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 ) R.C.Dمركز الرافدین للحوار :(

)، �عمـــــل عـــــ� THINK TANKمركـــــز فكـــــريٌّ مســـــتقلٌّ (

�شـــجيع الحـــوارات الس�اســــ�ة والثقاف�ـــة واالقتصــــاد�ة 

ف النخــــــــــب كافــــــــــة؛ لتع��ــــــــــز التج��ــــــــــة الد�مقراط�ــــــــــة  بـــــــــني

، ورفـــــد مؤسســــات الدولـــــة  وتحقيــــق الســـــلم المجــــتم�ي

ات�ج�ة؛ ابتغـــــــاء  ات والـــــــرؤى االســـــــ�ت والمجتمــــــع بـــــــالخ�ب

تفع�ـــل دورهـــا واالرتقـــاء بأدائهـــا. و�مثـــل المركـــز فضـــاًء 

ا للحــــــوار يتســــــم ــــــف  حــــــرَّ بالموضــــــوع�ة والح�ــــــاد، و�وظ�

اع القــــرار وتوج�ـــــه الـــــرأي  مخرجاتــــه للضـــــغط عــــ� ُصـــــنَّ

 العام نحو بناء دولة المؤسسات. 
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 الخالصة

ا بتعد�ل النظرة  ر�
ّ

ي مؤخ
قامت وكالة (فيتش) للتصن�ف االئتمائف

ق بتصن�ف احتمال 
�
المستقبل�ة للعراق إ� (مستقّرة) ف�ما يتعل

ي المدى
ي  العجز عن السداد �ف البع�د لجهة تصدر النقد األجنيب

)IDR) دت حصوله ع� المرتبة
�
ي هذا التصن�ف. -B)، وأ�

 ) �ف

 التصنیف في الرئیسیة العوامل

ي 
ع �ف

ّ
ا أقّل من المتوق �عكس تعد�ل مرتبة العراق انخفاض�

ي أسعار النفط بالمقارنة 
ا �ف � ا كب�ي ، وارتفاع� ي احت�اط�ات النقد األجنيب

ي 
ي استندت إليها وكالة (فيتش) �ف مع الب�انات األساس�ة اليت

) عندما أعطت العراق نظرة مستقبل�ة سلب�ة. 2020(ن�سان/أب��ل 

ًة �سبب اآلل�ات الس�اس�ةوما تزال عمل�ة صناعة ال
-س�اسات متع��ّ

%) 18االقتصاد�ة، ع� الرغم من أّن خفض ق�مة الدينار بمقدار (

وموافقة الحكومة ع� (الورقة الب�ضاء) لإلصالحات المال�ة 

ان إ� بعض اإلمكان�ة للق�ام ب�جراءات تجعل  واالقتصاد�ة �ش�ي

ي وضع أ��� استدامة. 
 موارد العراق المال�ة �ف

ي التصن�ف مقّ�دة باعتماد دخله  و�نّ 
ها العراق �ف

�
ي �حتل المرتبة اليت

ع� تصدير السلع، وضعف الحوكمة، وارتفاع س��ة األخطار 
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، ل�ّن هذە المرتبة �ستمّد  ي
ف القطاع الم��ف

�
الس�اس�ة، وتخل

، وانخفاض تكال�ف  ي الدعم من ارتفاع احت�اط�ات النقد األجنيب

 .  فوائد الدين الحكو�ي

ع ال
ّ
ي العام (وتتوق

%) 5) إ� (2021وكالة أن �صل عجز الموازنة �ف

، بانخفاض عن النسبة ( ي
�

%) المقّدرة 16.5من إجما�ي الناتج المح�

ي العام (
)، وذلك �سبب ارتفاع أسعار النفط وتخف�ض ق�مة 2020�ف

الدينار، مّما سيؤّدي إ� تق��ة ق�مة صادرات النفط بالعملة 

�ة بمقدار (
�
اض ثبات %) من إجما�ي 5المحل ي (باف�ت

�
 الناتج المح�

عات 
ّ
ف �ح�ط بالتوق العوامل األخرى). وهنالك قدر كب�ي من الال�قني

حات متفاوتة 2021�سبب عدم إقرار موازنة العام ( ي خضّم مق�ت
) �ف

ي العام (
 �ف

ً
ا مماث� ع الوكالة عجز�

ّ
) مع 2022إ� حّد بع�د. وتتوق

النفط، أّما  تع��ض ز�ادة الصادرات النفط�ة النخفاض أسعار 

ي العام (
ي بعد نموٍّ قوي �ف  �شكل هام�ش

ّ
 ). 2021اإلنفاق فلن ي��د إ�

ي العام (
) ع� 2020ولقد اعتمدت وزارة المال�ة العراق�ة �ف

ي (14(
�

ت��ليون دينار) من التم��ل  27%) من إجما�ي الناتج المح�

ي لتم��ل العجز 
. النقدي غ�ي المبا�ش القادم من البنك المركزي العرا�ت

ف 
�
ا. و�النظر لضعف وتخل ي فكان سلب�� ي التم��ل األجنيب

أّما صا�ف

ز الحاجة إ�  ي للقروض فقد ت�ب
�

ي والسوق المح�
القطاع الم��ف
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ي من البنك المركزي من أجل المحافظة ع� عدم 
تم��ل إضا�ف

 . ي  اللجوء إ� التم��ل الخار�ب

ي العام (
) 2021وسوف تنمو إيرادات الصادرات النفط�ة �ف

: تحّسن سعر النفط 75( بمقدار %)، وذلك لعدد من األسباب، و�ي

ي بمقدار (
دوالر/برم�ل؛ أّما سعر خام  55%) ل�صل إ� (42العرا�ت

دوالر/برم�ل)، وتخف�ض ق�مة الدينار، واالرتفاع  58برنت فهو 

ض بعض  ي حجم الصادرات النفط�ة. والسبب األخ�ي �ف�ت
الضئ�ل �ف

مة أو�ك+ (
�

ي حصص تخف�ض اإلنتاج ) +OPECالتساهل من منظ
�ف

ي العام (
ع وكالة (فيچ) أّن متوّسط إنتاج 2021النف�ي �ف

ّ
). وتتوق

ي العام (
ي س�صل �ف

مليون برم�ل  4.4) إ� (2022النفط العرا�ت

ە ( ا) ب��ادة عن نظ�ي ي العام ( 4.1يوم��
ا) �ف )، وأن 2021برم�ل يوم��

ا)  3.3ت��د الصادرات النفط�ة العراق�ة الفدرال�ة إ� ( برم�ل يوم��

ي العام ( 3بعد أن بلغت (
ا) �ف ). والموازنة 2021مليون برم�ل يوم��

ا تجاە أسعار النفط وحجم صادراته، فكّل  العراق�ة حّساسة جد�

ي السعر بمقدار (
ي سعر النفط تؤّدي إ� ز�ادة  5ز�ادة �ف

دوالرات) �ف

ي إيرادات الحكومة مقدارها (
، 3�ف ي

�
%) من إجما�ي الناتج المح�

ا) من الصادرات �ساوي ( 250,000و( %) من إجما�ي 3برم�ل يوم��

 . ي
�

 الناتج المح�
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ومن المرّجح أن ت��د اإليرادات غ�ي النفط�ة، ل�ّنها لن تصل إ� 

�بة  ا فرض �ف �ب�� ا �ف ي تضّمنت إصالح� حته الموازنة اليت ما اق�ت

�بة ثابتة ( %) ع� المعاشات 10تصاعد�ة ع� الرواتب، و�ف

�بة مب�عات ع� ال�حول�ات والتبغ التقاعد�ة،  ورسوم و�ف

 والعجالت. 

ي اإلنفاق إّبان العام (
ا �ف � ا كب�ي ع الوكالة ارتفاع�

ّ
) بمقدار 2021وتتوق

ا من مست��ات العام  113%) ل�صل إ� (28( �� ت��ليون دينار) مق�ت

ا لتقار�ر وزارة المال�ة العراق�ة. أّما فاتورة الرواتب 2019(
�
) وفق

ي قطعتها الحكومة والمعاشات ف امات اليت ف �د أ��� �سبب االل�ت ف س�ت

ي مسارات 
ي �ف

ع الوكالة حدوث بعض التعا�ف
ّ
السابقة، وذلك بينما تتوق

ر�ضت 
ُ
ي ف  للقيود اليت

ً
، نت�جة أخرى لإلنفاق، ومنها اإلنفاق الرأسما�ي

ي العام (
 ). 2020ع� التم��ل �ف

ي لتصل 
�

ي وقد ارتفعت �سبة الدين إ� إجما�ي الناتج المح�
�ف

ي العام 48.5%) بعد أن كانت (87) إ� (2020العام (
%) �ف

)، وكانت هذە ال��ادة �سبب عجز الموازنة الناتج عن 2019(

ي االس�ي بمقدار (
�

%) وتخف�ض 25انخفاض إجما�ي الناتج المح�

ة نقاط مئ��ة إ� النسبة  ق�مة الدينار، والذي أضاف حوا�ي ع�ش

ي ما �قّدر بـ(المذكورة. و�تضّمن الدين بالنقد األ  مل�ار دوالر)  40جنيب
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ا  من الدين الموروث منذ الثمانين�ات، والذي ال يواجه العراق ضغط�

ي العام 
ف �ف لدفع فائدته بعد االّتفاق مع (نادي بار�س) للدائنني

). و�استثناء هذا الدين ُ�قّدر إجما�ي �سبة الدين إ� إجما�ي 2004(

ي بحوا�ي (
�

ي نها�ة 60الناتج المح�
 ). 2020العام (%) �ف

ي 
�

ع الوكالة أن تنخفض �سبة الدين إ� إجما�ي الناتج المح�
ّ
وتتوق

ي العام (
ا إ� (74) إ� (2021�ف داد بعد ذلك تدر�ج�� ف %) 80%)، ل�ت

ع� المدى المتوّسط، وذلك باحتساب سعر معتدل للنفط وز�ادة 

ا) وتصديرە إ� ( 4.6إنتاج النفط إ� (  3.45مليون برم�ل يوم��

ي العام (مليو 
ا) �ف ك�ب الدين، 2024ن برم�ل يوم�� ق ب�ت

�
). أّما ف�ما يتعل

ي �عود للبنك المركزي، 25فإّن (
%) من إجما�ي الدين العرا�ت

%) تعود لمصارف تمل�ها الدولة. وهنالك نقاش 12باإلضافة إ� (

ف صان�ي الس�اسات حول تعد�ل خصائص هذا الدين  مستمّر بني

ي من أجل إطالة أمد اال 
�

ستحقاق وتخف�ض السندات. وال المح�

ي العراق. 
�ة �ف

�
ف مرتبة تصن�ف�ة للعملة المحل  تقوم الوكالة بتعيني

ي وصلت إ�  ة، واليت وما يزال لالحت�اط�ات األجنب�ة أهّميتها ال�ب�ي

ي العام  14مل�ار دوالر) بعد انخفاضها بمقدار ( 54(
مل�ار دوالر) �ف

ع الوكالة أن �ستقّر 2020(
ّ
ي العام (). وتتوق

) 2021االحت�اط�ات �ف

�سبب ما يؤّدي إل�ه ز�ادة سعر النفط وتخف�ض ق�مة العملة من 
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%) من إجما�ي 1.5) إ� (CADتقل�ص عجز الحساب الجاري (

ي بعد أن كان (
�

ي العام (12.5الناتج المح�
)؛ ل�ّن الوكالة 2020%) �ف

ي العام (
ع انخفاض االحت�اط�ات �ف

ّ
والر) مل�ار د 48) إ� (222تتوق

لتوّسع عجز الحساب الجاري �سبب انخفاض أسعار النفط وز�ادة 

اد. ومع ذلك، فباحتساب ما ق�مته ( شهور) من  7.2االست�ي

ي العام (CXPالمدفوعات الخارج�ة الجار�ة (
) �مكن القول 2022) �ف

ي Bبأّن احت�اط�ات العراق ستظّل أقوى من مرتبة ( ) الوس� (واليت

ها ستكون شهور من المد 4.3تبلغ: 
ّ
فوعات الخارج�ة الجار�ة)، وأن

ع (
ّ
ق باستهالك الدين المتوق

�
 مل�ار دوالر).  4.7ضخمة ف�ما يتعل

ي العام (
) ورقة إصالح�ة 2020ولقد أقّرت الحكومة العراق�ة �ف

ا لخّطة تطب�ق�ة أ���  بعنوان (الورقة الب�ضاء)، و�ي تعمل وفق�

نامج � ؛ وقد يتحّول ذلك إ� أساس ل�ب
ً

قودە صندوق النقد تفص��

ز 
�
ي يرك عد تع��ضات القطاع العام من األمور الرئ�سة اليت . وتُ الدو�ي

عليها اإلصالح، ل�ّن اإلجراءات الجذر�ة ستكون صعبة التطبيق. 

ي كبح اإلنفاق فس�فاقم ذلك من خطر 
و�ذا أخفقت الحكومة �ف

اللجوء إ� تخف�ض آخر للدينار بمرور الوقت، أو إ� تآ�ل 

ا للمسار الذي ستسل�ه أسعار االحت�اط�ا ت األجنب�ة، وذلك وفق�

 النفط. 
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�ة أم إقل�م�ة، تحّد من 
�
واألخطار الس�اس�ة، سواء أ�انت محل

ي تتبّناها الوكالة ف�ما �خّص العراق؛ فاالستقرار  المرتبة التصن�ف�ة اليت

الس�ا�ي �ضعفه انتشار التظاهرات، وازد�اد الحوادث األمن�ة 

را
ّ
قة بالتوت

�
ف الوال�ات المّتحدة األم��ك�ة و�يران، و�شاط المتعل ت بني

ات الحوكمة  ي مؤ�شّ
المتمّردين. و�ّن استمرار انخفاض مرتبة العراق �ف

ف وعدم االستقرار  ي �صدرها البنك الدو�ي �عكس الال�قني اليت

، والفساد، وانعدام فاعل�ة الحكومة، وضعف المؤّسسات.  الس�ا�ي

النفط ومنشآت التصدير تقع  ومع ذلك، فإّن أغلب�ة مناطق إنتاج

 . ي ي شهدت أع� درجات الخطر األميف  خارج المناطق اليت

كات�ة (   ): ESGالحوكمة البيئ�ة والمجتمع�ة وال�ش

ي مجال درجة الصلة (5أحرز العراق الدرجة (
) بالحوكمة RS) �ف

: االستقرار الس�ا�ي  ي مجا�ي
كات�ة، وذلك �ف البيئ�ة والمجتمع�ة وال�ش

قانون والجودة المؤّسسات�ة والتنظ�م�ة والحقوق، وحكم ال

ي كّل ال��انات الس�اد�ة. 
والس�طرة ع� الفساد؛ كما هو الحال �ف

ي �صدرها  ات الحوكمة اليت وتعكس هذە الدرجة التأث�ي ال�ب�ي لمؤ�شّ

) ع� أنموذج التصن�ف الس�ادي الخاّص WBGIالبنك الدو�ي (

ي تصّنفها بالوكالة. و�حتّل العراق أدئف مراتب الجهات ال س�اد�ة اليت

 . ي �صدرها البنك الدو�ي ات الحوكمة اليت  الوكالة ضمن مؤ�شّ
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 حساس�ة التصن�ف

ي  ، �شكل إ�جائب
ً
 أو مجتمعة

ً
ر، منفردة

ّ
ي قد تؤث العوامل الرئ�س�ة اليت

 ع� منح المرتبة التصن�ف�ة أو تحديثها: 

: مّدة مستدامة من أسعار العاّمة المالیة الموارد في •

ي  عات الحال�ة للوكالة، ال سّ�ما إذا النفط اليت
ّ
تتجاوز التوق

انضّم إليها ارتفاع إنتاج النفط وتصديرە، مّما يؤّدي إ� 

ي 
�

ي �سبة الدين إ� إجما�ي الناتج المح�
ي �ف

توّجه انخفا�ف

 وز�ادة االحت�اط�ات األجنب�ة. 

ي ا�سجام العاّمة المالیة الموارد في •
: تحّسن مستمر �ف

الس�اسات االقتصاد�ة، ومصداق�ة عمل�ة صناعة 

وأبرزها: إصالحات الموارد المال�ة العاّمة (ع� سب�ل 

المثال: تخف�ض فاتورة الرواتب والمعاشات، وز�ادة 

 اإليرادات غ�ي النفط�ة). 

: ز�ادة مستوى األمن واالستقرار البنیویة المیزات في •

ي الحوكمة 
ا إ� جنب مع تحّسن مستمر �ف المجتم�ي جنب�

ي تعزز اتجاهات التنم�ة وجودة المؤّسسا ت اليت

 االقتصاد�ة غ�ي النفط�ة. 
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، �شكل 
ً
ر، منفردًة أو مجتمعة

ّ
ي قد تؤث أّما العوامل الرئ�س�ة اليت

 : ي ع� منح المرتبة التصن�ف�ة أو تحديثها ف�ي  سليب

: تدهور الموارد المال�ة العاّمة المالیة الموارد في •

منها الخارج�ة والداخل�ة (ع� سب�ل المثال: ما ينشأ 

�سبب مّدة ط��لة من انخفاض أسعار النفط أو اإلنفاق 

ي الضغط ع� 
الحكو�ي غ�ي المنضبط، مّما �سهم �ف

 .(  التم��ل الحكو�ي

ي مستوى األمن، البنیویة المیزات في •
: تدهور ملحوظ �ف

ي ع� إنتاج النفط وتصديرە.  ر �شكل سليب
ّ
 وال سّ�ما إذا أث

 

ل النو�ي ) والتداخSRMأنموذج التصن�ف الس�ادي (

)QO( 

ف أنموذج التصن�ف الس�ادي (المملوك للوكالة) نت�جة للعراق  �عنيّ

ئ المرتبة التصن�ف�ة ( ي -Bتكا�ف
م احتمال العجز عن السداد �ف

�
ي سل

) �ف

ي (  ). LT FC IDRالمدى البع�د لجهة تصدر النقد األجنيب
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ي الوكالة بضبط مخرجات 
ولم تقم لجنة التصن�ف الس�ادي �ف

) LT FC IDRالس�ادي للوصول إ� تصن�ف (أنموذج التصن�ف 

 . ي
 النهائئ

)، وتعود للمرتكز 1-وأزالت اللجنة الدرجة للضبط مقدارها (

ي 
�

ات البني��ة، ألّن انخفاضات إجما�ي الناتج المح� ف التحل��ي للم�ي

ضت 
ّ
ي العال�ي خف

�
الفردي وحّصة العراق من إجما�ي الناتج المح�

ات البني�� ف ي هبوط مخرجات النت�جة اإلجمال�ة للم�ي
ة وأسهمت �ف

) عند اللجنة B) بعد أن كان (-Bأنموذج التصن�ف الس�ادي إ� (

قة 
�
السابقة. وال �ش�ي إزالة هذە الدرجة إ� تحّسن المخاطر المتعل

 بالس�اسة وضعف الحوكمة والمؤّسسات. 

) (المملوك للوكالة) هو SRMوأنموذج التصن�ف الس�ادي (

ف (أنموذج للتصن�ف االنحداري ا ا تقوم ع� 18لمتعّدد يوظ� � ) متغ�يّ

عات، 
ّ
متوّسطات �ستند إ� ثالثة أعوام، بما فيها: عام واحد للتوق

ئ التصن�ف ( ). أّما التداخل LT FC IDRمن أجل الخروج بنت�جة تكا�ف

ي مصّمم للسماح QOالنو�ي (
ا�ف ) فهو إطار عمل نو�ي است�ش

التصن�ف بتعد�ل مخرجات أنموذج التصن�ف الس�ادي لتحد�د 

ي تعتمدها الوكالة وال  ، ل�عكس عوامل ضمن المعاي�ي اليت ي
النهائئ
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ي أنموذج 
�مكن تكم�مها بال�امل و/أو ال تنعكس �شكل كامل �ف

 التصن�ف الس�ادي. 

 أفضل/أسوأ تصّورات حاالت التصن�ف

ي تتناول ال��انات  إّن ترت�ب التصن�فات الدول�ة لالئتمان، واليت

الس�اد�ة والموارد المال�ة والبيف التحت�ة العاّمة، فيها حالة ألفضل 

د عند  حدَّ
ُ
% من انتقال 99تصّورات تحّسن التصن�ف (وت

جاە الموجب) و�ي عندما توجد ثالث 
ّ
قاس باالت

ُ
التصن�فات، وت

ي للتص ن�ف مّدته ثالثة أعوام، أّما أسوأ درجات خالل أفق زميف

د عند  حدَّ % من انتقال التصن�فات، 99حاالت هبوط التصن�ف (وتُ

جاە السالب) عندما توجد ثالث درجات خالل أفق  قاس باالتّ وتُ

ي للتصن�ف مّدته ثالثة أعوام. و�تفاوت االمتداد ال�امل  زميف

من  للتصّور�ن كليهما، األفضل واألسوأ، ل�ّل مد�ات المرتبات

)AAA) �إ (B و�قوم التصّوران، األفضل واألسوأ، ع� األداء .(

ي 
ي (لم��د من المعلومات حول المنهج�ة المستخدمة �ف التار��ف

ي ضمن قطاع 
تحد�د أفضل وأسوأ تصّورات التصن�ف االئتمائف

بعينه، راجع الرابط: 

www.fitchratings.com/site/re/10111579 .( 
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اضات رئ�سة  اف�ت

عاتها لمتوّسط سعر برم�ل نفط برنت ل�صبح عّدلت الوكا
ّ
لة توق

ي العام ( 58(
ي العام  53) و(2021دوالر/برم�ل) �ف

دوالر/برم�ل) �ف

ي المدى  53)، مع بقاء السعر عند (2022(
دوالر/برم�ل) �ف

ي ُيباع بخصم قدرە (
ض الوكالة أّن النفط العرا�ت -3المتوّسط. وتف�ت

ي  3.5
 ). 2022-2021المّدة (دوالر/برم�ل) من سعر نفط برنت �ف

ي كانت المحّدد  ي التصن�ف واليت
مراجع الماّدة المهّمة �ف

 الرئ�س له

ي التحل�ل ورد ذكرە 
المصدر الرئ�س للمعلومات المستخدمة �ف

 تحت العنوان (المعاي�ي المطّبقة) من هذا التق��ر (أدناە). 

ي  و�نّ 
ي العراق �عائف

تق��م الوكالة لوضع الموارد المال�ة الخارج�ة �ف

ق بتوازن 
�
من الخلل �سبب ق�دين �حكمان الب�انات؛ فف�ما يتعل

ب�انات المدفوعات �قوم صندوق النقد الدو�ي ب�براز جوانب 

ة الب�انات. وف�ما 
ّ
ض ثقة الوكالة بدق القصور المتنّوعة، مّما �خفّ

ق بوضع االستثمار 
�
ف يتعل

ّ
ي العراق فإّن الب�انات تتوق

ات الدول�ة �ف

)، مّما دفع الوكالة إ� اشتقاق تقديراتها الخاّصة 2014عند العام (
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ر لب�انات المدفوعات عند صندوق النقد 
ّ
بها من التوازن المتوف

ق 
�
. و�ّن توافر ب�انات �مكن االعتماد عليها ف�ما يتعل الدو�ي

ف من 
ّ
ي �خف تأث�ي نقاط الضعف السابقة باحت�اط�ات النقد األجنيب

ي ف�ه الب�انات للمحافظة ع� التصن�ف. 
 ع� نحو تك�ف

كات�ة (  )ESGاعتبارات الحوكمة البيئ�ة والمجتمع�ة وال�ش

ي مجال درجة الصلة (5أحرز العراق الدرجة (
) باالستقرار RS) �ف

ي �صدرها  ات الحوكمة اليت الس�ا�ي والحقوق، بالنظر إ� أّن مؤ�شّ

ي أنموذج التصن�ف الس�ادي ( البنك الدو�ي 
) SRMلها أ��ب األثر �ف

عند الوكالة، مّما �جعلها شد�دة الصلة بالتصن�ف ومن العوامل 

 الرئ�س�ة ذات التأث�ي ال�ب�ي ع� تحد�د المرتبة التصن�ف�ة. 

ي مجال درجة الصلة بحكم القانون 5أحرز العراق الدرجة (
) �ف

ة ع� الفساد، بالنظر إ� والجودة المؤّسسات�ة والتنظ�م�ة والس�طر 

ي 
ي �صدرها البنك الدو�ي لها أ��ب األثر �ف ات الحوكمة اليت أّن مؤ�شّ

) عند الوكالة، مّما �جعلها شد�دة SRMأنموذج التصن�ف الس�ادي (

الصلة بالتصن�ف ومن العوامل الرئ�سة ذات التأث�ي ال�ب�ي ع� 

 تحد�د المرتبة التصن�ف�ة. 
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ي 4أحرز العراق الدرجة (
مجال درجة الصلة بحقوق اإل�سان  ) �ف

والحّ��ات الس�اس�ة ألّن مرتكز (الصوت المسم�ع والمساءلة) الذي 

ي �صدرها البنك الدو�ي له عالقة  ات الحوكمة اليت تقوم عل�ه مؤ�شّ

ر ف�ه. 
ّ
ي تؤث  بالتصن�ف ومن العوامل الرئ�سة اليت

ي مجال حقوق الجهات الدائنة، بالنظر 4أحرز العراق الدرجة (
) �ف

ا ع� صلة  إ� أّن االستعداد لرّد الدين و�سد�د فائدته �عّد أمر�

ي تصن�ف كّل الجهات 
ر �ف

ّ
ي تؤث بالتصن�ف ومن العوامل الرئ�سة اليت

 الس�اد�ة. 

ي نوقشت ف�ما سبق، فإّن أع� مستًوى  و�استثناء المسائل اليت

�مكن أن تبلغه درجة الصلة بالحوكمة البيئ�ة والمجتمع�ة 

كات�ة ( ي أّن مسائل 3)، إن ُوِجدت، �ي (ESGوال�ش )؛ وهو �عيف

)ESG ي حّدە
ي هو �ف ) ال عالقة لها بالدين أو أّن أثرە ع� ال��ان المعيف

، سواء أ�ان ذلك �سبب طب�عتها أو لط��قة إدارتها ع� �د  األدئف

ال��ان. ولم��د من المعلومات �شأن درجة الصلة بالحوكمة البيئ�ة 

كات�ة راجع  الرابط والمجتمع�ة وال�ش

)www.fitchratings.com/esg .( 

 

http://www.fitchratings.com/esg
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 تفاص�ل التصن�ف

 

ي 
وئف و�مكن الحصول ع� معلومات إضاف�ة من الموقع اإلل��ت

)www.fitchratings.com .( 

 

 

http://www.fitchratings.com/
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 المعاي�ي المطّبقة

ي 
ت �ف �شِ

ُ
 ). 2020تّموز/يوليو  1معاي�ي الحّد األق� للبلد (�

ي 
ت �ف �شِ

ُ
�ن  26معاي�ي تصن�ف الجهات الس�اد�ة (� ��ش

اضات). 2020األّول/أ�ت��ر   ) (ومنها: حساس�ة التصن�ف لالف�ت

 النماذج المطّبقة

�مكن االّطالع ع� معاي�ي النماذج االت�ة بمراجعة الرابط المرافق 

 ل�لٍّ منها. 

) v1.7.1أنموذج الحّد األق� للبلد ( •

)www.fitchratings.com/site/re/976717 .( 

) v1.2.1أنموذج آل�ات الدين ( •

)www.fitchratings.com/site/re/983670 .( 

ي ( •
�

از�ة ال�� ) v1.5.0أنموذج مؤ�شّ السالمة االح�ت

)www.fitchratings.com/site/re/983670 .( 

) v3.12.1( أنموذج تصن�ف الجهات الس�اد�ة •

)www.fitchratings.com/site/re/983670 .( 
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