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ن موظف وخبير  فاروق يونس  5من  1 صفحة اقتصاديحوار حول تمويل التجارة الخارجية للعراق بير

 

حوار حول تمويل فاروق يونس*: 

التجارة الخارجية للعراق بين موظف 

 وخبير اقتصادي
 

الموظفففاستاذفففا عتاتففف تلمنفففلترففف تالةتفففلتالمديفففالتلمفففموتلو نففف تولفففملتذففف ا ت فففو تامو ففف ت
 الاج دوتالخ دج  .

ت
 اعم ؟ نتيتلتأالخة دست

ت
ت ص ءتر تالةتلتالمديال.لم تر تمم د  تاإلأالموظاستيتلت

ت
تالخة دستم عاتي نتلمنل؟

ت
الموظففففاسترفففف تالةما فففف تيفففف نتالةتففففلت  ففففنتاخص صفففف لتا ذففففا دام تيتفففف تت ذففففم  تالفففف تذففففننت
ا ذفففا التالجففف دلتوالذفففننتالمعمفففدوتاوتيمففف تيتففف تتذفففم   تذفففننتا ذفففا التالفففما  توالذفففننت

مفففنت فففععتالذفففننتيففف نتالةتفففلتالمديفففالت خصففف تمةففف ل تمع تففف تتا تا ج ففف .تتليففف تمجمولففف 
تو دذن  تال تواادوتالاج دوتألخع  تةتظدتا لاة دتلتمتو نتمت جتا ذا دامتالذتول.

ت
تالخة دستي اتااع م تواادوتالاج دوتمنت ععتالذ واتالعن  تلاذا دام؟

ت
نففف نتلفففنتواادوتالموظفففاسترففف تالواتفففنتي تفففلت تففف لتلجتففف تإللفففمامتمفففت جتا ذفففا دامتا ففف تمم 

الاجففففف دوتوالةتفففففلتالمديفففففالتوددرففففف تاجففففف دوتةمفففففمامتومم د ففففف تاليمففففف دلتالع مففففف تواا ففففف مت
الصفففت ل ل تم ما ففف تاوا فففنتالاخص صففف لتا ذفففا دام  تلنففف تالمفففوامتوال  فففدالتا ذفففا دام  ت

تمذاع ت تة لاةو بتالذنع تلاعد   تةدويذ .
ت

تالخة دستي ات ا تالاوا ن؟
ت

اعامففففمتكتففففعالتلنفففف تاصففففت اتالاجفففف دتالمذففففاود نت ذففففبتالموظففففاستي تففففلتواادوتالاجفففف دوت
ا خاص صفففف لتالاج د فففف .تتمفففف ا تمجمولفففف تمففففنتالاجفففف دتماخصصفففف تة ذففففا دامتالة ول فففف لت
)ال مفففففف توالعففففففم(توال  صففففففول  ب تومجمولفففففف تماخصصفففففف تة ذففففففا دامتالمففففففوامتاإلت فففففف    ت
)ال م فففمتوالخ فففبب تومجمولففف تماخصصففف تة ذفففا دامتال ففف لتوالذفففيد تواخفففد تماخصصففف ت
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ن موظف وخبير  فاروق يونس  5من  2 صفحة اقتصاديحوار حول تمويل التجارة الخارجية للعراق بير

 

امتا تم ففف  تومجمولففف تاخفففد تماخصصففف تة ذفففا دامتالماةففف(تالجففف  او تومجمولففف تة ذفففا د
اخففففد تماخصصفففف تة ذففففا دامتالذففففننتالي دة   فففف  تواخففففد تماخصصفففف تة ذففففا دامتالذفففف  دال ت
مجمولفففف تماخصصفففف تة ذففففا دامتالميفففف  نتوالمعففففمالتال مو فففف تو يففففعا.تتا فففف ر تالفففف توجففففومت

ت عة ت ذا دامالتالموا دتال يوم  .
ت

تنت عاتالتظ  ت عم تةصودوتج مو؟الخة دست  تي 
ت

ي.تتمففف ا تاففف جدتماخصففف ترففف تاجففف دوت الموظفففاستلةعففف تلففف ت يفففنتالتظففف  تا ذفففا داملتم  ل ففف 
  فففو تةة فففنتاجففف اوتتاتم ففف تالموة ن ففف ت مفففتستاجففف دوت ذفففا دامتا تم ففف تالتذففف    .تتمففف عات  عففف ؟ت

ا ذففا دامتالفف تمذففاودمتلاتم ففف تالتذفف    تو عففدلتت ذففاتلنمذففف ول  تال  توت فف .تتوا  فف تمفففنت
عفف من نترفف تالذففولتالم ن ففف تيفف تواتاجفف داتماخصصفف نتوأي ففدتتففمدوتلنففف تعلففلتانتالاجفف دتالما

ا ففففم دتاللنففففبتلنفففف تالذففففننتالافففف ت اعفففف منونتةاج دا فففف تمففففنتالموظففففاتالففففعلت  ففففو تة لففففمامت
ا فففم دالتاللنفففبتوال  جففف تالم ن ففف تالففف تاذفففا دامتالذفففننتالمخان ففف تمفففنتالخففف د تلنففف تورففف ت

وا  ففف تمفففنتيففف تعلفففلتانتاةو فففبتا ذففف ل بتاإل صففف    تلا فففم دتاللنفففبتواخلففف لتالمة عففف ل.تت
لففف ت يفففنت ففف ماتلجم فففنتالذفففننتالاففف تا ا ج ففف تت١٩٧٣-١٩٦١مت ففف  تا ذفففا دامتخفففا تالمفففموت

الذففففولتالم ن فففف  ترمجمولفففف تذففففننتا ذففففا التي تففففلتم ذففففم تالفففف تمجمففففولا نت مفففف تذففففننت
ا ذفففا التالجففف دلتا ففف تذفففا ترصفففو تد  ذففف  تم ذفففم تالففف تر فففدالتد  ذففف تو  تو ففف ت ةنففف ت

ام فففف تيفففف تمت فففف تذففففنع تاوتمجمولفففف تذففففنع  .تتوذففففننتا ذففففا التالففففما  تتر ففففدوت٢٣٠لففففمم  ت
ر ففدو.تتامفف تذففننتا تافف  تر فف تت٩٠ا فف تذففا ترصففو تم ذففم تالفف تر ففدالت ا ففمتلففمم  تلنفف ت
ر ففدو.تتولمن فف تيفف نتاةو ففبتت١٩٤م ذففم تالفف تخمذفف ترصففو توالفف تر ففدالتا صفف    تلففمم  ت
لج ففف اتالمديفففالتلف صففف ءترففف تمت ففف  تا ذفففا دامت خانفففاتلفففنتالاةو فففبتالمذفففاخم تمفففنتتةففف تا

ت١٩٦٩الففففمامتاإل صفففف    لتلففففنتاجفففف دوتالعففففدالتالخ دج فففف ت)اعد  فففف تةدويذفففف تلم  فففف تلفففف  ت
تت١٩٧٠والاصت اتال   ذ تالمول تالمو مت)المعم بتمتعتذت ت

ت
تالخة دستم تالعلتاد متمعدرااتة ل ةل؟

ت
تالموظاستر تال     تاد متانتالداتي    تامو  تالاج دوتالخ دج  ؟

ت
ت: دست ععتتص تلو ن تومنتعللتاة نتللتم ت ن الخة
ت
رفف تةما فف تا ذفف (تال يفف تالففولت تو ففنتالعففدالتا ففلتا تاففمابتالةد لفف ت تالففعلتةففمأتةعففمت-١

ال ففففدبتالع لم فففف تا ولفففف توأصففففةستخ  ففففع تمففففنتالتفففف   ا نتالذ  ذفففف  توا تاصفففف م  تلنذ  ذفففف ت
لخ دج فف  ترنفف تايففنت تفف لتالع مفف تلةد ل ت فف تالافف تااةعففلتذ  ذفف تالةفف بتالم اففو ترفف تالاجفف دوتا
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ن موظف وخبير  فاروق يونس  5من  3 صفحة اقتصاديحوار حول تمويل التجارة الخارجية للعراق بير

 

ا فففف تدت ةفففف ت يوم فففف توي تففففلتذففففنل تا  ففففاا تا ففففدلتةعففففلتالدذففففو تاليمدي فففف ت ففففمر  ت
ا ذففف (ت م  ففف تالذفففننتالمذفففاودموتمفففنتةد ل ت ففف تمفففنتمت رذففف تالذفففننتالمذفففاودموتمفففنتالم ت ففف ت
وال  ةففف ن تواذفففامدلت فففععتالذ  ذففف ت اففف تاتفففم لتال فففدبتالع لم ففف تال  ت ففف توا فففو تا تاففف  ت

ت تا تا  تال دة .الع لم تال
ت
ألنففففنتاذففففا ا تالعففففدالتوا ففففددعتمففففنتا تاففففمابتالةد لفففف ت توات فففف تت٣/١٠/١٩٣٢رفففف تت-٢

تال تلصة تا م تيع وتي م .
 
الفففعلتخفففوم ترففف تم مافففاتت١٩٣٩لذفففت تت٥٨صفففمدتمدذفففو تاتظففف  تال  ففف وتا تاصففف م  تدتففف تت-٣

نتا ولففففف تجفففففوااتاصفففففمادتا تظمففففف تألدفففففدالتمتفففففنتوا   فففففمتومداتةففففف تاذفففففا دامتالة ففففف  
والمتاوجففف ل تويفففعللتااخففف عتاجفففداءالتلمداتةففف تيم ففف لتالة ففف  نتالمذفففاودموتلنففف تاخفففااات

تاتوال  توا ص ء  توا م متاذع د  .
ت
افففف تل ففففمتا ا  ت فففف تالعدات فففف تالةد ل ت فففف تلنعمففففالتالتفففف مدوتا ففففمتلتت٢٨/٥/١٩٤٥رفففف تت-٤

ت ا  تمة مئتو  س
ت
ت  تال تالعدال.ااخ عتي ر تالاماة دتالا تاذ  تا ذا دامتمنتةد ل تت-أ
تا م متالعمالتالت مدوتة لمو دتا مد ي توالمو دتاليتملتوال دتلتال دتذ .ت-ب
ا فففو تةد ل ت ففف تةاخصففف  تمةففف ل تمفففنتالعمفففالتالتففف مدوتإلت  ت ففف تخفففا تمفففموتمع تففف ترففف تت- 

اذفففا دامتةعفففلتالذفففننتال فففدود  تالاففف ت اعفففعدتاذفففا دام  تمفففنتةد ل ت ففف تواليانففف تاإلذفففادل ت  ت
 دتعالتالعمفففالتد فففدتالتففف مدوب توأصفففةستا ذفففا دامتمفففنتةنفففمانتالعمفففالتالتففف مدوت)التا تلففف

ا فففادالتت١٩٤٨لذفففت تت٢٤خ  فففع تل  فففمتا جففف او.تتواففف تةموجفففبتة ففف نتواادوتالامفففو نتدتففف ت
تانتايونتالموامتلن تاخاااتاتوال  تخ  ع تإلج اوتا ذا دامتمنتواادوتالامو ن.

ت
ت١٩٥٨وليففففنتمتفففف  جتا ذففففا دامتالذففففتو  تالاففف تو ففففعلتةعففففمتت فففف  ت ففففودوتامففففواتتالموظفففاس

وخلفففلتالاجففف دوتالخ دج ففف تالاففف تو فففعلتةعفففمتاففف م  تلمن ففف لت فففدي لتالفففت لتا جتة ففف تلففف ت
تادياتلن تاتم  تا تاص متالعدات تالصت ل توالادال .

ت
لعمنففف تالخة فففدستاتفففلتلنففف ت ففف .تتلففف ت فففا تاوج فففاتتذفففة تية فففدوتمفففنتال فففوا لتالم ل ففف تمفففنتا

ا جتة ففف ت)الفففمو دبترففف تلمن ففف لتالاتم ففف تا تاصففف م  توا جام ل ففف تاوتلنففف تا تففف تاذاصفففا ت
ا دا فففف تالادال فففف توالاوذففففنترفففف تاتافففف  تال تلفففف توال ففففع دتوا  امفففف  تة إلتافففف  تال  ففففوات ت
واتاففف  تالخ فففدتوال وايفففاتوالفففو دتةذففف ا نتالتخ ففف .تتةفففم تمفففنتعلفففلتاففف ترفففاستةففف بتا ذفففا دامت

ذففففا دامتمخانففففاتالذففففننتا تا ج فففف توا ذففففا اي  .تتخففففعتمفففف ا تةففففم تمففففنتلنفففف تمصففففدال ات 
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ا لامففف متلنففف تالفففت (ترففف تامل ففف تال  جففف تالم ن ففف تمفففنتال وايفففاتوالخ فففدتأصفففةستالمفففوالنت
العداتففف ت   ففف تاتاتففف ءتالخ فففدتوال وايفففاتالمذفففاودموتمفففنتالفففمو تالعدة ففف تالمجففف ودو.تت فففعات

تالو نتم تاا تت  م تل عاتال و .
ت

ال ففففو تلففففم ت تت رففففعوتلة ففففنتالعمنفففف تا جتة فففف ت)الففففمو دبتمففففنتتةفففف تالةتففففلتالمديففففالتالموظففففاست
تلامو  تاذا دامالتال ل لتالخ  تألددالتا ذا دامتمنتالخ د .

ت
الخة ففففدست)م  لعفففف بتتعفففف تمتففففعتاتا فففف ءتال ففففدبتالع لم فففف تال  ت فففف تو افففف ت ففففععتالذفففف ل تااةففففنت

امتي ففففف تلمع لجففففف تظففففف  دوتال يومففففف لتالعدات ففففف تالماع تةففففف تذ  ذففففف تالاوذفففففنترففففف تا ذفففففا د
تالا خ .

ت
تالموظاستاذا عتل تاجبتلن تذ ال ت و تامو  تالاج دوتالخ دج  .

ت
الخة ففدستليفف تايففونتأتففدبتالفف تالمتفف ترفف تجففواة تذفف ت  تال ففلتمفف تياةففاتالففمياودتمظ ففدتم مففمت
صففف لست  فففيتيافففبت  فففو ترففف تم  لفففاتجافففداي تا  ا ففف ل تا جتةففف توامو ففف تالاجففف دوتالخ دج ففف ت

تلعدات جتالمت ودتلن تموتنت ةي تا تاص م  نتالعدات  نتم ت ن تتص سا تموع تات-
ت

الففف تالعنففف تالفففعلت صفففاتامادوتالت فففومتتTrade Finance تصفففداتم  فففو تامو ففف تالاجففف دوت

والمصففففف داتوا  امفففففف نتوا ذفففففا م دالتوالموجففففففومالتألدفففففدالتالاجفففففف دوتالمول فففففف  توانت
لمذفففففاودمونتوالممولفففففونتا لفففففدااتالم ففففف دي ترففففف تامو ففففف تالاجففففف دوت ففففف تالمصفففففمدونتوا

تودج  تالا م نتومج اوتالخمم لتا خد .تت  ت  و س
ت

تااامففف توا ففف  ترففف ت ديففف تامو ففف تالاجففف دوت الاففف د التا تاصففف ملتلنعفففدالتال فففم يتتفففمتأ فففدر
ومذففففاو تاففففداي تا  ا فففف ل تالدذففففم تلنففففةامت  ففففيتمولففففلتمففففوادمتالففففت لتالد ع فففف تخففففا ت

 تمفففنتا ا  جففف لتالفففةامتلنعمنففف تا جتة ففف ترففف تة لم  فففت٩٥الذفففتوالتالذفففا نتا خ فففدوتمففف تتذفففةاات
ة لم  ففف ترففف تامو ففف تا فففدامالتالموااتففف تالع مففف ترففف تت٨٥امو ففف تالاجففف دوتوةتذفففة ت تا ففف تلفففنت

تأر  تذتواا  تخا تالع ومتا دةع تاألخ دو.
ت

 الموظاست يداتجا ا.
ت

تالخة دستللتال يد.
 
 خة دتذ ة تر تددر تاج دوتةممام.ت)*(
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