   ييؾ ههه  ا يهههكادات ااة الههه 

 .(2 اقكض اث  ا ت ااخ رجل 

(  قهه    هه ت اااقثلةهه ت ااج يهه ة نثهه  يراههكات 2003اايقهه ي مقهه  نهه     م إلحههالح اهه  ةلةهه  ياقثهه  
 م سههاي ا اهه  اائهه  ا  ا هه د ااقكا ههل وذاههػ  يههاالئؼوذاههػ مةهه   (IMF)ق ههن يؾحههل ت اا ههي وي 

( وبةؾجلهو 2004اقه     56ااقةث  ااقكايل  مبخكن ج ي ة واح ار   نؾن ااييػ ااةكازي ذي ااك ؼ 
اهي  ااييهػ ااةكاهزي ااقكا هل ا سهاقالال ، مقه   يه خع اادكؾاه ،  اه  م اي هل  ا هقك ااف ئه ة يهاؼ اهؽ 

ااهه   يهه   ةههي  ااييههػ ااةكاههزي يااييههػ ودائهه  ااة هه رف واااههل مةؾج خههال  نهه ة ي ههيلالت  قيههع ايهه 
ناثهه  اايق  هه  ااة هه رف اااج ر هه  نةثهه  اا ل سهه  اايق  هه  ااههؾ اك اا ههاؾا  و قهه   اادقاهه  اااههؾازن اههاؽ اا

ااههه  اسهههاقة   ااييهههػ ااةكاهههزي اجةؾنههه  اهههؽ اادوات اييههه   يهههؾ   م إلضههه   واااههه  ق ت اهههؽ اا هههث  
ؾاله ، و ه  اناةه ت نه ة وا كاض مقض ااة  رف مرض اايغهك نهؽ انيه  ا ه رف يج ر ه  او قك

                                                           

 .88ن ط    ل اكزوي، ا  ر س ا ، ص - 1
م سؼ خةل  نيا ،  ك   جؾاد ا عؼ، يدثاع اثك اا ل س ت ااة ال   ل ااقكاي نث  ا ساقكار واايةؾ   -2

 .312، ص 2014، 75ااقثؾ  ا  ا  د  ، مر اد، ااق د (، اجث  2004-2003ا  ا  دي اثة ة  
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كاد ااقةث  وازاد قؾا ت ااخز ي  اادقا  اااؾازن  ل سقك ااف ئ ة اذاػ اناةه د ايف يله  ا اؾر ايي  
حههي وي اايقهه  ااهه وال وافههةؾني    قك هه  ااادؾ ههع ااخهه رجل  اةقهه االت ااد هه ب ااجهه ري اةاههزان 

ااة ال  ااقز ز ا  ا  ااة ها ةك ؽ  األورايويبسل  سؾي ااقكاي   ح راا   م إلض   ااة  ؾن ت 
ل وبفههةؽ ىههذا اا ههل ي سههؾف ناظههكي اىههؼ خظههؾات ييفاههذ ا حههالح (1 وي ههياع ااادؾ ههع ااخهه رجل
 -و   رؤ   حي وي اايق  اا وال وا اا ال :نث  ا  ا  دي  ل ااقكاي 

 الصالح االقترادي في العراق وفق رؤية صشدوق الشقد الدوليا -
اهؽ جيهه   وفهقفي  اهؽ ن قله  ااايفاههذ اهؽ جيه  ا  ا ه دي  ههل ااقهكاي ميا هؼ سل سه ت ا حهالح 

اخهكن نه   اااؾا هه  وخفهض اااي هها  اهاؽ اا ل سه ت ا جاة سلهه  وا  ا ه د    ههل ا  ه  ااقظ نهه ت 
وىذا إن د  نث  ةل   يؾ يه   نثه  قةلقه  واقه ة إ  وىهل  نه   وجهؾد اسهاقكار سل سهل و ايهل 

 ثلة  ااواك  ل ايخ ذ ااقكارات  وا نخكاط نفالت ا ايل وا2003  ل ااقكاي خ ؾح   مق  ن   
 اتجه ون ا ا ه د   سهثيل  وواهك ذ ات ل ايخ ذ وييفاهذ اجهكا ات ذ افؤةواا  درة اؽ جي ت واك 

نالق  ان يكااهز اا ل سه ت ا  ا ه د    ن هن نثه  احهالق ت اقايه  ايجه ه إذ   ئ ة نث  اايث ( 
 ىةهه   ااةشهه  ع اااههل  قهه نل اييهه  ا  ا هه د ااقكا ههل  ااقظهه ال ااةهه ال ىههذا اههؽ ج نههن واههؽ ج نههن

ااهه  عيههؾر نؾااههع  م إلضهه    ييهه ك نهه ة اخههاال ت  ههل اايل  ههع ا  ا هه د   اههؼ يقهه اج اشهه  ثي  
خ رجلهه  اييهه  وحههف ت اا ههي وي اااههل دنههع ااهه  ا نهه ا ج ااقهه اةل، وخ ؾحهه   ا نفههة   ااهه  

    اكايله ا  وااهذي  قه  اا هي وي نفهؾ  (World Trade Organization)ايغةه  اااجه رة ااق اةله  
  اي .

ويبسل ههه   نثههه  اههه  يقههه   ايلقهههع اادكؾاههه  ااق يههه  اهههؽ ا جهههكا ات وذاهههػ اهههؽ  جهههع  يدك هههك        
ا  ا ه د وا ناقه   ندهؾ ا ا ه د اا ههؾي ااهذي  كهؾن ةلهو ااهه ور ااةيهؼ اثقظه ال ااخه ص وا سهها ة ر 

 -:(2  ل ياا جكا اإلايخذت  ا جييل ، 

                                                           

مال    سؼ دمحم ق ؽ، يل س يبثاك ن  ذة ال  ااقةثل  نث  اااراكات  ل سقك اا كف ونكض اايقؾد  ل   -1
 .57، ص 2011ااقكاي، رس ا  اق ا  اا  اجث  اثل  ا دارة وا  ا  د، ج اق ل مر اد، 

حي وي اايق  اا وال وانقك س يي  نث  ا ا  دات اث ان اخا رة ا  إة رة مشكن جؾاد اي ي ح ا ، اكااج   -2
 .110، ص2019اا  ااقكاي ، رس ا  اق ا  اا  اجث  اثل  ا دارة وا  ا  د، ج اق  مر اد، 
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يؾجلههو اااقثلةهه ت واااشههك ق ت ا  ا هه د   م يجههه ه ا ا هه د اا ههؾي وااخ خ هه  م سههها ي    -1
 اساخكاج اايفط ااخ  .

 ار   جةل  ااقاؾد ااةؾجي  وااةفكوض  نث  ا سااكادات.إ -2
%( نثههه  ا سهههااكادات اههه  نههه ا ااةهههؾاد 5ر ههه  جةلههه  انهههؾاال ااكسهههؾ  اههه  نههه ا  هههكض ن هههل    -3

 اارذائل  وا دو  .
 سقك اا كف ااةاق د واناة د سقك حكف يج ري اؾق  اث يي ر ااقكا ل.ار   نغ   إ -4
 كض نغ   ج ي  اثكواين، ىذا س ىؼ مشكع اياهك از ه دة ااكوايهن واهذاػ يزايه  ويفه ن   -5

 ان اد ااةاق ن يؽ وااةؾعفاؽ ااةاق ن يؽ  ااق كك اؽ وااة نااؽ(.
ي وي اايقه  ااه وال  هل إار   االظ    اااةؾ يل  م ؾرة ي ر جل  مباك يؾحل ت وحهف ت حه -6

 نغ   اااةؾ ؽ.
واههؽ ج نههن ان ايف يلهه ت اادكؾاهه  ااقكايلهه  اهه  ااةؤس هه ت ااة الهه  اا والهه   حههي وي اايقهه  ااهه وال 

IMF ون دي م ر      قققع ن ة نا ئج ايي  ق ؾ  ااقهكاي نثه  يخفلفه ت نثه  نه ة اكاقهع )
( 2011( نه   اااه ا ا  اهؽ  17ااقكايله  ويبجاهع  حهع ااه يؽ ااه    ااة يؾنله ونالجاي  يقثاهع قجهؼ 

، ا هي وي اايقه  واةشهكوطلووىذا مةق اهع اااهزا  ااقهكاي م اؾحهف ت ااقالجله   ل (2028قا  ن    
ااههه وال  هههل  ي هههدل  ا خهههاال ت اايلكثلههه   هههل ااقظ نههه ت ا  ا ههه د   ا  ههه  دون ا خهههذ ايغهههك 

 هههكاد ااةجاةههه  ااقكا هههل ونههه    وضههه ال ا جاة سلههه  اثن اهههك اهههؽ واا ا نالههه ر اثة هههاؾ  ت ااةق ةهههل 
ل ويبسل ه   نثه  اه  يهؼ ذاهكه  نهاله يهكن اال قهث إخفه ي سل سه ت ( 1 ا ساقكار ااايل  ل ااةجاة (

اثخهههكوج اهههؽ  زاههه      اؤ اههه نيههه  ا نهههع قهههال    ا ههه دي  هههل ااقهههكاي مرهههض اايغهههك نهههؽ اإلحهههالح ا 
 ايي :   سل بااة يؾنل   و إلحالح  ظ ال اقاؽ  و اي  يلكثل ، وذاػ يكج  اق ة 

ان ىههذه اا ل سههه ت وان طلقهههع ق الههه    هههل ااقهههكاي  و  هههل  ي اثههه  اهههؽ اايثههه ان ااي الههه  ضهههةؽ (  1 
يهه    يقيههل م افههكورة نج قيهه   ههل اااظياهه  إذ انيهه  يدههؾ  دون ين ااؾحههف ت ااقالجلهه  اث ههي وي 

 د يههههه  يلكهههههع و هههههكار االئهههههؼ اث واههههه  اهههههؽ خهههههال  رسهههههؼ ا ىههههه اف ا  ا ههههه د   واااخظهههههلط اا هههههثلؼي

                                                           

اغيك دمحم ح ا ، اا ل س  اايق    اثييػ ااقكا ل وااظثل ت ا ساقكار واايةؾ ا  ا  دي، إح ار ااييػ   -1
 .40-33، ص 2008 ااةكازي،
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ندههههؾ ثقهههه  حههههي ال اا ل سهههه ت ا  ا هههه د   ايكاجهههه  ااخظههههط  سههههاكايلجل ت اقايهههه  يي ههههن ىهههه  ي  
   و م ؾرة ا اقث  نؽ ي خالت اا ي وي وااييػ اا واااؽ.ثا حالقل  اثي

وا نههه ا ج ااهههذي طهههك  نثههه  ا  ا ههه د ااقكا هههل مقههه  نههه    وااادهههؾ ت    ر للههه ا  انهههؾن ااقهههكاي اثههه 2)  
 يايههل  ههل اايقظهه   يهه  اغهه ىكة يؾاهه  اههؽ نقظهه  واقهه ة و ( اههع ذاههػ  دن ااهه  و دة ن ههك ج2003 

يههل نيهه  نقظهه  واههؽ  خثهه  نف ههو يدههع ا ههة  او هه  اي اؾجلهه  و ينثهه  ا نههو نغهه    قةههع  نف ههي  
 اقاؽ إ  وىؾ  ااف  د اإلداري .

 وسؾ  يخ لص ااةؾارد. ى ر ااة   ااق  3) 
اؽ ن قل  نج ح يظيا  سل س ت ا حالح  ل ااقكاي ويقيع ااةجاة  ايذه ااخظؾة واؽ اجهع  4 ) 

يؾجلهههو ييةلههه  ااقههه رات ا نا جلههه   جهههن ااييهههؾض اؾا ههه  ا  ا ههه د ااقكا هههل ويدقاههه  نةهههؾ ا ا ههه دي 
اا هههل ق ، اههه    اهههؽ و م يجههه ه ااايؾ ههه  ا  ا ههه دي ان  ههه  ااقظ نههه ت اازراسلههه ، اا هههي سل ، ااخ الههه  

  لةقؾنه ت وااة ه ن ات اا واله  اادات  ل اايث  ون   ا ناة د نثه  ا يكا ا  واق  ا  اؾرداناة د اايفط 
وذاههػ اههؽ خههال  يفقاههع  ظ نهه ت خ اثهه   و ايةثهه  اههؽ  يههع ااجيهه ت ااة ههؤوا  اههؽ خههال  جههذب 

 ةل ةكة.ااواك و ةكة ا سا ة رات ا جييل  ااةل 
ضهههق  ااقظههه ال ااخههه ص وااهههذي ي نةهههو و كةثهههو ااقظههه ال ااقههه     اقظههه ال ااخههه ص ىهههؾ ااهههكاؽ  5)

ةهههؽ ااة هههاداع ايههه   اايلكهههع ا  ا ههه دي اههه ون  ظههه ال خههه ص نشهههط  ا س سهههل اال ا ههه د ااقكا هههل  
 وديي الكل.

 االستعداد السالي مع صشدوق الشقد الدولياتفاقيةثانيًا:     

اقكا ههههل واااههههل سهههه ىةع ااكاجهههه   سههههق ر ااههههيفط مقهههه  ااادهههه   ت اااههههل واجييهههه  ا  ا هههه د ا 
وا قال ج ت اهؽ اااةؾ هع ضه  ا رىه ب اهع ىهذه ااقؾااهع سه ن ت  هل يه ىؾر اايشه ط ا  ا ه دي 
و رب ك ا ال  اا وا  و دت اا  اخاال ت  ل اازان ااة  ؾن ت اة   دن اا  جقهع ا  ا ه د اانثهل 

  ؼ  هل اايفقه ت ااق اه  وخ ؾحه   اااشهراثل   ل ق ا  ن   اااؾازن ونالج  اةه  ن نه ه ااقهكاي اهؽ يفه
اييههه  ونالجههه  ااثهههػ ااةشههه  ع ا  ا ههه د   يؾاحهههثع اا هههثظ ت ااقكايلههه  اههه  حهههي وي اايقههه  ااههه وال، 

( اثلهه ر دو ر 102قاههث نةههع اا ههي وي ااقهه  ؼ يةؾ ههع طهه ر  مةيثهه    ااظ رئهه اظثههن ااة هه ن ة 
( طثيع اا ثظ ت ااقكايل  اؽ اا هي وي اايفاهذ 2015( و ل ن    2015 اك كل  ل يؾااؾ ن    
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ااههههالز  و  اإلدارةاكنهههه اج يا مقههههو خيههههكا  اا ههههي وي اةا مقهههه  ا وضهههه ال ااةيةهههه  واافههههكور   اادقاهههه  
 .(1 اا  ايف يل  ا ساق اد ا ئاة نل االناق  

 (2 -و   رازت اايكااج نث  ن ة  اؾر إ  وىل:

 يخفلض انف ي ااةؾازن  ااق ا .1- 
ا نف ي ا جاة نل اؽ خال  يخفلض اسل   اادل ة اشكائ  اا ك ن اا  هك  قهكا  اهؽ قة    2-

 ااي زقاؽ وااالجئاؽ.
 ا  دة اؽ خال  يد اؽ جؾدة اإلنف ي ااق  .واك  اا يؾن اي  يكا ؼ 3-  
يخفلض اخ طك ااقظ ال ااة ال واا هلظكة نثه  اسهاقكاره اهؽ خهال  إنه دة يلكثله  ااييهؾك 4-  

 ااةةثؾا  اث وا .
وبفةؽ ىذا اا ل ي نالق  ان حي وي اايق  اا وال ربط ا  ن يو اثقهكاي اهؽ خهال  ااقهكض     

 (3  -مق ة ةكوط وةةثع ا يل:

 يلكث  ااشكا ت ااق ا  اؽ خال  إن دة ااابىاع.1- 
و ه  وثلقه  اااهؼ ااةاده ة ااخ حه  مقفه    ااف ه د، نث  ،  ق        طك اايزاى   بةإدخ   يل2-  

 .ااة ال     نؾن ا دارة ميح اروا ف  يثز  ا يف ي ااقكاي 
ا هكف اادةلقهل ال نث  ح  ل اطالا ة ح ا ي وي اايق  اا وال اإل جن نث  ااقكاي ا3-  
 ق االت.ةجةل  اا ل 

 وا  افك ل  اا خع.انل ر اؾعفل اا  اع ااةخ   ت واا رج ت ااؾعلفل  ا إخف ال4-  
دا  ا جيزة ااة ال  وااك  ال   ل اايث  و كض ر  م  ة ي ة نث  اا هكف ايهذا  ر   اف  ة 5-  
 ااقكض.

 جهههن نثههه  اادكؾاههه  ااقكايلههه  ايخههه ذ ا جهههكا ات اانفاثههه  ااخفهههلض اايفقههه ت  هههل ااةؾازنههه  6-    
 ااق ا .

                                                           

 190-189اقة  نةك ااكاوي، ا  ر سي  ذاكه، ص ص  -1
 .191ااة  ر اا  ا  ، ص   -2
 .194ااة  ر اا  ا ، ص  -3
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اا وال قؾ  ا  ن يو نث  ااخكوج ونثلو  ق  دخع ااقكاي مةش ورات واي  ش ت ا  حي وي اايق  
( 2003اؽ ااقجز وااة يؾنل   اؼ اااق    وا يف ي ا  اا ي وي نث  ثالث اكاقع اهؽ مقه  نه    

 ن نع اؽ  وا  ا يف يل ت اثدكؾا  ااقكايل  ا  ااةؤس  ت ااة ال  اا وال  ااةاقه دة ا طهكاف ىهل 
 (.2004ايف يل   ااة  ن ة ا  مق  اايزان ت  ن    

نثههه  ايهههه   اااي ههها  واااقههه ون اهههاؽ ااةؤس ههه ت ااة الهههه   (IMF)حهههثع اادكؾاههه  ااقكايلههه  اههه  يؾاو 
الههه  اا هههؾي  إجهههكا ات ااادهههؾ  ااههه   م يخههه ذاا والههه ، و ههه   نثيهههع اادكؾاههه  م نيههه  نةثهههع وااازاهههع 

مههه اقؾاناؽ ااخ حههه  م  سههها ة ر ا جييهههل و  ههه  ااةجههه    اههه   ااة ههها ةك ؽ ااج نهههن  هههل  وا ااهههزا 
 .(1  ا  د   وين دة ا حالح اايق ي وااة الااقظ ن ت ا 

ااة هه ن ات  و اهه   ايف يلهه وب افقههع يههؼ اااق  هه  اههاؽ اادكؾاهه  ااقكايلهه  وحههي وي اايقهه  ااهه وال نثهه  
( اثاهؾن 436مةيثه        كضه (IFM) ه   إذي نل  ااةقؾن  ااظ رئ  اةكقث  ا  مق  اادهكب واايهزاال ، 

ا  ا ه دي، ويةهع ىهذه ا يف يله  ا فه  مفهةؽ ةهكوط دو ر وبشكوط ال كة اركض دنؼ اايشه ط 
 (2 -ايي :

 ان دة يلكث  ااقظ ال ااة ك ل. 1-
 يكةا  ا نف ي اادكؾال.2- 
 احالح اايغ   اافك يل. 3-
 ااادؾ  ااا   اا  ا ا  د اا ؾي.4- 
يخفلض اا نؼ نث  االظ    اااةؾ يل  وااةشاق ت اايفظل  و اؾا  اع ذاػ ااييهػ ااةكاهزي 5 -

 ااقكا ل.
ويبسل    نث  ا  يق   اؽ ةكوط ا يف يل   بن نا ئجي  سؾف يؤدي ااه  انه دة اا قه   هل ا  ا ه د 
ااقكا ل اؽ  يع ااةجاة  اا وال، وذاػ اؽ  جع يقه  ؼ ااةقؾنه  وااقهكوض وااة ه ن ات اهؽ خهال  

 ا ن ا ج ا  ا  ا  د ااق اةل.

                                                           

جؾسااؽ اسكي ر، حي وي اايق  اا وال وخ خ   ا  ا  د ااقكا ل، ور   نةع اق ا  اا  ااةؤيةك ااق     -1
 .21، ص 2005 ل اج   اايفط، 

  107مشكن جؾاد ا عؼ ل ا  ر سي  ذاكه لص  -2
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%( اهؽ اجةه ال ديهؾن ااقهكاي، و هاؼ 80  قاث يؼ اااؾاحع واااق    اه  نه دي مه ر   نثه  ةهظن
اجةهه ال ااهه يؽ ااقكا ههل، %( اههؽ 30ذاههػ نثهه  ثههالث اكاقههع  فههل ااةكقثهه  ا واهه  يههاؼ يخفههلض  

%( نيهه  يؾ هه  ايف يلهه  اهه  30اااؾيلهه  اهه  نهه دي مهه ر  ، واااخفههلض اا هه نل اههيف  ااي ههل   مشههكط 
%( 20 اههث اهه ن اي ههل   حههي وي اايقهه  ااهه وال قههؾ  اههكااج ا حههالح ا  ا هه دي، واااخفههلض اا 

ني ا  ينةع اادكؾا  ااقكايل  جةل  ااازاا يي  مةؾجن ا يف يله  ااة ه ن ة مشهكط ان   ياقه ن نه   
( وبق ى  ياؼ اي  ااقكاي  اكة سع سيؾات مق ى   ياؼ ي  ي  اا يؽ ااةالقل ا  اافؾائ  نث  2008 
ويظياههه  اكااجهههو و قههه   اشهههكوط (   هههط ونثههه  اادكؾاههه  ااقكايلههه  ا ااهههزا  ااؾجايههه ت اا هههي وي 34 

  .(1 اااق   

( وا ن ااي ف 2005ااة  ن ة ا  حي وي اايق  اا وال  و اكاع ن     ايف يل اا  نل    ا يف يل  ا  
اييههه  اجهههكا  احهههالق ت ا الههه  ونق  ههه  اهههذاػ احهههالح دنهههؼ االظ  ههه  اااةؾ يلههه  واسهههق ر ااةشهههاق ت 

 ا  ا  دي ودنؼ ااقظ ال ااخ ص.اايفظل  ويقثلص ي خع اا وا   ل اايش ط 

يقه د   اهل( وقه ة ققهؾي سهدن خه ص واا475وبفةؽ ا يف يل  يؼ ااد ؾ  نث   هكض مةيثه   
( اثاههؾن دو ر، واهه ن افههةؾن ا يف يلهه  واايهه ف ااكئل ههل ىههؾ اق اجهه  ا خههاال ت 744قههؾاال  

يؾن ااخ رجله  ودنهؼ ا  ا  د   ويق  ؼ اادثهؾ  اةشهكالت االظ اه  وااافهخؼ، ويقثاهع وااده  اهؽ ااه 
 .(2 ا سا ة ر ا جييل

( 2015ا ساق اد ااة ال اا  ا   ا  حي وي اايق  اا وال و   و قهع نه     ايف يل  ا  ةلة   خ   
( 1,2قاهث ق هثع اادكؾاه  ااقكايله  اهؽ خهال  ا يفه ي اه  اا هي وي نثه  يةؾ هع طه ر  ييثهه   

 .(3 اثل ر دو ر اؽ خال   ادارة اااةؾ ع اا ك   

 -ونثلو ان ىذه ا يف يل     رازت نث  ن ة  اؾر ايي : 

                                                           

 .111مشكن جؾاد ا عؼ، ااة  ر اا  ا  نف و، ص  -1
 .112ااة  ر اا  ا ، ص  -2
ز   ااقثل، حي وي اايق  اا وال وا اقيع ا  ا  د ااقكا ل، يكجة  ني  ااؾى ب قةا  رةا ، اؾ   اادؾار  -3

 ؾ   ااا ال:، اا ح نث  ااة30، ص2005، 11072ااةاة ن، ااق د 
www.ahewar.org/debat./show.art.asp 
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 اجكا  جؾدة ا نف ي ااق  .1-  
 قة    ا نف ي ا جاة نل واي  يكا ؼ اا يؽ.2- 
 ان دة يلكث  ااييؾك وااة  رف ااق ا . 3- 
 - ا  اؽ ن قل  ةكوط اا ي وي و   ايف يل  ا ساق اد ااة ال، يفةيع ن ة  اؾر ايي :     

 ي ؾ   ا ادق ت ااشكا ت اايفظل .1-  
 ان دة يلكث  ااقظ ن ت ااق ا 2-  
 ةةؾ  ا    ااةؾعفاؽ مفك ل  اا خع.3-  
 ر   اف  ة ا جيزة ااة ال  وااك  ال .4-  

 م إلضه   و   يكين نث  يثػ ا اؾر دنهؼ اه ال اهؽ ااييهػ ااه وال اثدكؾاه  ااقكايله  وبفؾائه   ثاثه  
وايي  ر   ااافا  ااةه ال اثقهكاي اهاؽ ااةؤس ه ت ااة اله  ويقثاهع اسله    ااا يلالتاا  اان اك اؽ 

 .(1 ا اازاا ت ا  ن دي م ر  

 ه   ةلهو يؾجايه ت  هل يقز هز ااةهؾارد     ويبسل    نث  ا  يق  ،  ق  وض  اا ي وي اكن اجه 
 ت اا هههي وي قاههه  ويقثلةههه ميرةههه داتوضهههلط ا نفههه ي ااقههه  ، وب اةق اهههع ان يثاهههز  ااقهههكاي مههه  اازا  

ةهيك، قاهث وا ه  ااةجثه   36دو ر خال   اثل ر( 5,34د ؾ  نث   كض مةيث   اايا ي  او 
و   يقك ك ح در  ل  نث   ااايفاذي نث  اكاجق  ا ساق اد ااة ال وا ئاة نل، ووض  اا ي وي 

ف يله  ( اوض  ةلهو وضه  ااقهكاي واه ن ااازااهو م ااقثلةه ت وااظثله ت اي2016  نؾن ا و  ن    
( وبةؾجهههن ا يفههه ي  جهههن نثههه  اادكؾاههه  2017( اةؾازنههه  ااقههه    2016ا سهههاق اد ااةههه ال اقههه    

حهههالح إيهههكادات واهههك اايفظل واااؾجهههو ندهههؾ ااقكايلههه  ا ااهههزا  ااخفهههلض ا نفههه ي ااجههه ري وز ههه دة ا 
اايةهؾ ااقظ ن ت ااق ا ، ويؾسل  ااةج      ا   ا سا ة رات وا نف ي ا سا ة ري اؽ اجع يدقاه  

( نقهه  اا ههي وي اهه  اادكؾاهه  ااقكايلهه  اجاةهه ال الهه ن يؾضهه  ةلههو 2017ا  ا هه دي، واثيهه   نهه    
وضهه  ااقههكاي اههؽ ااج نههن ا ايههل وااةهه ال ويقههكض ااقههكاي ااهه  ضههرؾط ت ا الهه  م ههين ااييههؾط 

( اثلهه ر 46,5ااههيفط، وىههذا اهه   دن ااهه  يكاجهه  ا قال طهه ت اثييههػ ااةكاههزي ااقكا ههل ااهه    مبسههق ر

                                                           

نثل ني هللا ااشلخ، ا يؾنل  ااقكاي ااخ رجل  ااؾا   واا  ي، اجث  ينك ع اثقثؾ  ا دار   وا  ا  د  ، ااق د  -1
 .59، ص 2008(، 11 
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ن ل  اا يؾن و   يظثن ذاػ اا  اجكا  مقهض ا حهالق ت اايلكثله    اريفقع( قاث 2016   ار  
ىيه ك نه ة اقاةه  ت ااد هؽ  هل  ن ك ل قاهث رقهن اا هي وي وبهاؽ ااخه ص وااة ه ااقظه ال ل 

اايةؾ نث  ااة ن ااةاؾسط  ا  اؽ ن قل   ا   ي ااةاؾسط ا جع   بوض  انو ىي ك ن ة اخه طك 
 .(1 كة   اكة ةكؽ يج وزى  مفا

اا ي وي نث  دنؼ اايكن اج ويب اه  مقه  ُه اهؽ خهال  دنهؼ ويقؾ ه  ااقظه ال ااةه ال      و   
ا يفههه ي ا جاةههه نل وييفاهههذ ا حهههالق ت اايلكثلههه  ويؾجلهههو اادكؾاههه  م القههه    قة  ههه وااقةهههع نثههه  
( اههؽ  جههع اادهه    نثهه  اايكنهه اج و هه  ا هه ر 2018-2017اااقشههفل اقهه ال   مهه اجكا وا ااههزا  

واقههه  اهههؽ خهههال  ضهههة ن سهههالا  ااةكاهههز ااخههه رجل، و  ههه  خيهههكا  اا هههي وي نثههه  اق اجههه  مقهههض 
  ه وا و وايي  ا يكادات اافك يل  او يقؾ   ا ط ر ااق نؾنل اقةع ااييػ ااةكازي ااقكا هل،  ااةش  ع

ااظيا  اجكا ات اااقثلة ت ااخ ح  مةك  د  وا سكاال  اااك كلنث  ربط ااقةث  ااقكايل  م ا و ر 
 .(2 اا  ييائ  اايائ  اا دلد  ا سا ة ر   وييؾ   ا  ا  د م إلض   و اع ا اؾا  

يههكن اال قههث ان سل سهه ت حههي وي اايقهه  ااهه وال اههؼ يههيج  واخفقههع اههؽ ن قلهه  اايكنهه اج  و 
ا حههههالقل اههههؽ ااي قلهههه  ااة الهههه  وا ئاة نلهههه  وذاههههػ م ههههين ااؾضهههه  ا ايههههل  ههههل ااقههههكاي ويهههه ىؾر 

 او يكاج  اسق ر اايفط. ااقةثل ت اإلرى ال   ا وض ال م ين 

 االقترادي( ثالثًا: خيارات التسهيل االخرى لمعراق )التشهيع

مقهههههههههههه  ااادهههههههههههه   ت اااههههههههههههل يؾاجييهههههههههههه  ا  ا هههههههههههه د ااقكا ههههههههههههل نالجهههههههههههه  اناةهههههههههههه ده نثهههههههههههه   
اهههههههههؾرد واقههههههههه   هههههههههل يةؾ هههههههههع اايشههههههههه ط ت ا  ا ههههههههه د   وىهههههههههذا اههههههههه  يكياهههههههههن نثلهههههههههو نههههههههه ة  اهههههههههؾر 
اييهههههههههههههه  خةههههههههههههههؾ   ههههههههههههههل اااقهههههههههههههه   ا  ا هههههههههههههه دي ويكاجهههههههههههههه   ههههههههههههههل اا ههههههههههههههقل اثد ههههههههههههههؾ  نثهههههههههههههه  

 .(3 ا سااكادات  ل يثيل  ااظثن ااةدثل

                                                           

 .113سي  ذاكه، ص مشكن جؾاد ا عؼ، ا  ر   -1
 .197-196اقة  نةك ااكاوي، ا  ر سي  ذاكه، ص  -2
نياك دمحم ج سؼ وسياث  ني  اازىكة، ااايؾ   ا  ا  دي  ل ااقكاي واااد   ت ااكاىي ، مدث ايشؾر، اثل   -3

 .1، ص2019(، 57مر اد اثقثؾ  ا  ا  د   ااج اق ، ااق د  



 الثالث... العراق والمؤسسات المالية الذوليةالفصل 

 
 
 
 024 

ا ل سهههههههههه  ااايؾ هههههههههه  ا  ا هههههههههه دي واااههههههههههل يقهههههههههه  اههههههههههؽ اا ل سهههههههههه ت  ونثلههههههههههو   اهههههههههه  اههههههههههؽ اايغههههههههههك
ا  ا ههههههههههههه د   اااهههههههههههههل يدقههههههههههههه  ااايةلههههههههههههه  ا  ا ههههههههههههه د   واااهههههههههههههل يهههههههههههههؤدي ااههههههههههههه  يهههههههههههههذااع يثهههههههههههههػ 

 .(1 اااد   ت ااال يدؾ  دون ا ساخ ا  ويفقاع سل س  ااايؾ  

نثههههههههههه  ا ههههههههههههاؾ  ت ن اةلههههههههههه ، وذاههههههههههههػ      خهههههههههههذ ااايؾ ههههههههههه  ا  ا هههههههههههه دي حههههههههههه ن واسههههههههههههق 
ييشهههههههههلط ا  ا ههههههههه د  ت ااق اةلههههههههه  وخ ؾحههههههههه   اايثههههههههه ان اةههههههههه   قهههههههههؾ  مهههههههههو اهههههههههؽ دور ايهههههههههؼ  هههههههههل 

اايفظلههههههههههه   ذات ا  ا ههههههههههه د ااقههههههههههه دي ااج نهههههههههههن  واهههههههههههؽ ااجههههههههههه يك م اهههههههههههذاك ان ااقهههههههههههكاي اهههههههههههؽ 
( إ  ان 2003اايثهههههههههههه ان اااههههههههههههل يداهههههههههههه ج ااهههههههههههه  ىههههههههههههذه  اا ل سهههههههههههه  وخ ؾحهههههههههههه   مقهههههههههههه  نهههههههههههه    

اوثهههههههههن ااخظهههههههههط اا اسلههههههههه  ا ل سههههههههه ت اااخظهههههههههلط مههههههههه  ت م افشهههههههههع ااظياههههههههه  سل سههههههههه  ااايؾ ههههههههه  
و كجههههههههه  سهههههههههين ذاهههههههههػ ااف هههههههههع ااههههههههه  يخثههههههههه  ااييههههههههه  ااادالههههههههه  نالجههههههههه  اادهههههههههكوب ا  ا ههههههههه دي 

ااههههههههه  اخهههههههههاال  اايل  هههههههههع  م إلضههههههههه   وااققؾبههههههههه ت ا  ا ههههههههه د   اااهههههههههل  كضهههههههههع نثههههههههه  ااقهههههههههكاي 
ا  ا ههههههههههههههه د   اال ا ههههههههههههههه د ااقكا هههههههههههههههل وخةهههههههههههههههؾ  ويكاجههههههههههههههه  ااة ههههههههههههههه ىة ت  هههههههههههههههل ااقظ نههههههههههههههه ت 

 ا خكن ا ازران  واا ي ن  وااخ ا ت ا نا جل .

اف دة اهههههههههؽ اافهههههههههؾائض اايفظلههههههههه  اااهههههههههل كه  جهههههههههن ا سهههههههههويبسل ههههههههه   نثههههههههه  اههههههههه  يهههههههههؼ ذاههههههههه 
يفظلهههههههههه  واااكااههههههههههز ااواههههههههههك قكا ههههههههههل ااؾجييهههههههههه  اثقظ نهههههههههه ت ا خههههههههههكن يا ههههههههههؼ ايهههههههههه  ا  ا هههههههههه د اا

 نث  ااقظ ال ااخ ص انؾنو اؽ ا  ك 

ااقظ نههههههههههه ت  ىةلههههههههههه  و قههههههههههه  ااةدهههههههههههكك ااس سهههههههههههل اثيشههههههههههه ط ا  ا ههههههههههه دي وييائههههههههههه  ااةيههههههههههه خ    
ل وانظال هههههههههههه   اههههههههههههؽ ىههههههههههههذه ااكؤ هههههههههههه   (2 ااةالئههههههههههههؼ اجههههههههههههذب ا سهههههههههههها ة رات ا جييلهههههههههههه  وااةدثلهههههههههههه 

 -سؾف نياؽ ن ة اد ور واؽ خال  ا  يثل:

 

 
                                                           

  ا  دي  ل ااقكاي  ل عع  ث ف  ادارة ا  ا  د اادك، مدث خ ا  روا ن نؾاد، ااظثل ت ااايؾ   ا  -1
 231ايشؾر، اثل  ا دارة وا  ا  د، ج اق  ا نل ر، نزار ذ  ب ن  ف، ص 

(، ا  ر سي  ذاكهل 2003ني  اانك ؼ ج اك ااشيج ر    سل  ،  كا ات  ل ا  ا  د ااقكا ل ا  مق      -2
 25ص 
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 مفاهيم التشهيع االقترادي -1

اق  اخاثفع اف يلؼ ااايؾ   ا  ا  دي ويقه د االه ق ؾن  هل وضه  افيهؾ  اقهاؽ ايه  قاهث  
يكجهه  ذاههػ اااقهه د و خههاالف  ههل طههكح ااةفيههؾ  ااهه  طيلقهه  ااة ههاؾن ااههؾطيل ااةدثههل وااة ههاؾن 

ن ااايؾ ه  ا  ا ه دي:  نةثله  ييه ف ااه  ييؾ ه  بونثلو  ق  نك اي  ايغة  اااؼ ااةاد ة م اا وال
يلكع ا نا ج وخث   ظ ن ت ج ي ة اؾا ة اث خع اايؾ   ا سؾاي اا اخثل  وااخ رجل   اا  درات( 
 و   يكيلط نةثل  ااايؾ   مقه ة سل سه ت ييةؾ ه  اايه ف اييه  ااده  اهؽ ااةخه طك ا  ا ه د   وذاهػ

 .(1 اؽ خال  اااؾجلو ا  ا  دي اا  ن ة  ظ ن ت اايؾن  

و هههه  ييق ههههؼ ااايؾ هههه  مد ههههن ا نههههؾاال ااهههه  ييؾ هههه  ا قههههل وييؾ هههه  ر سههههل وااايؾ هههه  ا ناهههه جل  
وا  ا  دي  ةؽ ن قل  ااايؾ   ا  قل  يؾ ياؼ اؽ خال  يؾاا  وخث  اي    ج ي ة اث ث   ل ذات 

 ااقظ ال ااةياج.

اكاقههع انا جلهه  ااهه  ااةهه خالت ااك سههل  يههؾ  كةههؽ  ههل اضهه   ت  ؾ هه  اهه  ةلةهه   خههص  اااي 
 ااةدثل  ااة اؾردة .

 ههههل قههههاؽ  ق هههه  مهههه اايؾ   ا ناهههه جل:  يههههؾ ااايؾ هههه  ااههههذي يههههكيلط مهههه اايؾ   ا ناهههه جل  ي  
م اايغلة ت وااةؤس  ت ا نا جل  قاث ياد د ىذا اايؾال اؽ ااايؾ   م اادثاع ااجزئهل،  اه  ااايؾ ه  

ياقثه  مكلفله  يقه د اا هي ن ت اااهل ي ه ىؼ  هل ااقظ نه ت ااادؾ ثله   قاهث  ةاه  ا  ا  دي  قه   
ل اههه   (2 ااههه  اجةهههع اااكااهههن اا هههي نل اال ا ههه د ااهههؾطيل وذاهههػ ياقثههه  مة هههاؾن ااادثاهههع اانثهههل 

ااةفيؾ  اا  نل اثايؾ   ا  ا  دي:  نةثل  خث   ؾان  ج ي ة اإلنا ج اؽ خال  اسارال  اافهؾائض 
ل  هل قهاؽ يهكن  (3 ا ازرانه  واا هي ن   ااكئل هل   ل يظؾ ك ا نشهظ  ا  ا ه د    ااة ال  اايفظل 

 ههل  هكوال ا ناهه ج اااهل يقكهه  اااكااهن اايلكثههل  يقه د خهكون مهه ن ااايؾ ه  ا  ا هه دي اه  ىههؾ  إ  

                                                           

(، مدث 2016-2004ا  ا  دي  ل ااقكاي خال  ااة ة  ويدثاع    ا رديؽ اد ؾ   كج، يل س ااايؾ   -1
، 2018نل  ن،  26-25ايشؾر، ج اق  اا ثلة نل ، اد د خ ص الدؾث ااةؤيةك ااقثةل اا  دس ااةيقق   ل 

 .165ص 
 .233نياك دمحم ج سؼ، سياث  ني  اازىكة، ا  ر سي  ذاكه، ص  -2
 .249ا  ر سي  ذاكه، ص ¸  ات  ل ا  ا  د ااقكا ل ني  اانك ؼ ج اك ةيج ر  االل  وي ، كا  -3



 الثالث... العراق والمؤسسات المالية الذوليةالفصل 

 
 
 
 031 

اال ا هههه د اهههه  رحهههه  اااراههههكات اااههههل يدهههه ث  ههههل ا هههه ىة  ااقظ نهههه ت اااههههل يدهههه ث  ههههل ينههههؾ ؽ 
 .(1 ا نا ج 

 خههكون مبنههو  ااؾسههاث  اااههل يههاؼ اههؽ خالايهه  ز هه دة ا هه در ايههكادات اا واهه  اههؽ ج نههن و هه   قك ههو 
وييؾ   اا  درات اؽ ج نن  خك   ل قاؽ يكن االقض مبن ااايؾ   ا  ا  دي  ا  ىؾ إ  ييؾ   
ا  در اا خع ون   ا ناة د نث  اهؾرد واقه  وذاهػ اهؽ  جهع اااؾجهو ااه  ااايةله  ااة ها اا  اهؽ 

 هههههه   ك ةهههههل  اشهههههاكك اهههههاؽ ا سههههها اا  وااايؾ ااظهههههؾر ااة هههههاةك وانهههههل  كهههههؾن ىيههههه جهههههع االقههههه   وا
 .(2 ا  ا  دي 

ونثلو  ق  يكن اال قث مبن ااايؾ   ا  ا  دي  ل اائ  ا ا ه د   اه اقكاي  يهؾ  قيهل ز ه دة  هكص 
ا سهها ة ر وااايههؾال ا  ا هه دي ااةههؤدي ااهه  ااز هه دات  ههل اايهه يج ااةدثههل ا جةهه ال وز هه دة اافههكص 

ا سهها ة ر اثقظ نهه ت ااخ حهه  اههؽ خههال  جههذب ا سهها ة رات وييؾ هه  ااقظ نهه ت ا  ا هه د    اهه   
ااراهك نفظله  ويقثاهع ا ناةه د نثه  ا ه ر ااهيفط اهؽ  جهع ا ا ه د يزدىهك مه اؾ كة ااة اله  وااايةله  

 ا  ا  د   ااة ا اا .

 (3 فرص التشهيع االقترادي في العراق 2-

اايؾ   ااة ه در و  هكص ا سها ة ر اايؾ ه  ا ه در  اؽ ااةةكؽ االدث نؽ ا ائع ج ي ة 
اا خع وىذا يكج  اا  ا   ةاثنو ااقهكاي اهؽ اقؾاه ت اايؾنه  اهؾاد طيللله  وااك نله ت ا اهكة وذاهػ 

 يد اقه دي ر قهل ااه  ا ا ه د اايهؾال ذ كةؽ  هل ايله ال اسهاكايلجل ت اادؾ هع ا  ا ه د اهؽ ا ا ه 
 ؽ خال  ايل ال ا يثل:  ن ة ا ا  د   انا جل  اايؾن  وىذا  كؾن ا

 دعم القظاع الرشاعي . أ
و قههه  ىهههذا ااقظههه ال اهههؽ ااقظ نههه ت ااةدفهههزة اال ا ههه د اذ  قههه  ااقظههه ال اا هههي نل اهههؽ  ىهههؼ وااهههكز 
ا نشهههظ  ا  ا ههه د   اةههه  يثللهههو اهههؽ دور رئل هههل وايهههؼ ور ههه دي  هههل اااهههبثاك نثههه  ر ههه  ا هههاؾ  ت 

                                                           

 2نياك دمحم ج سؼ، سياث  ني  اازىكة، ا  ر سي  ذاكه لص -1
 2خ ا  روا ن نؾاد، ا  ر سي  ذاكه، ص  -2
 253-252ل ص ني  اانك ؼ ةيج ر اا  سل  ،  كا ات  ل ا  ا  د ااقكا ل لا  ر سي  ذاكه، ص -3
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يظهؾ ك ىهذا ااقظه ال  جهن ايله ال ا نا ج وخث  وع ئ  ج ي ة، واجع ااييؾض مه اؾا   اا هي نل و 
 -اجةؾن  اؽ اادثؾ  وايي :

 (.2003اادكؾال  اا ي سل  ااال داكى  اادكب مق  ن     ااةيشتت ن دة يبىاع  .1
 دنؼ ااةياؾج اا ي نل ااةدثل وذاػ اؽ خال  يفقاع سل س  اادة    اااج ر  . .2
وذاهػ اههؽ  جههع إاهزا  اؤس هه ت اا واه  مشههكا  اقال ج ييه  اههؽ ااةياههؾج ااةدثهل ااههؾطيل  .3

 يشجل  اا ي ن  ااةدثل .
يشههجل  وييةلهه  ااةيهه رات االشههك   ويظؾ كىهه  اههؽ خههال  يظههؾ ك خيههكات ااقهه اثاؽ اههؽ  .4

 خال  ااؾرش واا ورات اااظؾ ك    ل ااقظ ال اا ي نل.
 دعم القظاع الزراعي . ب

نه  ىهل  ق  ااقظ ال اازرانل م رز  ل اق ا  ااقظ ن ت ا  ا  د   اهذا  هبن إنه دة ايه    ظه ال اازرا 
اهههؽ اجهههع يدقاههه  ااايةلههه   (1 اسهههاكايلجل  ايةههه  إلنههه دة إنةههه ر و ااايؾ ههه  ا  ا ههه دي  هههل ااقهههكاي

ا  ا ه د   اههؽ خهال  يههؾ اك اااهؽ اارههذائل و هه  ي هاثز  ييةلهه  ىهذا ااقظهه ال اجةؾنه  اههؽ ااؾسهه ئع 
 (2  -واا ل س ت ااؾاجن ييفاذى  ا نؼ ويشجل  ويظؾ ك اازران   ل ااقكاي اة  يثل:

 الدياسات الدعرية السرنةاتباع  -3

إذ يي ف اا  دنؼ اسق ر ااةياج ت اازراسله  اااهل يه خع اهؾاد  واله      اية ا  يؤدي ىذه اا ل س  دور 
 القض اا ي ن ت ااةية  ا ي ن  ااي لج واا كؽ.

 استرالح االراضي -4

وذاههػ اههؽ خههال  يؾسههل  ااراضههل ويؾز قيهه  نثهه  ااةههزارناؽ اههؽ اجههع اااخظههلط اةشهه ر   زراسلهه  
 اةؾاجي  ع ىكة ااا دك واثؾق  اااكب .

 سياسة التسهيل السالئسة -5

                                                           

 .11ؾض اؽ وا   اايش ة ، اذاكة ا ا  د   قؾ  ااايؾ   واايةؾ  ل ااقكاي، صاجةؾن  ااييػ اا وال اايي  -1
  252ني  اانك ؼ ج اك ةيج ر االل  ويل  كا ات  ل ا  ا  د ااقكا ل ل ا  ر سي  ذاكه ل ص  -2
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قاث ينةؽ ىذه اا ل س   ل دنؼ ويةؾ ع ااةزارناؽ اؽ  يهع ااة ه رف اازراسله  اهؽ خهال  يقه  ؼ 
 اا ث  وااةق ات وااةك ئؽ اازراسل  اا دل  اازران .

 اتباع الدياسة الدهية السرنة -6

ااة ئلههه  وسهههؾ  اسهههاخ ااي  ا فههه  ، اهههذاػ ياظثهههن وضههه     اهههكا  اههه   قههه نل ااقهههكاي اهههؽ ةهههد  ااةهههؾارد
 اساكايلجل  خ ح  اؽ  جع ااةد  غ  نث  ااةل ه ون   ااي ر.

 تهسيع دور القظاع الخاص -7

مقهه  ان اهه ن ااقظهه ال ااقهه   ىههؾ ااةيههلةؽ نثهه  ا  ا هه د م ههين     رئل ههل ا  ااقظهه ال ااخهه ص دور  يثقههن
ن يههه ة اايةههلش ااقظههه ال     ن ىيههه ك  سههل م إذ( 2003ااادههؾ ت اااهههل قهه ثع  هههل ااقههكاي مقههه  نهه    

ااخهه ص واههؽ يثههػ ا سههل ب سههلظكة ااقظهه ال اايفظههل نثهه  اايهه يج ااةدثههل ا جةهه ال ويكاههز ااةههؾارد 
نثايه     ىؼ ااكاه ئز ااكئل هل  اااهل   قهؾ  ااة ال  اا  اا وا  قاث  ق  ااقظ ال ااخ ص  ل ااقكاي اؽ

 ل ييشلط ا  ا  د ااقكا هل  هل ااةكقثه  ااد اله  واااهل يا هؼ م نخفه ض اااخ  ه ت ا سها ة ر   
 ل اازانله  اا واه ، واهذاػ   هاثز   هل ىهذه ااةكقثه  يظهؾ ك ااقظه ال ااخه ص، ونثلهو  ةكهؽ ان  قه   

 -ااقظ ال ااخ ص جةث  اؽ اافؾائ  نث  اع اؽ ا  ا  د وااةجاة  واة  يثل:

اقظهه ال ااخههه ص  ههل يدقاههه  اااههؽ اارههذائل وذاهههػ اههؽ خهههال  ااشههكا ت ااةخاثفههه    هه ىؼ ا1- 
   ا واجؽ ويكبل  ا سة ك ااال ي   ق ج  اا ؾي ااةدثل .

   ىؼ ااقظ ال ااخ ص  ل يؾ اك  كص نةع ج ي ة وااا  ص االظ اه  وذاهػ اهؽ خهال  2- 
 ااةش ر   ا نا جل  اان لف  ااقةع و ثاث  ر س ااة  .

 ههه دة اايشهه ط اااجههه ري اث واههه  وذاههػ اهههؽ خهههال  ااةلهه   اا ههه يك اا هههث  اااهههل اادههث نثههه  ز 3- 
يياجيهه  ااقههكاي  و اسههااكاد مقههض اا ههث  اههؽ خههال  ق ههص اسههااكاد اااههل يةيديهه  اا واهه  ااهه  

 .(1 اااج ر 
 

                                                           

-254ني  اانك ؼ ج اك ةيج ر    سل  ،  كا ات  ل ا  ا  د ااقكا ل لااة  ر اا  ا  ، صل ص    -1
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 مداىسة الرشاعات الستهسظة والرغيرة في التشهيع االقترادي -8

 خههذت اا ههي ن ت اا ههراكة وااةاؾسههظ   ههل نةههؾ  ااهه و  ااي الهه   ىةلهه  م ارهه  وذاههػ اههؽ خههال  اهه  
يقههؾ  مههو ىههذه ااةؤس هه ت  ههل اسههالق ب ااقة اهه  ااف ئفهه  ويشههراثي   ههل ا سههؾاي ااةدثلهه  ااخ حهه ، 

   ؽاهوااا هؾ     فهل ااقهكاي يقهكف ااةؤس ه  اا هراكة م نيه  ااةؤس ه  اااهل  قةهع  ايه   م إلناه ج
، واههؽ  ىههؼ ااةقؾ هه ت اااههل نهه اال   (10-29)ايهه  اههؽ  ىههل اااههل  قةههع   وااةاؾسههظ ةهه  ن (9-1)

 -واجيع اا ي ن ت اا راكة  ل ااقكاي ية ثع مة  يثل:

وىهههل اهههؽ  ىهههؼ ااةقؾ ههه ت اااهههل يؾاجهههو ااةؤس ههه ت اا هههراكة حهههقؾب   السعهقاااات السالياااة: 1-
ااد ههؾ  نثهه   ههكوض ا الهه  اههؽ ااة هه رف اااج ر هه  مشههكوط ال ههكة انههل يههاةكؽ اههؽ ااةلهه   

 ا  ا  د  . م انشظ 

واييهه  انيلهه ر ااييهه  ااادالهه  اا ههي سل  اازراسلهه  ااادههؾ  اا ههك    السعهقااات االقترااادية: 2- 
ةهههه روس دون اايغههههك ااهههه  ااواههههك ؾجههههو ااهههه  ا ا هههه د اا هههؾي اادههههك ؽ اةاال ا ههه د ااقكا ههههل اهههه

 ااا اسل ت ا  ا  د   وا جاة سل  و ث رى  نث  ا  ا  د.

وينةؽ  ل يق د ا جكا ات  ل انش   ااةش ر   اا راكة ااةاؾسظ   التذريعية: السعهقات3- 
 وحقؾب  ق ؾ  ااةؾا ق ت واااكاخلص  ل انش ئي .

م ههين نهه   ا ىاةهه   م اا ههؾ    داخثلهه وىههذه ااةقؾ هه ت نؾنهه ن اييهه   معهقااات التدااهيق: 4- 
لالت ااة ههههايثناؽ اةقثؾاهههه ت  اهههه  ااخ رجلهههه  وينةههههؽ ااففههههوذاههههػ م ههههين نقههههص اانفهههه  ات وا

 .(1 واثةياج ت ا جييل  ااة اؾردة م ين ضق  ااةي     اؽ  يع ااةياج ت ااةدثل 

 العراقالتحديات التي تقف أمام التشهيع االقترادي في  - 2

يؾاجههو ااقههكاي اان اههك اههؽ ااادهه   ت وااةشهه  ع اااههل يقك ههع نةثلهه  اايةههؾ وااايةلهه  ويقاهه   
اهؽ قاهث ااةهؾارد ااظيللله  واالشهك  ،  شه ايويؾازنو واؾا ياو اثاظؾر مدقؾ  اايث ان ا خهكن اااهل ي

وانل   اقا  ااقكاي وااةجاة  ااقكا ل يؾازنو  هل ااييهؾض ا ا ه د     جهن نثلهو يشهخلص اق ييه  

                                                           

 .256-255ااة  ر اا  ا  ، ص ل ص   -1
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( 2014اااد   ت ااةايؾنه  وااةاشهلل  واهؽ اهاؽ يثهػ اااده   ت ا زاه  اااهل واجييه  ااقهكاي نه    
 دت ىذه ا زا ت  ل عع ن   إذ واا  نل   زا  اايفط  ل ل ااا  ي اةؾاجي  ااايغلة ت ا رى ال  

وخ ؾحه    يكاجه   ا ساقكار ااايهل واا ل سهل ااه  يكاجه  اقه  ت ا سها ة ر ويكاجه  ا سهايالك
ااههه  يقثهههلص ا نفههه ي اادكهههؾال نثههه  ا  ههه  ااةشههه ر    م إلضههه   ظههه ال ااخههه ص ، ا سههها ة ر  هههل ااق
نشههه ف ا  ا ههه دي اثقههه اؼ ااخههه رجل، وانخفههه ض ن هههل  اال ا ههه د ااقكا هههل وا ن اادكؾالههه  وااك للههه 

ا هه ىة  ينههؾ ؽ ر س ااةهه   اا  اههع، اضهه  ااهه  ذاههػ اد ود هه  ويكاجهه  ااهه ور ااايةههؾي ااة ههك ل 
ااة الهه  مداههث اههؼ يشههكع ن ههل  ا ئاةهه ن  ااةالئههؼنثهه  ااههكوؼ اههؽ ا  هه  ا حههالق ت اايلكثلهه  ودنههؼ 
 .(1 (5.9 %)اايق ي ااةةيؾح اا  ااي يج ااةدثل ا جة ال سؾن 

  ف   اؽ اااد   ت وااةش  ع ااال يؾاجو ا  ا  د ااقكا ل  ل يدقاه  ااايهؾال ا  ا ه دي  
%( اؽ اجة ال 63.7ن   يؾازن ايل  ا نف ي ااق   اج نن اايفق ت اااشراثل  ااال وحثع اي ل   

اك  ده  اايفق ت ااق ا ، اا  اااد ي ا خك  كةؽ  ل ضق  ااةؤس  ت وااقةع ااةؤس هل اخظهط 
 ااف ههه د اااهههك ااهههذي  دن ااههه  يكاجههه   هههل ضهههلط ااا هههك  ت ا خاليلههه  وا دار ههه  ااخ حههه  م اف ههه د

 ا ا  ك وا اازا ، مبدوات اااظياه  اا هدل نؽ   وضق  ا نغة  ااة كةل  ونجزى  ياا  ادو 
سههه يؽ، وذاهههػ يكجههه  ااههه  ضهههق  اايائههه    هههل قهههؾزة ااف اةيههه  نةثلههه ت و هههاع ا اهههؾا  ااة اشهههك  

سههل  ونههه   اااهههؾازن وا سهههاقكار  ههل اايائههه  اا ل سهههل   هههل ااقههكاي م هههين اااقههه د  هههل اا ل سههه ت اا ل 
  اادزبلهه  وانقهه ا  اااههؽ ااهه اخثل اثييلهه  اا ل سههل  اةهه   دن ااهه  انقهه ا  وضههق  ااييهه  ا  ا هه د 

ا  اااد   ت ااخ رجل  ااةاة ث  م اة يؾنل  اع يثػ ااةش  ع  دت ا اال ا  د ااقكا ل م إلض    اا 
ا ل سهه  ااايؾ هه  ويظيلقيهه   ههل  قههكاي وو فههع ن ئقهه    اهه   اااؾجلههويقههؾ ض ااايؾ هه  ا  ا هه دي  ههل اا

ل يكن اال قث ان خل رات اااةؾ ع ااخكن اثقكاي ينةهؽ  هل ا جهكا ات اا هثةل  وااالزاه  ( 2 ااقكاي
سل س  ااايؾ   ا  ا  دي  ل ااقكاي، اخكوج اايث   و   اؽ اشكث  ر لله   إلنج حو    كار ةج ال 

ا  ا هه د واد ود هه  ااخلهه رات ااة ههاقيثل  اال ا هه د ااقكا ههل اههؽ ج نههن، واههؽ ج نههن اخههك جههذب 
 م إلضه    م إلناه جا سا ة رات وييؾ   ااق ن ة ا نا جل  اثيث ،  فال  نؽ ااايؾ   اايلكثل ااةاقث  

                                                           

 .239نيا  قةا  وسياث ، ا  ر سي  ذاكه، ص   -1
 .241-240نياك دمحم، سياث  ني  اازىكة، ااة  ر اا  ا ،ص ل ص  -2
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 نههه ة ااقظههه ال اا هههي نل واازرانهههل وااهههذي  قههه  قجهههك ااسههه س  هههل يدقاههه  ااايةلههه  ااههه  يؾسهههل   
 ا  ا  د   اثيث  ويشجل  ااايؾ   ا  ا  دي.

 تقييم عالقة العراق مع السؤسدات السالية الدولية -رابعًا:

( واضهظكار ااقهكاي ااه  ااثجهؾ  2003مق  ا ق اث ااال جكت  ل اا  ق  ااقكايله  نه     
ااة الههه  اا والههه  ااةاقههه دة ااطهههكاف اة ههه ن يو  هههل قهههع اشهههكث  ااة يؾنلههه  ااقكايلههه  اهههؽ اثةؤس ههه ت 

ؾناؽ اههؽ ااقههكوض وان ا نههع خههال  يقهه  ؼ  ههكوض ال ههكة وحههلل  قاههث يههكن اال قههث ان اههال اايهه
 ع إ  اني  اؼ ينؽ قال  قةلقل وطؾ ع ااة ن ىذا اؽ ج نن.قال  اؤ 

لقهه  اههؽ  يههع ااةؤس هه ت ااة الهه  اا والهه  واههؽ ج نههن  خههك يههكن اال قههث ان اا ل سهه ت ااةا 
 حههي وي اايقهه  وااييههػ ااهه واااؽ( اههؼ ينههؽ اؾ قهه  مقههض ا قلهه ن واههؼ يههيج  وحههف يي  ااقالجلهه   ههل 
مقههض ااهه و   سههلة  ااي الهه  و هه  ينههؾن ذات يههبثاك ا جهه ال اههؽ ج نههن واههؽ ج نههن  خههك  هه  ينههؾن 

  ا  ا هه د   واايلكههع ا  ا هه دي  ههل دواهه  اخههكن اةهه  ا ل سهه يي  اههؽ يههبثاك نثهه  وا هه  اايائهه  سههثيل
 اال قهث  كن يهض اايثه ان واييه  اارجياهاؽ اهذاػ اثيث  ااةظلق  ةلو ونثه  ااؾا ه  ااةجاةقهل نثه  مقه

ان سل سههه ت اا هههي وي  ههه   خفقهههع  هههل ااق يههه  اهههؽ اايثههه ان ااي الههه  و  سهههلة  ااقهههكاي،  هههل ضهههؾ  
واااهل يفهةيع اجهكا ات  اا هي وي  إرةه داتااةؤس  ت ووحف يي  ااةجدف  اهؽ ج نهن  اشكوطلو

  سهههل  وي هههييع يههه اسل يي   هههل اان اهههك اهههؽ ااةشههه  ع نثههه  اا هههقا  ا جاةههه نل وااةق ةهههل نثهههه  
ااظلقهههه ت اافقاههههكة ااةق واهههه  ااهههه خع ونثهههه  اا ههههقا  ا  ا هههه دي وا سههههاقكار اا ل سههههل، مداههههث ان 

  ااظياه  ااخ ضه  يبثاك ا ج ال نثه  اايثه ايق  اا وال ال ع م افكورة ينؾن ذسل س ت حي وي اا
سل سههه يي  ا حهههالقل  نثههه  ااهههكوؼ اهههؽ انيههه  ااةهههالذ ااهههذي يثجهههب االهههو ااههه و  ادهههع اازاههه ت ااة الههه  

 وا  ا  د  .

 -حالة العراق مع الرشدوق : -خامدًا:

خالح  ق   ااقكاي ل وق ا  ااشك د  ا قال طل  وققؾي اا دن ااخ ح  وا ئاة ن ااة اد  ل 
 وااةق االت ااا ر خل  ا  اا ي وي .وااة ادق ت ااةؤ ا  اث ي وي و 
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 1945/  برديدس 27تاريخ االنزسام في  -ال :او 

 حداب السهارد العامة  -ثانيًا:

 

 حساب المواد العامة

 

 SDRليونو

 

 الحصة %

 %100.00 1,663.80 الحصة           

 I.M.F)) 2,283.16 %137.23معذل خيارات في 

 %  17.43 % 289.95 مركس احتياطي الشريحة

 

 ندب التهزيع  -ثالثا :

SDR  مميهنSDR %  ندبة التهزيع 

 %100.00 1.134.50 صافي التخريص التراكسي    

 %0.12 1.23 االرصدة

 السذتريات لمقروض      -:رابعا

 الحرة % SDRمميهن  مذتريات لمقروض 

 54.65 909.80 ترتيبات االستعداد 
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 الساليةاحداث االلتزامات  -خامدا  :

 الترتيبات  -9

 السبمغ السدحهب السبمغ السعتسد تاريخ االنتياء بداية تاريخ الترتيب الشهع

 1.494.20 3,831.00 2019يةؾز/6 2016يةؾز/ 7 ا ساق اد ا و 

32 2010ةل ط/2 ا ساق اد اا  نل  ةل ط /  2013 2,376.80 1069.56 

 0.00 475.36 2009اذار/18 2009/-19ت  ا ساق اد اا  اث

 القروض  -10

 الشهع

 الترتيب

 بداية تاريخ

 

تاريخ 
 االنتياء

 السبمغ السعتسد

 

 السبمغ السدحهب

 

 دارة التسهياااااااااااااااااااالإ
 (RFIالدريع )

 891.30 891.30 2015اب/ 3 2015تسهز/  30

 

والساادفهعات الستهقعااة ) بشاااء عمااى اسااتخدام الحااالي لمسااهارد  الستاارخرةااللتزامااات  -سادسااا :
 (  SDRوالسستمكات الحالية 

 االستعداد القادم  -11

 2025 2024 2023 2022 2021 االستعداد القادم 

 - - - 219.08 690.23 لرئيديا

 0.92 0.92 0.92 2.18 7.93 لفائدةا

 0.92 0.92 0.92 221.25 698.10 السجسهع
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   ييظي  ال درة اا و  ااة قث  م ا يؾن  : -:سابعا 

 ( :   ييظي  (MDRIال دة ااةاق دة ا طكاف اثاخفل  نؽ اا يؽ  -ثامشا :

 :    ييظي   (CCR)ال درة اقاؾا  اانؾارث          -تاسعا :

العالقة بين الدول السختارة في البحاث )البرازيال , مرار , ماىي اوجو  التذابو  في  -سادسًا:
 العراق (

 البرازيل  -1

ياجث  اهؽ وااذي  ساقكار ا ا  دي  ااااؾحع اا  ق ا   اايكاز ع ايذ ققن ا ضل   اساظ نع 
اؼ يابثك اا اسل ت إذ خال  انخف ض اق  ت ااايغلؼ ويقكاز  اق  ت اايةؾ ا  ا  دي ااةكيف  

( ااال ا نع اي  اان اك اؽ ا ثه ر اا هثيل  2008ن      اثكىؽ ااقق ري ( اازا  ااة ال  ااق اةل  
ن اايكاز هههع  هه  يةكيههع اههؽ ااا هه ص اا هه ا ت ا  ا ههه د    يايههاؽ و نثهه  ااق يهه  اههؽ اايثهه ان 

اياههك اههؽ ااقةههالت ااجييلهه   واقالهه طلااخ رجلهه  وبههذاػ اههؽ خههال  يةاقيهه  م ههقك حههكف اههكن 
ااييػ  يقةع  ل ةا  ميدارة جا ة وانخف ض  ل ن ل  اا يؽ إا  ااي يج ااقؾال اإلجة ال ل اذاػ يا

ااةكاههزي ادههع اشههه  ع ااافههخؼ واههؽ خهههال  اههؾجز ااخثفلهه ت اا ل سهههل  ا  ا هه د   اااههل يييايههه  
  نؾضهه  ( ااييههل سل سهه ت ااا ههيل1980-1950اههؽ    ةهه ةيلقايهه  ىههل ااهه و  قاههث يةاههزت ااوا

اههذاػ  قهه  ا  ا هه د اايكاز ثههل اههؽ   ههؾن ا  ا هه دات و سههكني  نةههؾا  اههاؽ ااهه و    نههؽ ا سههااكاد ل
واؽ ن قل  ااا يل   ينو   ي  م اةكيل  اا  مق  ن اةل   ضةؽ ا  ا  د  ت ااثايكاال  ل مق  ان 

( لاههؽ نغهه   دااهه يؾري  دخههع اايكاز ههع  ههل قههكوب داخثلهه  1975-1930خههال  ااةهه ة    اناق اههو 
  م اة يؾنل  ااخ رجل  إا  نغ     ئؼ نث  ااادكر وا نه ا ج ااثايكااهل اةه  سه ىةع وخ رجل   ثقثاي

 . (1985-2008ىل ااخكن  ل ي  ن  اازاه ت ا  ا ه د   ااق اةله  ل وذاهػ خهال  ااةه ة   
وسكن ن ا  يراكت ااوض ال  ل اناخه ب رئهل   اثيكاز هع وىهؾ اهؽ ا ةهاكا ااؽ   اهؾ  دا سهاثف  ( 

اثقيههه  ا  ا ههه دي اايكاز ثهههل اهههؽ خهههال  يظياههه  سل سههه ت ييةؾ ههه   كةههه  ازدىههه را  قاههه ة ةهههي ت إذ 
اؾاسهههظ  إنههه دة اااةؾ هههع ااههه وال   ا ههه د اايكاز هههع ل وذاهههػ نهههؽ طك ههه  يههه سلؼ ااا هههيلالت ااة الههه  
واسا ة ر   اياكة اكج   ا نة   وىذا ا   شةع يق  ؼ  كوض وي يلالت اينله  مفؾائه  ايخففه  ل 
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%( اهههؽ 33ااجةلههه  م سههها ي   ااظلقههه ت اافقاهههكة واااهههل  ية هههع ن هههل     مةق اهههع  هههكض رسهههؾ  نثههه 
( اثاهههؾن اهههؾاطؽ واهههؽ خهههال  سل سهههاو  قههه  نجههه   هههل جهههذب 11ااةجاةههه  اايكاز ثهههل  ي قهههؾاال   

ااةيهه جك ؽ إاههه  ااكجهههؾال إاههه   وطههه نيؼ م إلضهه    إاههه  جثهههن رؤوس اااهههؾا  ا سههها ة ر   مةلةههه    
 ( .2011  اسا ة ر    ل سي    ( اثل ر دو ر ية ثع مةش ر   اخاثف 200

نثههه  اا هههقا  ا  ا ههه دي  ههه  يييهههع اايكاز هههع سل سههه ت ا نفاههه ح ا  ا ههه دي وخ ؾحههه  سل سههه ت 
و ه  يقثلةه ت اا هي وي وااييهػ ااه واااؽ ل نثه  اا ؾي وااادهكر ا  ا ه دي ااظياه  ااخ خ ه  

  د اانثل مة اؾن  مبس مو  نذاك.وىذا او دور  ل ر   واااق   ا  ا 

 مرر  -2
يق  ا ك اؽ اايث ان ااال يا ؼ م   ا  دات ااةايؾن   ل ايظق  ااشكي ااوسط        

ني  ياةاز مةد ود   اؾاردى   ات اا خع ااةاؾسطل م إلض    إا  وي ي  اؽ اايث ان ذ
ن ا  ا  د ااة كي ايذ  وات ااةق نل  واؽ ااج يك م اذاك وخ ؾح    ل اج   اايفط واا ك 

اثخ رج     اا  نل  ا ن ا ا  د  وال  وخف  ايفؾذ اايث ان ااة اقةكة وا ن  ي مق اادكب ااق اةل 
سؾا  ةلة  ياقث  مة اؾردايو اؽ اا ث  ا سايال ل  وااة اثزا ت اإلنا ج    م  درايو وااال 

 و ال   ا  ا نع يقا ك نث  مقض ااةؾاد ااوال  .
   اا لقايل ت ا ا  دا  اخظظ   مشكع و   ا ن ا  ا  د ااة كي ايذ ااخة ايل ت  يع ا ا   

( طلقع اا وا  إجكا ات ااابالؼ ااال  1959اكازي و  لظك نثلو ااقظ ال ااق   و ل ن     
( ااا  ت اكقث  ا ا  د  1967ةةثع اف حع ااقظ ن ت ا  ا  د ااة كي ل  ا   ل ن     

ا  ا  د  ة ةىذه اا( ل وااال ن ن  خال  1973اادكب وبق ى  يثاي  قكب   اؾبك ن      
ا  ا  دي  ا نفا ح( اناة ت اا وا  سل س  1974ااة كي اؽ اشكث  اااةؾ عل و ل ن     
ن يدغ  إ  ل وىذا ااشل  ااذي جقع اؽ ا ك  ل ايا   اا لقايل ت اؽ ااقكن ااةي ك 

اؽ م اةز   اؽ ااة  ن ات ااخ رجل  ل وي    ا سا ة رات ااجييل  ويدؾ الت ااق اثاؽ ااة ك 
  ل ااخ رج .
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ا ن ا  ا  د ااة كي اكىق   م ا يؾن ااخ رجل  وااسل   ااة ال  ونجز ااةؾازن  ااق ا  اث وا   ل و 
( ااا  ت اكقث  ج ي ة  نثيع اي  ا ك م اقؾدة إا  اااخظلط ا  ا  دي  1982 ا   ل ن     

  ا سا ة ر ونث  مةل دة اادكؾا  ا  اؾاحث  اا اك  ل سل س  ا نفا ح ا  ا  دي ويشجل
وكار ااق ي  اؽ نغاكايي  اؽ اا و  ااي ال  و واؽ ااج يك م اذاك إن ا ك    يييع اان اك اؽ 
اا ل س ت ا  ا  د   ااق ا  اةق اج  اش  ثي   ل واؽ ضةؽ ىذه ااةش  ع   اازا  ا  ا  د   

 كي اؽ اريف ال   ااال ةي يي  ا ك  ل ني    اا ة نايل ت وااال ن ن   اي  ا  ا  د ااة
اق  ت ااافخؼ ويزاي  نجز ااةازان اااج ري ويف  ؼ  ث ر ااة يؾنل  وا  اسايز ع ا ك اؽ 
إيكادات  اؽ ااقةالت ااجييل  واريف ال  ل نجز ااةؾازن  ااق ا  وانخف ض ويكاج  اق  ت نةؾ 
الح ااي يج ااةدثل اإلجة ال ل وانل ياخثص ا ك اؽ يثػ اازا   ق  يييع اكن اج اإلح

ا  ا  دي قاث ياؼ إ كار اكن اج ااا ياع ا  ا  دي ا  حي وي اايق  اا وال  ل    ر سي    
( قاث يي ف ىذا اايكن اج اة  يؼ ذاكه ويؾضلدو  ل ااف ع ااو  إا  اساق دة اااؾازن  1991

وا ساقكار ا  ا  دي  ل ااجع ااق اك وذاػ اؽ خال  يظيا  إجكا ات اإلحالح ااة ال 
 ل اا ي  نف ي   ك ااقظ ال اايق ي واذاػ إحالح سل س   سق ر اا كف و  ف   يييع ويظؾ 

اكن اج ااانال  اايلكثل اؽ قز كان ا  ااييػ اا وال ل وااي ف ىؾ ر   اايةؾ ا  ا  دي  ل 
ااظؾ ع ويدك ك ا  ا  د ااقؾي وييشلط دور ااخ خ   ودنؼ ويظؾ ك و  ااجع ااةاؾسط 

ةاظثل ت اع نث  اي   يلكع ا ا  دي   اجان ج وااقة ة اإلناااقظ ال ااخ ص اي ف ز  د
 ا ن ا ج ا  ا  دي ااة كي  ل إط ر ا  ا  د ااق اةل .

 العراق  -3

 ل يةؾ ع اايش ط ت    ا ا  د ر قل ( ا  ا  د ااقكا ل نالج  اناة ده نث  اؾرد واق  يؾاجو
ايي  خةؾ   ل اااق   ا  ا  دي ن نثلو ن ة  اؾر وىذا ا  يكيمقض اااد   ت ا  ا  د   

ونثلو   ا  اؽ اايغك سااكادات  ل يثيل  ااظثن ااةدثل لويكاج   ل اا قل اثد ؾ  نث  ا 
ا ل س  ااايؾ   ا  ا  دي وااال يق  اؽ اا ل س ت ا  ا  د   ااال يدق  ااايةل  ا  ا  د   

 وىذه ل   ويفقاع سل س  ااايؾ  وااال يؤدي اا  يذااع يثػ اااد   ت ااال يدؾ  دون ا ساخ ا
 م ايث ان ةسؾ اُ اااد   ت وااةش  ع ااال يقك ع نةثل  اايةؾ وااايةل  ويقا  يؾازنو واؾا ياو اثاظؾر 
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  ااقكاي وااةجاة  ااقكا ل ا خكن ااال يؾازنو اؽ قاث ااةؾارد ااظيللل  واالشك  ، وانل   اقا
نثلو يشخلص اق يي  اااد   ت ااةايؾن  وااةاشلل  واؽ ااؽ إذ  ل ااييؾض ا ا  د     ة ثثوي

(  ل ااا  ي اةؾاجي  ااايغلة ت 2014يثػ اااد   ت ا زا  ااال واجيي  ااقكاي ن    
 .ا رى ال  

واا  نل   زا  اايفط قاث  دت ىذه ا زا ت  ل عع ن   ا ساقكار ااايل واا ل سل اا  يكاج  
سايالك وخ ؾح    يكاج  ا سا ة ر  ل ااقظ ال ااخ ص ، اق  ت ا سا ة ر ويكاج  ا 

اال ا  د ااقكا ل  م إلض    اا  يقثلص ا نف ي اادكؾال نث  ا    ااةش ر   اادكؾال  وااك لل 
وا ننش ف ا  ا  دي اثق اؼ ااخ رجل، وانخف ض ن ل  ا  ىة  ينؾ ؽ ر س ااة   اا  اع، 

ةؾي ااة ك ل نث  ااكوؼ اؽ ا    ا حالق ت اض  اا  ذاػ اد ود   ويكاج  اا ور اااي
ثي يج ااةدثل ا ن اايق ي ااةةيؾح اا  ثة ال  مداث اؼ يشكع ن ل  ا ئاةا نؼ ااةالئؼ اااايلكثل  و 

  ف   اؽ اااد   ت وااةش  ع ااال يؾاجو ا  ا  د ااقكا ل  ل ل ( % 5.9 ا جة ال سؾن 
إا   ي ااق   اج نن اايفق ت اااشراثل  ااال وحثع يدقا  ااايؾال ا  ا  دي ن   يؾازن ايل  ا نف

%( اؽ اجة ال اايفق ت ااق ا ، اا  اااد ي ا خك  كةؽ  ل ضق  ااةؤس  ت 63.7ن ل   
وااقةع ااةؤس ل اخظط اك  د  ااف  د اااك ااذي  دن اا  يكاج   ل ضلط ااا ك  ت 

   نؽ اقو وضق  ا نغة  ااة كةل  ونجزى واا  ادو  ا خاليل  وا دار   ااخ ح  م اف  د
    ل قؾزة ا ا  ك وا اازا ، مبدوات اااظيا  اا دل  اةي  نةثل ت و اع ا اؾا  ااة اشك 

ا  ضق  اايائ  اا ل سل  ون   اااؾازن وا ساقكار  ل اايائ  اا ل سل   ل إااف س يؽ، وذاػ يكج  
ا  اااؽ اا اخثل اثييل  اا ل سل  اة   دن اا  ااقكاي م ين اااق د  ل اا ل س ت اادزبل  وانق 

انق ا  وضق  اايي  ا  ا  د   اال ا  د ااقكا ل م إلض    اا  اااد   ت ااخ رجل  ااةاة ث  
م اة يؾنل  اع يثػ ااةش  ع  دت اا  يقؾ ض ااايؾ   ا  ا  دي  ل ااقكاي وو فع ن ئق    ا   

يكن اال قث ان خل رات اااةؾ ع ااخكن اثقكاي  وقكايل ااايؾ   ويظيلقي   ل اا اااؾجاي ت ا ل س 
و    كار ةج ال إلنج ح سل س  ااايؾ   ا  ا  دي  نث   ينةؽ  ل ا جكا ات اا ثةل  وااالزا 

 ل ااقكاي، اخكوج اايث   و   اؽ اشكث  ر لل  ا  ا  د واد ود   ااخل رات ااة اقيثل  اال ا  د 
جذب ا سا ة رات وييؾ   ااق ن ة ا نا جل  اثيث ،  فال  نؽ  ااقكا ل اؽ ج نن، واؽ ج نن اخك
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ااايؾ   اايلكثل ااةاقث  م إلنا ج م إلض    اا  يؾسل    ن ة ااقظ ال اا ي نل واازرانل وااذي 
  ق  قجك ااس س  ل يدقا  ااايةل  ا  ا  د   اثيث  ويشجل  ااايؾ   ا  ا  دي.

 (33جدول)

 (2009 ا2003 تجاه الدوالر األمريكي لمفترة )أسعار صرف الديشار العراقي 

 المؤشرات

 

 السنوات

 سعر الصرف

 دينار / دوالر م

(1 ) 

 معذل النمو

 السنوي %

(2 ) 

سعر الصرف 

 الموازي

معذل النمو 

 السنوي %

3002 6321 - 6216 - 

3002 6242 32.34- 1453 1..1 

3004 6213 6.60 1472 1.3 

3001 621. 0.62- 1476 0.2 

300. 6344 62.24- 1266 14.2- 

3002 6632 2.32- 1203 5.0- 

3003 66.0 6.32- 1182 1.7- 

3060 66.0 0.00 1185 0.3 

3066 66.0 0.00 1196 0.9 

3063 6611 0.22- 1233 3.1 

3062 6611 0.00 1232 0.1- 

3062 6622 6.23 1214 1.5- 

3064 6630 0.6. 1247 2.7 

3061 6630 0.00 1275 2.2 

306. 6630 0.00 1258 1.3- 

3062 6303 6.10 1209 3.9- 

3063 6631 6.02-   

ااييههػ ااةكاههزي ااقكا ههل، ااة يك هه  ااقةهه  اإلق هه   واامدهه ث، ااةجهه ال  اإلق هه ئل    -: لسراادرا
 اا يؾ   ا يؾات اافك  .
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 الفرل خالصة 

ااايةل   وااال و فع دون يدقا يؾاجو ااقكاي اان اك اؽ اااد   ت وااةش  ع ا  ا  د   
ااكوؼ اؽ اااالك ااقكاي ان اك اؽ ااة  در ااظيللل  واازراسل  نث  ا  ا  د    ل ااقكاي 

اؽ ا ا  د ااقكاي ذو طيلق  ونؾائ  اايفط إ  إنو ا اقك إا  ااايؾ   ا  ا  دي وىذا ا  جقع 
  ااق ا  ىذا اؽ يغؾا  ااةؾازن ق د     ا ا  د ر قل ( وىذا ااخاك  دن ا وره إا  إرب ك ا

 ا   اشكث  قةلةل  يلكثل   ويق  سث ث  اادكوب ااال اك اي  اايث  جقثاخك  ج نن ل اؽ ج نن 
ييغك إا  يكاج  ااي يج إذ ( 2003اؽ خال  يف  ؼ ااة يؾنل  اخ رجل  خ ؾح   مق  ن     

( مق  إن سجع اق   نةؾ ا  ا  د ااقكا ل اق   س ان 2003ااةدثل اإلجة ال مق  ن     
( % واؽ خال  اؤةك ا ننش ف اااج ري اثقكاي  ق  سجع ىذا  22.36-اثرع ن ياو   

               ( م ين ج ئد  2019يكاجقع ن ياو ن        ( % 58.65  ( 2003ااةؤةك مق  ن     
 ( 19  اؾ ا  

ىي ك نجز   نق  يياؽ  ونث  ا  يي و  ( %  ا  اؽ ن قل  ااةؾازن  ا يد د  29.24وبث    
( وا اش ف ا  در ج ي ة وج ئد  2009م ين مقض اااقثل ت سييي   زا  ااكىؽ ااقق ري ن     

           ( اثرع 2014نالق   نث  يلة   اخ ا  اا يؽ  ل ااقكاي ن      ؾرون  اؽ ن قل   خكن 
نالق  اؽ خال  ااقال ت ( 0.553( اثرع   2019( اثل ر دو ر ل و  ع يلة  ن     2.023  

ن ااق رة نث  اا     ل ااة اؾن ااةظثؾب واا اؾا  اق   يج وزىة   اؽ  يع اا ي وي  ةااةقكر 
يا ؼ  مبنو حالق تا   ق  ااقكاي اؽ ن قل  ييفاذ اإلااد  ااة ةؾح مو  ل جةل  ااقال ت ل و خاك 

  ا ساقكار اا ل سل نفالت ااايل ون اافقثل اسل ب اقكو و ااة ثو م  مفق  اااظيا  
 ( .2003خ ؾح   مق  ن     
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 االستنتاجات :

الشامية السقتخضة خخجت الخسالة بسجسؾعة مؽ االستشتاجات والتؾصيات التي تخص الجول 
 -ي :والعخاق وكسا يأت

 -: المقترضةالنامية االستنتاجات المتعلقة بالدول 1-

القخوض الخسسية الستعجدة األطخاف عمى تختمف القخوض مؽ حيث طبيعتيا و تشقدؼ  -: أوالا 
 الشؾع الثاني يتدؼ  والقخوض الخاصة والتجارية , والشؾع األول يتدؼ بالذخوط الديمة في حيؽ

عمى ىحا األساس ليذ كل دولة , و جمة التدجيج يتدؼ بذخوطو الرعبة مؽ ناحية خجمة الجيؽ وخ
 .يسكؽ اإلعتساد عمى األخيخة 

يقجم البشػ الجولي ومجسؾعتو القخوض واإلعتسادات السقجمة بحدب السشاطق واألقاليؼ ,  -ثانياا :
وتتخكد في السشاطق التي تزؼ الجول الشامية بسا يشدجؼ مع السذاريع التشسؾية التي تيجف إلى 

 . وتتخكد مجاالت التشسية في قارتي آسيا وأفخيقيا  قخ في الجول السدتفيجة مشياالحج مؽ الف

إطارًا  والبشػ الجولي  وضع كل مؽ السجمديؽ التشفيحييؽ لكل مؽ صشجوق الشقج الجولي -ثالثاا :
لقياس مؤشخات  عبء السجيؾنية لمجول السقتخضة وعمى ثالث عتبات ) الفقيخة , الستؾسظة , 
الخظيخة ( وقج بمغت مجيؾنية الجول الشامية الحجود الخظيخة في بعض الدشؾات وبذكل خاص في 

 .  نتيجة تجني مؤشخات االقتراد الكمي مثل إنخفاض الشاتج السحمي اإلجسالي  مؤشخات الديؾلة

سجل صافي التحؾيالت السالية لمجيؾن القائسة معجالت سالبة في الشرف الثاني مؽ  -رابعاا:
العقج األول مؽ القخن الحالي ويظمق عمى ىحه الغاىخة بالتحؾيالت العكدية , أي إن الجول 

 السجيشة تسؾل الجول الجائشة وىي عكذ الحالة السظمؾبة مؽ المجؾء إلى القخوض الخارجية .

بعض مؽ ة حدب مجسؾعة الجول الشامية , فنغخًا الختالف اعباء القخوض الخارجي -ساا:خام
دوليا يظمق عمييا الجول الشامية الفقيخة مسا جعل الجول الغشية تقجم مبادرات دولية لمحج مؽ اعباء 

 القخوض الخارجية .



 االستنتاجات والتوصيات 

 
 
 
 481 

لخارجية قجمت مجسؾعة العذخيؽ مبادرة دولية لتأجيل سجاد خجمة الجيؾن ا -سادساا :
 ا .الشامية في عل تفذي جائحة كؾرون (COVED-19) في عام ) 2020لمجول

  -:يالعراقباالقتصاد الستنتاجات المتعلقة ا -2
يعتسج عمى اإليخادات الشفظية والتي تذكل حؾالي )  اً ريعي اً يعتبخ االقتراد العخاقي اقتراد  -أوال:
عميو اقتراد أحادي الجانب ويفتقخ إلى التشؾيع , وىحا الؾاقع يظمق ( % مؽ اإليخادات العامة 90

 االقترادي .
يعاني االقتراد العخاقي مؽ ضعف في البشى التحتية و البشى االرتكازية والتي تجعل مشو  -ثانياا:

 عخضة لمرجمات الجاخمية والخارجية . اً ضعيف اً اقتراد
عانى االقتراد العخاقي مجسؾعة مؽ السذاكل مشيا مذاكل اقترادية واجتساعية وعخقية مشح  -ثالثاا:

 .  انعكدت عمى فذل الخظط االقترادية التشسؾية  حخوب وعقؾبات دوليةو ( 1980عام ) 
أسعار الشفط الخام في تعخض االقتراد العخاقي إلى صجمات مددوجة وىي انخفاض  -رابعاا:

وسيظخة بعض السشغسات اإلرىابية عمى بعض السحافغات األمخ الحي زاد مؽ  األسؾاق العالسية
 اإلنفاق العدكخي لظخد ىحه السشغسات .

القظاع الحكؾمي في إدارة مفاصل الجولة وقظاعاتيا يعتسج االقتراد العخاقي عمى  -خامساا:
مع ضعف كبيخ لجى القظاع الخاص , مع استذخاء الفداد اإلداري والسالي في االقترادية 

 مفاصمو. 
ضعف اإلصالحات االقترادية في العخاق مؽ ناحية التشفيح بدبب عجم االستقخار األمشي  -سادساا:

العسمية الدياسية بيؽ أركان  , نتيجة اختالف الخؤوس (2003في العخاق وخرؾصًا بعج عام ) 
 ( . 2003الججيجة في العخاق بعج عام ) الدياسية 

عجم نجاح االقتراد العخاقي في إحجاث التشؾيع االقترادي , وىحا ما نجؼ عشو إرباك  -سابعاا:
 العتساد اإليخادات الشفظية فقط في تسؾيل السؾازنة االتحادية . السؾازنة العامة نغخًا 
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  -المتعلقة بالدول النامية المقترضة: التوصيات-1
 

الجشؾب ( لتؾفيخ أسؾاق  -إحياء صيغ التعاون االقترادي والسالي بيؽ دول )الجشؾب  -: أوالا 
 الستيعاب  مشتجات الجول الشامية والشاشئة .

إيجاد بجائل تسؾيمية ذات شخوط سيمة في مقجمتيا إنذاء صشاديق تسؾيمية رأسساليا مؽ  -ثانياا:
 الجول الشامية .

 الشامية ( . –األجشبية السباشخة  بيؽ الجول ) الشاميو  تذجيع االستثسارات -ثالثاا:
يا إلى الجول متدييل تحؾيالت العسالة مؽ الجول السزيفة ليا وتقميل تكاليف تحؾي -رابعاا:

 السرجرة ليا وبذكل خاص لمجول الشامية كثيفة العسالة .
في طبيعة  التغيخات الجحريةإصالح األنغسة االقترادية لمجول الشامية بسا يشدجؼ مع  -:خامساا 

 في العقج األخيخ في القخن السشرخم . لسيالشغام االقترادي العا
االستخجام األمثل لمقخوض الخارجية في السجاالت والقظاعات االقترادية السخبحة  -سادساا:

بسا يتزسؽ اإلمكانية لتدجيج خجمة ىحه الجيؾن ويتؼ ذلػ مؽ خالل دراسات الججوى االقترادية 
 ويخافق ذلػ الحج مؽ الفداد الدياسي مؽ قبل الدمظات الحكؾمية ., 
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  -التوصيات المتعلقة باالقتصاد العراقي :-2
 

تشؾيع مرادر الجخل القؾمي لمعخاق مؽ خالل التشؾيع االقترادي الحي إلى العسل الجاد  -: أوالا 
نجحت في ىحه العجيج مؽ الجول الشاشئة والشامية وحتى دول العيشة مثل مرخ إذ ال يسكؽ االستقخار 

( مؽ  99%عمى القظاع اإلستخخاجي مؽ الشفط الخام بشدبة مداىسة ترل إلى أكثخ مؽ ) 
 اإليخادات العامة لمحكؾمة .

مؽ الزخوري ججًا مداىسة القظاع الخاص في إدارة االقتراد العخاقي مؽ خالل   -ثانياا :
مداىستو في وضع الخظط االقترادية لمحكؾمة وفتح السجال إلى رأس السال الخاص لذخاكتو في 

 في السذاريع الدياسية بجاًل مؽ االقتخاض الخارجي .
التي ال ة مشعًا إلى تفاقؼ مؤشخات السجيؾنية الخارجية الحج مؽ القخوض الخارجية والجاخمي -ثالثاا :

تدال في حجودىا الظبيعية والستؾسظة , فالؾاقع إن االقتراد العخاقي يتأثخ كثيخًا في الرجمات 
 الخارجية الستعمقة بانخفاض أسعار الشفط الخام في األسؾاق العالسية .

بالحج مؽ استذخاء الفداد السالي واإلداري الحي أىجر كثيخًا فخص تفعيل القؾانيؽ الخاصة  -رابعاا :
( مميار دوالر  300-400تؾفيخ السؾارد السالية الحاتية لمحكؾمة وىي مبالغ يقجرىا البعض ما بيؽ ) 

. 

تقميص الؾعائف في القظاع العام بعج تشذيط القظاع الخاص الحي مؽ السفتخض ان  -خامساا :
 مة الذيادات الجامعية .يستص الخخيجيؽ مؽ حس

زيادة ندبة التخريرات السالية االستثسارية في تؾفيخ فخص العسل وزيادة معجالت  -سادساا :
 الشسؾ في الشاتج السحمي اإلجسالي . 

وضع الدياسات التذجيعية الؾطشية الستقظاب رأس السال الؾطشي خارج العخاق والحي  -سابعاا :
بعض ر دوالر وقج بمغ ىحا الحجؼ نتيجة ىخوب تمػ األمؾال ( مميا 300يقجره البعض نحؾ )  

 الخؾف مؽ عجم االستقخار الدياسي وانعجام الخؤى الؾطشية لالستثسار .
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  -المصادر العربية :

 أوالً :القرآن الكريم 

 ثانياً: الكتب :

، داس إًٌّٙ اٌٍجٕبٟٔ ،ث١شٚد ، 1، غ إؽىب١ٌخ اٌز١ّٕخ فٟ اٌؼبٌُ اٌضبٌشاثشا١ُ٘ ِؾٛسة ، .1

2006. 

،  الزصبد اٌؼشاق فٟ دساعبد اعزئٕبف إٌٙٛض ٌزؼ٠ٛط اٌفشؿ اٌعبئؼخ أؽّذ ثش٠ٟٙ ػٍٟ ، .2

 .2006، داس األ٠بَ ٌٍطجبػخ ، األسدْ ، 1غ 

، داس اٌىزت اٌؼشاق ، 1، غ ٌىجشٜاٌزص١ٕغ ٚاٌزؾٛالد االلزصبد٠خ اأؽّذ ثش٠ٟٙ ػٍٟ ،  .3

2020. 

،رشعّخ عبثش ػصفٛسح ،  ، ػصش اٌج٠ٛ١ٕخ ِٓ ١ٌفٟ ؽزشاٚط إٌٝ فٛوٛاد٠ش وشص٠ًٚ .4

 .1985ثغذاد ، داس آفبق ػشث١خ ، 1غ

، رشعّخ ػذٔبْ ػجبط  صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ لٜٛ ػظّٝ فٟ اٌغبؽخ اٌؼب١ٌّخأسٔغذ فٌٛف ،  .5

 ( 2016بفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة ، ػٍٟ، ػبٌُ اٌّؼشفخ اٌّغٍظ اٌؼشثٟ ٌٍضم

، رطٛساد اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ اٌؼشث١خ ، دساعخ ربس٠خ١خ ،الزصبد٠خ رؾ١ٍ١ٍخ ثبعً اٌجغزبٟٔ  .6

 .2017، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، 1، غ ٌٍّذ١ٔٛ٠خ اٌؼشث١خ

 . 2009، داس اٌؾىّخ ٌٕذْ ، 2،غ  اٌجشٔبِظ ا١ٌٍجشاٌٟ ٌؼشاق اٌّغزمجًثبعً إٌم١ت ،  .7

، 1اٌّؤعغخ اٌغبِؼ١خ ٌٍذساعبد ٚإٌؾش ، غ ’ اٌؼاللبد االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخثغبَ اٌؾغبس ،  .8

 .2003ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، 

، غ  ِصش ٚصٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ،آ١ٌبد اٌزجؼ١خ فٟ اٌزطج١ك ،لع١ب فىش٠خعٛدح ػجذ اٌخبٌك ،  .9

 .2،1986، ن   1

 .1995، 202، ػبٌُ اٌّؼشفخ ، اٌى٠ٛذ اٌؼذد  فٟ ٔصف لشْ األُِ اٌّزؾذحؽغٓ ٔبفؼخ ،  .10

،ط 1، غ   ع١بعبد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ اٌّؼبصشح ، ِذخً رٕظ١ّٟ رؼبٍِٟ رؾ١ٍٍٟسػذ اٌصشْ ،  .11

 . 2001، داس اٌشظب ٌٍٕؾش ، دِؾك ، 2

، ع١بعبد اٌزضج١ذ االلزصبدٞ ٚاٌزى١١ف ا١ٌٙىٍٟ ٚأصش٘ب فٟ اٌزىبًِ عبٌُ رٛف١ك إٌغفٟ  .12

 .2002،ث١ذ اٌؾىّخ ، ثغذاد ، 1،غدٞ اٌؼشثٟ االلزصب

دراسة  صندوق النمد الدولً ،لضٌة اإلصالح  االلتصادي والمالً ،سمٌرة ابراهٌم اٌوب،  .13

 .2000،مركز السكندرٌة للكتاب ،سامً للطباعة ، االسكندرٌة مصر ،  1تحلٌلٌة تمٌٌمٌة ،ط

، دساعخ ِمبسٔخ ثبٌفىش اإلعالِٟ ،  اٌؼبِخِجبدئ ٚالزصبد٠بد اٌّب١ٌخ اٌغ١ذ ػط١خ ػجذ اٌٛاؽذ ، .14

 . 2000، داس إٌٙعخ اٌؼشث١خ ، اٌمب٘شح ، 1غ

، داس إٌٙعخ ٌٍطجبػخ 1،غ ِمذِخ فٟ االلزصبدصجؾٟ ربدسط لش٠صٗ ِٚؾّٛد ٠ٛٔظ ،  .15

 .1984ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، 

ؼشثٟ د ، اٌذاس ا1ٌ، غ اٌجشاص٠ً اٌمٛح اٌصبػذح فٟ أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خػبغف ِؼزّذ ٚآخشْٚ،  .16

 .2010ٌٍؼٍَٛ ٔبؽشْٚ ِٚشوض اٌغض٠شح ٌٍذساعبد ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ ، 
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، ِىزجخ اٌؾشٚق ػّبْ 1، غ االلزصبد٠بد إٌب١ِخ أصِبد ٚؽٍٛيػجذ اٌؾغ١ٓ ٚادٞ ػط١خ ،  .17

 .2001األسدْ ، 

،ِشوض دساعبد 2،غ  أثؼبد االٔذِبط اٌؼشثٟ ٚاؽزّبالد اٌّغزمجًػجذ اٌؾ١ّذ اإلثشا١ّٟ٘ ،  .18

 . 1981، ث١شٚد ،  اٌٛؽذح اٌؼشث١خ

،داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك ،  1" ، غ ، اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ  "ِذخً ؽذ٠شػجذ اٌىش٠ُ عبثش اٌؼ١غبٚٞ  .19

 .  2008ثغذاد ، 

، إٌغف األؽشف ،ِؤعغخ 1"،غ  اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ "ِذخً ؽذ٠شػجذ اٌىش٠ُ عبثش اٌؼ١غبٚٞ ،  .20

 .2018إٌجشاط ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 

،اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٔبؽشْٚ  االلزصبد اٌذٌٟٚ :اٌغ١بعبد ٚاٌزطج١كؽٕغبس ،ػجذ اٌىش٠ُ عبثش  .21

 .2018،ث١ٛد ، 1،غ 

، 1، غ (2003لشاءاد فٟ االلزصبد اٌؼشالٟ ِب ثؼذ ) ػجذ اٌىش٠ُ عبثش ؽٕغبس أي ػ١غٝ ،  .22

 . 2021داس إِٔخ ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ ، 

 .1999،ػّبْ ، 1ٌٍٕؾش ، غ،داس ِغذالٚٞ  اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚػشفبْ رمٟ اٌؾغٕٟ ،  .23

،داس اٌؾذاصخ ٌٍطجبػخ 1، غااللزصبد اٌغ١بعٟ ِذخً ٌٍذساعبد االلزصبد٠خ فزؼ هللا ٌٚؼٍٛ ،  .24

 . 1981ٚإٌؾش ، ث١شٚد ، 

 .2006،ػبٌُ اٌىزت اٌؾذ٠ش ،ػّبْ ، 1، غ اٌز١ّٕخ ٚاٌزخط١ػ االلزصبدٞف١ٍؼ ؽغٓ خٍف ،  .25

، داس 1، غ اٌذٌٟٚ ٚآصش٘ب ػٍٝ اٌذٚي إٌب١ِخ  ع١بعبد صٕذٚق إٌمذدمحم ػجذ هللا ؽب١٘ٓ دمحم ،  .26

 .2017األوبد١ّ٠ْٛ ، 

اإلصالػ االلزصبدٞ  ث١ٓ أٚ٘بَ ا١ٌٍجشا١ٌخ االلزصبد٠خ اٌغذ٠ذح ٚؽك اٌؾؼٛة ١ِٕش اٌؾّؼ ،  .27

 .2003، دِؾك عٛس٠ب ، داس اٌشظب ٌٍٕؾش ، 1، غ فٟ اٌؾ١بح

،داس 1، رشعّخ د.ِؾّٛد ؽغٓ ؽغٕٟ ،د.ؽبِذ ِؾّٛد ،غ  اٌز١ّٕخ االلزصبد٠خ١ِؾ١ً رٛداسٚ ،  .28

 .2009اٌّش٠خ ،اٌش٠بض، 

،رشعّخ  1، غ  ) ػٌّٛخ اٌفمش رأص١ش إصالؽبد صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ (١ِؾ١ً ؽٛعٛدسفغىٟ ،  .29

 .2001عؼفش ػٍٟ ؽغ١ٓ اٌغٛدأٟ ،ث١ذ اٌؾىّخ ، ثغذاد ، 

، داس ثٍم١ظ 1، غ  ذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ، اٌجؼذ اٌذٌٟٚ ٌٍٕظبَ إٌمذٞ ،ثشػب٠خ صٕٔؼّبْ اٌغؼ١ذٞ  .30

 .2011اٌغضائش ، 

، غ  ػٌّٛخ اٌّؤعغبد االلزصبد٠خ اٌذ١ٌٚخ ٚأصش٘ب ػٍٝ ِذ١ٔٛ٠خ اٌذٚي إٌب١ِخٔٛس اٌذ٠ٓ ؽبِذ ،  .31

 .  2016،ػّبْ ، 1

عن صندوق النمد الدولً والبنن نٌرى وودز ولالع العولمة ، ترجمة دمحم رشدي دمحم سالم ،"  .32

 .0282الماهرة ، المركز المومً للترجمة ،  1، ط " الدولً والممترضٌن

، إصشاء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ ، 1، غ االلزصبد اٌذٌٟٚ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١مبد٘غ١ش ػذٔبْ صوٟ أ١ِٓ ،  .33

 .2010األسدْ ، 
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 مجالت وتقارير -ثالثاً :

، داس اٌٛفبء ع١بعبد ِؤعغبد إٌمذ اٌذٌٟٚ ٚاٌزؼ١ٍُ ) دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ (اثشا١ُ٘ ِشػٟ اٌؼز١ك ،   -1

 .2006ٌذ١ٔب اٌطجبػخ ٚإٌؾش ، االعىٕذس٠خ ، ِصش 

( 13" مجلة الدراسات اإلستراتٌجٌة ،العدد ) سٌاسات اإلصالح االلتصاديإبراهٌم مسلم " -2

 .2004،بغداد ، العراق ،

"،ِغٍخ أثؾبس          ِٛلف اٌغ٠ٛذ ِٓ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ فٟ أٚسثبأؽّذ صجشٞ ٚآخشْٚ  ،" -3

 .2010اٌجصشح )ٌٍؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ( ،

أؽّذ صذاَ عجزٟ ،اٌؼاللخ ث١ٓ االٔىؾبف اٌزغبسٞ ٚاٌؼاللخ اٌج١ٕ١خ فٟ دٚي ِغٍظ    اٌزؼبْٚ  -4

 .2008(،41اٌخ١ٍغٟ، ِغٍخ ثؾٛس الزصبد٠خ ػشث١خ عبِؼخ اٌجصشح ، اٌؼذد )

ٌّغزٕصش٠خ     ا  اٌغبِؼخبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ،اٌز٠ًّٛ اٌذٌٟٚ ٚرأص١شارٗ االلزصأؽّذ ػّش اٌشاٚٞ ،  -5

 .69،2020ِشوض اٌّغزٕصش٠خ ٌٍذساعبد اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ ،اٌؼذد  –

ِغٍخ دساعبد  دٚس االعزضّبس األعٕجٟ فٟ إػبدح ثٕبء االلزصبد اٌؼشالٟ ،اؽّذ ػّش اٌشاٚٞ ،  -6

 .2006( ١ٔغبْ ،4ػشال١خ ، اٌؼذد ) 

بال حدود  الصندوق والبنن الدولٌٌن فً دعم التصاد الدول "مهام مختلفة بٌن اسالم النجار ،"  -7

 .2020ٌناٌر ، 26،

ثؾش ِٕؾٛس  ،أعجبة ٔؾأح أصِخ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ ٌٍذٚي إٌب١ِخ أِبي لؾب٠ش٠خ ، -7

 ( ((3،ِغٍخألزصبد٠بد ؽّبي أفش٠م١ب ،اٌؼذد  

اٌّغٍظ االلزصبدٞ ٚاالعزّبػٟ رٕف١ز اٌؼٙذ اٌذٌٟٚ اٌخبؿ فٟ اٌؾمٛق  ،األُِ اٌّزؾذح  -9

االلزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ، اٌزمبس٠ش اٌذٚس٠خ اٌضب١ٔخ اٌّمذِخ ِٓ دٚي األغشاف ثّٛعت 

 .2008،ِٓ اٌؼٙذ اٌجشاص٠ٍٟ  17-16اٌّبدر١ٓ 

ٚاٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خ األُِ اٌّزؾذح ، رؼض٠ض ٚؽّب٠خ ع١ّغ ؽمٛق اإلٔغبْ ، اٌّذ١ٔخ  -10

 .2013ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ثّب فٟ رٌه اٌؾك فٟ اٌز١ّٕخ ،

تحلٌل سٌاسات التكٌٌف الهٌكلً فً بلدان عربٌة إٌمان عبد الكاظم جبار ،سحر عباس ، -11

بحث منشور ،  مجلة الغزي للعلوم االلتصادٌة واإلدارٌة ، مجلد مختارة )مصر المغرب ( 

 .2008عبِؼخ اٌىٛفخ ، وااللتصاد، كلٌة اإلدارة 2

، تحلٌل أثر السٌاسات المالٌة فً العراق على االستمرار باسم خمٌس عبٌد وفرٌد جواد كاظم  -80

( 75، مجلة العلوم االلتصادٌة ، بغداد ، العدد ) ( 2004-2003والنمو االلتصادي للمدة ) 

،2014. 

ٚاؽٕطٓ ،ِغّٛػخ اٌجٕه اٌذٌٟٚ  2005اٌجٕه اٌذٌٟٚ ،اٌزمش٠ش ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ ٌإلٔؾبء ٚاٌزؼ١ّش -13

2005. 

اٌجٕه اٌذٌٟٚ ،رمش٠ش اٌجٕه اٌذٌٟٚ ٌإلٔؾبء ٚاٌزؼ١ّش ، ٚاؽٕطٓ ،ِغّٛػخ اٌجٕه اٌذٌٟٚ   -14

،2020. 

اٌجٕه اٌّشوضٞ اٌؼشالٟ ، اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌإلؽصبء ٚاألثؾبس ، اٌزمش٠ش اإلؽصبئٟ اٌغٕٛٞ ،   -15

 عٕٛاد ِزفشلخ .
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المدٌرٌة العامة لإلحصاء واالبحاث ، المجامٌع االحصائٌة السنوٌة البنن المركزي العرالً ،  -85

 لسنوات متفرلة .

 البنن المركزي العرالً ، المدٌرٌة العامة لإلحصاء وألبحاث ، نشرات سنوٌة مختلفة -86

البنن المركزي العرالً ، لسم االستمرار النمدي والمالً، تمرٌر اإلنذار المبكر للمطاع   -87

 .2018المصرفً ،

 .2002ٌر التنمٌة اإلنسانٌة فً المنطمة العربٌة لعام تمر -88

رّى١ٓ اٌغىبْ اٌش٠ف١١ٓ اٌفمشاء ِٓ اٌزغٍت ػٍٝ اٌفمش ، ِؾبسوخ اٌصٕذٚق فٟ ِجبدسح د٠ْٛ  -20

ا ٌذٚسح اٌضبٌضخ ٚاٌضالصْٛ -اٌجٍذاْ اٌفم١شح اٌّضمٍخ ثبٌذ٠ْٛ ، رمش٠ش ِشؽٍٟ، ِغٍظ اٌّؾبفظ١ٓ 

 .2010ؽجبغ  /فجشا٠ش  18- 17سِٚب ،

األصِخ اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ اٌىجشٜ اٌمبدِخ ِمبسثخ الزصبد٠خ عٛاد وبظُ ػجذ ٔص١ف اٌجىشٞ ،  -21

 .2012،ثبثً ،ع١بع١خ

،ورلة عمل ممدمة إلى صندوق النمد الدولً وخصخصة االلتصاد العرالًجوستٌن اسكندر ، -00

 .2005المؤتمر العام فً مجال النفط ،

،اٌٛلبئغ ٚا٢فبق ، ِشوض اٌفشاد ٌٍز١ّٕخ اٌؼشاقاٌمطبع اٌصٕبػٟ فٟ ؽغ١ٓ د٠ىبْ دس٠ٚؼ ،   -23

 .2007ٚاٌذساعبد االعز١شار١غ١خ ،

ؽغ١ٓ ؽٕبٚح ِغ١ذ ،اإلخزالالد فٟ االلزصبد اٌؼشالٟ،ثؾش ِمذَ ٌّغٍخ اٌىٛد ٌٍؼٍَٛ  -24

 .1،2011، اٌّغٍذ 5االلزصبد٠خ ٚاإلداس٠خ ، اٌؼذد 

التجربة  ،( 2003االصالح االلتصادي فً العراق بعد عام )خالد روكان عواد ، -04

 .2015،مجلة جامعة األنبار كلٌة اإلدارة وااللتصاد ،والتحدٌات

متطلبات التنوٌع االلتصادي فً العراق فً ظل خالد روكان عواد ونزار ذٌاب عساف ،   -05

 .2015، مجلة كلٌة االدارة وااللتصاد جامعة االنبار ،فلسفة إدارة االلتصاد الحر

" ،مجلة دٌالى للبحوث  التصادٌة فً موضوع الخصخصةرؤٌة خالد طه عبد الكرٌم " -27

 .2010(، كلٌة اإلدارة وااللتصاد جامعة دٌالى ،بعموبة ،العراق 43اإلنسانٌة ،العدد )

 .1983، أثٛ ظجٟ ،85، اٌؼذداألصِخ إٌمذ٠خ اٌّؼبصشحخضػً ِٙذٞ اٌغبعُ ، آفبق الزصبد٠خ ،  -28

د العرالً ، ترجمة عبدالوهاب حمٌد رشٌد زٌد العلً، صندوق النمد الدولً ومستمبل االلتصا -08

 .11072،2005،مولع الحوار المتمدن ، العدد 

. ِغٍخ (ِؾىٍخ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ فٟ اٌذٚي إٌب١ِخ ) اٌٛالغ ٚا٢فبق  عبِٟ ؽ١ّذ اٌغ١ٍّٟ ، -30

 .2005اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ ، اٌؼذد اٌغبدط ػؾش ،

، ثؾش اٌجشاص٠ً ٚأؼىبعبرٙب اٌغ١بع١خ ٚااللزصبد٠خاالصِخ اٌغ١بع١خ فٟ عزبس ؽذ٘بْ اٌض١٘شٞ ، -31

اٌشاثغ اٌّغٍذ السن ٌٍفٍغفخ ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ،ِغٍخ  ِٕؾٛس ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ،عبِؼخ ٚاعػ ،

 . 2019ٚاٌؼؾش٠ٓ ،

تمٌٌم برامج االصالح االلتصادي فً العراق بعد التعدٌل للفترة  ،سعد حسن علً وآخرون  -20

 .2020الجامعة العرالً ، كلٌة االدارة وااللتصاد ،( ،مجلة 2003-2016من عام )
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صش اٌزغ١١ش ا١ٌٙىٍٟ فٟ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٌؼ١ٕخ ِخزبسح ِٓ عؼذ ِؾّٛد اٌىٛاص ،ع١ّش إثشا١ُ٘ ، أ -33

( ، 32( ، ِغٍذ ) 101، ِغٍخ ر١ّٕخ اٌشافذ٠ٓ ، اٌؼذد ) 2008)-(1985اٌذٚي إٌب١ِخ ٌٍّذح 

 . 2010عبِؼخ اٌّٛصً ،

، ِغٍخ اٌّغزمجً اٌؼشثٟ ، اإلٔفزبػ اٌزغبسٞ ٚأصشٖ فٟ اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ ٚإٌمذ٠خصبٌٟٚ ِشاد ، -23

 (417 )  ،2013  .   اٌؼذد

اٌمشٚض اٌخبسع١خ ِٚؾبوً اٌذٚي إٌب١ِخ اصائٙب ) اٌذٚي اٌؼشث١خ ؽبٌخ صجبػ ِغ١ذ اٌؼج١ذٞ ، -24

 .2004،(51،ِغٍخ اإلداسح ٚااللزصبد ،عبِؼخ اٌّغزٕصش٠خ ، اٌؼذد ) - دساع١خ

 .1999صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ، ٔؾشح صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ، ػذد خبؿ ، عجزّجش ،   -36

 صٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ ، اٌزمش٠ش االلزصبدٞ اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ ، أػذاد ِخزٍفخ .  -37

 صٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ ، اٌزمش٠ش االلزصبدٞ اٌؼشثٟ اٌّٛؽذ ،أػذاد ِخزٍفخ . -27

 8الطاهرة السٌد دمحم ،سٌاسات التكٌٌف االلتصادي المدعمة بالصندوق أو من خارجة ، ط   -39

(، مركز اإلمارت للدراسات والبحوث اإلستراتٌجٌة  ،أبو ضبً ، اإلمارات 67،العدد )

 .2002المتحدة العربٌة ،

ٌغ١بعٟ اٌّذ١ٔٛ٠خ اٌخبسع١خ ٌجؼط اٌذٚي اٌؼشث١خ ٚدٚس٘ب فٟ صٕغ اٌمشاس اغٗ ٠ٛٔظ ؽّبدٞ ، -32

 .2010،ِشوض اٌذساعبد اإلل١ّ١ٍخثؾش ِٕؾٛس فٟ  ،(2005-1985ٌٍّذح )

 .2015عاطف الفً مرزوق ،اشكالٌة التحول فً العراق ، مركز العراق للدراسات ، بغداد ، -38

ػجذ اٌؾ١ّذ لطٛػ ، اٌجشاص٠ً رغشثزٙب فٟ ِؾبسثخ اٌفمش ٚأُ٘ اٌذسٚط اٌّغزفبدح ،ِغٍخ اٌؼٍَٛ  -42

عط١ف ، اٌؼذد –ٚاٌؼٍَٛ اٌزغبس٠خ ، ثؾش ِٕؾٛس ،عبِؼخ فشؽبد ػجبط االلزصبد٠خ ٚاٌزغ١١ش 

(17، )2017. 

ػجذ اٌغفبس فبسٚق ، اٌذ٠ٓ اٌؼبَ اٌخبسعٟ ٚع١بعخ رؾ٠ٍٛٗ العزضّبساد أعٕج١خ ) دساعخ اٌؾبٌخ  -43

 .2017( ،17،،ِغٍخ الزصبد٠بد ؽّبي افش٠م١ب ، اٌؼذد )(اٌّصش٠خ

 .2018الكوٌت ، الهٌكلً ،مجلة الركن األخضر ، سٌاسة التثبٌت والتكٌٌفعبد المجٌد راشد ، -44

،ثؾش ِمذَ إٌٝ إٌذٚح االلزصبد٠خ اٌزٟ البِٙب اٌز١ّٕخ فٟ ظً اٌخصخصخػجذ اٌّغ١ذ ٔبِك ،   -45

 .١ٔ1998غبْ، أثٛ ظجٟ،18-16صٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ ٌٍّذح ،

عبٌر دمحم جاسم وسهٌلة عبد الزهرة ، التوٌع االلتصادي فً العراق والتحدٌات الراهنة ، مجلة  -35

 .2019( ، 57كلٌة  بغداد للعلوم االلتصادٌة الجامعة ،العدد ) 

ِٛلف اٌؼم١ذح اإلعال١ِخ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌّؤعغبد اٌّب١ٌخ غ١ش ػضّبْ أؽّذ أثشا١ُ٘ ،   -47

ثؾش ِمذَ إٌٝ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ ، عبِؼخ اٌفٍٛعخ  ّٛرعبً(اٌؾشػ١خ ) صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٔ

 .26،2020،اٌؼذد

ا١ٌٙبوً االلزصبد٠خ أ١ّ٘خ ثبٌغخ فٟ فُٙ ٚالغ إٌؾبغ االلزصبدٞ ػٍٟ إعّبػ١ً اٌغبف ، -48

 .١ٔٛ٠2012ٛ /ؽض٠شاْ 13،ٚارغب٘برٗ ألٞ ثٍذ 

 

عٍغٍخ ثؾٛس ،اٌؼشث١خع١بعخ ٚإداسح اٌذ٠ٓ اٌؼبَ فٟ اٌجٍذاْ ػٍٟ رٛف١ك اٌصبدق ٚآخشْٚ ، -38

 .1998،ِبسط ؽشوخ أثٛ ظجٟ  ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ،،31–28ِٕٚبلؾبد ، اٌؼذد اٌشاثغ ِٓ 



 المصادر

 

 
 
 
 

882 

علً عبد هللا الشٌخ ، مدٌونٌة العراق الخارجٌة الوالع واآلفاق ، مجلة تكرٌت للعلوم اإلدارٌة  -42

 .2008،(11)وااللتصادٌة ، العدد 

االزمة المالٌة الراهنة ولجوء العراق إلى فالح نفٌمش الزبٌدي ونسرٌن مصطو شرفانً ، -48

،مجلة جامعة المستنصرٌة ، كلٌة اإلدارة صندوق النمد الدولً ) اآلثار والبدائل األخرى (

 .2017( ،58وااللتصاد العدد)

ِغٍخ اٌغٕذٚي  عجً ِٛاعٙخ آصبس ثشاِظ اٌزى١١ف ا١ٌٙىٍٟ ػٍٝ االلزصبد اٌؼشالٟ ،فالػ خٍف،   -52

 . 2006( ،١ٕ٠ش،(26،اٌؼذد 

-2016ماردٌن محسوم فرج ، لٌاس التنوٌع والتحلٌل االلتصادي فً العراق خالل المدة )  -42
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https://www.imf.org/ar/About/Factsheets 
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Abstract 

After changing the economic and political map of the world after the 

end of the world war for the United States of America, which it put its 

breath in designing the international financial institutions of (the 

International Monetary Fund and the World Bank) and each of these 

institutions specialized in providing short-term and long-term loans, 

according to the purpose of the establishment and the objectives of 

each  both of them, and the loans and facilities provided by them to 

countries and beneficiaries, played a major role in the advancement 

and reconstruction of the economies of the countries affected by the 

recent war, such as the (Marshall Plan) for the reconstruction of 

Europe, which is the implementation of plans for economic 

advancement for other countries of the world.  At the present time, 

these multilateral financial institutions play a role in providing financial 

aid and loans in various forms and formats. These financial flows vary 

in the terms and conditions they contain (such as period of grace , 

period of entitlement , interest rate) it benchmarks and indicators for 

debt burdens have been developed to determine the risk of debt 

service costs., most notably (indicators of ability to pay, liquidity 

indicators) and the research was chosen on selected countries (Brazil, 

Egypt, Iraq) to determine the extent of the contribution of 

international loans to the advancement of their economies, using 

international data based on the volume of loans provided to these 

countries by these institutions and to analyze indicators  Indebtedness 

according to its economic indicators (GDP, total exports, foreign 

reserves), as well as reviewing the position of the selected countries to 

the International Monetary Fund.  The research included a set of 

conclusion and recommendations and was divided into two groups 

,first one comprising borrowing developing countries , and the second 

one involve with the Iraqi economy . 
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