
 

 
 

 المكتبة االقتصادية
 

 

 

 
 4من  1صفحة  تقديم كتاب االقتصاد الدول   فاروق يونس

 

 
السياسات  -االقتصاد الدولي : تقديم كتاب فاروق يونس *

 والتطبيقات

 

استاذ العالقات  -الدكتور عبد الكريم جابر شنجار العيساوي  األستاذ : تأليف
وت:  المالية والنقدية الدولية ونالدار العربية )بير  (2018، للعلوم ناشر

 
ي أ

من   ة، نسخالدكتور عبد الكريم جابر شنجار العيساوي، مشكورا ً األستاذ هدان 
ي  السياسات والتطبيقات -االقتصاد الدولي  كتابه

 أقدم أنوبناء عىل رغبته يسعدن 
 آالكريم هذا الكتاب  للقارئ

ً
تكون المعلومات الواردة فيه مفيدة لطلبة  أن مل

وال شك  -جانب ما تضمنه من معرفة علمية مفيدة  إىلالدراسات االولية والعليا 
ي 
 
ي مجال رسم السياسات النقدية  المؤسساتللعاملير  المتخصصير  ف

 
الحكومية ف

العديد من الجوانب النظرية  إىل المؤلفوالمالية والتجارية حيث تطرق 
ي االقتصاد الدوىلي 

 
 .والتطبيقية ف

 
ات منذ تسعينيات القرن  المؤلفلقد تناول  بالبحث ما شهده العالم من المتغير

ال الكثير من   
ي تعير عن االقتصاد الدوىلي المعارص بعد اخي 

ي المفاهيم الت 
 
ين ف العشر

ي تخلقها ا
ي اللغة والقوانير  المسافات بير  الدول وتجاوز الصعوبات الت 

 
الختالفات ف

ي تختص بالعمل حيث 
ي تقرها  بدأتالت 

الحكومات الوطنية تخضع للقوانير  الت 
ي  إىلالمنظمات الدولية المتعددة االطراف 

 
جانب تصاعد التجارة الدولية ف

ي سجلت نحو 
  ٢٠١٤ترليون دوالر عام  ٤.٥الخدمات والت 

 
ا ي  وهو ما يمثل تغير
 
ف

كما دعمت ثورة االتصاالت والمعلومات زخم العولمة بكل   . نمط التجارة العالمية
كات العمالقة من أ المنافسة  إىلها المحلية أسواقبعادها ونقلت التنافس بير  الشر

ي  . الناشئةسواق عىل صعيد األ 
 
ي تعير عن التحول ف

وهناك الكثير من الصور الت 
ي ا الرئيسيةحركة االموال والتجارة الدوليير  من مواطنها 

 
الجديدة  بيئتها  إىللغرب ف
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ق من قارة اسيا( عىل صعيد تدفقات االستثمارات  ق وجنوب الشر ق )شر ي الشر
 
ف

ة  .االجنبية المباشر
 

ي مقدمة وفصل تمهيدي و 
 
 أيقع الكتاب ف

ً
وتضمنت هذه الفصول  حد عشر فصل
النظريات التجارية  إىلالكثير من جوانب االقتصاد الدوىلي حيث تم التطرق 

ي التجارة الدولية ومالمح التجارة المعارصة
 
وجاء  . التقليدية والنظريات الحديثة ف

ي واضح المعالم
ي سياق تاريخ 

 
ابطا ف كما تناول الكتاب دوافع ومكاسب   . البحث مي 

 .التخصص وقيام التجارة الدولية والسياسات التجارية
 

 ةتفصيليعليه االقتصاد الدوىلي من مباحث برز واهم ما ينطوي ألقد تضمن الكتاب 
نتاج حيث تناول بالبحث الدقيق والتفصيىلي موضوع انتقال عوامل )عنارص( ال 

ي والسيولة النقدية حيث تناول  ان المدفوعات وسعر الرصف االجنتر دوليا ومير 
ء من التفصيل  ي

ة ومنها الوظيفة القياسية والوظيفة  وظائفبشر سعر الرصف الكثير
عىل اسعار الرصف وطرق تحديد  المؤثرةوالوظيفة التوزيعية والعوامل  ةالتطويري

ي سعر الرصف  ي ظل قاعدة الذهب وانهيار  ،األجنتر
 
فتناول تحديد سعر الرصف ف

ي مطلع الثالثينيات 
 
قاعدة الذهب بعد حصول الكساد العظيم الذي اصاب العالم ف
ي ظل قاعدة النقو 

 
ين وتحديد سعر الرصف ف  . اللزاميةد الورقية من القرن العشر

ان المدفوعات موضحا نظرية تعادل القوة  المؤلفوقدم  حا مفصال لنظرية مير  شر
ائية صندوق النقد الدوىلي وانهيار نظام  وكيفية تحديد سعر الرصف وفق نظام الشر

 .بريتون وودز مع بحث تحديد سعر الرصف وفق الية السوق
 

ي تناولها الكتاب بحث 
مفهومها  ،موضوع السيولة النقديةومن المواضيع الت 

ي  والطار صها ئوخصا
العمالت  وخصائصالسيولة الدولية  لمكوناتالتاريخ 

معينة  خصائصالقيادية وهي عمالت وطنية برزت عىل الصعيد الدوىلي لتوافر 
ان مدفوعات متوازن  تمتاز بها الدولة صاحبة تلك العملة مثل تمتع الدولة بمير 

ة تستطيع من  ألسواقصاحبة العملة القيادية  وامتالك الدولة مالية ونقدية كبير
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الموضحة تحت  الخصائصغير ذلك من  إىلاالموال الدولية  رؤوسخاللها توجيه 
 .العمالت القيادية خصائصعنوان 

 
ن أب السيولة النقدية مبينا بحث مكونات السيولة النقدية ودرجة المؤلفتناول 

  عنارص السيولةهم أالذهب من 
 
 النقدية من حيث درجة السيولة النقدية موضحا

ي 
ي والدوالر االمريكي وحقوق يمصادر القوة الت 

ليت  متع بها كل من الجنيه االسي 
 أالسحب الخاصة و 

 
ا  .اليورو خير

 
ي بحث مالمح التجارة المعارصة يشير 

 
ن المدة ما بعد الحرب العالمية أب المؤلفوف

مع توضيح  األطرافالعالقات متعددة  لنشاءالثانية تمثل البداية الحقيقية 
ي تقف وراء عقد  

جانب العالقات  إىل الثنائيةمن اتفاقات التجارة  كلاالسباب الت 
ن التجارة المعارصة تقودها التكتالت أموضحا ب األطرافالتجارية المتعددة 

ي  األطرافشارحا مكاسب التجارة المتعددة  ،االقتصادية
ومبينا المكاسب الت 

 .قها التكتالت االقتصادية ومناطق التجارة الحرةتحق
 

 
 
 أباعتباره  المؤلفن أمن فصول ومباحث الكتاب  ويبدو واضحا

 
  ستاذا

 
 جامعيا

 
 
  متخصصا

 
ي الموضوع الذي يكتب فيه كان حريصا

 
فكاره ومالحظاته أعىل عرض  ف

بحث حجم  تم   ،فعىل سبيل المثال . ومؤثرةبكلمات وعبارات واضحة ودقيقة 
ادات   التجارة العالمية )االستير

 
دلة بسيطة مع عرض مصفوفة االصادرات( بمع زائدا

ادات العالمية لعام  وكذلك عند بحث  ،٢٠١٥الصادرات العالمية ومصفوفة االستير
ح تفصيىلي  وكذلك عرض هيكل التجارة الدولية حيث  ،حجم التجارة الدولية مع شر

ي ال
 
تبادل التجاري من جهة وكذلك يعير عن نجاح يمثل تصنيف السلع الداخلة ف

ي تمتلكها
ي خلق القيمة المضافة للموارد المحلية الت 

 
 .الدولة ف

 
ي 
 
حقا انه كتاب مفيد لطلبة الدراسات االولية والعليا وللعاملير  المتخصصير  ف

ي  المؤسسات
ببحث مجمل  المؤلفالنقدية والتجارية والمالية حيث لم يكتف 



 

 
 

 المكتبة االقتصادية
 

 

 

 
 4من  4صفحة  تقديم كتاب االقتصاد الدول   فاروق يونس

 

الجوانب النظرية لالقتصاد الدوىلي بل ركز ايضا عىل السياسات والتطبيقات 
 .المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي والحسائيةوالجوانب العملية 

 
متمنيا له  ،الفاضل عبدالكريم جابر شنجار العيساوي ألستاذنا مع خالص تقديري 

يه ي عطاءه العلمي الي  
 
 .دوام النجاح والموفقية ف

 
 

 )*( خبير تجاري ومستشار سابق لغرفة بغداد للتجارة والصناعة 
ط  . يسمح بأعدة النشر بشر حقوق النشر محفوظة لسبكة االقتصاديير  العراقيير 

 االشارة اىل المصدر. 


