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Abstract 

   Determinants of Sovereign credit rating (credit worthiness) in Iraq.Sovereign credit rating 

represents the ability of the state to continue servicing its external debt and to meet the 

obligations of these debts on time without the need to re-quest rescheduling, especially that the 

determinants may affect on the degree of credit rating, both positive and negative. For Iraq, it 

has been classified as a low sovereign credit rating by each of the global agencies (Mood y's and 

Standard &Poor's and Fitch) for (2015-2016), consecutively, that's mean the investment 

environment in Iraq is below the good level, and between (stable and negative) in terms of the 

direction of the credit rating. This is due to some factors represented by (High inflation rate and 

external debt volume, low real GDP growth rate, deficit of both budget and trade balance), 

resulting in additional costs to its economy like (reputation, market risk, ect.). Therefore, this 

study aims at studying the conceptual framework of Sovereign credit rating and its 

determinants .  

 

 : امللخص

 املرتتبة اباللتزامات والوفاء اخلارجية ديوهنا خدمة يف االستمرار على الدولة مقدرة السيادي االئتماين التصنيف ميثل
 على  توثر  قد  حمددات  هنالك  أن  والسيما  اجلدولة   وإعادة  طلب   إعادة  اىل  احلاجة  دون  مواعيدها   يف  الديون  هذه   على
 تصنيف ضمن درج قد العراق، اىل وابلنسبة سواء، حد على السلبية أو  منها اإلجيابية االئتماين التصنيف  درجة
  و (  2015وللعامي (  فيتش  و  بورز &    وأستاندرز  موديز)   العاملية  الوكاالت  من  كل  قبل  من  منخفض  سيادي   ائتماين

 اجتاه انحية من( وسليب مستقر)وبي اجليد، املستوى دون فيه االستثمارية البيئة" أن أي التوايل، على( 2016)
 اخلارجية  املديونية  وحجم  التضخم  معدل  ارتفاع)  يف  تتمثل  عدة  عوامل  اىل  ذلك  يف  السبب   ويعود  االئتماين،  التصنيف

 إضافية   تكاليف  عليه  يرتتب   مما  ،(التجاري  وامليزان  املوازنة  من  كل  وعجز  احلقيقي  احمللي  الناتج  منو  معدل  اخنفاض  مع
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 :املقدمة

 نشاط  ازدهر  قد  اال  ،(1909)  عام  يف(  John mody)  االمريكي  اىل  األئتمانية  اجلدارة  مؤشرات  اصدار  أول  يعود 
 على عدة أنواع هلا إذ التسعينات، حقبة يف والعاملية واالقليمية احمللية الوكاالت من العديد بظهور األئتماين التصنيف

 قصرية" بي الزمنية والفرتة" واخلارجي والذايت والنوعي الكمي"الداخلي االئتماين التصنيف" السوق حجم)معايري وفق
 وعليه،  السيادي،  املعيار  على  الرتكيز  مت  إذ  ،"والسندات،،،اخل  واملصارف  السيادي"  املصنفة  األداة  ومعيار"  األمد  وطويلة
(  2016و2015) للعامي مكرر  B)-)الرمز احتل إذ ،"منخفض تصنيف" ضمن كان  للعراق السيادي التقييم فإن
 أن ،أي(فيتش وكالة من(( P)(CaaI والرمز و " بورز&  استاندرز"و موديز) العاملية اخلارجية الوكاالت من كل  من
 عدة  السباب  وذلك  االمتاين،  التصنيف  اجتاه  انحية  من(    وسليب   مستقر)  وبي  اجليد  املستوى  دون  فيه  االستثمارية  البيئة
 االقتصاد على يرتتب وما( التجاري،،،اخل وامليزان املوازنة وعجز  اخلارجية امليونية وحجم التضخم معدل ارتفاع) هي

 وضع يستدعي ما ،(السوق،،،اخل وخماطر التجاري االئتمان وتكاليف السمعة) كـ  إضافية تكاليف من للعراق الكلي
 .مرتفع سيادي تقييم على احلصول بغية احللول من بعضا

  حصوهلا حال ففي دولة، الي األئتمانية اجلدارة لتقومي الرئيسة املعايري أحد من االئتماين التصنيف يعد: البحث  أمهية
 يتطلب مما صحيح، والعكس املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتماالت يف اخنفاض يقابله مرتفع سيادي تصنيف على
 . العراق يف السيادي سيما االئتماين التقييم خفض أو  رفع يف تسهم اليت الرئيسة احملددات معرفة

 .العراقي االقتصاد يتحمله تكاليف" منخفض" سيادي ائتماين تصنيف على يرتتب : البحث  مشكلة

 (.السليب    أو اإلجيايب) العراق يف  السيادي االئتماين التصنيف على  تؤثر عدة عوامل هنالك: البحث  فرضية

  .العراق يف السيادي االئتماين التصنيف حمددات  على الضوء القاء يف يكمن: البحث  هدف

  املفاهيمي اإلطار دراسة يف يكمن البحث  هدف فان لذا، ،(،،اخل السوق  وخماطر السمعة)كـ  اقتصاده يتحملها
 .له احملددة  والعوامل  السيادي االئتماين للتصنيف
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 حيث  من االئتماين للتصنيف املفاهيمي  اإلطار بدراسة اختص األول مبحثي، اىل الدراسة تقسم: البحث  منهجية
 العراق  يف وحمدداته" السيادي" االئتماين التصنيف واقع اىل واألخري الثاين املبحث  تطرق حي يف واالنواع، املفهوم
 .واملقرتحات االستناجات من بعدد الدراسة وختمت 

 

 

 األول املبحث

 األئتماين للتصنيف املفاهيمي األطار

 األئتماين للتصنيف التارخيية النشأة: أولا 

 تطور ومع الوقت  مبرور أنه إال جيداً، بعضهم يعرفون اانس بي جتري االقتصادية املعامالت كانت   املاضي، يف     
  موجزة معلومات توفري يف واملقرتضي املستثمرين وحاجة وعددها  التجارية الصفقات وارتفاع واتساعها املالية االسواق
  املعلومات  خدمات  شركات  إنشاء  مت  واألفراد،  واملؤسسات  والشركات  احلكومات  إقراض  يف   املخاطر  مستوى  يف  وموثوقة
 . عشر التاسع القرن منتصف يف االئتمانية

 االئتماين  التصنيف وكاالت انشاء يف" املخاطر مستوى عن" املعلومات هذه استخدمت  العشرين القرن بداية يف     
 اصدار  من  اول("  John mody)   مودي  جون"  االمريكي  يعد  إذ  األئتمانية  واجلدارة  األئتمان  تصنيف  صناعة  وتطوير
 عام يف االمريكية املتحدة الوالايت يف احلديدية السكك شركة سندات صنف عندما األئتمانية اجلدارة مؤشرات

(1909 .) 

 حكومة( 50) حنو بتصنيف( مودي جون) أسسها واليت املستثمرين خلدمة موديز وكالة قامت ( 1929) عام يف     
 السبعينات فرتة حىت الثانية العاملية احلرب بعد العاملية السندات سوق توقف وقد. دولياً  اقرتاض سندات تصدر مركزية
 ( .2 ، 2005 التوين) بطئ حنو على للنشاط السوق عاد حيث 

 حصلت   واليت االمريكية  املال  رأس  سوق  من  ابألقرتاض  تقوم  فقط  دولة(  15)  حنو  هناك  كان  الثمانينات،  هناية  يف     
 اجلدارة  ذات االوربية الدول من  وغريها( والياابن واملانيا وفرنسا بريطانيا) من كل  وهي( moody`s) تصنيف على

  . (60 ، 2005  طلفاح. )العامليــة األئتمانية



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 55 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

  اليت  والعاملية واالقليمية احمللية الوكاالت من العديد وظهرت األئتماين التصنيف نشاط ازدهر التسعينات، حقبة يف     
(   moody`s , standard poor`s) االئتمانيــــــــــــة اجلدارة درجـــــــــات وإصدار األئتماين التصنيف بعملية تقوم
-2،  2005)التوين حسب  أخرى  شركات اليها انضمت  ث  دولة( 50) عن  يزيد ما بتصنيف منهما كل  تتقوم اللتان
 :             هي( 3

    (J.P. Morgan , Salomon  Brother , FITCH , Economist Inteligence  unit, 
Bloomberg (E.I .U) (capital intelligence), Bloomberg                                 .) 

 : منها عدة مفاهيم األئتماين، للتصنيف: األئتماين التصنيف مفهوم: اثنياً 

 قاسم(". )واألصل  الفائدة  دفع)  الدين  خدمة  أي  ابألئتمان،  ملتعلقةا  االلتزامات  تلبية  يف  العامة  القدرة: "إنه  على  يعرف  
2012 ،5 .) 

 (. 60 ،2005 بلقاسم".)املخاطر يف الوقوع من واألمان االستقرار خلق أو حتفيز عملية:"أبنه يفهم 

 احتاد ". ) حكومات أو شركات أو مؤسسات أو أفراداً  كانوا  سواء للمقرتضي األئتمان درجات حتديد عملية: "أنه أو 
 ( .70 ،2007  العربية املصارف

 الوفاء  يف  ورغبتها  السيادية  املالية  للمقدرة  املستقبلية  احلالة  تقومي يف  األئتماين التصنيف  وكالة  رأي: "  كونه  اىل  ينصرف  
 كلما   مرتفع، سيادي ائتماين تصنيف على البلد  حصل كلما  أي احملدد، الوقت  ويف كامل  بشكل املالية ابلتزاماهتا
 World".)واالقتصادية املالية االزمات اىل البلد تعرض حال  يف املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتماالت اخنفضت 

Economic forum , 2008, 8  ) 

 موثوقة تصنيف وكالة من املقرتضة للجهة األئتمانية اجلدارة قياس عملية: أبنه األئتماين التصنيف الباحثة، وتعرف   
 يف الديون هذه على املرتتبة ابأللتزامات والوفاء اخلارجية ديوهنا خدمة يف االستمرار على الدولة مقدرة أي ومعتمدة،
 تقومي أدوات من أداة يعد خصائصه ومن السداد، يف الفشل أو اجلدولة إعادة  طلب  إعادة اىل احلاجة دون مواعيدها
 جودة  حتسي يف يساعد ذلك جانب  إىل األئتمانية، اجلدارة لتقومي رئيساً  ومعياراً  له، املصاحبة املخاطر ومراقبة املخاطر
 .االستثمارية احملفظة

 : هي األئتماين التصنيف عملية من املستفيدة االطراف أهم أن علما،
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 .رحبيتها ملعرفة املنشأة سيولة درجة معرفة يف األئتماين التصنيف عملية من يستفيد إذ   املقرض،-1

  الفرص اكتشاف هبدف مستقبالً  االرابح توليد على وقدرهتا للمنشأة االيرادية القوة احتساب أجل من املستثمرون-2
 . رغبتهم مع يتالئم مبا االستثمارية

 هذه  تستفيد إذ واملصارف، االستثمارية املالية كاملؤسسات  والسماسرة والوسطاء املاليون واحملللون االعمال رجال-3
 .االتعاب مقابل على  للحصول األئتماين التصنيف عملية من الفئة

 .االقتصادية والتنمية املالية ابالسواق املعنية الدولية املنظمات-4

 املعايري  من  العديد  توافر  على  يتوقف  األئتمانية،  للجدارة  الدقيق  التصنيف  إن:  األئتماين  التصنيف(  شروط)   معايري:  اثلثاً 
 : أمهها   والشروط

 ألمكانية خاضعة تكون وأن الدقة وابلغة سليمة األئتمانية للتصنيفات املعتمدة الطريقة تكون أن أي: املوضوعية  -1
 ( 275 ،2006 حشاد : ) هي املذكور  ابملعيار توفرها الواجب  الشروط ومن حصتها، مراقبة

 .األئتماين امللف ومواصفات خصائص كل  التصنيف عملية تشمل أن* 

 احلجم  الكبرية والشركات املالية املؤسسات) السوق  قطاعات من قطاع كل  تصنيف عند نفسها الطريقة تعتمد أن* 
 (. واملصارف

 . خارجية تغريات أي مع لتتالئم لديها املعتمدة واالجـــــــــــراءات للمعايري املستمرة املراجعة* 

 .األئتماين التصنيف عملية يف تساعدها مالئمة داخلية أنظمة على  االعتماد* 

  من لكل العائدة للتصنيف العامة  املنهجيات تكون أن حيث  من للغري املعلومات توافر هبا يقصد: الشفافية -2
 ان ذلك، اىل إضافة التصنيفات، هلذه احملتملي املستخدمي جلميع متاحة معها التعامل الشركة تنوي اليت  القطاعات

 .واحملتملي  احلاليي املستخدمي جلميع متاحاً  الشركة جتريها اليت التصنيفات على االطالع يكون

 والكفاءة  الكافية واخلربة اجليدة ابلسمعة موظفوها يتمتع بشرية موارد األئتماين التصنيف لشركة تكون أن: املوارد -3
 حتليلها  ث ومن املعلومات  إدخال أجل من متخصصة وأنظمة برامج على االعتماد  حيث  من وتقنية فنية وموارد  العالية
 .وموثوق سليم حنو على
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 : اآلتية املعلومات عن االفصاح هبا يُراد: االفصاح -4

 .األئتماين للتصنيف املعتمدة والطرق األئتماين التصنيف فئات تعريف* 

 أسباب ذكر مع العميل تصنيف متابعة عن األئتماين التصنيف وكالة توقف واتريخ التصنيف درجة تعديل اتريخ* 
 .آخر سبب  أي او التصنيف وكالة او العميل رغبة على بناءاً  ذلك أكان سواء التوقف

 .والشركة الزبون بي التعاقد وشكل األئتماين التصنيف العتماد املقبولة الزمنية الفرتات حتديد* 

 اقتصادية  أو  سياسية  ضغوط  ألي  خاضعة  غري  أي  ابألستقاللية  األئتماين  التصنيف  شركة  تتمتع  أن  مبعىن:  االستقاللية  -5
 :  هي عدة شروط توفر من البد املعيار هبذا الشركة التزام من التأكد أجل ومن التصنيف، على تؤثر

 .الشركة تعطيه الذي التصنيف قرار على  ضغوطات الشركة مسامهي ممارسة عدم: امللكية حق* 

 ومصداقية استقاللية على للحفاظ الرشيدة، لألدارة عالية جودة ذات معايري تطبيق حيث  من: الرشيدة االدارة* 
 .التصنيف

 .تكاليفه خالل من األئتماين التصنيف وكالة على  ضغوط أي العميل ممارسة الجيوز أي: التمويل مصادر* 

 قرابة  عالقة هلم تكون ال أن املذكورة، الوكالة على القائمي  من يتطلب  إذ: وموظفوها األئتماين التصنيف وكالة ادارة* 
 حنو وعلى نقدية أو عينية أكانت  سواء واهلدااي اهلبات أنواع من نوع أي قبول عدم مع العميل، وبي بينهم مباشرة
 . مباشر غري  أو مباشر

 وكالة  على  االعتماد ومدى الذكر،  السابقة اخلمسة ابملعايري االلتزام مببدأ بدورها تقاس(: الثقة خلق) املصداقية -6
 استخدام اساءة وعدم( واملستثمرون واملصارف التأمي وشركات احلكومة) االطراف خمتلف من األئتماين التصنيف
 . السرية املعلومات

 :عديدة معايري وفق على حصرها ميكن: األئتماين التصنيف أنواع: رابعاً 

 : وتضم(  السوق حجم) املصنفة اجلهة وفق على -أ

 احمللية   السوق  نطاق  يف  يكون  احمللي  األئتماين  التصنيف  وكاالت  عمل  أن  أي:  الداخلي  األئتماين  التصنيف  وكاالت  -1
 : هي ثالثة أنواع على   وهي فقط
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(  وشركات أفراداً ) املقرتضي ابلزابئن املتصلة األئتمان خماطر تقومي اىل  اهلادف التصنيف أي: الكمي التصنيف • 
 بيد  فعالة  أداة  يعد  سيما  األئتمان  على  احلصول  بطلب   ترفق  اليت  املالية  البياانت  واقع  من  املالية   مراكزهم  تقومي  حيث   من
( 148 ، 2002 الزبيدي:)  من كل  هي هبا حميطة رئيسة متغريات مخسة  على بدوره يعتمد إذ األئتمان، مدير
 إمجايل/    املسامهي  حقوق  صايف)  و(  املطلوابت  إمجايل  /املوجودات  إمجايل)  و (  املوجودات  إمجايل/    السائلة  املوجودات)

 (.املوجودات إمجايل/  العامل املال رأس) و(  الثابتة املوجودات إمجايل/  املسامهي حقوق صايف)و( املطلوابت

: هو نسيب وزن منها لكل أعطي رئيسة، عناصر ستة على املذكور النوع يعتمد: الوصفي – النوعي التصنيف • 
 االداء) و%(( 15) التنافسي املركز) و%( 10) الشركة فيها  تعمل اليت الصناعة)  من كل(   398 ، 2003 مطر)

 %((.100)  االدارة)و%( ( 50)  املايل الوضع) و% (( 25) النقدي التدقيق) و%(( 20) التشغيلي

 واملستخدمة  املايل  التحليل  مؤشرات  حساب  على  التصنيف  من  النوع  هذا  يعتمد:  املوضوعي  –  الذايت  التصنيف • 
 تقومي  و  املال  رأس  و  املايل  والرفع  والرحبية  النقدية  نسب  من  كل(  20  ،2005   الشماع: )يف  واملتمثلة  املالية  القوائم  من

 . ابملستندات التوثيق و  املايل السوق

 الدين أبصدارات املتعلقة املخاطر بتقييم األئتماين التصنيف وكاالت تقوم(: العاملي) اخلارجي األئتماين التصنيف -2
 والذي عليه، املرتتبة واالقساط الدين فوائد بتسديد الوفاء على املصدر وقدرة سواء، حد   على واحلكومات للشركات

 االكثر هي منها ثالث اال كثرية،  وهي الوكاالت هذه من التصنيفات عليها تبىن اليت األئتمانية للجدارة مؤشر  أهم يعد
 :من كل  وهي العامليي املستثمرين من األئتماين التصنيف ملرجع استخداماً  واألكثر  عاملياً   شهرة

 إذ  العاملية،  التصنيف  وكاالت  أقدم  من  تعد:    Moodys Investors service  املستثمرين  خلدمة  موديز  وكالة*  
 املتحدة الوالايت يف احلديديــــــــــــــــــــــة السكك شركة بتصنيف( مودي جون) قيام  عند( 1909) عام  يف نشاطها بدأت

 املرونــــــــــة ودرجة االدارة جـودة جمال يف التقييم مستويــــــــات برصد تقوم إذ التقومي، مؤسسات إحـــــدى ومن االمريكية،
 يف  تكمن وخدماهتا ،(Dan and 13 Brad street)  مبؤسسة تدعى إذ والقانـــــوين، املؤسسي واألطار  العالية
 والتأمي واملعارف الصناعة)  يف تتمثل( 413-412، 2005) الشماع حبسب  أربع جمموعات اىل الشركات تبويب 

(  AAA) من تبـــــــدأ جمموعات( 9) اىل لشركاتا مستويـــــــات تبويب يتم أنه علماً  ،(العامة واملرافق احلديدية والسكك
 أئتماين   حملل(  1000)  من  اكثر  منهم  العامل،  أحناء  مجيع  يف  موظف (  3000)  يقارب  ما  فيها  ويعمل  ،(  D)  يف  وتنتهي
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 املالية للسندات تصنيف( 29000)و للشركات تصنيف( 12000)و سيــــــــــادي تصنيف( 100) إبجراء وتقوم
 ( . 7 ،2011  زعرتي) العامة

 ألحدى اتبعة متخصصة وكالة:  Standard and poors forcredit Rating بورز و ستاندرز وكالة* 
 Mcgraw مايكروهيل) مؤسسة  وهي االمريكية املتحدة الوالايت يف( والتحليالت البحوث) النشر مؤسسات  أكرب

– Hill)، وكالة به تقوم ما مماثل حنو وعلى( 1923) عام منذ األئتماين التقومي أعمال متارس (moodys)، إذ  
 التحليل عن تقارير بنشر وتقوم العامل، حول بلداً ( 23) يف مكاتبها تتوزع موظف( 8500) عن مايزيد لديها يعمل
 يف مبؤشراهتــــا جيــــدا معروفــــــة أهنا  اذ االستثمار، حبـــــوث جمال يف  خدماهتا وتقومي وسندات اسهم من املنقولة للقيم املايل
) و االيطالية( S&P / MIB) و االسرتالية( S&P /AS 200) و االمريكيــة( S&P 500)  بورصـــة سوق

S&P /TSX  )،بتقومي العامل حول سيادايً  أئتمانياً  تصنيفاً ( 90) من اكثر ابجراء تقوم ذلك، عن انهيك الكندية 
( 2294) وبنحو ، احملدد الوقت  ويف كامل  حنو على بديوهنا الوفاء يف ورغبتها الدول هذه حلكومات املالية القدرة
 ( . 8 ،2011) زعرتي حسب  العامل حول متنوعة ملؤسسات تصنيفاً ( 1724) وحوايل التأمي  لشركات تصنيفاً 

 

 ابلتصنيف عاملية وكالة هي: Fitch for credit Rating اخلارجي األئتماين للتصنيف( Fitch) وكالة* 
  1913/ 12/ 24 بتاريخ( فيتشر جون) قبل من أسست  لندن، يف واآلخر نيويورك يف أحدامها مقران، هلا األئتماين،

 أصغر   وتعد(.  1997)  عام  لندن  يف(  IBCA)  شركة  مع  دجمها  ومت  للنشر،  فتشر  شركة  مسمى  حتت   نيويورك  مدينة  يف
 حشاد حسب  بباريس( Fim alac. SA) لوكالة ابلكامل مملوكة وهي السابقتي، الوكالتيـــــــــــــن مع مقارنة  مؤسسة

 واملؤسسات  للمصارف  تصنيفاً (  3212)و  العامل  حول  سيادايً   ائتمانياً   تصنيفاً (  150)  إبجراء  وتقوم  ،(245،  2006)
 . (9 ،2011)زعرتي حسب  التأمي لشركات تصنيفاً ( 2294)  وبنحو املصرفية غري املالية

 : مها نوعي تضم الزمنية، املدة وفق على -ب

 عن تزيد ال استحقاق مدة ذات األئتمان مبخاطر األئتماين التصنيف وكالة رأي: القصرية للفرتة األئتماين التصنيف* 
 .األمد قصرية املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتمال وحيدد شهراً،( 13)

  ،(أكثر أو سنة) األستحقاق مدة ذات األئتمان مبخاطر التصنيف وكالة رأي: الطويلة للفرتة األئتماين التصنيف* 
 .األمد طويلة املالية ابأللتزامات الوفاء عدم واحتمال
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 التصنيف درجات على للداللة رموزاً  تستخدم الذكر اآلنفة الثالث العاملية الوكاالت إن ابلذكر، اجلدير ومن     
 (. 2و1) امللحقي يف  مبي هم كما  املذكورتي، للمدتي األئتماين

 :  منها البعض نذكر كثرية،  انواعاً  وتضم: املصنفة األداة معيار وفق على* 

 االلتزامات  ملقابلة  الدفع  يف  والرغبة  السيادية  املالية  ابملقدرة  األئتماين  التصنيف  وكالة  أي:  السيادي   األئتماين  التصنيف*  
 .احملدد الوقت  ويف كامل  بشكل للدول املالية

 مالية  صعوابت يف املصرف دخول إمكانية مدى يف األئتماين التصنيف وكالة رأي: للمصارف األئتماين التصنيف* 
 .مستقبالً  املايل  للدعم احتياجه مدى ث ومن

 كامل  حنو على األصلي واملبلغ الفوائد تسديد على هلا املصدرة الشركة قدرة النوع، هذا يعكس: السندات تصنيف* 
 .احملدد الوقت  ويف

 مقابلة على التأمي لشركة املالية املقدرة يف األئتماين التصنيف وكالة رأي وميثل: التأمي لشركات املالية القوة  تصنيف* 
 .املستحقة التدفقات  أداء عن التوقف حالة يف املتوقع االسرتداد معدل حتديد مع احملددة املواعيد يف االلتزامات

 الغلب تعطى أن ميكن اليت األجنبية ابلعملة ائتماين تصنيف درجة اعلى عن يعرب: البلد لسقف األئتماين التصنيف* 
 .معي بلد يف املصدرين

 .العراق يف السيادي األئتماين التصنيف على الرتكيز سيتم سبق، ومما    

 التصنيف   درجة  مبراقبة  األئتماين  التصنيف  وكالة  قيام  به  يراد  فاالول  األئتماين،  التصنيف  واجتاه  مبشاهدة  خيص  فيما  أما   
 درجة رفع:  اجيايب: )هي ثالثة اجتاهات يف وتتمثل ، القصرية املدة يف لتغريها كبري  احتمال وجود ث ومن األئتماين
 او األئتماين التصنيف درجة رفع إمكانية: وتطور األئتماين التصنيف ختفيض احتمال:  وسليب األئتماين التصنيف
 من  املمتدة  الطويلة  املدة  خالل  درجته  بتغيري  األئتماين  التصنيف  قيام  احتمال  به  فيقصد  الثاين،  اما  ،(تثبيتها  أو  ختفيضها

  الفرتة  يف  حاهلا  على  األئتماين  التصنيف  درجة  بقاء  احتمال:  مستقر : )هي  اربع  اجتاهات  على  وتشمل  ،(سنتي  اىل  سنة)
 التصنيف درجة ختفيض احتمال: وسليب الطويلة الفرتة يف األئتماين التصنيف درجة رفع احتمال: اجيايب و الطويلة
  بي  أي( والسليب االجيايب) احلالتي بي تردد وجود مع السّيما احلدوث اندر ويكون: وتطور الطويلة الفرتة يف األئتماين
 .واخنفاضه االئتماين التصنيف درجة ارتفاع
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 العراق يف" السيادي" الئتماين التصنيف حمددات: الثاين املبحث

 :على التعرف من بد ال العراق،  يف السيادي االئتماين التصنيف" عوامل"حمددات اىل التطرق قبل 

 ( 2016و2015) لعامي العراق يف السيادي االئتماين التصنيف: أوال

 على  والعربية  العاملية  الساحة  على  جيري   ما  حول  بتقييم"  الذكر  اآلنفة  الثالث"  ومنها  الدولية  التصنيف  وكاالت  تقوم     
 والتصنيف  للدولة  السيادي  التصنيف  يف  التفاوت  ث  ومن  واجتماعية،  واقتصادية  سياسية  تغريات  أو  تطورات  من  سواء  حد

 التفاصيل  يف املؤسسات هذه اختالف من واملايل،وابلرغم  املصريف القطاع مؤسسات من لكل املالية واملالءة االئتماين
 من للعراق السيادي التقييم بيان ميكن إذ العامة، الصورة على تتفق فإهنا والسلبية، اإلجيابية التقييم ودرجات وأدوات
 خلدمة موديز" وكالة من( 2016و 2015)  للعامي مكرر B)-)الرمز احتل فيه، إذ ،(3)امللحق اىل النظر خالل

 انحية من أما ،(االلتزامات لتلبية املخاطرة اىل مييل) اجليد املستوى دون فيه االستثمارية البيئة إن مبعىن، ،"املستثمرين
 االئتماين التصنيف درجة بقاء احتمال أي التوايل، على للعامي" مستقر" ضمن  يندرج فإنه االئتماين، التصنيف اجتاه
 املذكورين  وللعامي(  بورز&    استاندرز)  وكالة  من (CaaI)(P  )  والرمز  ،(سنتي  اىل  سنة)  من  الطويلة  املدة  يف  حاهلا  على
  درجة بقاء" مستقر  وابجتاه الطويلة الفرتة يف" مضاربة" عالية وخماطر جداً  ضعيف تصنيف" ضمن أي التوايل، على

  وللعامي ( فيتش) وكالة من السيادي التقييم ضمن( B-) رمز  على استقر حي يف ،"حاهلا على االئتماين التصنيف
 انحية  من  اال  اثبتة،  فيه  االقتصادية  الظروف  كانت   إن  قليلة  تكون  االلتزام  على  قدرته  ذلك،  معىن  التوايل،  على  املذكورين
 بـ والثاين" الطويلة الفرتة يف حاهلا على االئتماين التصنيف درجة  بقاء احتمال -مستقر" بـ متثل االول اختلف، االجتاه

 .   منخفض سيادي تقييم ضمن يكون وبذلك ،"الطويلة الفرتة يف االئتماين التصنف درجة ختفيض احتمال -سليب"

 تسديد  يف  احلكومة  إبخفاق  املتمثلة  السيادية  واملخاطر  السيادي  اإلخفاق  كلفة  إن  األكادميية،  الدراسات  تؤكد  وعليه،  
 تكاليف  عليه، يرتتب  مما ما لدولة االئتماين االنتشار أو التصنيف يؤشره ما وفق على اخلارجيي دائنييها أمام التزاماهتا
 :  منها البعض نذكر ،(57-56 ،2012) قاسم حسب  للبالد الكلي االقتصاد يتحملها إضافية

 سواء  وارتباطاته املصرف ملمارسات الدعاية تؤدي أن احتمال أي:املالية السوق  يف ( الشهرة خماطر) السمعة تكاليف*
  تقريره  السمعة تقييم معهد أصدر املذكور، اجملال ويف كمؤسسة،  مبصداقيته الثقة خسارة اىل ال أم صحيحة أكانت 
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 السياسية والشفافية االنسان وحقوق  والتسامح االمن) منها عدة  اعتبارات وفق على الدول برتتيب  اخلاص  السنوي
 اىل( 1) من مقياس على ضعيفة أو سيئة مسعة ذات دولة( 16) بنحو( 2017) لعام تقريرها وضمن ،(واالقتصادية

 على  السمعة  حيث   من  الدول  هذه   مقدمة(  والنرويج  وأسرتاليا  وسويسرا  وكندا  السويد)  دول  من  كل  احتلت   اذ  ،(100)
 (.4) امللحق يف انظر( )16) الدول بي من" االسوء" األوىل املرتبة العراق احتل حي يف كافة،  املستوايت

 يف مبا التجاري االئتمان طلب عن مضافة تكاليف وقبول متويلها كلف  حيث  من التجاري االئتمان تكاليف • 
 .التجارة متويل يف التقليدية غري  الوسائل اىل اللجوء أو التجاريي الوسطاء تعدد ذلك

 لألوراق الكلية السوقية القيمة يف التغريات نتيجة املال  ورأس األرابح هلا تتعرض اليت املخاطرة: السوق خماطر • 
 عاملية وكوارث االقتصادي الكساد مثاهلا  للدولة والسياسي االقتصادي النظام يف جوهرية تغريات هناك السّيما املالية،
 اخنفاض ث ومن متوقعة، غري الزايدة كانت   إن السيما الفائدة أسعار إرتفاع يف السوق خماطر وتكمن سياسية، وأزمات
 .الدخل اثبتة للسندات السوقية القيمة

 وضعه تدهور بسبب  املصرف هلا يتعرض  املخاطر من جمموعة هي(: اسرتاتيجية خماطر) السياسية الكلف • 
 آخر، مبعىن ،(اخل وسياسية، وتكنولوجية واجتماعية اقتصادية) تكون قد ألسباب السوق يف االسرتاتيجي

 البيئة ظل يف للمصرف املرحبة واملنتجات اجلغرافية املناطق اختيار على املصرف قدرة مدى اىل" االسرتاتيجية"تشري
 . االعمال لبيئة اخلاطى   اإلدارة تقومي من املخاطر هذه تنشا   إذ املعقدة، املستقبلية

 وإدارة  التامينات  جمال  يف  املتخصصة(  Atrdius)  االمريكية  املؤسسة  قامت   ،"أعاله  الفقرات  وفق"  املذكور  اجملال  يف  و
  أخرى  دول اىل أنشطتهم نقل يف  الراغبي املستثمرين لفائدة واالقتصاد احلوكمة جمال يف معلومات توفر واليت االزمات
  السوق  ومنو ابلعملة املرتبطة االقتصادية واملخاطر" واالضراابت احلروب"  السياسية املخاطر دراسة على العامل، حول

 وعلى ،"املخاطر خريطة" امسها خريطة يف ميداين وبشكل النتائج فيها خلصت  والبيئة، ابلتنمية مرتبطة أخرى وعوامل
 اىل معتدل) و( معتدل)و( معتدل اىل متدين) و( متدين: )خطر من كل  هي  جمموعات( 6) اىل العامل  قسمت  وفقها،
  عام  يف( ابلغة خطورة) الدول  جمموعة ضمن العراق صنفت  ،وعليه،(ابلغة خطورة) و( عايل) و ( عايل
 االقتصادية احلرية مؤشر وفق وعلى ،(1 ،2017 ابلعامل األخطر الدول بي من األوىل ابملراتب  العراق()...2017)

( القضائي والنظام القانون سلطة)منها موشرات أو معايري( 10) تضم اليت االمريكية" هريتيج" مؤسسة من الصادر
( العمل حرية)و ( االعمال أنشطة ممارسة حرية)و(  املفتوحة األسواق)و( التنظيمية والكفاءات( )احلكومة حجم)و
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 تعتمد اذ ،(والتجارة النقد حرية)و( العمالة احكام )و( الرتاخيص متطلبات استكمال تكلفة)و( االعمال بريوقراطية)و
  والتسرت  والعمولة الرشوة) كـ  للقواني املخالفة األنشطة مكافحة وجهود الضريبة) مثاهلا االقتصاد موارد على تصنيفها يف

  دولة ( 178) اصل من عربيا( 13) واملرتبة عامليا( 171) بدرجة األخرية املراتب العراق احتل اذ(( اخل...التجاري،
 سبق، ومما ،(1، 2016 االقتصادية احلرية مؤشر  يف العامل دول بي( 171) املرتبة حيتل العراق(. )... 2016) لعام
 :أدانه يف الفقرة اىل للعراق السيادي التقييم اخنفاض سبب  يرجع

 :يف وتتمثل: العراق يف" املنخفض"السيادي االئتماين التصنيف حمددات: اثنيا

  اخنفاض  يصاحبه لألسعار العام املستوى  يف ومستمر كبري  ارتفاع:" أنه على التضخم  يعرف: التضخم معدل إرتفاع-1
  النفقات يف زايدة النقدي اإلصدار يف الزايدة يرافق عندما تسارعا أكثر" التضخم" يصبح اذ للنقود، احلقيقية القيمة يف

 ارتفاع إن مبعىن، ،(277 ، 2009 وأرسالن اجلنايب")الضرائب  من بدال احمللية ابلقروض متويلها يتم اليت احلكومية
 إن ،(1)رقم اجلدول من ويالحظ صحيح، والعكس  القروض متويل على احلكومة قدرة عدم على يدل املذكور املعدل

%   1ر6)  اىل  اخنفاضه  ث  ومن(  2013)  عام  يف%(  1ر9)  بنحو  كان  اذ  ملحوظا،  تذبذاب  شهدت  التضخم  معدالت
 العراقي  املركزي  للبنك  اليومي  التدخل  اىل  يرجع  ذلك  وسبب   التوايل،  على(  2015)و(2014)  العامي  يف%(  1ر4و
 حفاظاً " التداول من النقد سحب  اجل من الدوالر بيع السيما"  األجنبية العملة مزاد عرب األجنيب الصرف سوق يف

  املركزي   البنك  مبيعات  كانت   التضخم،اذ  من  للحد  امسي  كمثبت   واستخدامه  الدينار  صرف  لسعر  النسيب  االستقرار  على
( 2014)و(  2013)  عامي   يف   دوالر  مليون(  51700)و  دوالر   مليون(53231)  بنحو  األجنبية  العملة  من  العراقي
 املذكورين، العامي يف دوالر مليون( 51700)و دوالر مليون( 62000)بنحو مشرتايته كانت   حي يف التوايل، على
 عامي   يف%(  101)و%(  85)بنسب   رئيس  بشكل  االستريادات  لتغطية  املشرتايت  من  أعلى  املبيعات  نسب   كانت   أي
 ارتفاعا شهد أنه اال ،(26 ،2013 النقدية السياسة العراقي،تقرير املركزي البنك) التوايل على( 2014) و(2013)

 وحملدودية  جهة  من  االستهالكي  اجلانب  حنو  العراق  يف  االقتصادي  النشاط  توجه  نتيجة(  2016)  عام%(  2ر0)  بنسبة
 . أخرى جهة من النفطي املورد لسيادة الكلي العرض تنوع وعدم
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 ( 2016-2013) للمدة العراق يف التضخم معدل: (1) رقم جدول

 معدل التضخم )%( السنة

 1ر9 2013

 1ر6 2014

 1ر4 2015

  2ر0   2016

  
 .خمتلفة وصفحات سنـــــــوات السنوية، اإلحصائية النشرة  العراقي، املركزي البنك: املصدر            

 

 توفر ضرورة مع معينة فرتة يف القومي  الناتج على  تطرأ اليت الزايدة" أبهنا التنمية تعرف :القتصادية التنمية وضع-2
 ينتظر اليت او" القائمة اإلنتاج فروع إنتاجية رفع" القائمة اإلنتاجية املؤسسات يف وتنظيمية وفنية تكنولوجية تغريات
 عن  فضال  االقتصادية،  للموارد  اإلنتاجية  الطاقة  زايدة  إحداث  اىل  تنصرف  بذلك  وهي  ،(8  ،2012  قانة  بن")انشاؤها

 تغريات  حبدوث ابلضرورة ربطه دون احلقيقي الفرد دخل متوسط يف زايدة"االقتصادي النمو تتضمن مركبة ظاهرة إهنا
  مقروان  وأساسي هام كعنصر(  313 ،2006 وقطف العيسى")والكساد الركود وعكسه واجتماعية اقتصادية هيكيلية
 ينتج مما اخلارجية، العالقات ويف  احمللي اجملتمع يف والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية اهلياكل يف تغري حبدوث

 .لالستمرار قابلة تكون وان احلقيقي الفرد دخل مستوى يف تراكمية زايدات توليد  ذلك عن

 :يف تتمثل واجتماعية اقتصادية إصالحات حتقيق اىل هتدف االقتصادي االمناء عملية إن سبق، ومما

 .االقتصادي والبنيان اهليكل يف تغيريات  إجراء*

 .الدخل توزيع يف أكرب عدالة حتقيق* 
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 وأتخذ"  أمسية"  نقدية  وليست "  حقيقية"  زايدة  تكون  أن  على  القومي،  الدخل  من  الفرد  نصيب   متوسط  يف  زايدة  حتقيق*  
 .االستمرارية صفة

 .واخلدمات السلع بنوعية األهتمام* 

 على تكون قد" اقتصادية" منها البعض يذكر( 52 ،2011 والوادي العساف) عديدة مؤشرات االقتصادية وللتنمية 
 : شكل

 .للفرد السنوي الدخل إمجايل من متوسط  معدل*

 (.الديون أو االسترياد أو التصدير معدل)كـ  اإلمجايل القومي الناتج من خمتلفة نسب * 

 (. الصادرات قيمة اىل الدين خدمة) كـ  بينها فيما نسب * 

 .اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصيب *  

 االقتصادية احلرية مؤشر ضمنها من االمريكية" هريتيج" مؤسسة منها دولية جهات تعدها اليت" مركبة" مؤشرات أو 
 ".الذكر السابقة"

 على   يعتمد  ،"االقتصادية  التنمية  خيص  فيما"التصنيف  من  النوع  هذا  مثل  يف  الدويل،  النقد  صندوق  ان  كله،  ذلك  مع  اال
 .االقتصاد يف التصنيع درجة

 املباعة  واخلدمات املنتجة السلع قيمة االمجايل احمللي ابلناتج يقصد: اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل إخنفاض  -2
 معدل وجود إن وابلتايل ،(سنة) معينة زمنية فرتة خالل( السوقية القيمة")احمللي"السوق يف( النهائية واخلدمات السلع)
 يف املذكورة االحصائيات ومن صحيح، والعكس السداد على للحكومة اكرب مقدرة ذلك يعين ومرتفع، مستقر منو

-)  و%( 0ر4-) سالبة وبنسب  العراق يف احلقيقي احمللي الناتج منو معدالت إخنفاض يتضح ،(2) رقم اجلدول
  عام من الثاين النصف منذ متزامنتي ازمتي واجه قد ألنه ذلك ،(2015و  2014) عامي يف التوايل على %( 2ر4
" داعش" اإلرهابية اجملاميع ضد العسكرية العمليات  استمرار حيث  من األمين الوضع تردي  يف واملتمثل( 2014)

 النفط أسعار وصدمة املناطق، لتلك التحتية البىن يف تدمري من  عنه جنم وما  العراقية احملافظات من عدد يف املتواجدة
 ،"الواحد للربميل دوالر( 110)حبدود برنت  خام سعر" مطردا، هبوطا( 2014) حزيران منذ شهدت حيث  العاملية،

 أسعار   اهنيار) ...للربميل  دوالر(  50)  دون  اىل(  2015)  عام  من  الثاين  كانون  شهر  من  األوىل  األايم  يف  اخنفض  انه  اال
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  العملة وقوة" والطلب  العرض بي التفاعل أي "السوق اساسيات)منها عدة ألسباب( 1 ،2015 وتداعياته النفط
 إاليرادات على اعتماده" ريعي اقتصاد انه جانب  اىل السوق يف املضاربي نشاط أتثري عن فضالً " الدوالر" االمريكية
 تنوع وعدم جهة من( 2015) يف الصادرات امجايل من%( 99) بدورها شكلت  اليت النفطية الصادرات من املتأتية
 .احلقيقي احمللي الناتج  منو اخنفاض ث  ومن( أخرى جهة من الدخل

 ( 2016-2013) العراق يف اإلمجايل احمللي للناتج احلقيقي النمو معدالت (:2) رقم جدول

 معدل النمو الحقيقي )%( السنة         

 7ر6 2013

 0ر4- 2014

 2ر4- 2015

 10ر3 2016

 

 النقد صندوق: على  ابالعتماد الباحثتان قبل من استخرجت : املصدر                   

 . متفرقة صفحات ،2016 أكتوبر، ،((((IMF الدويل،                             

 

 صفتها وتكتسب  ،(سنة) الزمن من حمددة ملدة والنفقات لاليرادات احتمايل تقدير املوازنة تعد :املوازنة عجز-4
 احلكومة قدرة عدم  على دليل للدولة العامة املوازنة عجز إن وعليه، التشريعية، السلطة من عليها املصادقة بعد الشرعية
 ، (3)رقم اجلدول يف مبيـــــــن وكما النفقــــــات، لتغطية مايلزم توليد على الضرييب النظام قدرة وعدم القرض سداد على

  عام  يف%( 22ر60-) حنو اىل( 2013) عام%( 13ر6-) من سالبة وبنسب  العامـــة املوازنـــــة يف العجـــــز تصاعد
 النفطية  اإليرادات  شحة  اىل  يعود  ذلك  وسبب   اإلمجايل،  احمللي  الناتج  من  نسبته  اخنفاض  حاصل  وكتحصيل  ،(2016)
  على أساسي  بشكل يعتمدان العراقي واالقتصاد املوازنة وان  والسيما" الذكر اآلنفة العاملية النفط أسعار الخنفاض"

 من فيه النفطية العوائد اخنفضت  الصعبة،اذ العملة من العراق دخل امجايل من%( 95) يشكل اذ النفطي، القطاع



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 3, No: 3, 2017 

           

 
 67 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

  وزارة()2015)   عام  من  األول  النصف  يف  دوالر  مليار(  25ر5)  اىل(  2014)  عام  يف  الواحد  للربميل  دوالر  مليار(  84)
 (.       2 ،2015  العراقية النفط

 ( 2016-2013) للمدة العراق يف اإلمجايل احمللي الناتج من وكنسبته العامة املوازنة عجز (:3) رقم جدول 

 %( /دوالر مليار)                                         

 الناتج المحلي اإلجمالي السنة

(1) 

 عجز الموازنة 

(2) 

نسبته من الناتج المحلي 
 (3اإلجمالي  )

 5ر8- 13ر6- 234ر6 2013

 5ر6- 12ر5- 222ر5 2014

 13ر7- 22ر6- 165ر1 2015

 14ر1- 22ر06- 156ر3 2016

 

 .متفرقة صفحات  ،2016 أكتوبر، ،(( IMF الدويل، النقد صندوق( 2و 1) العمودين: املصدر

 .الباحثتان قبل من استخرج( 3) العمود

 والواردات" النفطية وغري منها النفطية" دولة أي وواردات صادرات التجاري امليزان ميثل :التجاري امليزان عجز -5
 من كل  اعتماد على يدل فيه العجز ظهور فإن ث، ومن واالستثمار، واإلنتاج االستهالك ألغراض املختلفة السلعية
 مليار( 16ر7-) بقيمة عجزا للعراق التجاري امليزان سجل اذ اخلارج، من املالية املوارد على واخلاص العام  القطاعي
 اخلارجية التجارة امجايل( = 65ر1) واخلدمات السلع من وارداته( + 48ر4) واخلدمات السلع من صادراته)دوالر

 النقد صندوق() 2016) عام يف%( 72ر6) بنحو كانت   اإلمجايل احمللي الناتج من األخرية ونسبة( ( 113ر4)
 من أكرب بنسبة االستريادات زايدة ث ومن العراقية االستريادات يف الكبري االرتفاع بسبب  وذلك( 4 ، 2016 الدويل

 نسبة كانت   حي يف ذاته، للعام اخلارجية التجارة امجايل من التوايل على%( 42ر6)و%( 57ر4) بنحو الصادرات
 قادرة  غري  العراقية  السلعية  الصادرات  ان  يعين،  مما  ،%(74ر3)  بنحو  ضعيفة"  الواردات"  لالستريادات  الصادرات  تغطية
 .العراقي االقتصاد منها يعاين اليت اهليكلية االختالالت نتيجة السلعية الواردات تغطية على
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 سيادي  تصنيف ضمن ادراجه ث ومن الوفاء عدم خماطر زايدة على يدل والذي اخلارجية املديونية حجم ارتفاع-6
 عام لغاية( 2013) عام من للعراق  اخلارجية املديونية حجم ارتفاع يتضح ،(4)رقم اجلدول بياانت ومن  منخفض،

( 2013) عام%( 25ر3) من اإلمجايل احمللـــي الناتــــــج من نسبتـــــه ارتفـــــاع جانب  اىل%( 18ر2) بنسبة( 2016)
 مع اال موازينها، يف العجز متويل اجل من سيادية سندات وإصدار االقرتاض نتيجة( 2016) عام%( 45ر5) اىل

 ال  ان على الدوليي والبنك النقد صندوق معيار وفق على اخلارجية للمديونية اآلمنة احلدود ضمن العراق يعد ذلك،
 (. 10 ،2016االستثمار ضمان%(.)50)  حاجز اإلمجايل احمللي الناتج من الديون نسبة فيها تتجاوز

 ( 2016-2013) للمدة العراق يف اإلمجايل احمللي الناتج من ونسبته اخلارجي الدين(: 4) رقم جدول

 / %( دوالر مليار)

 الدين اخلارجي  السنة

(1 ) 

 (3نسبته من الناتج احمللي )

 25ر 3 59ر 3 2013

 25ر 9 57ر 6 2014

 40ر 6 67ر 1 2015

 45ر 5 71ر 1 2016

 

 متفرقة صفحات ،2016 أكتوبر، ،((((IMF الدويل، النقد صندوق ،(1) العمود : املصدر

 .الباحثتان قبل من استخرج( 2) العمود
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 الستناجات

 ائتماين  تصنيف  على  البلد  حصل  كلما  اي  األئتمانية،  اجلدارة  لتقومي  رئيساً   معياراً   السيادي  االئتماين  التصنيف  ميثل  -1
 . املالية ابأللتزامات الوفاء عدم احتماالت يف اخنفاض يقابله مرتفع سيادي

  للعامي  مكرر B)-)الرمز احتل إذ ،"منخفض سيادي تصنيف" ضمن كان  للعراق السيادي التقييم إن -2
 وكالة  ومن اجليد، املستوى دون فيه االستثمارية البيئة"املستثمرين خلدمة موديز وكالة من كل  من( 2016و 2015)
 جدا ضعيف تصنيف( "بورز&  استاندرز) وكالة من(CaaI)(P ) والرمز ،"قليلة تكون االلتزام على قدرته(" فيتش)

&   استاندرز)و موديز وكاليت قبل من االئتماين التصنيف اجتاه وفق وعلى الطويلة، الفرتة يف" مضاربة" عالية وخماطر
  الفرتة  يف حاهلا على االئتماين التصنيف درجة بقاء احتمال" التوايل على للعامي " مستقر" ضمن  اندرج فقد ،(بورز

 .سليب" والثاين  مستقر" فاالول ،(فيتش) وكالة قبل من االجتاه انحية من اختلف انه اال ،"الطويلة

 واخنفاض (  2016)   عام  يف%(  2ر0)  بنسبة  التضخم  معدل  ارتفاع  اىل  ذلك  أسباب  يعود  السابقة،  الفقرة  وفق  على-3
( 2015و 2014)  عامي يف%( 2ر4-) و %( 0ر4-) سالبة بنسب  اإلمجايل احلقيقي احمللي الناتج منو معدل يف

  عام%( 13ر6-) من سالبة بنسب  املوازنة من كل  وعجز العاملية، النفط أسعار وصدمة فيه من األمين الوضع لرتدي
-)   بقيمة  التجاري  امليزان  وعجز  النفطية  اإليرادات  شحة  نتيجة(  2016)  عام  يف%(  22ر60-)  حنو  اىل(  2013)
 املديونية معدل ارتفاع  وأخريا صادراهتا مع مقارنة اقيةالعر  االستريادات يف الكبري االرتفاع بسبب  دوالر مليار ( 16ر7

 اجل من سيادية سندات وإصدار االقرتاض نتيجة( 2016) عام لغاية( 2013) عام من%( 18ر2) بنسبة اخلارجية
 . موازينها يف  العجز متويل

 املرتبة) احتل فقد ،(السمعة تكاليف) كـ  إضافية تكاليف للعراق الكلي االقتصاد على يرتتب  الثالثة، للنقطة ووفقا -4
 السياسية، واملخاطر السوق وخماطر(( 2017) لعام دولة( 16) أصل من السمعة تقييم معهد تقرير وفق على األوىل
 بدرجة  األخرية املراتب   وانل  املخاطر،  خريطة  وفق  على(  2017)  عام  يف(  ابلغة  خطورة)  الدول  جمموعة  ضمن  وصنف

 .االقتصادية احلرية مؤشر وفق على(  2016) لعام دولة( 178) أصل من عربيا( 13) واملرتبة  عامليا( 171)

 

 املقرتحات 
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 .العراقي االقتصاد ابختالالت عميقة معرفة تعتمد املعامل واضحة اسرتاتيجية اقتصادية خطة وضع ضرورة-1

 واالستثمار  اخلاص  والقطاع  الدولة  قطاع  إمكاانت  توظيف  خالل  من  بواقعها  والنهوض  االقتصادية  القطاعات  تنمية-2
  ينجم مما للثروة، وحيد كمصدر  النفط على االعتماد من احلد  أجل من اثبت  سياسي وهنج  منسق مسار يف األجنيب

 . أخرى جهة من االنفاق انحية من املوازنة عبء من والتخفيف جهة  من وزايدهتا العامة اإليرادات تنويع ذلك عن

 حتركات يف الشفافية حيث  من سليم حنو على" النفطية" اإليرادات" املوارد إدارة يتطلب  السابقة، الفقرة وفق على-3
 لألجيال  ضمان" االدخار صناديق من كل  مها االدخارية، االليات من نوعي بي التمييز جيب  السيما امليزانية أموال
 .العام  األنفاق  انتظام  حتقيق  شاهنا    من  اليت  التثبيت   وصناديق"  النفطية  الثروة  نفاذ  بعد  النفطية  الثروة  من  االستفادة  االحقة

 خنو إجيابيا منطلقا تشكل اليت االقتصادية العجلة تفعيل اجل من والسياسي األمين الصعيدين على االستقرار توفري-4
 . فقط التجاري امليزان عجز وليس  العجز أنواع كل  خفض

 املراجع

 . 2470 عدد املعلومات، بنك. واجمللة البحوث دائرة. 2007. العربية املصارف احتاد-1

 ومتطلبات املايل والتحرير االقتصادي التحول ضرورات بي املالية االوراق أسواق. 2008. وليم عاطف اندراوس،-2
 .اجلامعي الفكر دار: االسكندرية. تطويرها

 ( 2015 ،17 االول كانون)  www.aljazeera.net      اجلزيرة،. وتداعياته النفط اسعار اهنيار... -3

 االقتصاد قسم-واألحباث لالحصاء  العامة املديرية: بغداد. 2013.النقدية السياسة تقرير. العراقي املركزي البنك-4
 .النقدية والسياسة الكلي

 .واألحباث لإلحصاء العامة املديرية: بغداد. خمتلفة سنوات. السنوية اإلحصائية النشرة. العراقي املركزي البنك-5

 .للتخطيط العريب املعهد: الكويت . املايل التحليل يف املعاصرة االجتاهات. 2005.العباس بلقاسم،-6

 للنشر  أسامة دار: عمان(. اسرتاتيجيات-مناذج – نظرايت) التنمية اقتصاد. 2012. حممد إمساعيل. د قانة، بن-7
 .والتوزيع
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(. آب) ،44 عدد ،(4) سنة التنمية، جسر سلسلة. األئتمانية اجلدارة مؤشرات. 2005.انجي. د التوين،-8
 .للتخطيط العريب املعهد: الكويت 

) )  www.alhurrahadath.netحدث، احلرة. العامل يف مسعة االسوء العربية الدول على تعرف... -9
 (   2016،  14 اغسطس

: بريوت. النقدية والظرية واملصارف النقود. 2009.أرسالن ايسي رمزي. د و مجيل، عجمي هيل. د اجلنايب،-10
 .والتوزيع للنشر  وائل دار

 2/  ابزل موسوعة-الداخلي االئتماين والتصنيف اخلارجي االئتماين التصنيف اىل دليلك. 2006.نبيل حشاد،-11
 . 

. العالقات وتطوير تنمية ادارة. الربكة دلة جمموعة. 1996.األئتمانية املالئمة حسب  والتصنيف العربية الدول-12
 .الثاين العدد. سنوية ربـــــــــــع نشرة

 .والطباعة والتوزيع  للنشر املسرية دار : عمان. الكلي االقتصاد مبادى. 2011.علي حسام. د داود،-13

 .والتوزيع للنشر  وائل دار: عمان. االئتماين والتحليل املصريف االئتمان ادارة. 2002.حممود محزة الزبيدي،-14

: حلب  جامعة. ماجستري رسالة. السوري االقتصاد يف تطبيقه وآفاق االئتماين التصنيف.  2011. رامي زعرتي،-15
        www.ncosyria.com                      االقتصاد كلية

 املالية للعلوم العربية االكادميية جملة. املتعثرة  القروض وحتصيل ادارة. 2005. حسن حممد خليل الشماع،-16
 .عدد بدون واملصرفية،

 .أكتوبر. 2016.(IMF)  الدويل النقد صندوق-17

 العربية املؤسسة: الكويت . 2016(. 2018-2000) األداء مؤشرات–  العريب االقتصاد. االستثمار ضمان-18
 .ديسمرب –أكتوبر. الرابع الفصلي العدد. والثالثون الرابعة السنة. الصادرات وائتمان االستثمار لضمان

 العريب املعهد: الكويت . االقتصادي واألداء االئتمانية اجلدارة مؤشرات حتليل.  2005.امحد طلفاح،-19
 .للتخطيط
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                                                        حدث، احلرة. ابلعامل االخطر الدول بي من االوىل ابملراتب  العراق... -20
www.alhurrahadath.net (2017 ،3 حزيران) 

                          ،2016 لعام االقتصادية احلرية مؤشر يف العامل دول بي( 171) املرتبة حيتل العراق... -21
www. Irappressagency.com  (2016 ،3 شباط ) 

  دار: عمان. االقتصادية والتنمية التخطيط. 2011. الوادي  حسي حممود . ود عارف، امحد. د العساف،-22
 .والطباعة  والتوزيع للنشر املسرية

. وتطبيقات  مبادى – الكلي االقتصاد. 2006.قطف سليمان إبراهيم. د و الدين، سعد نزار. د العيسى،-23
 .والتوزيع للنشر احلامد دار: عمان

 واحلفاظ الكلي  االقتصادي االستقرار بناء - للعراق النقدية السياسة. 2012.صاحل حممد مظهر. د قاسم،-24
 .احلكمة بيت : بغداد. سليم مايل  نظام على

 .للطباعة وائل دار: عمان. االستثمارية احملافظ ادارة. 2005. تيم فايز و حممد، مطر،-25

. واالستخدامات واالدوات  واالساليب  واالئتماين املايل التحليل يف احلديثة االجتاهات.  2003. حممد مطر،-26
 .للنشر وائل  دار: عمان

 . 2015. العراقية النفط وزارة-27

      28- Beattie , vivien and Susan Searle . 1992.                                              

      29-World Economic ferum,"The Financial Development Report 
.Geneva.2008     . 
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 (1) رقم ملحق 

 الثالث للوكاالت" اآلجل القصري" السيادية األئتمانية للجدارة التصنيف رموز

(MOODYS ، Standard & Poors، Fitch Rating) 

 (:MOODYS)  السيادي األئتماين التصنيف رموز -1

 املعىن الرمز

1- ST  أعلى وأقوى قدرة على الوفاء ابأللتزامات قصرية المد 

ST- 2  قدرة فوق املتوسط على الوفاء ابأللتزامات قصرية المد 

ST – 3 قدرة متوسطة على الوفاء ابأللتزامات قصرية األمد 

ST – 4  قدرة دون املتوسط على الوفاء ابأللتزامات قصرية األمد 

 

 املصدر: د. انجي التوين، مؤشرات اجلدارة األئتمانية، )الكويت: املعهد العريب للتخطيط، 

 .3(، ص2005سلسلة جسر التنمية، العدد الرابع والربعون، السنة الرابعة، آب،           

 (:Standras and poors)رموز التصنيف األئتماين السيادي  -2

 املعىن الرمز

A- 1 مقدرة قوية على الوفاء ابأللتزامات املالية 

A- 2  مقدرة كافية على الدفع ، ال ان الدرجة النسبية لألمان اقل مما
 A- 1يف حالة اإلصدارات ذات التقييم  

A – 3   مقدرة كافية على الدفع ، ال اهنا اكثر حساسية جتاه اآلاثر
 السلبية لتغري الظروف من التصنيفات السابقة 
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B  مقدرة مضاربية على الدفع يف الوقت احملدد 

C  مقدرة مشكوك فيها للدفع 

 املصدر: الدول العربية والتصنيف حسب املالئمة األئتمانية، جمموعة دلة الربكة، ادارة

 . 24  -23، ص1996تنمية وتطوير العالقات، قراءة خمتارة، نشرة ربــع سنوية، العدد الثاين، ديسمرب، 

 

 (: Fitchرموز التصنيف األئتماين السيادي)--3

 املعىن الرمز  

F + 1 درجة وجودة عالية يؤشر 

 استيعاب قوي لأللتزامات املالية 

F – 1 جودة عالية يف الوفاء ابأللتزامات 

F2 درجة جيدة مقنعة ابلوفاء ابأللتزامات 

F3  درجة وسطى ومالئمة للوفاء ابأللتزامات 

B  "قدرة قليلة من اللتزام " ان كانت الظروف القتصاية اثبتة 

C  امكانية اللتزام ابلسداد عالية " يف حال كانت الظروف
 القتصادية اثبتة"

D فشل ابأللتزامات املالية 
Source: Beattie , vivien and Susan Searle , 1992 : 47.                           
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 (2ملحق رقم )

 درجات التصنيف الئتماين "لالجل الطويل" حسب الوكالت العاملية

مستوى املخاطر  
 الئتمانية

 & MOODYS Standard املعىن
Poors 

Fitch 
Rating 

 

 

 

 

 

 

 درجة الستثمار: 

لخنفاض مؤشر 
درجة املخاطر 

 الستثمارية

 

 

 

 

و أعلى جودة األكثر أماان 
لتصنيف اجلدارة األئتمانية 
السيادية" احتمال صغري 

%( حلالة عدم 2بنسبة )
 السداد"

Aaa AAA AAA 

 جدارة ائتمانية عالية
تصنيف قوي جلودة اجلدارة "

األئتمانية السيادية واحتمال 
%( حلالة عدم 4نسبة )

 السداد"

Aa1 +AA +AA 

Aa2 AA AA 

Aa3 -AA -AA 

جدارة ائتمانية عالية" 
تصنيف فوق املتوسط جلودة  

اجلدارة األئتمانية السيادية 
واحتمال إن عدم السداد  

 %(" 10ليتعدى نسبة )

A1 +A +A 

A2 A A 

A3 -A -A 

جدارة ائتمانية متوسطة إىل 
أقل من متوسطة "تصنيف يف 

Baa1 BBB+ BBB+ 

Baa2 BBB BBB 
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مستوى متوسط جلودة   
 اجلدارة األئتمانية السيادية"

Baa3 -BBB -BBB 

 

     

 

 

 

 

 

درجة املضاربة: 
مؤشر لرتفاع درجة 

 املخاطر الئتمانية

 غري استثمارية

تصنيف دون املتوسط جلودة "
 اجلدارة األئتمانية"

 

Ba1 +BB +BB 

Ba2 BB BB 

Ba3 -BB -BB 

"تصنيف ضعيف   خماطرة
 للجدارة األئتمانية"

B1 B+ B+ 

B2 B B 

B3 -B -B 

"تصنيف   خماطرة عالية
ضعيف جداا )خماطر 

املضاربة(" + "تصنيف  
ضعيف جداا )خماطر مضاربة 

 عالية("

Caa1 CCC +CCC 

Caa2  CCC 

Caa3  -CCC 

CA   

"تصنيف ضعيف جداا  متعثرة
) خماطر ومضاربة حادة(" أي 

اضعف تصنيف ميكن ان 
 حتصل عليه الدولة

C   

  DDD 

  DD 

 D D 

 املصدر: من عمل الباحثة ابلعتماد على:
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عاطف وليم اندراوس، أسواق األوراق املالية بني ضرورات التحول القتصادي والتحرير املايل ومتطلبات  -1
 . 126( ، ص 2008تطويرها، الطبعة الوىل، )السكندرية: دار الفكر اجلامعي، 

( ،  2005حممد مطر، فايز تيم، إدارة احملافظ الستثمارية، الطبعة الوىل، )عمان: دار وائل للطباعة، -2
 .122- 120ص

لسلة جسر التنمية، د. انجي التوين، مؤشرات اجلدارة األئتمانية، )الكويت: املعهد العريب للتخطيط، س-3
 . 3(، ص2005العدد الرابع والربعون، السنة الرابعة، آب، 

 (3ملحق رقم )

 ( 2016و  2015التقييمات السيادية يف الدول العربية"من ضمنها العراق" هناية عامي )

 

 

 

 الدولة

 الوكالت الدولية

Standard & 
Poors 

MOODYS Fitch Rating 

 2015هناية 

 

هناية 
2016 

هناية 
2015 

هناية 
2016 

هناية 
2015 

هناية 
2016 

 

  BB- األردن

 مستقر 

-BB 

 سليب

BI 

 مستقر 

BI 

 مستقر 

- - 

  Aa2 - - المارات

 مستقر 

Aa2 

 سليب 

- - 
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  BBB- البحرين

 سليب 

BB  

 مستقر 

Baa3   

 سليب

Ba2   

 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

+BB  

 مستقر 

   Ba3 - - تونس
 مستقر 

Ba3   
 مستقر 

-BB  

 مستقر 

-BB 

 مستقر  

 - - - - - - اجلزائر

  A+ السعودية

 سليب

A- 

 مستقر 

Aa3  

 مستقر 

AI 

 مستقر  

AA   

 مستقر 

-AA 

 سليب

 - - - - - - السودان

 - - - - - - سوري 

  B- العراق

 مستقر 

-B 

 مستقر 

CaaI(P)  
 مستقر 

CaaI(P )  
 مستقر 

-B  

 مستقر 

-B 

 سليب

سلطنة 
 عمان

+BBB  

 سليب

BBB  

 مستقر 

AI 

 سليب

BaaI   

 مستقر 

- - 

   AA قطر

 مستقر 

AA 

 مستقر 

Aa2 

 مستقر 

Aa2  

 سليب 

AA   

 مستقر 

AA 

 مستقر 

 AA مستقر  AA الكويت

 مستقر 

Aa2 

 مستقر 

Aa2  

 سليب 

AA   

 مستقر 

AA 

 مستقر 

 B -B B2 B2 B -B- لبنان
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 مستقر  سليب سليب سليب سليب سليب

   B - - - - ليبيا

 مستقر 

B 

 مستقر 

  B- مصر 

 اجيايب

-B 

 اجيايب

B3   

 مستقر 

B3   

 مستقر 

B 

 مستقر 

B 

 مستقر 

  BBB- املغرب 

 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

BaI   

 مستقر 

BaI   

 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

-BBB 
 مستقر 

 - - - - - - اليمن

(، )الكويت: املؤسسة العربية 2018-2000مؤشرات األداء )–املصدر: ضمان الستثمار، القتصاد العريب 
ديسمرب ، –لضمان الستثمار وائتمان الصادرات، العدد الفصلي الرابع، السنة الرابعة والثالثون، أكتوبر 

 . 17(،ص 2016

 (4ملحق رقم )

 ترتيب الدول من حيث السمعة " من السي اىل السوء" 

 السباب املرتبة    الدول

 ( اثرت على السياحة2011الحداث اليت شهدهتا ابتداء من عام) 16 مصر 

(  2007سامهت عضوية رومانيا يف الحتاد الوريب  وحرية التنقل منذ عام ) 15 رومانيا
 بالدهم حنو بلدان اخرىيف هجرة  اكثر من )مليون( روماين من 

 يف جمال حقوق النسان ومستوى املعيشة للمواطنني فيها 14 الصني
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بعد فشل النقالب العسكري ضد "اردوغان"، تقلصت احلريت املدنية  13 تركيا
 بسبب العتقالت اجلماعية للصحفيني والكادمييني واملدنيني 

 الجانب ونقص شفافية احلكومة وهتم الفسادالعنصرية واخلوف من  12 اوكرانيا

 جرائم جتارة املخدرات، اذ يعد اكرب منتج ومصدر ملادة الكوكايني 11 كولومبيا 

 بيئتها املرتدية جعلتها اقل جاذبية ابلنسبة للسائحني 10 كازاخستان

 امراض الطاعون  وجترمي الجهاض 9 نيكاراغوا

 الفقر والفساد 8 انغول

عدم وجود شفافية سياسية مع فضائح فساد وعدم فرض الرقابة على  7 اجلزائر
 العالم

 السياسة اخلارجية لسيما يف امللف السوري 6 روسيا 

 عدم التسامح الديين 5 نيجريي 

 احلاجة اىل حتسني سجله يف جمال حقوق النسان لسيما حقوق املراة 4 السعودية

 الديين والعمال الرهابيةالتشدد  3 ابكستان

 مشكلة احلريت الدينية  2 ايران

 منطقة حرب ، مما جيعله الوجهة قلما تقصدها السياح 1 العراق

، على 1، ص2016/ 14/8املصدر: ... تعرف على الدول العربية السوء مسعة يف العامل، احلرة حدث،        
 www.alhurrahadath.netموقع 

 

 


