
 

 
 

 

 2022آب   .....القروض الخارجية  –دعاء و محمد و جاسم  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد

 

 

 

 

 

 القروض الخارجية ودورها العام في تحقيق التنمية االقتصادية : العراق حالة دراسية
 3جاسم هادي فرج الخشيماوي .م. م ، 2 محمد يحيى محمد .م .م ، 1دعاء جعفر موسىم. م. 

 

 المستخلص 

تتطلببع ليل ببت ميت ي ببت مديت بب الدت  ببن ميببمبا مي اي ببت يرببايا مر بب ا يببة لتبف م يبب اما ميلخيببت يت   بب  ميربب مي  بمي طبب  

للى يا تم  تحق قب  يبة يباملل ياي بت مديت الدت ، بييا مانت مدس تثيالمت ميتن  ت   ها ه ه ميمبا  خلا حقرت يع  ت ، تزدم 

يحل ت ،  لبم أْن دياا مي  ق ية خلا منس اب صاٍف ي أف ميياا م ج ربن قيب بو بيسبالممتل  يبى ميبممخ  خبلا مييبما 

بلانبت بعبا ميبمبا مي اي بت ي هبا ق م للن ، ي ب   ،  ملل مييحل ت مييعما يلسب تثيال ،ن سها ، يغ  و َسّم مي جاا  ن ميي ا

ن ، ميبب ية ل  مغ  هببا يببة ميببمبا مي اي ببت بيببا خميببت تعببانن يببة يحمبلدببت يبب امللها مييعببما يلسبب تثيال ، ييببا ل عهببا  يببى ير ببا

مدلتيببال للببى لتبف م يبب اما م ج ر ببت يتيثلببت  بايقبب  بو مي الجبب  ت ، ييبب امجهت يتطلبب رات ليلبب  ت ميت يبب  ت ،   صرحبب ت 

للببى ميت بب المتها ، بباسبب ت مما هبب ه م يببباما تسببعى هبب ه ميبب مبا يت بببح    ءم  ليل ببت سبب ممل ق م يسبب اف ا مي امبببم ل لبببع

 مدختلدت ميه كل ت  ن ميت  المتها ، أب تحق ق ميتحادت ميه كل  ت ميي غابت خلا يس  تها ميت يادت .

يتغ ب مت بيم خ جت ميملمس ت بايع مدم ية مي تاب   يع  أهيهبا نتباب  تحل ب  منيبالق ميقب  اف مديت ب الا   ب  مي

يه كل بت مييس تقلت  ن مييؤش  مت ميه كل ت ميي  تالا ، ير  ت أهي ت ه ه مييتغ  مت بلبلها  بن تحق بق ميتحبادت م

، ب ن ميتحادت ميه كل ت ميتن حم ت  ن يعظم ميت  المت ميبمبا مي اي بت ، ب عب  تبم ق  ن ميت  المت تلك مي مبا

 ة ميقطاع ميزلملن  يى يطالن مي  الت بمي ميات .ميق بو مي الج ت ميتن يم تت   س  اق ميتحاا ي

 

 ميق بو مي الج ت ، ميت ي ت مديت الدت ، مدستثيال، ميق و ميعاا    الكلمات المفتاحية :

 

 

Foreign Loans and their General Role in Achieving Economic Development : Iraq is a 

Case Study 

Assist. Lec. Doaa Jaafar Musa 1 ,  Assist. Lec. Mohammed Yahya Mohammed 2 , 

Assist. Lec. Jasim Hadi Farag 3  

 

Abstract 

The process of economic development in developing countries requires large amounts of 

capital to implement economic programs and plans, and since the investments carried out by 

these countries during a certain era, more than the domestic financial resources achieved, the 

difference must be financed through a net flow of foreign capital (loans and assistance) 

inward during the same period, for the purpose of closing the gap in domestic resources 

intended for investment, and some developing countries have suffered from them (Jordan, 

Egypt, Egypt) Lebanon, Yemen, like other developing countries, continues to suffer from 

limited resources for investment, which has led them to rely on foreign capital represented by 

external loans, to meet the requirements of the development process, so that the process of 

paying (premiums + interest) has become a burden on their economies, and using these funds 

these countries seek to correct structural imbalances in their economies, or achieve the 

desired structural transformations during their development process. 

           The study produced many results, perhaps the most important of which is the analysis 

of the economic measurement model of the impact of independent variables in the selected 

structural indicators, indicating the importance of these variables and their role in achieving 

structural transformations in the economies of those countries, and that the structural 

transformations that have taken place in most economies of developing countries, due to the 

flow of external loans that have not taken the context of the transition from the agricultural 

sector to the industrial and service sectors. 
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  المقدمة: 

يقم محتلت ميت ي ت مديت بالدت أهي بت بايغبت، بأصبرحت هبم ا  لب سب ا 

ييعظم ميبمبا سبامء أمانبت يتقميبت أا يت ل بت بخاصبت بعبم ميحب ب 

 ىنايببت يعظببم ميببمبا مسببتقليها ميس اسببن، بسببع  لميعايي ببت ميثان ببت، 

ميعببب مق مغ ببب ه يبببة ميبببمبا يبببة أجببب  تحق بببق ت ي تببب  مديت بببالدت 

مانت تعانن ية يشكلت جاه دبت بهبن فبع   ابمدجتيال ت. بيك ه

يمخ متها مييحل ت، ييا مفبط ها  يبى ميلجباء  يبى ي بالل ميتيادب  

ميمبي بت  مي الج ت بي ها مديت مو مي الجن ية يؤسسات ميتيادب 

للبببى ميببب غم ييبببا دشبببكل  يبببة لبببعء لل هبببا قس اسبببن، ميت بببالا، 

نب  مبان  بيم حظن مديت مو مي بالجن ب هي بت مر ب ا . لمجتيالن

ميرببمد  يتبب ي ة م يبباما ميلخيببت يعيل ببت ميت ي ببت  ببن فبباء فببع  

مييمخ مت بلبما م ادتهبا يل هباو بعيل بت ميت ي بت، بيبم يباا ميعب مق 

يجادت لمدما،  د أن  لانت ية تعث   ن باستثيال ه ه م ياما  ن 

مست عاب تلك م يباما بتاي  هبا  بن ميقطالبات ميتبن تبملم ميت ي بت، 

بهك م مان د بم أن تعباي  أسبراب تعثب  مسبت عاب أيباما مديتب مو 

مي بببالجن  بببن خطببب  ميت ي بببت، بميعيببب  للبببى ت ع ببب  لبل ي بببالل 

 الجن.ميتياد  ميممخل ت بتقل   مدلتيال للى ميتياد  مي 

 

 مشكلة البحث :

دعم همف تحق ق ميت ي بت مديت بالدت محبم أهبم م هبممف ميتبن تسبعى 

مي هببا ميببمبا للببى مخببتلف أنظيتهببا مديت ببالدت، بلأيببك لغرببت  ببن 

تحسبب ة مييسببتام مييع شببن   بب مل مييجتيبب ، بميعبب مق محببمم تلببك 

ميبببمبا ميتبببن تسبببعى يتحق بببق نسبببع نيبببا ي ت عبببت يتحق بببق ميت ي بببت 

 بمدجتيال ت.مديت الدت 

 

 هدف الدارسة :

 -تكمن أهداف البحث على  ما يلي :

  للمسببببت بتحل بببب  لبل ميقببببب بو مي الج ببببت للببببى ميت ي بببببت

 مديت الدت  ن ميع مق.

  ميتعبب ف للببى بميبب  ميقبب بو مي الج ببت يلعبب مق بتطالهببا

 ل.2018ل ميى ق2008يل ت ا ية ق

  للمسبببت بتحل ببب  ميعليبببت بببب ة ميقببب بو مي الج بببت بميت ي بببت

 يت الدت.مد

للبببى ميببب غم يبببة أن ميعمدبببم يبببة ميرحبببام بمييبببؤتي مت م يل ي بببت 

بميعايي ت يم تع فت  يى هب ه مييشبكلت بيبمم ت    هبا للبى ليل بت 

بادهتيبباا  ميت ي ببت.  هنهببا حتببى مان د خميببت حسببع للي ببا يببم تحبب َ 

 ميكا ن بميلخا مي ا دسي  بهدجال ح  ناج  يها.

 

 فرضية البحث :

للبى ميت ي بت مديت بالدت بليبك  ممر ب  مج ت تب    أن يلق بو مي ال

 دهي تها ميكر  ا  ن محممم تغ   للى يستامم ميت ي ت مديت الدت.

 الفرضيات الفرعية : -

ه ايبك ميعمدبم يبة مييؤشب مت ميتبن يهبا لبل  بن محبممم تغ ب    -1

 للى يستام ميت ي ت مديت الدت.

ميق بو مي الج ت تسالم  ن منتعاش ميت ي ت مديت بالدت ييبا   -2

يهبببببا يبببببة لبل  بببببن ميت ي بببببت مديت بببببالدت للبببببى مييسبببببتامم 

 مديت الا.

 

 أهمية البحث :

ت رببب  أهي بببت هببب ه ميملمسبببت يبببة مانهبببا ترحببب   بببن لبل ميقببب بو 

لق مييامفة ؤد ا  مي الج ت  ن ميت ي ت مديت الدت بميتن مصرحت هي

أخبب ت يعببمدتها تببزلمل   لمق للببى حببمم سببامء، بمييسببؤبا  ببن ميعبب 

  فع ا للى مديت ال ميع ميبن، بدبؤ   للبى لايا بعم لاا ييا شكّ 

 ميعمدم ية مييؤش مت مديت الدت بخاصت ميت ي ت مديت الدت.

تعتبب  و ميبب مبا  يهيببتتعببال أهي ببت ميرحبب   يببى يعايجتبب  ييشببكلت 

لا يبب ة مديتبب  مو مي اي بب ت بي هبب ا ميعبب مق بهبب نـ  يكان بب ت مدسبب ت ا

يبب ة ي بب الل تيادبب   ميت ي بب ت، بيبب مم  يهببممي الج بب ت مي بب مل 

يس اهيت    ن لل م ميقطال ات م نتاج ب ت، ميتبن تحقبق ت ي بت شبايلت 

سامء  ن ي حلت لقم ميق بو أب  ن ي حلبت مسبت مميها أب ي حلبت 

 سمملها.

 

 المبحث األول

 االطار النظري للقروض الخارجية

 ماهية القروض

ميق و هبا يرلبا يبة مييباا دابع  مييقب و بدسبيى باييبمدة ييبما 

خي  ت يع  ت بيغ و يع ة أب غ ب  يعب ة للبى أن دبم   مييقتب و 

 ابببما يقاببب  ميت مفبب ، ميببا يببم دكببان ميقبب و ياببيانا مب غ بب  

 .[1] يايان، بدسمل يرلا ميق و حسع مدت اق

   مميقببب و أب قمدلتيبببالل للبببى مي حبببا مييقبببما سبببابقا د تببب و تبببا

 . [2] ميع اص  ميتاين

 ميمدة. بجال -1

 أن دكان ميمدة  ن شك  نقما. -2

 مي اص  ميزي ن. بجال -3

 ل    ميي اف ا. بجال -4

أبت  19يببة يببانان مير ببك مييببؤل   ببن  235ميقبب و حسببع مييببالا 

هببا مبب  لقببم بيقتابباه تقببما يؤسسببت يؤهلببت يبب يك بافبب  أب  1986
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  دببممع يؤيببت بللببى سببر   ميسببل   يبباما تحببت ت بب ف أشبب ا 

فر ع  ة أب يع اد ة أب مد   ة يعا، يحسباب هبؤدء ميب دة دلتزيبان 

 . [3] با يااء أب ميتاي  

يلق بو أهي ت ميت بالدت مر ب ا تتجلبى يب  ل ميايباب  ميتبن تقبما 

يها بشك  يراش  أب غ ب  يراشب  بليبك يبة خبلا ت شب طها ي ي بات 

 مديت الدت ديت ال يا بية ب ة ه ه مياياب ـ 

   ميعيل ببات م نتاج ببت بيببا دت تببع ل هببا يببة خدببالا ميقببملا تيادبب

 ميت ا س ت يليؤسسات.

  يعايجت مييشام  مديت الدت أب تحق بق أهبممف ميت بالدت يع  بت

 بيم تستعي  م لما ية ألبمت ميتاج   مديت الا.

  :أنواع القروض

ترعا يليع ال مييت   م ساف  ته اك لما تقس يات يلق بو ميي    

 -ية ح   فيان مييما  آب ميق و ـ سامءيلت     

 -وتنقسم إلى :، أنواع القروض حسب الضمانات -1

مير بباك ل ببم  تعيببميببا يبب بو غ بب  يك ايببت باببيان بلببالا  -أ

 ي حها ه م مي اع ية ميقب بو ميبى بفب  ميشب ف ة ميتباي  ة

 ـ [1]

 .ميش ف م با ـ مي ص م مييق و 

   يبب ا ميشبب ف ميثببانن ـ بجبباب ي بباا ميعي بب  بسببممل ي بفبب

 بمحما للى م ي  م  س ت.

 -و يك ايت بايان ديكة تقس يها  يى ـبي  -ب

 .ي بو يك ايت بايان ش  ن 

 .ي بو يك ايت بايان أص  يع ة 

 أنواع القروض حسب المدة -2

 حسع ه م مييع ال ديكة أن ني ز نال ة أساس  ة يلق بو هياـ

 بهن تلك ميق بو ميياجهت يتياد   : ]4[ قروض االستثمار

م يب   م صاا ميثابتبت  بن مييؤسسبت أب تحادب  مسبتثيالمتها،

مي ا دجع  هب ه م يباما ترقبى يبما تحبت ت ب ف مييؤسسبت 

ي يك  ايق بو مييتاسطت بميطادلت م ج  هن ميتن تتجابب 

 به م مي اع ية ميتحاد .

 :بهببن تلببك ميقبب بو ميي ترطببت بايتيادبب   قررروض االسررت  ل

بميت ببزدة بميتاخدبب  بغايرببا يببا ت خبب  شببك  يبب بو ي بب  ا 

 م ج . 

 ن ه م مييجاا أنواع القروض حسب طبيعة النشاط الممول:  -3

 ديكة أن ني ز ب ة ميق بو م نتاج ت بميق بو مدستهلم ت.

ت قسبم ميقب بو حسبع أنواع القروض حسب ال رض منهرا:  -4

ىـ ي بو تجالدت، ي بو ص ال ت، ي بو ميغ و ي ها  ي

 خلمل ت، ي بو لقالدت، ي بو ش   ت .

 اإلجراءات ووسائل الحد من خطر القروض

خطبببال يبببة يهببباا مي ببب   ن ميعيببب  للبببى ت بببالا أب ميحبببم يبببة م 

ميي ترطت ب شاف ، خاصت يا تعلبق ي هبا بعيل بات م يب مو، بليبك 

 باستعياا مياساب  بم ج مءمت ميتاي تـ 

فررري  EXPERETS SYSTEM)ي أنظمرررة الخدمرررة  تبنررر -1

  مجال اتخاذ القرار:

أنظيبببت مي رببب ا يبببة مياسببباب  ميتق  بببت ميحمدثبببت جبببمم  بببن مت بببال  تعبببمّ 

ميق ملمت للى أا يسبتام يبة يسبتادات ميتسب    ببممخ  ميي ظيبت، 

 ن أنظيت مي ر ا ي ييت  دجال ميحلاا ميي اسرت يليشام  ميياي ت. 

يلبن عنظيت مي رب ا مييطرقبت  بن مييجباا ميية م يثلت ميشابعت حاا أ

 .EVENT, FINEX, TAXADVISORيا دع ف باسم

م با يطربببق  بببن يجببباا ميي مجعبببت مييحاسبببر ت، بميثبببانن ياجببب  

يليسالما  ن مت ال ميق ملمت مييتعلقت بايتحل ب  مييباين،  بن حب ة أن 

EVENT .ياج   غ مو تش  ص مي يا مديت الا 

   صة: التحكم في المخاطر الخا -2

ديكببة ميببتحكم  ببن ميي بباف  مي اصببت بتح دبب  مت بباق شبب فن دعطببن 

ا  لم  مير ك ميحق  ن بف  ي ال ميت ب  ات مييسبتقرل ت  لملا ميي شب

 ي .ميتاى م 

أب دعط   ميحق  ن مييطايرت بتسمدم ميق و ب امبمه  ن حايت ي اي ت 

خبب  آتربباع أسببلاب مميعي بب   ا يببة شبب بف مدت بباق. بديكببة يلر ببك 

دتيث   ن فلع تقمدم لهة  ن صال ي تل ت، أب لقم مت باق يب  ب بك 

 أخ  يليشالمت  ن تياد  ميق و .

 التحكم في المخاطر العامة:  -3

ميبببتحكم بتسببب    ميي شببباا يلي ببباف  ميعايبببت د  بببع أساسبببا حببباا 

م جبب مءمت مياياب ببت يت ببالا أب ميحببم يببة بعببا ي بباف  ميقبب بو 

 اببببما بم   بببت تج بببع ي ببباف  بمييتعلقبببت أساسبببا بالت ببباع أسبببعال مي

  ميتا م بميمبلمت ميتجالدت بن اف  ميساق.

 تطور حجم الديون الخارجية:

د دك ن يج ل لم  ي يت ميمدة مي الجن  ا بلم أن نحكم لل   ب نب  

فبب م أب ي اسببع لبن أن نبب ب  ي يببت ميببمدة مي ببالجن  يببى ي يببت 

 ابل مي اللمت ية ميسل  بمي ميات، ب يبى مي بات  ميباف ن مي باا 

 نسرت مدحت اف ات ميمبي ت  يى  جياين ميمدة مي الجن. لة

ـ مانبت هب ه مي سبرت الي الصرادراتأ. نسبة الدين الخارجي إلى إجمر

تش   مير انات مييتاحت  يى أن ه ه مي سرت يم بلغت يسبتام   ل ،مر  ا

 ح جا،  ل بلغتـ

 2016% لبببباا 284ب 2014% لبببباا 97ب 2008% لبببباا 92.2

 .2018% لاا 275ب
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نسبرت  تعبمّ ـ  ب. نسبة الدين الخارجي إلى النرات  المحلري اإلجمرالي

ميبمدة مي ببالجن  يببى مي ببات  مييحلبن م جيبباين يببة أمثبب  مييؤشبب مت 

لديت، دلتراف  بيتغ   أساسن بهبا مي بات  مييحلبن م جيباين، بيبم 

شببهمت هبب ه مي سببرت تزمدببمم يلحايببا  ببن بممدببت م خيببت، ح بب  بلغببت 

 2014% لبببباا 45.6ب 2012% لبببباا 31.7ب 2008% لبببباا 29

ن ملت اع ه ه مي سرت    ل ،2018% لاا 75.3ب 2016% لاا 73ب

 نيا دما للى أن ميجزمب  يم تزمدم ملتيالها للى ميتيادب  مي بالجن 

 ببببن ت   بببب  يشبببب بلات ميت ي ببببت، ب ببببن لببببلق بعببببا مييشببببكلت 

مخلملت حقبباق م جانببع  ببن  بيببة  ببممديت ببالدت ميتببن تامجههببا، 

مي بببات  مييحلبببن م جيببباين. أيبببا تطبببال هببب م مييؤشببب   بببن ميسببب امت 

 يهيبال،  قبم سبجلت من  افبا 1دافح  ميجبمبا ليبم ق م خ  ا ميا

  ل 2008% يقالنبببت بيسبببتامها سببب ت 26.4 قبببم بلغبببت  2004سبب ت 

%، بهبب م لمجبب   يببى ت ببايص  جيبباين ميببمدة مي ببالجن 76.1بلغببت 

خلا ه ه مي ت ا ية جهت، ب يى ميتطال ميحاص   ن مي ات  مييحلبن 

ت صب مبق م جياين ية جهت أخب م. ب بن مييقابب  تشب    ح باب ا

%، 16.4 يبى من  باو هب ه مي سبرت  يبى  2005مي قم ميمبين ب هادبت 

به م مدن  او  نيبا دعرب  لبة تحب ل ميعب مق جزب با يبة ملتيالهبا 

للى ميعبايم مي بالجن، بلبة نقبص  بن ن ب ع م جانبع يبة مي بات  

 مييحلن م جياين ف لت س امت مدن  او.

حسبع  ين الخرارجي:ج. نسبة االحتياطيات الدولية إلى إجمالي الرد

ن  مليا ملت عبت هب ه مي سبرت لّا ليبك للبى  ه م مييؤش  ديكة ميقاا 

 يباا بفبع ت ميسب ايت مي الج بت، بيببة  بم فايبت ميرلبم للبى يامجهببت

 .ألراء ميمدان  ن أبياتها ميح جت

 

 

 (2018 - 2008االحتياطات إلى الديون الخارجية للفترة  : تطور نسبة  (1الجدول رقم  

 *2018 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات

 الديون

 مليار$
29.49 31.57 33.65 31.22 30.47 28.31 25.26 22.57 22.64 23.35 21.82 16.6 

 االحتياطات

 مليار$
2.64 2.11 4.23 8.05 6.84 4.41 11.91 17.96 23.1 32.94 43.25 60** 

 االحتياطات

 ديون    %(
8.95 6.68 12.57 25.78 22.45 15.58 47.15 79.58 102 141 198.2 361 

ت طية 

اإلحتياطات 

للواردات 

 باألشهر

- 2.4 5.6 11.9 9.6 6.1 15.4 22.92 23.2 29.7 28.9 21 

 ميي ملـ

     .Revue MediaBanke, N°76,op cit,p:05 - مدحت افات                                                                        -

  .Revue strategica ,Business & Finance,N°01 octobre2019,p:48 -        محت افات ميمدان % -

 . 2019يتق د  مديت الا ميع بن ميياحم يس ت  -

 

  ية خلا ميجمبا دتا  ي ا يا دلنـ

 16ن محت اف ببات مي بب ف ل  ببت تطببال يلحايببا  قببم تاببال ت أ

 2.64ح ب  منتقلبت يبة  2010 يبى لباا  2008ي ا تق درا ية لاا 

 بن  ميل ال لبدل، به م ميتطال مبان مر ب  43.25يل ال لبدل  يى 

سبببعال ميعايي بببت م ل نت جبببت دلت ببباع 2012 -2008ميسببب امت يبببة ق

يلرت با، ه م ميتزمدم  ن حجم مدحت افبات تبزمية يب  من  باو  بن 

بها يا منعكس للى نسرت محت اف ات  مييما ن سهاي يت ميمدان خلا 

منتقلبت  يبى  2008% سب ت 8.95 يى  جياين ميمدان،  رعم يا مانت 

، ببصببلت  يببى 2011% سبب ت 102يببى  ببم   2009% سبب ت 25.78

ي يبببت مدحت اف بببات تجبببابخت ب با   ل  ن 2016% سببب ت 198.2

، 2017، بأصرحت فع ها تق درا س ت 2018ي ا ي يت ميمدان س ت 

يل ببال لبدل يببة حجببم  1.218بهبب م ببباي غم يببة ميببم   مييسببرق يبب  

، ب لم تط ي ببا  يببى 2017ميببمدان مييتاسببطت بميطادلببت م جبب  سبب ت 

صبببب مبق مي قببببم ميببببمبين لببببة حجببببم ميببببمدان مي الج ببببت  تقببببمد مت
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، نجم أن ي يت مدحت اف ات تزدم لة  ل ت 2018بمدحت افات س ت 

 أفعاف حجم ميمدة.

ب ببن ميثل ببن م با يببة  2008نه ببال أسببعال مييح بيببات سبب ت م ن 

 يبببببى تبببببمنن  دبببببا، بفبببببع  تعرمبببببت مييببببباملل مي الج بببببت أل2009

يل ببال  8.05ن من  اببت يببة مدحت اف ببات يببة ميعيلببت مي ببعرت ميتبب

، 2018يل ببال لبدل  ببن نهادببت  6.8 يببى  2008لبدل  ببن نهادببت 

 ، بتجبمل م شبالا  يبى2018يل ال لبدل  ن نهادبت  4.4يت    يى 

من  بباو ي ببزبن ميببمدان دعببال  يببى لببما ميلجبباء  يببى يبب بو  أنّ 

 . [5] جمدما، بتحسة سع  ص ف ميمبدل خلا ه ه مي ت ا

ميجبمبا  يبى ملت باع نسبرت تغط بت مدحت اف ببات ميبا تشب   يعط بات 

يلامللمت با شه  خبلا  تب ا ميملمسبت بهب م دبما يبثل خبلا سب ت 

شببه م  21للببى من بهيكانهببا من تسببتي   ببن مدسببت  مل ييببما  2018

لبن مدلتيال للى ح  لت مي باللمت أب يب بو خالج بت جمدبما. 

 لمت.بها يا درع  بادلت اح  ن حايت تمهال ح  لت مي ال

 مفهوم التنمية االقتصادية

 لم مببان مي ويببا ديثبب  ميتحسببة ميكيببن ييجيبب  مديت ببال بيببا  ببن ليببك 

مييبباملل بمي ويببا ميببمديغ م ن ب نتاج ببت ميعيبب ، بهبب م مي ويببا دقتاببن 

سلسلت ية ميتغ  مت  ن ميه ك  مديت الا حتى نابية مسبتي مله، 

ميتغ  مت بميت يليات ف ب نها "سلسلت ية  هن ميت ي ت مديت الدت تع ّ 

ببا ب نهبباـ "يجيببباع ميتببن بببمبنها دتايببب  مي ويببا"، ميببا تعببب ّ  ف أدا 

 ."ميتغ  مت مديت الدت بمدجتيال ت ميي م قت يل يا

ب نهببباـ "يجيببباع ميس اسبببات ميتبببن دت ببب ها  ميت ي بببت بديكبببة تع دببب 

م  يجتي  يع ة، بتؤلا  يى خدبالا يعبمدت مي ويبا مديت بالا مسبت ال 

مت ت، يايان تامص  هب م مي ويبا بمتازمنب  يتلر بت حاج بات  يى يامه مي 

 .[6] أ  مل مييجتي ، بتحق ق أمر  يمل ييكة ية ميعمميت مدجتيال ت

 ايت ي بت ببايي هاا ميامسب  هبن ل ب  يسبتمما يليجتيب  مكب ، بيل ظباا 

با ب نهباـ "تقبما  مدجتيالن نحا ح اا  نسان ت أ ا ، ميا ل  ت أدا 

ت راف أساي ع جمدما أ ا ، بل ب  يسبتادات مييجتي  لة ف دق مس

م نتببباق يبببة خبببلا  نيببباء مييهبببالمت بميطايبببات ميرشببب دت، بَخْلبببق 

 ."ت ظ يات أ ا 

 

 المبحث الثاني

 اسباب وعوامل نشوء المخاطرة على القروض الخارجية

 أسباب وعوامل نشوء المخاطرة

دامجببب  ميي ببب ف ل بببميا دقببباا بيببب   ميقببب بو يشبببكلت ميي ببباف  

بمييتعلقببت بببايق و بدحببابا ميببتحكم   هببا بميت   بب  يببة  ميي تل ببت

آ الها ب ميتن د تيتم  ق   يى لما تحق ق ميي ب ف يلعاببم مييتايب  

يبببة ميقببب و، ب نيبببا خسبببالا م يببباما ميي ت فبببت، بديكبببة تقسببب م 

  -ميي اف  مييتعلقت بي   ميق بو  يى يا دلن ـ

 7[ أخطار مرتبطة بوظيفة اإلقراض ذاتها[:  

أهببم خطبب  ديكببة أن دتعبب و يبب   بدعببمّ ـ خطررر عرردم التسررديد  -1

ميي  ف  اييقت و ب سراب ي تل ت يم د دسمل يا لل   يبة 

ديكة أن دعجز ميي  ف لة تح ب   ن س  لدان ب ن ميايت 

 تكببانليببك  ن سببها،  اببل لببةسببراب ألأياميبب  يببمم ميغ بب  ي

ميايانات للى ميق بو يهيا مان حجيها بنالها غ   ما  ت 

 بببت ي يبببت ميقببب بو، ب بببن هببب ه ميحايبببت دبببتم تسبببمدم ي يبببت يتغط

ميق بو باتراع  ج مءمت يانان ت تكلب  ميي ب ف ي بالد  

 ات لل ب    صبي لبله ميياين يبة جهبت، بت باّ   نيع  ت تؤ   

يايببت ميبب ا تتطلربب  م بسببرعيلتاي بب  يببة جهببت أخبب م، بهبب م 

يسبمبلا، بتبزلمل مي ج مءمت ميي اخلبات للبى ميقب بو غ ب  

ي طببالا ل ببميا تكببان م يبباما مييقت فببت يلغ بب  حببما هبب ه م

ييلامت يلغ    ن شك  بلمب  يمم ميي ب ف، ييبا دبؤلا بهب م 

م خ بب   يببى تحيبب  ي ببالد   فببا  ت ناتجببت لببة لببما تسببمدم 

ي يببت ميقبب بو ب امبببمه يببة جهببت، بميا بباء بايتزمياتهببا متجبباه 

مييالل ة ل م حلاا آجباا مسبتحقاي  ميالمبب  يبة جهبت أخب م 

ا  يى مهتزمخ ميثقت بايي ب ف ب بن بعبا ميحبادت به م دؤل

  يى   لف ميي  ف.

 بيبة  بمّ ديكبة أن دقب  مير بك  بن أخيبت سب ايت خطر السريولة:  -2

لما يملت  للى ميا اء بايتزميات  مييسبتحقت بهب م نت جبت مترباع 

س اسبببت مبتيان بببت غ ببب  ميت بببالدت أب يسببباء تسببب    مييببباملل 

حبمبم ميتام بق ميزي بن   ا يمد ، بهب م دبؤلا  يبى لبما ممييتا

ببب ة تبباملدت مسببتحقاق ميقبب بو مييقميببت يلغ بب  بببب ة تبباملدت 

دقببباا  ببشببك  لبباا. مسببتحقاق ميالمببب  ميياجببالا بايي ببب ف

ميي بب ف بتاي بب  أياميبب   ببن أصبباا  ابتببت بميتببن لببالا يببا 

تتطلع  ت ا خي  ت فادلت به م دؤلا  يى أن تكان لمت س ايت 

ى سب ايت  بن أيب ب بيبت صعابت تحادلها  ي بية  مّ ي   ات 

 ييكة.

بهبببا مي طببب  ميببب ا بيقتاببباه دجبببم  خطرررر تجميرررد األمررروال: -3

ميي بب ف أياميبب  يجيببما يببمم ميغ بب  ترعببا يتبباملدت مسببتحقايها 

 . [8] ببفع تها ميي تل ت

ن ليل ت تياد  ميت ي ت مديت الدت بخاصت تياد  مدستثيالمت ية  

اف  ميتببن ي ببميتحيبب  يفب ف ميي ببالف دع ببن يابل ببت هبب ه م خ بب ا 

لببة ليل ببت م يبب مو، ببالترببال ميتيادبب   ببن هبب ه  مديكببة أن تبب ج

ميحايت د خب  شبك  يربايا فب يت بي تب ا خي  بت فادلبت،  بهن مير باك 

ميع مي ت لالا يا تكان يت للا  ن تحي  ميي باف ،  هبن  بن بعبا 
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ميحببادت ت ابب  ميسبب ايت بببمد يببة تجي ببم أياميهببا يببمم ميغ بب ،   ببن 

ن يباح  أن نسبرت مر ب ا يبة ميالمبب  تحبت   ميق و ميشعرن ميع ميب

بهببا ميي ببالف للببى شببك  نقببال يانان ببت بمي سببرت ميراي ببت تقببما للببى 

 شك  ي بو ي   ا بيتاسطت م ج .

 تطور القروض والودائع المقدمة 

د تر  ه م مي ط  بتقلرات سع  مي ابما  بن خطر معدل الفائدة:  -1

بتقمدم ميق بو م سامق ميياي ت،  قم دحمم أن دقاا ميي  ف 

ب سبعال  اببما  ابتبت حاي با تكببان أيب  يبة يعبمدت مي اببما للببى 

ميتاي  ات ميياي ت يستقرل، به م بادلترباف يب  تقلربات أسبعال 

مي ابما ميتن تتحبمل  بن م سبامق نت جبت يت الب  يبانان ميعب و 

بميطلببع للببى م يبباما بهبب م دببؤلا  يببى أن ميي بب ف دتحيبب  

يت  ميياي ت بميتن د ديكة تغط تهبا خساب  يم تكان أمر  ية فا

 . [9] با لباح مات ت

   مدب تر  هب م مي طب  بيبمم تباالخطر اإلداري والمحاسبي:  -2

ميع  بببب  ميرشبببب ا ميي اسببببع بمييؤهبببب   ببببن يجبببباا ميعيبببب  

ميي بب  ن، بيببمم تترعبب  يلتك اياج ببا مييعاصبب ا  ببن يجبباا 

ميي الف، بيمم مستعممله بيملت  للبى مي ب الت مي ب    ت 

   م ج مءمت م لملدبت بمييحاسبر ت بيملتب  للبى خلبق ية ح

بتطبببباد  تق  ببببات ميتسبببب    م لملا، بمييحاسببببرن ب لخايبببب  

يألجهبببزا مييعلايات بببت  بببن يجببباا  لملا بيتابعبببت مسبببت مميات 

ياملل ميي ب ف م ساسب ت بميتايعبات يألبفباع مديت بالدت 

 بميياي ت يستقرل.

ميحاصببلت  ببن بدب تر  هبب م مي طبب  ببايتغ  مت خطرر الصرررف:  -3

ألصببما ميي ببالف يببة ميعيببلت م ج ر ببت يببة جهببت، بللببى 

ميتغ  مت  ن ي يت ميعيلت ميتن دقما بها ميق بو، به م دؤ   

 ميق يت ميحق ق ت يلق و ل م حلاا آجايها.  نبشك  سلرن 

ميببا ديكببة أن د ببت  هبب م مي طبب  لببة بعببا ميس اسببات مي قمدببت ميتببن 

 نها أن تبؤ   للبى ميقب م ميحق ق بت تتر اها ميسلطات مي قمدت ميتن ية شب

يلقبب بو مييقميببت مت  بب ا ي يببت ميعيلببت ميبب ا ديثبب  خطبب م نقببمدا 

باي سببرت يلي بب ف بهبب م  نبب  دببؤلا  يببى  قببممن يبب م حق ق ببت بسببرع 

 من  او ي يت مياحما مي قمدت ألما تق  م ميق بو.

دهمف ميي  ف  يى تعظ م مي ب  بليك ترعا خطر المردودية:  -4

ي شاف  بميت   ا ية مي ط  بجي   أنامل ،  يلطاب  ميتجالا

بي مز خط  ميي لبلدت د ت  ية ملت باع ميتكباي   ميي ب   ت 

بميت   ا  ن هايش ناع بدتيث  مي طب   بن هب ه ميحايبت  بن 

 يعما مي ابما ميممبة بمييمدة بمي ص م ب  هيا.

بدتيثبب   ببن خطبب  ميتاي بب  خطررر البنيررة الماليررة للمصرررف:  -5

 مميات يشكاك  ن تح  لها به م ديثب   ياما مير ك  ن مست

 خط  للى ميافع ت ميياي ت يلي  ف.

هبب ه ميي بباف  ي ترطببت ب حببم م بجبب  المخرراطر االقتصررادية:  -6

 ميتاي تـ 

ـ دقبباا ميي بب ف بتيادبب  أنشببطت ي تل ببت، طبيعررة النشرراط الممررول- 

يبتحكم   هبا  بن ميبمي ط  دكية  ن ه ه ميحايت  ن مييتغ ب مت غ ب  

يجاا مي شباف ميييباا مبايتغ  مت  بن شب بف مدسبتغلا أب م نتباق 

مي اتجببت لببة ميتغ بب مت  ببن أسببعال ميحاصببلت  ببن م سببامق ميممخل ببت 

بميمبي ت، مب قص ميتيبادة بباييامل م بي بت أب تغ ب  أسباي ع م نتباق، 

  بنيبة شب ن  أن دبؤ   بشبك  سبلرن يا يهال ي تجات ي ا ست بم  

  ليلي  ف  ميياا ية ف ف ميي  ف به م دشك  خط مي شاف مي

 .]10[ ديكة أن دقما ي بو بتكان ل فت يعما ميتسمدم

دب تر  هب م مي طب  طبيعة النظرام المصررفي و النشراط الصررفي: - 

بهيكان ت مي    ن ميق اا ب شاف  بح دت بلبن فغافات ية ف ف 

دتم  ت ال ميق مل ب باءم للبى للمسبات   لميسلطات مي قمدت بميس اس ت، 

ن ليببب  مي ببب   ن  بببن ب مبببت ي ببب   ت مللي بببت بميت بببالدت، ميبببا 

يتطالا بيها ي زا ت ا س ت مر  ا يبن ميعيب  ميي ب  ن ب بن بعبا 

ميحادت محتكالدت تيث  ألظم خطالا يلي  ف  ن حم لمت ، يب يك 

 هببا دعيبب  للببى ياممرببت جي بب  ميتطببالمت ميحاصببلت  ببن مي شبباف 

 ن، بيساد ا مي  الات ميي    ت ميحمدثبت بتطباد  يملتب  ميي  

 ميت ا س ت  ن مييجاا مي    ن.

 ن مدلت ببباع مييسبببتي   بببن وضرررعية المسرررتوم العرررام ل سرررعار:  -

يلي ب ف بهب م لمجب  يكانب   ممييستام ميعباا يألسبعال ديثب  خطب 

بعب ة  د خب ل ميا دقاا بتحمدم سع  مي ابما للى ميقب بو مييي احبت 

ل يعبمدت ميتاب م، بد بت  يبة ليبك أن لبما مدسبتق مل  بن مدلتربا

يعمدت ميتا م تيث  خط م حق ق ا يلي  ف يبم تبؤلا  يبى تحيب  

خساب   الحت خاصت  لم ملت عت يعمدت ميتاب م ب سبع أمرب  يبة 

 يعمدت مي ابما للى ميق بو مييي احت.

ديثب  هب م مي طب  منعكاسبا يألبفباع ميعايبت :  [11]الخطرر العرام -

بيليتعاي  مديت الا بيح ط  مديت الا بمدجتيالن بميس اسن، 

 ها ي تر  با خيات يهيا مانت فر عتهبا بشبكلها، بد بت  يبة ليبك 

يت الا ي  مير ك ح   ت قبمه ميقبملا صعابات دامجهها مييتعاي  مد

للببى ميا بباء بايتزمياتبب  ل ببم حلبباا ماجبباا مببايزدخا بمي  اببانات، 

ت أب ميس اسب ت مبايح بب بم خيبات ميس اسب ت ميج اف، م ببمت...  ي

جتيال ببت ما فبب مبات ييببا دببؤلا  يببى خلببق يشببام  تامجبب  أب مد

مييتعاي  مديت الا بتسمدم ي يت مدبتيان بمي امبم مييت ترت لة ليك 

  ن ماجاا مييحملا.
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 ن ه ه مي عابات ية مي عع ميت رؤ بها بح  ها بية  م صعابت 

  افات ميلخيت ييامجهتها.ميتحكم   ها بأخم مدحت

 ن مي    ن مي ر    ن يجاا نشاف  دعي  جاهمم للى تج بع يبمل  

م يكان ه ه ميي اف  يهيا مانت فر عتها بيهيبا مبان شبكلها بليبك 

ية خلا متراع يجيالت ية م ج مءمت بمياساب  يتج ع أب ميتقل   

اا ية حما ه ه ميي اف  بميتن نعرب  ل هبا ببهلملا ميي باف   بن يجب

 ي   ميق بو.

 

 . [12]إدارة المخاطر في مجال منح القروض

دلعع ميجهاخ ميي   ن أهي بت مر ب ا  بن تحق بق م صبلحات ميتبن 

باشبب ها ميعبب مق ي ببم خيببة.  هببا درحبب  لمبيببا لببة بسبباب  بتق  ببات 

جمدما يم   م ياما بتح دك مي شاف مديت بالا بيحابيبت ميت   ب  

 صت  ن يجاا ي   ميق بو. ية ميي اف  ميتن يم دتع و يها خا

 ن بمي  ميجهاخ ميي   ن ميع ميبن خاصبت بعبم تطر بق يبانان مي قبم 

ل يم ألطى مستقلي ت أمرب  ير بك ميعب مق، بحب ل 90/10بميق و ق

مير بباك ميتجالدببت يببة ي الهببا م لملدببت غ بب  أن هبب ه م صببلحات 

ياحمها يم تكة ما  ت،   بن  فبال ميافب  ميجمدبم ميب ا دتسبم بح دبت 

ربباللا بياملببم ميسبباق  ببن ميعيبب  ميي بب  ن، تتزمدببم ميي بباف  ميي

ميي ترطت بايق بو. به م دقالنا  يى ميتسباتا هب  مير باك ميتجالدبت 

 ميع مي ت  ن يستام يامجهت ميي اف   ن يجاا ي   ميق بو؟

 ن م جابت للى ه م ميتساتا دم ع ا  يى ميرح  لبة أهبم م جب مءمت 

 ف . بمياساب  يلت     ية ه ه ميي ا

 ن ية بي  ت مير كن مدساس ت هبا ميعيب  للبى  دجبال مياسباب  ميتبن 

ية ش نها أن تحم ية م خطال ميي ترطت ب شاف  خاصت   يبا دتعلبق 

بعيل ات مدبتيان،   اف مير كن بح ص  ميبممبم للبى ميح باي للبى 

مي شالا ميياي ت يليؤسسبت ميي ب   ت تجرب ه للبى يامجهبت م خطبال 

ن تقب  يب  بليبك باسبتعياا يجيالبت يبة مياسباب  ميتن ية ميييكبة أ

بم جببب مءمت ميتبببن تعرببب  لبببة  لملا ميي ببباف    يبببا دتعلبببق بيببب   

 ـ   [13]ميق بو بميتن تتيث  أساسا  ن يا دلن

ـ  لم مانببت ي يببت مدبتيببان مر بب ا جببمم بيمتبب  توزيررع خطررر القرررض

فادلت نسر ا  هب م دع بن تجي بم يجبزء يبة أيباما مير بك ب بن ميايبت 

ميح اا للى لابم أمر ، بي  ليك  هن مير بك  بن هب ه ميحايبت  ن س 

د ابب  تقببمدم نسببرت أب جببزء  قبب  يببة هبب م مدبتيببان، للببى أن دبباخع 

باين مدبتيان للى يؤسسات ياي ت أخ م، حتى دتج ع لما ميتسمدم 

 ن سبب  يسببرع أب اخبب  بدتحيبب  يسببؤبي ت ليببك بي بب له ب ببن ميايببت

 .  [1]يليؤسستيى مهتزمخ ميي مز ميياين  تؤلا 

ـ دلج  مير ك  يى تاخد  ليل ات  للبى لبمل التعامل مع عدة متعاملين

غ   يحمبل ية مييتعايل ة مديت الد ة بليك حتى دتج ع م خطال 

ميتن ديكة أن تحمم بتتعلق بت مز نشافات مير ك للى لمل يحمبل 

يبة مييتعبايل ة  ببهن بيب  لببما ميتسبمدم مبه لف أحببم مييتعبايل ة  ببهن 

   ف ديكة ي  أن دتجابخ ليك لبن يشام  مر  ا.ميي

ـ تج رببا ييببا ديكببة أن دحببمم يببة تمويررل أنشررطة وقطاعررات مختلفررة

أخيات أب لمال  ن  حمم ميقطالات لبن غ  هبا،  اير بك دلجب   يبى 

تاخد  أيامي  للبى ي تلب  م نشبطت بميقطالبات حتبى ديكبة يب  أن 

 ة ب لباحب  دعاو مي ساب  مي اجيت لة أخيات نشباف أب يطباع يعب

 ية نشاف أب يطاع يع ة.

ـ يع  ية  حمم مياساب  ميهايت يتج ع خطب  التأمين على القروض

دلبزا   للما ميتسمدم ها ميتاي ة للى ميق بو مييي احت يليتعبايل ة 

ميي  ف يتعايل   مديت الد ة بايت ي ة حتى دتيكة ية مست لمل يا 

 أيكة  ن حايت تحقق مي ط .

رات البنر  التمويليرة و تطروير أنظمرة الرقابرة العمل على تحديد قد

ـ تعرب  ميابيانات لبة ميس اسبت دراسة و تقييم الضماناتـ الداخلية

 تعببمّ ميعايببت ميتببن دقبباا مير ببك باترالهببا ل ببم يبب   مدبتيببان، بميبب ا 

ماببيان يأليببان فببم ميي بباف  ميتببن يببم دتعبب و يهببا نت جببت يتعسبب  

تم مي جباع  ي هبا  بن أبفاع ميعي    هن ب يك حيادت بحق يلر ك بد

حايببت لجببز مييقتبب و، بيبب م دشببت ف أن تكببان ي نببت ي قبب  ي يتهببا 

بسبب لت بمييحا ظببت لل هببا بتتيثبب  هبب ه مياببيانات  ببن مياببيانات 

 [14] .  ميش   ت بميايانات ميحق قن

نب  ديتبم  ـ د دتاي  لبل مير ك ل م ي   مدبتيان ب  متابعة االئتمان

م يببة تسببمدمها  ببن م بيببات ي شببي  يتابعببت هبب ه ميقبب بو بميت مبب

مييحبببملا،   بببن حايبببت لبببما ميتسبببمدم دقببباا بات بببال يجيالبببت يبببة 

م ج مءمت ميي اسرت  ن ميايت ميي اسع به ا نكان أياا نال ة يبة 

 ـميق بو

دتيثبب   ببن ميقبب بو مييتعثبب ا، بهببن تلببك ميقبب بو   النرروع األول:

، ميتن د دقاا مييقت و بتسمدمها حسبع جبمبا ميسبممل مييت بق لل ب 

ي  ميييافلت  ن تزبدبم ميي ب ف باير انبات بمييسبت ممت مييطلاببت. 

عيب  ت ت ربات يت بق لل هبا يب  بب ن ه ه ميحايت دقاا ميي ب ف  يبا 

ميعي   مت ج   ميسممل أب  لالا جمبيت ميسممل أب ميق بو، ب يا دلج  

 يببى ميسبب   بببا ج مءمت ميقانان ببت بيلحقببت ميعي بب  يانان ببا، مهي بباا 

لى ميعمميت بديكة تل ب ص لبتحاد  يل  مييقت و  حساب ميعي  

س است مير ك متجاه ميقب بو مييتعثب ا يبة خبلا ميشبك  ميتباين ليبم 

 ل ـ1ق

ب ن ميع مق ألت ييالست م ي مو ميسابقت  يى تمهال يلحباي  بن 

نال ت يحا   يب بو مير باك، بهبا م يب  ميب ا مخلمل حبما بسبرع 

  بببن ميبببا تشببب   مير انبببات  لي اسبببرت، ميميظببب بف مديت بببالدت غ ببب  

تيثبب  د تطببال ميقبب بو مييقميببت يلزبببابةأن  ل  يببى2ميجببمبا ليببم ق
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 .12،  2001ميق بو مير ك ت ميع مق،  يجاا ي    ن ايجت يافاع ميي اف ايع، لرم ميجل   بالمح ميي مل ـ 

 

 

 

 نسبة التطور 2013سنة  2008سنة  البيانات

 32 42509 32151 القطاع الخاص

 39 10314 7413 القروض قصيرة األجل

 30 32195 24738 القروض متوسطة األجل

 -12 38754 44020 القطاع العام

 -14 14558 16838 القروض قصيرة األجل

 -11 24196 27182 القروض متوسطة األجل

 7 81263 76171 مجموع القروض المباشرة

 3 24872 24251 القروض قصيرة األجل

 9 56391 51920 القروض متوسطة األجل

 31 26640 20384 مسددةالالقروض غير 

 42 13853 9725 مسددةالالفوائد غير 

 -2 19202 19539 المؤونات

 13 35309 31195 قروض باإلمضاء
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يسبملا تشبك  مينلح  أن ميق بو غ    ل2ليم قية خلا ميجمبا 

، 2013ب 2008% يا بب ة 31نسرت مر  ا ح   بلغت نسرت ميتطال 

% خببلا 32ميببا بلغببت نسببرت ميتطببال يل امبببم غ بب  مييسببملا نسببرت 

 .ن سها مي ت ا

مير ك للبى ألمء بيم ألم ت ممم ميق بو مييتعث ا  يى ميحم ية يملا 

  ا يمدبب  بخدببالا مل ببت مبياب بب  يببة خببلا من  بباو ميسبب ايت مييتببا

 ليل اتها به م ديث  خط م حق ق ا للى مير اك ميعياي ت ميع مي ت. 

ـ ميق بو ميهايكت بهن ميتن مست  مت ميط ق ميييك بت النوع الثاني 

 تعبمّ ، ب ربت لبما  يكان بت تح ب لها بللبى هب م  هبن ما بت يتح  لها

تكببباي   ميي بب ف بيبببة أهبببم يؤشبب مت ميقببب بو ميهايكبببت  فببية

ه بب مييقت و للى خالق ميرلبم أب يجباء مييقتب و  يبى أسباي ع 

ن أميتزبد   ن تعايل  ي  مير بك، ب بن هب ه ميحايبت دجبع للبى مير بك 

دقبباا بهلببمما ي يببت ميقبب و، بليببك دن مسببتي مل ي يببت هبب م مدبتيببان 

يب   تسببه لت للبى يبملا مير بك   ببنفبية  جيباين ميقب بو دبؤ   

، ب ن ه م م فال أسس يانان مي قم بميق و  ن يالت   [11] جمدما

ه مبببت تقببباا بتجي ببب  مييعلايبببات ميتبببن تهبببمف  يبببى يسبببالما  160

ميي بببالف للبببى ميتقل ببب  يبببة ميي ببباف  بميتبببن سبببي ت بي مزدبببت 

، بميتن تسي  بت م ز مييعلايات ميي ترطبت ببايق بو [4] ميي اف 

أن يببة بمحببما باير ببك ميي مببزا. بببباي غم لمت ميي بباف   ببن خل ببت 

ي مزدت ميي اف  للى يستام ب ك ميعب مق تعطبن يسبرقا يعلايبات 

خاصت برعا أنامع ميق بو بميزببابة،  د أن ليبك د دلغبن بشبك  

ماي  ميي اف  ميي ترطت به ه ميق بو  قم ياا ب ك ميع مق بياجبع 

مزدبت بهنشباء ي  1992يبالف  22مييبؤل   بن  92/02مي ظاا ليم 

، مدناياا  يى ق*ل الوساطة الماليةيعاملو ميم   ب  و للى م  

هب ه ميي مزدبت ب تقبمدم مب  مييعلايبات مياب بلدت بيهيبت ي مزدببت 

 -ـ [15] لاملو ميم   تتل ص  ن ل   دة

 ـ بها ت ظ م ميم   أب تسمدم ميق بو.األولى

 يبى ـ بها نش  يابيت لاملو ميم   بط دقت لبلدت ب ترل غها الثاني

 مياسطاء ميياي  ة باييؤسست.

أنظيبت مي رب ا يبة مياسباب  ميتق  بت ميحمدثبت  تعمّ ـ تبني أنظمة الخبرة

جمم بمييسالما للبى مت بال ميقب ملمت ميي اسبرت  بن مب  يسبتام يبة 

يستادات ميتس     ن ميي ظيت. بدق م ب ظاا مي ر ا ها ميتعر   لبة 

لبل ميحاساب  ن يحاماا ميسبلاك ميرشب ا بجعلب  ببمدل  بن يجباا 

  مل.ميتس    بليك ية خلا يسالمت   ن مت ال ميق

بية م يثلت ميشابعت حاا أنظيت مي ر ا مييطرقت  بن مييجباا مييباين 

 با با يطربق  Event , Finisc, Tascadirsorيبا دعب ف باسبم 

 ن يجاا ميي مجعت مييحاسر ت أيا ميثانن  هبا ياجب  ييسبالما مت بال 

 ميق ملمت  ن يجاا ميتحل   ميياين.

اا مي رب ا ديكبة أيا ميثاي   ها ياج   غ مو تش  ص مي يبا   ظب

أن دت ببب  ماسببب لت ييعايجبببت مييشبببام  ميتبببن تطببب ح للبببى يسبببتام 

ميق بو ميي    ت يكبة ليل بت تطر بق أنظيبت مي رب ا ترقبى بحاجبت 

   ها بميتن تتيث   نـم يى يجيالت ية ميش بف ميامجع تا

ليببك يببة خببلا ت  بب ا  ببت ب  عاي ببت تطر ببق نظبباا مي ربب ا ب الل -

 ميتكل ت.

ت يعلايات بت يسبالما تسبي  بتبا    مييعلايبت    أنظيبمف بلا تا -

مييطلابببت يلي بب ف ب ببن ميايببت ميي اسببع بليببك يببة أجبب  ميتك بب  

 بميي بنت ي  يتطلرات ميحلاا يليشام  مييط بحت.

 اييتعبالف لل ب   رسمية:الاإلل اء التام للتعام ت االقتصادية غير 

  ن مديت بالدات مي اي بت بشبك  لباا بميعب مق بشبك  خبا  منتشبال

 سي ت بية ب  هبا تلبك مييتعلقبت ميياه ا ميتعايلت مديت الدت غ   

 بايتعايلت ميياي ت، به م  ن يجاا ي   ميق بو.

 ن أهي بببت  للمق مييعببباد   تبنررري المعرررايير الماليرررة التخررراذ القررررار:

ميياي ت، د رثق با ساف ية ميامي  مييعاش  ن مديت بالدات مي اي بت، 

بمفبحت بللبى جي ب  م صبعما تق دربا، تع ف   هبا مخبتلدت  ميتن

 ايملمست ميتن أج دت للى يستام ميي الف  بن ميبمبا م   دق بت 

يببثل أ رتببت فبب بلا ي مجعببت مييعبباد   ميياي ببت مييتر بباا م سبباف  ببن 

تحمدببم ميافببع ت ميياي ببت يليؤسسببت، بمسببت مميها م سبباف  ببن فلببع 

مييعتيبما  ميق بو ميي    ت  هلم مانت مييعاد   ميياي بت ميكلسب ك ت

ن هاتب  هحاي ا  بن مديت بالدات مييتطبالا تعب ف منتقبالمت حبالا،  ب

 مييعاد   يم تطربق بعبم  بن مث ب  يبة ميبمبا م   دق بت بي هبا ميعب مق

[16] . 

 

 

 المبحث الثالث

 أثر القروض الخارجية على التنمية االقتصادية في العراق

ميتبب مو تافبب  مي ظ دببت مديت ببالدت أن مييسببتادات مييعقايببت يببة 

ميببمبا دبب ج  أن تعببزخ نياهببا مديت ببالا،  ل تتببام   يلرلببممن  ببن 

ي محبب  ميت ي ببت مييركبب ا ألصببما يل لببت يببة لأف مييبباا بدبب ج  أن 

تتببام   بهببا  بب   يلسببتثيال لمت يعببمدت لابببم أللببى مث بب م  ليببا 

، بفاييا مانت ميرلممن مي اي ت  [17]دتام    ن مديت الدات مييتقميت

ياما مييقَت فبت  بن مسبتثيالمت  نتاج بت، بد تعبانن تست ما تلك م 

يبببة لبببما مدسبببتق مل  بببن مديت بببال ميكلبببن أب يبببة س اسبببات تشببباه 

ميحببام ز مديت ببالدت، أب يببة صببميات يعامسببت فبب يت،  ببهن مي يببا 

دبم أن دزلمل بدسي  بسممل ميمدان  بن يامل بمها. بتتسباءا للمسبت 

مياب يت يبة ميبمدان ي  مبق مي قم ميبمبين ييبالم تبؤلا مييسبتادات 

مييت مميبت  يبى نيبا أيب ؟  ن أ اب  ت سب   يب يك تب تن يبة نظ دبات 
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"لبببعء ميبببمدان ميي  فبببت" ميتبببن تقببباا  نببب   لم مبببان ه ببباك بعبببا 

مدحتياا بب ن دكبان ميبمدة،  بن مييسبتقر  أمرب  يبة يبملا ميرلبم للبى 

ميسبببممل،  بببهن ميتكببباي   مييتايعبببت ي ميبببت ميبببمدة سبببتحر  مدسبببتثيال 

 رن بية  م تا  باي يا. بتاصبلت هب ه ميملمسبت  يبى مييحلن بم ج

يبة ميبمدة بمي يبا، ح ب  د ت ب  ميي ح بى  يبى أللبى  اأن ه اك يقلابب

بيب  مخلدبال نسبرت ميبمدة بعبم يسبتام  U لليبت للبى شبك  حب ف

يع ة د ت و أن دكان أي ى ميي ح ى، دتسرع ميبمدة م فبا ن  بن 

تي مل مييسببتام نهادببت م يبب   يببى ترببافؤ مي يببا للببى ميبب غم يببة مسبب

 .ميكلن يلمدة  ن م سهاا بشك   دجابن  ن مي يا

 

 ايجابيات وسلبيات الدين الخارجي في التنمية االقتصادية

تتاية ميعيل بت م ساسب ت  بن ف دقبت تحادب  ميبمدة  بن  :االيجابيات

م يبب  ميبب ا   Reduction Debtت  بب ا حجببم ميببمدة مي الج ببت

يبة مدحت بافن م ج ربن ميب ا  ممر ب  مس ا   للى ميرلم مييمدة جبزء

تتاببية  يببة  ببمّ غايرببا يببا دسببت زف يببم   خببميات ميببمدة مي ببالجن، 

ية ميمبا مييمد ت بميمبيت ميممب بت ميتبن تبتيكة يبة  ميعيل ت ي  عت يك   

 مست لمل أياميها بيكة ب  م تقما يليستثي .

ج ب مدستثيالمت م ج ر ت مييراش ا  ق اا ميرلم مييمدة بتحادب  لد ب  

يى مسبتثيالمت س سبي  يب  بجب ب تيادب  خبالجن بيبا منب  بايعيلبت  

مييحل ببت،  يقاببب  لببما ح بباا ميرلببم مييببمدة للببى ليلببت صببعرت  هببا 

يع ن ية ل   ي يت ميمدة مييحاا ه ه ميعيلت، ب بن حايبت نجباح هب ه 

مدسببتثيالمت سبب كان ليببك   صببت ج ببما يتبب بد   بب   مدسببتثيال 

يزدبببم يبببة مدسبببتثيال م ج ربببن مسبببتقطاب مي بيبببة  بببمّ بايرلبببم مييبببمدة 

 مييراش .

يا دؤلا تحاد  ميمدة  يى ت ايم يعبمدت ميتاب م بليبك السلبيات : 

 بسرع يجاء ميرلم مييمدة  يى  صمملـ

خدببالا يعببمدت ميتابب مـ غايرببا جمدببم يل قببال، بيببة ميييكببة   -1

ت ببالا هبب م م  بب  ميسببلرن ببب ن تقبباا ميمبيببت مييمد ببت بهيغبباء م بب  

ليل ت مييراليبت لبة ف دبق  صبممل بب ب  سب ممت حكاي بت  بن 

 .ميساق مييحلن بيعمدت  ابما يغ دت

م  بب  ميس اسببن بمدجتيببالن مي بباب  يببة  كبب ا ه ي ببت بتببمخ   -2

يتعملا ميج سب ات  بن شب مات تيتلكهبا ميبمبا بيبا ميش مات مي

 .*ل قدت تع لل   ية مييساف بايس الا مياف  ت

ية ب ة م خطال مييحتيلت يعيل ت تحاد  ميمدة  بن يب  غ باب  -3

ي ميرببت ميرلببم مييببمدة يتجبب مءمت ميعيل ببت هببا ي بباا مييسببتثي  

 .مييست  م بت   ات غ   يش بلت

ييحل بت يرب  ميشب بع  بن مدسبتثيال بي اي  بتحادل  يليربايا بايعيلبت م

، يهب م ميسبرع Round Tripping   مييت بق لل ب  بهبا يبا دسبيى بب

لالا يا دكان ية م  ا  يلرلبم مييبمدة يشبالمت يسبتثي دة يحل ب ة 

م ج رن بليك يت الا ميتع و ييث  هب ه  بمد ية ميش ماء م جانع.

ن ب نبباي   يببة مييقتبب ح أن دشببالك ميرلببم مييببمدة يامف  بب   بب يببة  ببمّ 

 .[18] ميتحاد  بما م خطال

 

 المديونية الخارجية

 بببن  ت اي بببت جمبيبببت ميبببمدة ميعببباا  الخببب  ميعببب مق باصببب   بلبببمم  يبببمد 

بللبى  بلم ي محب . ب بن  2005مي الجن، بيم تبم ليبك ي ب  لباا 

يتزميببات ميعبب مق مألل ببت بخملا ميياي ببت  نتهبباء  2009يطلبب  لبباا 

ترقبببى يبببة ميبببمدان  ب ن يبببا لCBAح ببباا مت اي بببت ميبببملم ميسبببابما ق

مييت تربت لل بب  تبم مدت بباق للبى جببمبيتها للبى يببمم م لباما مييقرلببت 

بمشبب ت لمببب ا ميببمدة ميعبباا  ببن بخملا  .2021 -2020يغادببت لبباا 

ميياي ت لة حجم لدان ميع مق بتعاداات ميح ب بمي امبم مييت تربت 

 يش  ا  يى  ف اء جزء مر   ي هبا يبة خبلا مت باق نبالا للى ليك،

بببالدس بمدت اي ببات ميث اب ببت،   يببا أبفببحت آي ببات تسببمدم مييرببايا 

مييترق ببت بميت ببابو يبب  ميببمبا ميتببن يببم تط ببذ لدانهببا بعببم بليببك  ن 

ت اي ببببت ميببببملم ميسببببابما  ببببن منتهبببباء ميتزمياتهببببا باأب ببببت ميببببرلل ب

ل م خ بب ا يببة لدببان نببالا %20. بيببم تببم  ف بباء ق31/12/2008

ل %20بف م ت اي ت بب الها. أيبا قبالدس ب ا   يتزما ميع مق بش 

%ل بميرايغت 80ق مييترق ت ية أص  ماي  مييرلا بعم ت   ا نسرت مي 

دبم    2021يل بال لبدل يقبم تيبت جبمبيتها يغادبت لباا  ل10,329ق

 ميع مق خليها مي امبم مييت ترت للى ه م مييرلا. 

 ل ، ايزلبجب ابتعكس خطاا يعايجت ميمدان ميياي ت  ن ميع مق تاجه

 مب مان مي طاا خبميت مديت بال ميع ميبن  بن  ا دجاب  اتجاهمتيث  

ميجامنع، بيعلها مي طاا م مث   دجاب ت ية ميق ملمت بم صلحات 

مدخبب م. ب ببن لمت ميايببت يثلببت تببمخل  يراشبب م  يببة يربب  مياددببات 

مييتحما م ي دك ت بميي ظيات ميمبي ت، يتيثلت ب  مبق مي قم ميبمبين 

ين، يبببة خببلا آي بببات تطر ببق صببب ا ت  بب ا ميبببمدان بمير ببك ميببمب

 ميع مي ت ب لالا جمبيتها.

 عدم وضوح دور الدولة في االقتصاد العراقي

د رغبببن يلمبيبببت، أا لبيبببت، أن تببب ها بببب لبمل جمدبببما  بببن ميي محببب  

مدنتقاي ت، بهن تت لى لة ألبمل ميه ي ت بمي دالا ميتقل مدت ب  أح انبا  

يربببب  أن دببببتم ت ك كهببببا.  ببببايظ بف  تقببببال ليل ببببت مدنتقبببباا ب  سببببها

مييافال ت  ن ميع مق   فت ميتحاا  ن فر عت ب لس ت مديت ال 

ميقابم يبة مي ظباا ميي مبزا قمييسبت م للبى ه ي بت ميمبيبتل  يبى نظباا 

قدعت ببق  لسبب ت ميح دببت مديت ببالدتل بدببؤية بقببام ميسبباق بآي اتبب ، 

سببب م ميببب ا ديثببب  م لما ميجاه دبببت يتصبببلح مديت بببالا بميببب ا أ

دشببب    يبببى بفببباح  بايتشببب دعات ميقانان بببت،  د أن بميببب  ميحببباا د
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مي تدببا،  ل  خلمل تببمخ  ميمبيببت  ببن ميح بباه مديت ببالدت لببة ف دببق 

بتعببمت مميس اسببت ميياي ببت ميتاسببع ت بشببك  مر بب  ي بب  ميتغ  بب ، بببب يك 

 .  [19]ميمبيت لة ميمبل ميت ح حن ميي ت و يها ميق اا ب 

 الفقر في المجتمع العراقيانتشار ظاهرة البطالة و

يت بالا تعم ميرطايت ية أخطب  مييعايبات ميتبن تامجب  م صبلح مد

  ابلجتيال بت بس اسب ت، ميت بالدت بم بال آ ن ميع مق، ييا يها ية 

ن س اسببت ميمبيببت  ببن هنهببا تشببك  هببملم  يلع  بب  ميرشبب ا،  ببأ لببة

سببت عاب ميعببايل ة  ببن أجهببزا ميمبيببت بخاصببت ميعسببك دت بم ي  ببت م

ست عاب ياا ميعي  مييتزمدبما بب  مانبت يهبا نتباب  مها، يم ت ج   ن ي 

سبببلر ت،  ل يهببب ت ميرطايبببت مييق عبببت  بببن ميقطببباع ميعببباا ييبببا جعببب  

مي ببعابت  ببن يكا حتهببا أمربب  بسببرع مييبب لبلمت ميسببلر ت ميتببن تايببم 

ل ب قا   ح اءمت بخملا 53%، بيم بلغت نسرتها ب حا ق]19[ ي ها

بن ميع مي ت، بت  م تقمد مت أخ م أن أمثب  ميت ط   بميتعابن مدنيا

ل ية لمل سكان ميع مق لافلت تيايا  لة ميعي   بن لباا %50ية ق

، أب  نها تعي   ن بياب  غ   يسبتق ا.  بن حب ة يبمل يسب  2006

ميتشببببغ   بميرطايببببت ميبببب ا أجبببب مه ميجهبببباخ ميي مببببزا يتح بببباء 

 يعببما 2005بتك اياج ببا مييعلايببات  ببن مي  بب  ميثببانن يببة لبباا 

ل.   يا لم  ميس م يحيم ميش ت لمفن بخدب  ميعيب  %18ميرطايت ب ق

 بم  2007ل يعباا %18بميشؤبن م جتيال ت مستي مل يعبما نسبرت ق

ل.  على مي غم ية ترادة %15يت    يى ق 2008من  ات  ن لاا 

مييعط ات م ح اب ت حاا نسرت ميرطايت  ن ميع مق،  د  نها  ن م  

تشبببك  أحبببم أهبببم مييشبببام  م يت بببالدت ميحبببادت دتبببزما ي ت عبببت ب

 مييزي ت    . 

لت اع ييا   ييسبتادات مي قب  ملت اع يعمدت ميرطايت ها مبية آ ال 

يت بالا حتبى  ن ميع مق، بميتن ت عكس بمبلها للبى م صبلح مد

دعبانن لبب  أف باا   لشيلت يطالات ل دات ية ميشعع ميع ميبن، 

تياي ت ب اه م ف اا لبن حمميع مق ية ساء ميتغ دت ميحال بمصرحت 

ل، ي  نقص مي ميات م ساس ت ية تا    ميي اه %40سة مي ايست ق

مي ببايحت بميكه ببباء بمي بب ف مي ببحن ببق ببت مي ببميات مي ببح ت 

ل يببة ميعامببب  ميع مي ببت %40جتيال ببت م خبب م.  ل  ن حببامين قبمد

 ن مييبمن تعبانن يبة ي باه مييجبالا ميتبن تغيب  شبامللها، بم تقبال 

ل أي  لابلت ل مي ت يي اه ميشب ب ب سبايت ميي باه. ب بن 722قحامين 

ل ية ميمبل ميسك  ت ية  نقطالبات ميت بال %92بغممل بحمها تعانن ق

ل ية مي د  ميع مين يبة لبما تبا    %70ميكه بابن، ب  يا دعانن ق

ميي بباه مي ببايحت يلشبب ب. بت مجبب  يعببما لخبب  مي بب ل ميع ميببن يببة 

ل 1020 -770ببب ة ق  يببى يببا 1980ل لبدل أي دكببن لبباا 3600ق

ل لبدل ب هادبت 610 -450بب ة ق ب يبى يبا 2001لبدل بحلاا لاا 

 . 2003لاا 

أصرحت ياه ا ميرطايت بتممل اتها بمحما ية أهم مييعايات  بية  م

يت ببالا  ببن تببزما صببان  ميقبب مل ميس اسببن بمد ميتببن بمجهببت بد

جبمبم س اسب ت  اميع مق،  ن  ج مءمت  يتحق ق  صلح  يت بالا ل

 يت الدت  ن ميي مح  ميسابقت.مب

 نحو رؤيا وطنية للتنمية اإلقتصادي في العراق

بف بببن  بببن ميعببب مق، بب قبببا   ميت بببالا ن يتر بببن س اسبببت  صبببلح 

يليعايات ميسبابقت بميتبن أ ب خت أ الهبا ميسبلر ت للبى يجيب  ميح باه 

جتيال بببت بمببب يك ميس اسببب ت ي هبببا، دتطلبببع بفببب  ت بمديت بببالدمد

ت، جتيال بت بمديت الدلدا بف ن م    يل هاو بايقطالات مدس  ا

 بأهيها ماتنـ

 نتقال إلى إقتصاد السوق الحراال

 ستثيال ميعاا بمي با  قمييحلبن بمدج ربنل ن  نشاء ب مت يلبيت يل

مييسبتمما، بخلبق بته مبت يب بف ي اسبرت  يت الاميح ك يل يا مد

يت ببال ميعببايين، دقتاببن نببمياق  ببن مديتحق ببق أي ببى  ابببما يببة مد

 ت ال ميكث   ية م ج مءمت ب صممل ميتش دعات يتنتقباا ميتبملدجن 

يت بال ميحب ، ب بن مييقميبت ية م يت ال ميشياين ميي مزا  يى مد

سبتثيال بتعزدبز د تن تطاد  ميقطاع مي با  بخلبق ب مبت يلبيبت يل

ا سبب الا ميقببانان  ببن مي شببافات ميياي ببت بميتجالدببت بمي بب ال ت، بيبب

داببية حببق مييلك ببت مي اصببت بت سبب س م ليبباا بتسببه   ميح بباا 

للى ميق بو ب صممل مي خص بلمميت بي ممي ت ميعقال بت   ب ها 

 .]20[ يتحق ق ميعمميت بتسابا مي   

م يك ميت م ز للى تطاد  ب صلح يطالن ميطايت بميزلملت،  يبة 

ى حت اجبات ميعب مق، بدحقبق أي بمستحممم يطاع فايت دلرن ممييهم 

فبب  ت ظ ي ببت يؤسسببات ت للببى أسببس يانان ببت أ ابببما ييك ببت، ببفبب  

 بلستالدت تعتيم أ ا  ميييالسات مييحل ت بميمبي ت.

 إيجاد فرص للعاطلين والقضاء على الفقر

سببتث اب ت، خاصببت م  ل  ن يعايجببت ميرطايببت  ببن ميعبب مق تتطلببع حلبباد

 بات ب ن نسرت خ دجن ميكل ات ي ت عبت، بميتبن تتطلبع أبد  بيب  آي

ت تطباا مب  ميت بالدتاي مها، به م دحتاق  يبى ميشب بع بهصبلحات 

ت بخلق     لي  دتم تاي مها  ن ميقطباع يت الدمد اي اص  ميح ا

مي ا  بلما م لتيال للى ميقطاع ميعاا مي ا دستالع  ل  ميقبام 

ميعايلببت ميع مي ببت، ييببا دافبب  يببمم ميت هبب   ببن هبب م ميقطبباع. ميببا 

ل ات ت ظ م ميسكان بتحمدم مي س  ية خبلا دتطلع م ي  تشج   لي

تتاي  ل م حمبل م لبلا، بب  دببم ب ن ت ب   يبى  ب مي  تال ت د

مييببمملف بميجايعببات، بأن تاببطل  يؤسسببات مييجتيبب  بببمبل يهببم 

بلبببب س،  ل  ن يعبببمدت مي يبببا ميسبببكانن  بببن ميعببب مق يبببة أللبببى 

ي   يبى مييعمدت  ن ميعايم، م يك يعمدت مي  ابت. ميا دحتاق م 

مي ظاا ميتعل ين  ن ميع مق بشك  دجع  ساق ميعي   ن  لالا مي ظ  
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دسبببتالع مي ببب دج ة هببب م يبببة جهبببت، با فبببا ت  يبببى لبل ب نببباي  

ت جتيال بميق بو مي غ  ا ميب ا تبمد ه بخملا ميعيب  بميشبؤبن مد

لبل مر    ن تشغ   ألممل مر  ا ية مي  دج ة ية جهت أخ م،  د 

ق   يى ميش ا  ت ب يى يتابعت ميت    ، ميا  ن  لمبز  ن ه م مير ناي  د ت

للى مييشالد  مي غ  ا، بيبا مبان يبة م ب بق ميق باا بحيلبت تال بت 

نبت ي لبلمتب  اب يى بف  ب ناي  تملدرن دتعلق بايجامنع مي   بت يك

،  ل ية ش نها أن تقل  يبة يعبمدت ميرطايبت بمي ق ب   بن ]19[ أ ا 

 ميع مق.

 اإلدارة الرشيدة مكافحة الفساد وتعزيز

لم مي سبال بشبب اع  قا تب  دتطلببع مييعايجبت بميحلبباا ميسبب دعت،   ن 

،  يببة أجبب  ب بباء يببملمت يت ببالامدمانبب  دقبباو ليل ببت م صببلح 

مييسبتادات  بن ميحكايبت دتعب ة  م ّ مييؤسسات ييكا حت مي سال للى 

 -ـ ]20[ ميعي  للى ماتن

 .ميعي  للى تش د  يانان مي زمهت 

  ميه مت مياف  ت يل زمهت، بلدبان مي ياببت ميياي بت، تعزدز يملمت

 بت ع   يكاتع ميي تش ة  ن مياخملمت.

  تطر بببق مييعببباد   مييحاسبببر ت بميتمي ق بببت بت ع ببب  لبل مي ياببببت

سبببتقلي تها، بتر بببن س اسبببت ميحببم يبببة مي سبببال يرببب  مميممخل ببت ب

لتيبببال ياملبببم بفبببامب  سبببلاك ألمء مييببباي  ة مبيالببب ، ب

 امهم مييعاشن.ميحكاي  ة بل   يست

 .ميتطر ق ميجال يقانان ميمخ  ميعاا بميكش  لة م لصما 

 لتيال حيلت تال ت بف  ت شايلت حاا يكا حت مي سال بمب مخه م

مان  حايت سلر ت بخط ا للى حافب  بيسبتقر  أب باء ميعب مق 

بي س  ق  يكان  ي ل  بايسيعت بميش ف بحسبة ميسبلاك ب ن 

 بدعببمّ   بباو خلقببا  بشبب لا  ميقببانان دعايببع ي تكر بب ، ب نيببا ي

  ا  ي تكرن مي سال بميغش ية مياساب  مييهيت ييكا حت .

  ت ع بب  لبل بسبباب  م لببلا بيؤسسببات مييجتيبب  مييببمنن  ببن

 مي يابت.

أيا م لملا مي ش ما   ق م بها "فيان نجاح م لملا بصاد  يلحامم 

 خت ال بت ظ م سبلاك مييسبؤبي ة بميقبالا ب قبا  ممي اي  تتطلع حسة 

يقاملم ميسلاك بميق م بم خلي ات ميجمدما يليؤسست ميتن دبمد بنها، 

هتيايببات ي تلبب  مي مببات  بببن محت اجببات بملترببال يت خبب  ب ظبب  مد

مييجتيبب  بع ببمم  لببة مياسببافت بمييحسبباب ت بتكببان ميك بباءا بميببادء 

 يلافة مي دالا  ن م لملا".

 

 االستنتاجات

مي اي  ت ي ة فب ع  يب مخ متها مييحل ب ت، بلب ما تعانن ميمبا  -1

يب ملا هب  ه مييبب مخ مت للب ى ميق بب اا بادسب تثيالمت ميلخي بب ت 

يعيل   ت ميت ي   ت، يي  ا دا ب ط  ه ب  ه مي ب مبا  ي ب ى ميلج ب اء 

 ي ببب ى ي  ببب الل ميتياد ببب   مي الج  ببب ت بأهيه ببب ا مديتببب مو 

ميت ي بببت  مي بببالجن ميببب ا دلعبببع لبل مر ببب   بببن للبببم ليل بببت

 ت بمدجتيال ت.يت الدمد

يم دستط  ميع مق ج ب مدستثيالمت م ج ر بت مييراشب ا، ييب ا  -2

مفببب ط ها  يببب ى مدلتيببب ال بشببب ك  أساسببب ن للببب ى ميقببب بو 

 .مي الج ت

ت ابب  ليل ببت مديتبب مو يببة مييؤسسببات ميمبي ببت دلترببالمت  -3

ن ميعبب مق همث بب ا قس اسبب ت، ميت ببالدت،... ميبب تل بيبب ة ه بب ا  بب

أن دجبببم سببر ل  آخببب  يتبب ي ة م يببباما ميلخيببت يتحق بببق دجببع 

 .ت ي تها

يقم ح ب  ميعب مق للبى ميقب بو مي الج بت يبة أجب  تحق بق  -4

  لت ي تها، بيكة يم دتم مست مما ه ه ميق ب و بايشبك  م يثب  

تم تاج هها ييشالد  غ    نتاج بت بيطالبات غ ب  يباللا للبى 

ت ميزلملبببت تبببا    ميعيلبببت، ببببمد  يبببة تاج ههبببا  يبببى يطالبببا

 .بمي  الت بميتعل م

 

 التوصيات 

دجع للبى ميبمبا مي اي بت خدب الا يب مخ متها مييحل ب ت  ايت ي ب ت  -1

مياف  ببب ت دجببب ع أن تعتيببب م بشببب ك  أساس ببب ن لل ببب ى ت ي  ببب ت 

دج ببب ال ميقال ببب ما م ساس ببب  ت ميت ببب ن  ي ببب مخ متها مياف   ببب ت، ب

خببلا  تس بب الم لل بب ى مس بب تثيال ه بب  ه مييببمخ مت، بليببك يببة

خدبببب الا م دبببب  ملمت   اببببل لببببةنشبببب  ميببببالن مدلخبببب الا، 

 ي ة م د  ملمت ميعاي ت. يهياميا  در ت ميت ن تش كل  

 بببن ل ببب م  ادلعبببع مدسبببتثيال م ج ربببن مييراشببب  لبلم لب سببب  -2

مييقبب ملمت مياف  بب ت  بب ن يبب   يحمبلدبب ت مييبب املل مييحل بب ت 

لا ي اسع يث ـ مييتاح ت، ي  يك د ب م ي ة ت ا    ي ا  مستثيا

يبب ة يشبب الد   تعببمّ ميق بب اا بر بب اء ميي بب افق مي بب  ال ت ميتبب ن 

ميقالبب ما م ساسبب  ت بميتببن تببا   مير مببت مدسببتثيالدت مييلبيبب ت 

مدسببب تي مل بهصببب ممل   ابببل لبببةيتشببب ج   مدسببب تثيالمت، 

ميق امن ة بميتش دعات ميلخيت يتا    مير مت ميتش دع ت مييلبيت 

 ت بخاصت نحا مييشالد  م نتاج ت مييهيت.يج ب مدستثيالم

مييتابعت مييستي ا يليشالد  مدستثيالدت ببمي  ت    ها بتب ي    -3

ميعقرببببات ميتببببن تامجههببببا، بمييسبببباهيت  ببببن  دجبببب ال ميحلبببب اا 

ميي اسبببببب رت، يبببببب  أصببببببممل ميتقبببببب الد  بتبببببب ا    مير انبببببب ات 

بم ح بب اءمت مي بب ح حت لبب ة مدسبب تثيال بم ليببت مي اصببت 

 ب يك.
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ميعبببب مق مهتيايبببب  ل بببب ة ف د بببب ق ميق بببب  بو للببببى يبببباح   -4

، بيك ببب ة م ببب ان ما  ببب ت مي الج  ببب ت   ببب ن لل ببب م ميقطال ببب ات

مهتيايه بب ا بقطال ببب ات مير   بب ت م ساس ببب  ت أمر بب  ، بد أح ببب م 

دس ببب تط   أن د ك ببب   أهي  ببب ت ه ببب  م ميقط ببب اع   ببب ن ليل  ببب ت 

 ن ميي حل ببب ت ميت ي  ببب ت مديت  ببب الدت، بيك ببب ة مييطل ببب اب   ببب

ميحاي  بب ت لل بب م ميقطال بب ات م نتاج  بب ت يك بب ن تك بب ان ي بب اللا 

 لل  ى مدستي مل ل م منقطاع تم ق م ياما مي الج ت.
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