
 جوهىرٌت العراق   

 وزارة التعلٍن العالً والبحث العلوً

 الجاهعت الوستنصرٌت       

 كلٍت اإلدارة واالقتصاد      

 قسن االقتصاد         

 

 

 اإلصالح االقتصادي فً العراق 

هع صندوق  (SBA)فً إطار اتفاقٍت الوساندة 

 النقد الدولً

 
 هقدهت هاجستٍر رسـالـت

لوستنصرٌت وهً جسء ا واالقتصاد فً الجاهعت اإلدارةهجلس كلٍت  إلى

 هن هتطلباث نٍل درجت الواجستٍر

 فً العلىم االقتصادٌت

 

   هن قبل  
  حاتن كرٌن بلحاوي القرٌشً 

 
 األستاذ الوساعد الدكتىر شرافبإ

 علً حسنًهظفر 

م 0242                          هـ                   4134  
 

        

 



 

 المستخلص

الييكمية التي أثرت بصورة كبيرة عمى واقعو  عانى االقتصاد العراقي من كثير من المشاكل واالختالالت    
 3002االقتصادي مما تسبب بتحمل االقتصاد العراقي الكثير من األعباء المالية االقتصادية واالجتماعية وبعد عام 

وجب عمى العراق القيام ببعض اإلصالحات االقتصادية واالندماج مع المجتمع الدولي من اجل تصحيح المسارات 
يجاد الحمول المناسبة لممشاكل التي تحمميا االقتصاد العراقي حيث قام العراق بالتعاون مع صندوق االقتصادية  وا 
جراءالنقد الدولي  ) المساعدة ما بعد االقتصاد العراقي ومنيا ات  واقع إصالحاتفاقيات اقتصادية من اجل  وا 

(SBA)         النزاعات  دة وكذلك اتفاقية المسان     (EPCA) ( لطارئةا    

كخطوة أولى في طريق تحقيق اإلصالح االقتصادي والتخمص من االختالالت الييكمية التي أصابت قطاعات 
عطاء فرصة اكبر إلى القطاع  االقتصاد العراقي وتشجيع االستثمار األجنبي والسعي نحو خصخصة القطاع العام وا 

. الخاص في النشاط االقتصادي  

ق إلى أىم اإلصالحات االقتصادية التي حققتيا اتفاقية المساندة بين العراق وصندوق ليذا تم في ىذا البحث التطر 
النقد الدولي من خالل تحميل المؤشرات الداخمية والخارجية في االقتصاد العراقي وتبين لنا إن اتفاقية المساندة حققت 

العامة وتخفيض نسبة البطالة والتضخم  منيا تخفيض العجز المتراكم في الموازنو الكثير من اإلصالحات االقتصادية
وكذلك تخفيض نسبة العجز في الميزان التجاري من خالل  وتخفيض المديونية الخارجية المستحقة عمى العراق 

  زيادة الصادرات النفطية وتعتبر اتفافية المساندة الخطوة األولى نحو تبني العراق لمبرامج اإلصالح االقتصادي .

 -وقد توصمت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات من أىميا :

ىناك الكثير من األسباب التي وقفت وراء تبني العراق عمميات اإلصالح االقتصادي منيا االختالالت الييكمية     
ية وبعد عام و األعباء والمشاكل االقتصادية التي أصابت قطاعات االقتصاد العراقي ليذا تبنت الحكومة العراق

برامج اإلصالح االقتصادي واستعانت بالمؤسسات الدولية وضمن اتفاقية المساندة مع صندوق النقد الدولي  3002
%(  من الديون الخارجية المستحقة عمى 00والتي حققت األىداف األساسية التي التزم بيا العراق ومنيا تخفيض )

ني عمميات اإلصالح االقتصادي بشكل أوسع في المستقبلالعراق وتعتبر ىذه االتفاقية خطوة أولى في تب  


