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مقدمة:-

العراقيينتيجة                  القتصادي لهاي يتعرضي التيي القتصاديةي الصدماتي ظلي فيي
إلىيالقتراض          اللجوءي نهجي التحاديةي الحكومةي ،أخذتي النفطيةي اليراداتي تدنيي
موازنتهايالتحادية،           فيي العجزي لسدي الداخليةي القروضي بعدي وفيماي الخارجييأولًي

القروضعلى            تلك مخاطر القتصادي الشأن في المهتمين من الكثير يجمع و
العتباتيالخطيرة          الديوني أعباءي مؤشراتي تصلي ،حينماي العراقيي القتصادي أداءي

البحثيمستوى           ويتناول السيولة، أو الدفع القدرةيعلى بمؤشراتي يتعلق فيما
الدولي           البنكي مني كلي وضعهاي التيي العتباتي تلكي وفقي المؤشراتي هذهي

ذلكيعلى           ،وتمي الدوليي النقدي وصندوقي لهي التابعةي الوليةي التنميةي ومؤسسةي
العراقيل          أني تبيني العام،وقدي والديني والداخليةي الخارجيةي القروضي مستوىي

فييحين           والداخليةي الخارجيةي القروضي مستوىي علىي العتباتي حدودي فيي يزالي
 . العام       الدين مستوى على الخطورة حد بلغ

The lndicators of the extemal debt of lraq after 2003 according to the
visions of the  international Monetary fund and the world Bank

Abstract-:

     Based on the Economic shocks that the Iraqi economy was exposed to
as a result of Low  Oil revenues ‚The Federal government has taken the
Approach of resorting to External Borrowing First and then internal loans
to Bridge the Deficit in its Federal Budget ‚ and many people  interested
in Economic affairs Gather the risk of these Loans on The performance of
The  Iraqi  Economy  ‚  When  They  reach  Indicators  of  Debt  Burdens
critical  Thresholds  with  Respect   To  indicators  of  Ability  To  pay  or
Liquidity.  The  research  Deals  with  the  Level  of  These  Indicators
According  to  Those  Thresholds  set  By  the  World  Bank  ‚its  Primary
Development  Corporation  and  The  International  Monetary  Fund ‚And
This was Done at the level of External and Internal Loans and public
Debt. It Has been Found that Iraq is still within The thresholds at The
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level of External And internal Loans ‚ while it has Reached the level of
risk at the level of Public Dept.
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
   " التحادية*      الموازنة عجز معالجات عنوانها ماجستير رسالة من مستل بحث

عام          بعد ما والخارجية الداخلية القروض خلل من السباب:2003للعراق
.) منشورة ")  غير والتداعيات

للعراق-   1 الخارجية المديونية موشرات
الدولي-   2 النقد صندوق
العام-  3 الدين
الداخلي-  4 الدين
الخارجي-  5 الدين

 -: منيأبرز       أهميةةالبحث  للعراقي الخارجيةي الديوني دراسةي موضوعي يمثلي
منيالتعريف          بدي المختصين،فل قبلي مني بالهميةي تحظىي التيي الموضوعاتي

. محلية          تمويلية مصادر عن للبحث العراقي القتصاد على ومخاطرها بالديون
 -: لهايانعكاس       مشكلةةالبحث  والداخليةي الخارجيةي القروضي الىي اللجوءي أني

،وعلىيهذا           التنمويةي الهدافي تحقيقي فيي العراقيي القتصادي أداءي علىي خطيري
. التحادية          الموازنة عجز تمويل في ً قرارصحيحا يعد الساسل

 -: البحث  تمويل      فرضيةة فيي المختلفةي القروضي أعباءي مؤشراتي أني
على         خطيرةي تداعياتي لهي التحاديةي الموازنةي فيي المتحققةي العجوزاتي

العراقي   القتصاد  .مستقبل
 -: البحث:-  منهجية بالمنهج     اولً مقرورنا الوصفي السلوب اعتماد تم

. المختلفة      بالمديونية الخاصة البيانات لتحليل الستقرائي

-: البحث  هدف
كمصادر       -1 العام والدين والخارجية الداخلية الديون بمفاهيم التعريف

. العامة    للموازنة العجز لتمويل
على        -2 العامة والديون والداخلية الخارجية المديونية عبء مؤشرات بيان

العراقي  . القتصاد

 -: البحث  دراسته       حدود بدأت الموضوع لن الحديثة السنوات اختيار تم
عام        العالمية المالية الزمة بعد الجدية . 2008تأخذ

العام:-   الدين مفهوم . (1) ثانياً

أليهيالدولة                 ،تلجاي العامةي اليراداتي مصادري مني مصدراًي العامي القرضي يمثلي
يعديمحل             العامي الديني واني الخرى،ي اليراداتي عجزي ظلي فيي نفقاتهاي لتمويلي

اللجوءيالى          وبشدةي القتصاديوني عارضي ناحيةي فمني القتصادييني بيني جدلي
فييتمويل           العامي القرضي استخدامي ،أيي بالعجزي التمويلي فيي العامةي القروضي
الموازنةيالعامة           لتوازني ضرورةي وجودي وعدمي يحدثي اني يمكني الذيي العجزي

جميعياللتزامات     العامي القرضي هويالمبالغ      ،ويقيسي بهي ويقصدي الحكومةي علىي
الساسييلهذا           والمعياري معيني لبلدي الحكوميةي السلطاتي قبلي مني تمنحي التيي

العاميهو            الديني اني آخروني عرفهي ،وكماي للمديني القانونيي الوضعي هوي الديني
إقراضهايهذه            نتيجةي للغيري الدولةي فيي العامةي الوحداتي بهاي تلتزمي التيي المبالغي
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فييتاريخ            للدائني فائدةي بدفعي اللتزامي معي الموازنةي فيي العجزي لتمويلي المبالغي
العاميفي           الديني مفهومي ،واني الديني هذاي أنشاءي شروطي بحسبي مستقبليي
يتضمنيكل            هوي بأنهي المعدلي العامي والديني الماليةي الدارةي قانوني وفقي العراقي

منيالمقترض           وأصولهاي فوائدهاي دفعي أوي دفعهاي يتطلبي والتيي الحكومةي ديوني
الدينيالعام           المستقبل،ويمثلي فيي محددةي تواريخي اوي تاريخي فيي المقرضي إلىي

الوراقيالمالية         لصحابي الحكومةي علىي المستحقةي المبالغي مجموعي الجماليي
تتجاوز          التي لتمويليالنفقات اللزمةي الموالي لقتراضي الحكومةي التييتصدرها

  ( الجل،طويلةي     الجل،متوسطةي قصيرةي عديدةيومنها أشكالي وتأخذي اليراداتي
من(              تحصيلهي تمي النقودي مني مبلغي عني عبارةي بأنهي آخروني عرفهي ،بينماي الجل

الحكومةيبتسديده           وتتعهدي الداخليةي أمي الخارجيةي السوق سواءيمن الدولة قبل
ودينيعام            داخليي عامي ديني إلىي وينقسمي معينةي لشروطي ووفقاي الفوائدي معي

منيمصادر         ،(2) خارجي مهماي مصدراي الحكوميي أوي العامي الديني كاني ولماي
نفقاتهايالعامة           جميعي تمويلي بهدفي أليهي تلجاي الحكومةي فاني العامةي اليراداتي

فييإيراداتها          العجزي مني تعانيي عندماي المختلفةي والستثماريةي منهاي والجاريةي
تلكيالنفقات          تمويلي تغطيةي وذلكيعن والرسومي بالضرائبي المتمثلةي العتياديةي

ويطلقيعليه           المحليةي بالعملةي الحكومةي مديونيةي زيادةي إلىي يؤديي الذيي المري
       ) ( منيالخارج   القتراضي الىي الدولةي تلجاي عندماي ،أوي الداخلي العاميالمحلي باليني

بصندوق            متمثلةي دوليةي تمويلي مؤسساتي مني امي الدولي حكوماتي مني سواءي
اخرى          دولية مصارف من او الدولي والبنك الدولي النقد
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يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 (1)( العاميللمدة       الديني مساراتي عداي،تحليلي شدهاني ،وزارة(2014-2010نوري

القتصادية،بغداد،ي     السياسات ،قسم القتصادية .6،ص2016المالية،الدائرة
الناتجيالمحلي         (2)  نموي معدلي بيني العلقةي وتحليلي عبيد،تقديري خميسي باسمي

( للمدة       العراقيي القتصادي فيي البطالةي ومعدلي مجلة(2014-1990الجماليي
،المجلد      النباري ،جامعةي والداريةي القتصاديةي 96،العدديي 23العلومي ،ص،2017

158.
بالعملة          ويقومي الخارجيي الحكوميي بالديني الحالةي هذهي فيي يسمىي وهناي

الدينيالعام      اجماليي يتكوني وبمجموعهاي باجمالييالدين  (1) الجنبيةي ،ويقصدي
والتييتتطلب          الحكومةي علىي المطلوباتي جميعي عني عبارهي بانهي الحكوميي

،في     دين واقساط فائدة الحكومييالجمالي      مدفوعات الدين صافي ان حين
الدبياتيالمالية          ،وفيي الحقيقيةي دوني للحكومةي الماليةي الصولي منهي مطروحاي
المالي           مركزها عن للتعبير للحكومة العمومية بالميزانية يسمى ما غالبا تذكر

بمايفيها           ماليةي اصولي مني الحكومةي ماتملكهي الموجوداتي جانبي فيهاي يمثلي
المطلوبات         جانبي فيي ،اماي والجنبيةي الوطنيةي للمصارفي الماليةي الودائعي

فييجانب           تضافي ماي وغالباي الحكومةي علىي الجماليي الديني فقراتي يتضمني
فييجانب          ،اماي الحكوميةي غيري الشركاتي فيي الحكومةي أسهمي الموجوداتي

الحكومية        الشركات في الخاصوالجانب القطاع اسهم (.2)المطلوبات

التية         المور منه يتضح العام الدين تعريف .(3) وان
الدين         -1 فيه يدخل المقترضة،ول النقدية المبالغ على العام الدين يشتمل

المستحقات         عن فضل والخدمات استيراديالسلع عن والناتج التجاري
أعمال         عن والموردين للمقاولين المستحقة المبالغ تمثل التي الستثمارية

استثمارية.
العامة-         2 والهيئات الحكومة من كل في العام بالدين تتحدديالستدانة

القتصادية 
منيمبالغ-            3 المدينةي الجهاتي تتحملهي ماي هوي العامي الديني خدمةي بأعباءي يعنىي

وتظهريفي            الديني قيمةي مني مئويةي نسبةي عني عبارةي وهيي بالفوائدي ممثلةي
النفاقيالجاري           بنودي مني واحدةي وتمثلي سنويي بشكلي للدولةي الجاريةي الموازنةي

. سداد  وأقساط
-: العام:-   الدين أنواع ثالثا

1-: الداخلي-  الدين
القتراضيمن               الىي الحكومةي تلجاي عندماي الداخليي العامي الديني ينشأي

عن           النظر بغض المقيمين او البلد داخل في والمعنويين الطبيعيين الشخاص
الهيئاتيوالحكومة          ذمةي فيي القائمةي العامةي الديوني أجماليي ،وهوي جنسياتهمي
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مايتكون            هوي اوي ،ي للبلدي الوطنيي القتصادي تجاهي العامةي والمؤسساتي الرسميةي
الدولةيبالقتراض           تقومي ،فعندماي الدائنيني مواطنيهاي لمختلفي بهي مدينةي الدولةي

عليهايمن           ويكتتبي الوطنيةي وبعملتهاي الداخلي فيي سنداتهاي وتطرحي الداخلي فيي
والوحداتيالقتصادية          الفرادي مني فيهاي والمقيميني الدولةي تلكي رعاياي قبلي

من        (4) الخرى مجموعةي علىي يستندي المحليي العامي الديني إصداري ،فاني
سنداتيالقرض          فيي للكتتابي المدخريني هؤلءي استعدادي مدىي وهيي العتباراتي

عنيحاجة           والفائضةي السوقي فيي المحليةي المدخراتي مني الفائضي توفري ومدىي
والتييقد           الدولةي تقدمهاي التيي المزاياي عني المحلييوفضل الخاصي الستثماري

المحليةي      بالسوقي السائدي عني اويالداخلي     (5) لتختلفي المحليي العامي الديني ،اني
بتقديميمبلغ            الدائني الطرفي أساسهي علىي يقومي طرفيني بيني مسبقي اتفاقي هوي

وحوالت          الحكوميةي السنداتي شراءي خللي مني الحكومةي الىي النقودي مني
المدة           عليةيوخلل الفوائديالمترتبة بتسديدهيمع الحكومةي تعهد الخزينةيمقابل

قرضوطني      هنا القرض  (.6) المحددةيويسمى
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فيةمصر،ط        (1) الموازنةة وعجزة العامة زريق،الدينة الرحيمة عبدة ،مكتبة1احمدة
.191،ص1999القدس،القاهرة،

القتصادةالنفطي        (2) وخصائصة العامة الدينة العلي،سياسةة بريهية احمدة
كليةةالدارة            فية القتصادة قسمة معة بالتعاونة الحكمةة بيتة الىة مقدمةة ،ورقةة

المستنصرية   الندوة،ص  17/11/2015والقتصاد،الجامعة .4الى
علىةموازنة         (3) العامة الدينة تطورة اثرة وآخرون،قياسة محمدة فاضلة شيماءة

النموذجةة     باستخدامة التحاديةة للعلوم   ARDLالعراقة واسطة جامعةة ،مجلةة
،المجلد    14النسانية .102،ص،2018

هاديةةسعيد،  (4) الحكومييي،اطروحة    عفراءةة والقتراضيي المركزييي البنكيي
بغداد،  .53ص 2004دكتوراه،جامعة

النفاق         (5) علىة وانعكاسهة العامة ،الدينة السعيدية عبدة رديسة ناجية
( للمدة    العراقة فية للعلوم(    2014-2013الستثمارية التربيةة كليةة ،مجلةة

الكوفة،العدد   ،جامعة 21النسانية .1064،ص،2017
الداخليةفي        (6) الدينة اتجاهاتة عمروهشام،ة العبيدي،محمدة حسينة علية

المستنصريةةللدراسات        مركزة مجلةة المطلوبة المستقبلية والمسارة العراقة
والدولية،المجلدة   62،العدد62العربية .88،ص،2018

2-: الخارجي-  الدين
لقصوريحجم               اوي المحليةي المواردي فيي العجزي نتيجةي الخارجيي الديني ينشاي

المحلية        الستثماراتي ومتطلباتي حاجةي تغطيةي عني الوطنيةي المدخراتي
لبديمن           ذلكي ولتغطيةي الصعبةي للعملتي الدولةي حاجةي عني فضل المطلوبةي

الفراد          مني القتراضي خللي مني للتمويلي الجنبيةي المصادري الىي اللجوءي
دين          الدولية،فهو المالية والمؤسسات الحكومات من البلدياو خارج المقيمين

العلقاتيالقتصادية             قيامي إطاري فيي محاسبيةي مسألةي سوىي يكوني اني يعدوي ل
منيالدائن          كلي الطرفيني اقتصادياتي فيي التكافؤي عدمي حالةي الدولية،فبسببي

عدمي     عن ً الجنبي       والمدينفضل القراض أوضاع الى اساء الدين ادارة كفاءة
البلدانيالمدينة    بعضي عقديقانوني      (1) وسمعةي هوي الخارجيي العامي الديني ،واني

للمدينيوترد          بتقديمهاي القيامي الدائني ويتعهدي اموال المديني بموجبهي يتسلمي
،بينماييرى           عليهاي المترتبةي الفوائدي تسديدي ومعي المحددةي الفترةي خللي للمديني
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والحقيقيةيوالتي          الماليةي المواردي هيي الخارجيةي الديوني اني المركزيي البنكي
للتسديديوبعملت          قابلةي وتكوني المقيميني غيري مني عليهاي الحصولي بالمكاني

لحقةي        مدةي فيي وخدماتي بسلعي اوي بالمديونيةيالخارجية    (2)اجنبيةي المقصودي ،اماي
للحصول            خارجي مصدر وبين هيئاتها احدى او الحكومة اتفاق عن عبارة فهي

تسديديتلك            بإعادةي المديني الجانبي التزامي معي حقيقيةي اوي ماليةي مواردي علىي
عليهايعند           التفاقي يتمي زمنيةي فترةي خللي عليهاي المستحقةي والفوائدي المواردي

القرض  بين        (3) عقدي اتفاقي عني تعبري الخارجيةي الديوني أني أخرىي ،وبعبارةي
تقديميمبالغ           يتمي وبموجبةي خارجيي دائني والثانيي محليي مديني الولي طرفيني

الصلية          المبالغي بتسديدي نفسهي المديني تعهدي مقابلي قرضي بشكلي ماليةي
        . بانهيذلك    الخارجيي الديني فهمي يمكني واني كماي عليهاي المترتبةي والفوائدي

مع            غيريالمقيمين لصالحي ما بلد في المقيمين بالخصوميعلى المتمثل المقدار
تلكيالفائدة            سدادي أوي بدونهاي اوي والفائدةي الصلي ذلكي لسدادي القساطي تحديدي

بدونه   او .(4) بالصل
-: للعراق:-     والخارجية الداخلية الديون حجم رابعاً

1-: الداخلية-   الديون حجم
الجدولي   )     مني الديونيالداخلية(       1يلحظي حجمي ،اني التاليي البيانيي والشكلي

عامي     فيي )2008انخفضتي بلغتينحو         قدي الماليةي الزمةي حدوثي بسببي
بلغي(     )4.456 نموي وبمعدلي دولري عامي-%(    14.20مليوني فيي أماي فييوقت   2014،ي

( الموصل،صلح        عراقيةي محافظاتي لثلثي احتللهي بسببي داعشي صدمةي
اسعار(         انخفاضي صدمةي وهيي والحتللي الرهابي صدمةي أيي الدين،النبار

( بلغينحو        الداخليةي الديوني حجمي أني فنجدي مليونيدولروبمعدل(  16.031النفطي
عامي%(    276.6نموي ) فيي أماي الداخليةيوبلغت      2017،ي الديوني حجمي ازدادي كذلكي
)47.679نحو) نمويبلغ(      وبمعدلي دولري عامي%(    0.66مليوني فيي أماي نجد  2018،ي

بلغتي       ) وقدي انخفضتي الداخليةي الديوني قيمةي دولريوبمعدل(   41.823أني مليوني
( عامي-%(    12.28نموينحو  فيي أماي حجميالديون       2019،ي انخفاضي أيضاي نجدي

نحو     نسبتها وبلغت )38.332الداخلية بلغ((     نمو وبمعدل دولر -%(.8.34مليون

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
والثار،المجلة      (1) السبابي الخارجيةي المديونيةي ثويني،مشكلةي حسني فلحي

القتصادية،المجلد   للعلوم 10،العدد3العراقية .139،ص،2006
( الخارجية     (2   المديونيةي سلمان،اسبابي عبدالرضاي جاسم،سارةي عبيرمحمدي

( دراسيةيللمدة      –     حالةي والردني الجزائري مختارةي عربيةي دولي فيي -2003واثارهاي
،العدد(     2014 القتصادية للعلوم بغداد كلية 59،مجلة .147،ص،2019

( جامعةيدمشق       (3   العام،مجلةي الديني ادارةي المهايني،سياسةي خالدي محمدي
الول،العدد    ،المجلد القتصادية .87،ص1999،دمشق،2للعلوم

الناميةي،دار         (4)   للدولي المديونيةي سعود،فخي محمودي ،عليي عجامي صاحبي ميثمي
،عمان،   للنشر .90-89،صص  2000الكندي

(1جدول)
نموها       ومعدل للعراق والخارجية الداخلية الديون حجم

) دولر )  مليون
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البيا      
ن

السنوا
ت

حجم
الديون
الداخلي

ة

معدل
النمو

حجم
الديون
الخارجي

ة

معدل
النمو

الدين
العام 

معدل
النمو

20046.062---6.062-
20056.5948.77%--6.5948.77%
20065.64614.37-%74.684-80.3301.11%
20075.1948.0-%73.9990.91-%79.1931.41-%
20084.45614.20-%63.96313.56-%68.41913.60-%
20098.43489.27%64.2890.50%72.7236.29%
201011.94141.58%57.02611.29-%68.9675.16-%
20117.44737.63-%61.2677.43%68.7140.36-%
20126.54812.07-%57.7065.81-%64.2546.49-%
20134.25635.00-%58.7141.74%62.971.99-%
20146.031276.6%57.3472.32-%73.37816.52%
201532.143100.5%57.6390.50%89.78222.35%
201647.36247.34%60.0644.20%107.42619.65%
201747.6790.66%65.6619.31%113.3405.50%
201841.82312.28-%66.4351.17%108.2584.48-%
201938.3328.34-%67.3681.40%105.7002.36-%

الى:    :- بالستناد اعداده تم المصدر
سنوية-        . ،تقارير الحصاء ،دائرة المالية ،وزارة العراق جمهورية

الشكل          في كما

والخارجية     الداخلية الديون نمو معدلت

3002 4002 5002 6002 7002 8002 9002 0102 1102 2102 3102 4102 5102 6102 7102 8102 9102
0

5.0

1

5.1

2

5.2

3

 

معدل 
ايلنميو 
ايلدييوايني 
ايلدايخلية

( الجدول:        بيانات على بالعتماد الباحثة اعداد من (.1المصدر

2-: الخارجية-   الديون حجم
عامي                فيي الخارجيةي الديوني حجمي اني السابقي الجدولي مني قد 2008يلحظي

( )63.963بلغتينحو  بلغي(       نموي وبمعدلي دولري فييعام-%(   13.56مليوني أماي
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2014( نحو          وبلغي ازدادي الخارجيةي الديوني حجمي أني مليونيدولر(  57.347نجدي
نموي  ) عامي-% (    2.32وبمعدلي فيي الديونيالخارجية     2017أماي حجمي ازدادي كذلكي

( )65.661وبلغتينحو  نمويبلغ(      وبمعدلي دولري عامي% (    9.31مليوني فيي 2018أماي
بلغتي         ) وقدي ارتفعتي الخارجيةي الديوني قيمةي أني مليونيدولر(  66.435نجدي

( نموينحو   عامي%(    1.17وبمعدلي فيي حجميالديون      2019أماي ارتفاعي أيضاي نجدي
نحو    ) نسبتها وبلغت بلغ(     )67.368الخارجية نمو وبمعدل دولر %(.1.40مليون

3-: العام-   الدين حجم

الجدولي   )     مني فييعام(      1يلحظي العامةي الديوني حجمي قديبلغت   2008اني
(      )68.419نحوي ) بلغي  نموي وبمعدلي دولري عامي-% (    13.60مليوني فيي 2014أماي

( نحو        ازداديوبلغ العامةي الديوني حجم نمو(    73.378نجديأن وبمعدل مليونيدولر
عامي% (    16.52) فيي )2017أماي وبلغتينحو        العامةي الديوني حجمي ازدادي كذلكي

113.340( نمويبلغ(      وبمعدلي دولري عامي%(    5.50مليوني فيي نجديأن   2018أماي
بلغتي      ) وقدي ارتفعتي العامةي الديوني وبمعدلينمو(    108.258قيمةي دولري مليوني

عامي-(   4.48نحو)% فيي العامةيوبلغت       2019أما الديوني حجمي انخفاضي أيضاي نجدي
نحو  )) بلغ       )107.700نسبتها نمو وبمعدل دولر -%(.2.36مليون

المديونية:-    خامسا عب مؤشرات
تمويليالعجوزات              فيي المختلفةي القروضي خياري علىي العتمادي خطورةي لبياني

بمؤثراتيعبء            يتعلقي ماي كلي بتحليلي نقومي سوفي ،ي التحاديةي الموازنةي فيي
   )     ( العقباتيالتي  وفقي والدينيالعام والخارجيةي الداخليةي القروضي المديونيةي

الدولية            التنمية ومؤسسة الدولي والبنك الدولي النقد صندوق من كل حددها
(IDA            )الديون تحمل على القدرة أطار منها لكل التنفيذيان المجلسان حدد ،
(Debt Sustainability From work    )عامي ابريلي اداةييتم    2005فيي بمثابةي وهوي

خلليمقترحات         مني الطرافي المتعددةي الماليةي المؤسساتي بيني تطويرهاي
بشكليخاص          الدخلي المنخفضةي البلداني تحملي علىي القدرةي لقياسي موظفيهاي

( فييسبتمبر           التنفيذيةي المجالسي قبلي مني الطاري لهذاي مراجعةي اخري وكانتي
2017.)

 (2جدول ) 
الديونة    أعباء معايير عتبات

) مئوية)  نسبة
 

المؤشرات        

        
العتبة        

الدفع   على الدين السيولةالقدرة نسبة
العام

الجمالية
الناتج  الى

المحلي
الجمالية

GNP/TEDTED/XGSXGS/TEDS/RES TEDS

30140101435ضعيف
40180151855متوسط
50240212370خطير
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Source  :-  -Toint world Bank .I.M.F Debt sustainability Frame 
work for Low-Income countries March .12.2020 .

                                                         

( الجدولة   معاييرةمؤشرات(      2ومنة عتباتة يلحظة الجدولة ومنة
الديون  :(1 )أعباء

)أ المخاطرةالمنخفضة-   تجاوزيأي     (:Low Riskعتبةة عدمي حالةي فيي وتكوني
. المحددة    للعتبات المديونية مؤشرات

( متوسطةالمخاطر-   عتبةة أييمن     (:Moderateب تجاوزي حالةي فيي يكوني
رقمي     ) الجدولي فيي المذكورةي حاليايأي(       1المؤشراتي تواجهي الدولةيل أني أيي

. قروضها    سداد في صعوبات
( المخاطرةالعالية-   عتبةة Highجة  Risk :) البلديفعل      يواجهي عندماي أيي

أعادةيجدولة           أو القصير،وهناكيمتأخرات الجل ديونهيفي خدمة في صعوبات
للديون .
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ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

(1)Toint work Bank –I.M.F.

-: الخارجية        القروض أعباء لمؤشرات الى استعراض يلي وفيما
الدفع-    :-1 على القدرة مؤشرات

القتصاديالقومي              وثباتي واستقرارهي وقوتهي القتصادي متانةي مدىي وتعكسي
-: التالية        المؤشرات ويتضمن القتراض على قدرته عن ،فضل

( الجمالي-         المحلي الناتج أجمالي الى الخارجية القروض نسبة أ
GDP/DOD)(1)-:

الناتج              أجمالي من المقترضون يقتطعه ما نسبة الى المؤشر هذا ويشير
النشاطاتيالتي          لكلي الرئيسي المصبي الخيري يعدي ،اذي الجماليي المحليي

انيينعكس            ولبدي اقتصاديي نشاطي أيي فيي التطوري واني الدولةي فيي تجريي
المزيديمن            يتطلبي التطوري هذاي واني ،ي الجماليي المحليي الناتجي تطوري فيي

يتطلبيبدوره          ماي وهوي المتوفرةي المحليةي المواردي تتجاوزي التيي الستثماراتي
زيادة            الى تؤدي بدورها وهي الخارجية القروض خلل من مالية موارد الى

جانبيكبير            فيي الناتجي هذاي مكوناتي اني وخاصةي خدمتهاي لزيادةي نتيجةي العباءي
الخدمات     . قطاع من متولد منها

الصادرات-      ) عوائد الى الخارجية القروض نسبة (:-XGS/DODب
صادراتهايالسلعية                مني الدولي حصيلةي اني اساسي علىي المؤشري هذاي اعتمدي

المؤشريعن         هذاي الجنبي،ويعبري للنقدي الرئيساني المصدراني هيي والخدميةي
نفسهييعطي          الوقتي وفيي المقترضةي للدولي الئتمانيةي الجدارةي ترديي حالةي
يعطييهبوطه            المؤشري هذاي فيي الرتفاعي واني ،ي صادراتهاي فيي واضحةي صورةي

 . الدفع     على القدرة مؤشر في
2-: السيولة-  مؤشرات

القومي             والناتجي الصادراتي كفايةي مدىي تعكسي المؤشراتي هذهي
الخارجيةيوخاصة        التزاماتهي لتغطيةي القوميي للقتصادي الخارجيةي والحتياطياتي
الخارجيةي،وعادة         القروضي وخدمةي الستيراداتي قيمةي بتسديدي يتعلقي فيماي

-: يأتي     ما السيولة مؤشرات ماتضم
السلع       أ- منة الصادراتة الىة الخارجيةة الديونة خدمةة معدلة

(:-XGS/TDSوالخدمات )
الذيييتحمله                 العبءي مدىي علىي يدلي ذلكي فاني الديني خدمةي ارتفاعي عندي

منياجل           الصادراتي حصيلةي مني تبقىي لماي بالقياسي المدينهي الدولةي اقتصادي
اهتماميالجهات          يلحظي المنطقي هذاي ومني ،ي الضروريةي الستيراداتي تمويلي

تتعامل           المدينةيالتي الجهات قدرة للطلعيعلى المؤشري هذاي لمصلحةي الدائنةي
التعقيديويحسب           ليحتاجيالى بسيطي مقياسي ،وهوي التسديدي وقدرتهايعلى معهاي

-: التالية    الصيغة في كما

القرض   = خدمة +معدل القساط   الفوائد
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الصادرات                                 حصيلة
( القومي-       الناتج اجمالي الى القروض خدمة نسبة -(:GNP/TDSب

ينعكس           حقيقي مؤشر من الحقيقة القتطاعات زيادة الى النسبة هذه تشير
. للدولة        القومي القتصاد على ً تصاعدهسلبا حالة في

القائمة-       الخارجة القروض الى الدولية الحتياطيات نسبة جة
والمسحوبة:-

مستوىيالدخل                  فيي دالةي هيي الدولةي فيي الدوليةي الحتياطياتي حجمي اني
موقفيالسيولة            وقوةي قدرةي علىي يدلي النسبةي هذهي ارتفاعي واني الدولةي لتلكي

بسببيزيادة           العباءيالمتراكمة مواجهةي طاقتهايعلى ثمي ومن للدولة الخارجية
الىيما           الحتياطياتي تشيري ماي ،وعادةي صحيحي والعكسي القروضي مني سحوباتهاي

المريكي          الدولر مقدمتها وفي الصعبة العملت من المقترضة الدولة تمتلكه
. الخاصة    السحب النقدي،وحقوق ،الذهب

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييي

(1   ) /  ( والنشر(      للطباعةة النبراسة ،مؤسسةة حديث مدخلة الدولي العيساوي،التمويلة شنجارة جابرة الكريمة عبدة

الشرف،  ص  2008والتوزيع،النجف 31-28،ص

3 -: والجتماعية-    السياسية المخاطر مؤشرات
والجتماعييللدول             السياسيي الستقراري مدىي تعكسي المؤشراتي هذهي اني

اويأن             جيدي بشكلي التعاملي الدولي لهذهي ،ويمكني الجيدي الكليي القتصادي اداءي فيي
التنميةيلشعوبها           تحقيقي علىي تسيطري ل التيي الدولي المخاطري هذهي تجبري
وتفتحياسواقها         الجنسيةي المتعددةي الشركاتي وارداتي اختياراتي الىي بالتحولي

. ربط    او ضبط بل
.

للعراق:-    :- العام الدين مؤشرات سادسا
المديونية             أعباء لبيان المختصراتيالتالية نستخدمي بالحتسابي وقبليالقيام

-: ياتي   ما ومنها

الجمالي )   (  المحلي       -)Cross Domestics product― )GDPالناتج
 ) الخارجي    )   الدين                  -)Total External Debt―)TEDأجمالي

الخارجية                          )    ( - الدين خدمة Total External Debt Serviceأجمالي
―)TEDS(

والخدمات                )     (  - السلع من الصادرات Export of Good andأجمالي
Services―)XGS( 

- ) والخدمات                 )     السلع من الستيرادات Import  of Good andأجمالي
Services―)MGS

Intersetالفائدة                                                                               )  ( -
payment―)INT(

) الدولية                                                    )  International -الحتياطيات
Reserves―)RES(       

 - ) الداخلي                                                          )   الدين Total Internalأجمالي
Debt―)TID(     

 - ) العام )   الدين )Total Public Debt―)TPDأجمالي
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( العاميوكما(      3وبالستعانةيبالجدول  الديني مؤشراتي احتسابي نستطيعي
يأتي:-

مؤشرات    (3جدول ) بيان في المستخدمة المؤشرات
مختارة    سنوات المديونية أعباء

دولر)  (مليون

الناتجالسنوات
المحلي
الجمال

ي )
GDP)

الديون
الخارج

ية )
TXD)

الديون
الداخلي

ة )
TID)

الدين
العام

(TPD)

خدمة
الدين

الصادرا
ت

الجمالي
ة

حجم
الحتياطيات

عدا
مليار/ الذهب
(GDPدولر)

200881.06063.9634.45668.4191975.063.72650.101
200978.96064.2898.43472.723552.744.37350.143
201073.53057.02611.94168.967656.851.76457.219
201172.28061.2677.44768.7141480.6483.25369.088
201273.61057.7066.54864.2541391.194.31178.155
201375.69058.7144.25662.9701568.193.06688.441
201478.29057.34716.03173.3782022.588.11275.435
201576.76057.63932.14389.7821919.257.57762.810
201672.02060.06447.362107.4261435.047.68453.431
201773.59065.66147.823113.340819.963.31448.940
201879.93066.43541.823108.2581024.395.25661.003
201978.92067.36838.332105.7001246.882.30960.413

:-المصدر:- الى    بالستناد اعداده تم
. والحصاء-     البحوث المالية،دائرة العراق،وزارة جمهورية

1-: للعراق-     الخارجي الدين مؤشرات
-: الدفع-    على القدرة مؤشرات أ

منيالبنك             كلي وضعهاي التيي الديوني أعباءي معاييري عتباتي معي بالمقارنةي
الجدولي       )  فيي الموضحةي الدوليي النقدي وصندوقي من  (   2الدوليي يلحظي

المؤشراتي(  )4الجدولي ) عامي    GDP /) TEDأني الخطيرةي العتبةي 2008بلغي
ً%         50والبالغةي  انخفضتيقليل ثمي الماليةيالعالمية الزمة حصلتيفيها والتي

خطيرةي،%    48وبلغتي  2009عامي  لتزالي السنواتيالخرى   وهيي وفيي
البالغةي      المتوسطةي العتبةي الىي عامي%   40انخفضتي انخفضت 2014وفيي

عادتيالى          ومني الخارجيي القتراضي توقفي نتيجةي الضعيفةي العتبةي الىي
عاميي   عاميي       2017الرتفاعي وفيي المتوسطةي العتبةي مني 2019واقتربتي
الىي   زيادةيفي%         26انخفضتي العراقي حققي اني بعدي الضعيفةي العتبةي دوني

القروضيالخارجية         الناتج فيي الزيادةي مني الرغمي علىي الجماليي المحليي
( )2017فييالعوام  الثانيي(.    )2019و( المؤشري يلحظيان(  XGS/TEDSأماي

   ( أو       المتوسطةي أوي الضعيفةي كانت سواءي عتبةي ايي يحققي لمي العراقي
تصاعديحجم(          الىي ذلكي ويعودي السابقي الجدولي سنواتي فيي الخطيرة
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النفطيةيكما         الصادراتي عليهاي تهيمني التيي للعراقي الجماليةي الصادراتي
القتصاد         علىي القائميني دفعي فيي السببي ذلكي سابقاً،ويبدوي ذكرناهاي

الموازنات         فيي العجزي لسدي الخارجيةي القروضي الىي باللجوءي العراقيي
التحادية .

: مؤشراتةالسيولة-  السابق     ب الجدولي فيي المحتسبةي النسبي أظهرتي
في             المثبتة الحدود من اي يبلغ لم العراق ان المختارة، السنوات معظم وفي

 ( رقمي   (        3الجدولي كافيةيلسد  احتياطياتي يمتلكي العراقي اني يعنيي وهذاي ،ي
( المؤشر      خللي مني الديني خدمةي فاتورة(  TEDS/RESالتزاماتي وسدي

( المؤشر    خلل من (.TEDS/XGSالستيرادات

سنوات (       4جدول )  للعراق الخارجية المديونية اعباء مؤشرات
مختارة

) مئوية)    نسبة
المؤ         

شر
السنوات

% الدفع   على السيولة%القدرة

GDP/TEDTED/XGSXGS/TEDSRES/ TEDS

200850.0%101%3%4%
200948.0%145%2%2%
201040.0%100%2%1%
201426.0%65%3%3%
201735.0%104%2%2%
201926.0%82%2%2%

:-المصدر:- إلى     بالستناد إعداده تم
المالية-   العراق،وزارة .جمهورية والحصاء   البحوث ،دائرة

للعراق-    :-2 الداخلي الدين مؤشرات
رقمي       ) الجدولي انيكل(      5يبيني ،ويلحظي مختارةي لسنواتي المؤشراتي تلكي

الدفعي     ) علىي للقدرةي المؤشريني )TID/GDPمني يبلغيكل(   TID/XGSو( لمي
( الضعيفةيالبالغة    العتبةي منهايعام%(      30منهمي القترابي مني الرغمي علىي

نحوي       2017 سجلتي اذي الولي للمؤشري مشاكليواجهت%   25بالنسبةي بسببي
قفزتيالديون           أني بعدي ثمي التشغيليةي النفقاتي توفيري فيي التحاديةي الحكومةي

مني   عامي   32.143الداخليةي دولري خلليمدة      2015ملياري لهاي معدلي اعلىي الىي
نحوي     سجلتي ،اذي تلكيالديون      47.679الجدولي انخفضتي بعدهاي دولري ملياري

لذلكيي     2019عام تبعاي النسبةي )15وسجلتي الثانيي%     المؤشري ،أماي
TID/XGS( الضعيفةيالبالغة(          العتبةي مني اقلي حدودي فيي الخري %(140هوي

عام     بلغت نسبة سجلتينحو    2017واقصى انخفضتيالى%     76اذ %47ثم
.     2019عامي  بالنسبةيللدين    السيولةي مؤشري أماي ً المذكوريأنفا السببي ولنفسي

( يشيريالى        أخري مؤشري أحتسابي تمي للعراقي للمقارنة( TID/RESالداخليي
( عدا          الحتياطياتيالجنبية مني العراقيي المركزيي البنكي لدىي متوفري ماي معي

أييدرجة(            وجودي عدمي الرغمي علىي ،ي المؤشري هذاي خطورةي ويلحظي الذهب
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 ( فييالجدول         والمبينةي الديوني اعباءي معاييري عتباتي (   16مني ويلحظيمن 
(       5الجدول)  عامي  اخطرهاي وبلغتي النسبةي هذهي والذييشهد  2017تصاعدي

الحكومةيالتحادية         توجهي وزيادةي الجنبيةي الحتياطياتي حجمي فيي انخفاضي
صدمتييداعش          بعدي ماي الحكوميةي النفقاتي لسدي الداخليي القتراضي الىي

.      ً الخامعالميا النفط اسعار وانخفاض الرهابي

سنوات (       5جدول )  للعراق الداخلية المديونية اعباء مؤشرات
مختارة

) مئوية)    نسبة
المؤ         

شر
السنوات

على  مؤشرالقدرة
الدفع

السيولة 

GDP/TIDTID/XGSTID/RES
20084%7%9%
20097%19%17%
20109%23%21%
20147%19%22%
201725%76%98%
201915%47%64%

:-المصدر:- الى     بالستناد اعداده تم
. والحصاء-      البحوث دائرة المالية، العراق،وزارة جمهورية

للعراق-   )   (:-3 والداخلي الخارجي العام الدين مؤشرات
مبين               كما العام الدين عبء مؤشرات وقياس حجمهما من كل جمع بعد

رقم   )  الجدول :-6في ياتي (    ما يتضح
الدفعة-    :- علىة القدرةة مؤشرة المؤشري   )أ اني يتجاوز(TPD/GDPيلحظي

  )   ( يمثليالخطر   ،وهناي والمتوسطةيوالخطيرة الضعيفةي العتباتيالثلثة كلي
الخارجي         ) الديني خدمةي تسديدي فيي القدرةي وعلىي العراقيي القتصادي علىي

للقتصاديالمحلي(          الذاتيةي القدراتي الىي امتصاصي يمثلي ماي وهذاي والداخلي
،أمايالمؤشر         والجتماعيةي السياسيةي المخاطري مني العديدي تحملي كذلكي

الدفعي     ) علىي القدرةي مني المستخرجةيان(   TPD/XGSالثانيي النسبي ،توضحي
عامي      الضعيفةي العتبةي تجاوزي الزمة     2009المؤشري تل الذيي العامي وهوي ،ي

عامي       المتوسطةي والعتبةي العالميةي الماليةي لمييبلغ    2017الماليةي ذلكي ومعي
. الخطيرة  العتبة

 -: مؤشرةالسيولة-   هذايالمؤشر    السابقمنيالجدو ب اني تم يلحظي
( لبيانينسبة   المستخرجةيالتجاوز(     TPD/RESاحتسابهي النسبي مني ويلحظي

   ) مني      )  اكثري عديالذهب الجنبيةي الحتياطياتي الىي العامي للديني %150الكبيري
عامي    الضعفيني انياستمرار%   232وسجلتي  2017وتجاوزتي ونستنتجي ،ي

         ً خطراًيمحدقا يمثلي الداخليةي اوي الخارجيةي القروضي الىي باللجوءي العراقي
التنمية         تحقيقي خياراتي مني ويجعلي العراقيي القتصادي مستقبلي علىي

. المالي       التمويل ضعف ظل في صعبة القتصادية
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مختارة (       6جدول )  سنوات للعراق العام الدين أعباء مؤشرات
) مئوية)    نسبة

المؤ               
شر

السنوات

الدفع   على السيولةالقدرة

GDP/TPDTPD/XGSRES / TPD

200853%108%137%
200954%164%145%
201049%134%%121.0
201433%84%98.0%
201760%%179.0232%
201940%82%175%

:-المصدر:- الى     بالستناد اعداده تم
. والحصاء-     المالية،دائرةيالبحوث العراق،وزارة جمهورية

للعراق      :-4- الخارجي الدين خدمة وهيكل حجم

      ( الجدوليرقم   عامي(     7يبيني فيي المطلقي الحجمي نتيجةيحدوث  2008اني
( بلغينحو       قدي العالميةي الماليةي بهيكليخدمة    1975.0)الزمةي القسطي وقيمةي

نحوي   ) بلغتي )80.6الديني بلغتينحو(    عامي(     )19.4وبفائدةي فيي اماي (2014و2013،ي
عامي           فيي أماي القسطي مني اكبري تصبحي الفائدةي عامياحتلل   2014بداتي فيي

( المطلقينحو           الحجمي بلغي قدي النفطي اسعاري انخفاضي وصدمةي الرهابي داعشي
2022.5(     ( بلغتينحو  القسطي )(28.2قيمةي بلغتينحو     قدي وان( 71.8وبفائدةي

عامي       فيي كانتي للفائدةي قيمةي )2016اعلىي بلغتينحو    انيالحجم  ،(74.0حيثي
عامي    فيي )2018المطلقي وبلغتينحو      قيمتهي انخفضتي وانيالقسط(  1024.3قدي

( وبلغتينحو     ايضاي قيمتهي قيمتهاي(   )63.0ارتفعتي فييعام(   37.0وبفائدةي اماي ،ي
2019( وقديبلغ         ارتفعتي المطلقي الحجمي قيمةي اني وقيمةيالقسط(  1246.8نجدي

( نحو  بلغت(   )60.0بلغت (.40.0وبفائدة
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للمدة(        )7جدول) للعراق الخارجي الدين خدمة وهيكل حجم
2006-2019)

البيان

السنوات

الحجم
المطلق
مليون
دولر

الدين   خدمة هيكل
المجموعالفائدة%القسط  %

2006835.994.45.6100
20071340.173.126.9100
20081975.080.619.4100
2009552.780.219.8100
2010656.897.22.8100
20111480.6472.827.2100
20121391.140.659.4100
20131568.130.269.8100
20142022.528.271.8100
20151919.227.273.8100
20161435.026.074.0100
2017819.952.048.0100
20181024.363.037.0100
20191246.860.040.0100
:-المصدر الى:-     بالستناد اعداده تم

المالية-   العراق،وزارة .جمهورية والحصاء   البحوث ،دائرة
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الستنتاجات:-

الداخليةيوالخارجية         -1 الديوني نوعيني الىي يقسمي العامي الديني مصطلحي اني
  ( الدوليوالبنك     النقدي صندوقي المتعددة الماليةي المؤسساتي مصدرهاي والتيي

المحليةيوالمتمثلة(        الماليةي المؤسساتي الداخليةي الديوني حيني ،فيي الدولي
. الهلية   والمصارف بالبنوك

عامي     -2 مابعدي الحكومةيالعراقية الخارجيةيلتمويل     2003لجات الديوني الىي بدأي ،ي
النفقات         لتغطيةي العامةي اليراداتي تخلفي بسببي التحاديةي الموازنةي عجزي

والعاملينيفي          الموظفيني عددي زيادةي بعدي التشغيليةي النفقاتي وخصوصاًي العامةي
عامي             بعدي وماي ،ي العامي القطاعي فيي الوظيفةي عني بحثاًي العامي تعرض 2014القطاعي

لتنظيميداعش          الرهابيةي العملياتي عني ناجمةي الولىي صدمتيني الىي العراقي
انعكسيكثيرا          عالمياً،مماي الخامي النفطي اسعاري انخفاضي مني نجمتي والثانيةي

الخارجية،ثميالديون          الديوني الىي اللجوءي دفعهاي للدولةي العامةي اليراداتي علىي
منيالمصارف   الموظفينيوتمويل      الداخليةي رواتبي لتسديدي والقليةي الخاصةي

الرهابية         العمليات جراء من المدمرة للمناطق والبناء العمار  .عمليات

3-) عدم       )  الخارجييوالداخلي بشقيهي العامي الديني اعباءي مؤشراتي تحليلي اظهري
النقديالدولي           وصندوق الدولي البنك قبل المحددةيمن الخطيرةي العتبات بلوغ

حالةياجراءات            فيي العباءي تلكي تحملي علىي قادري العراقي اني يعنيي ،وهذاي
تبينيبعض          الحياني بعضي فيي الرغمي ،علىي المناسبةي القتصاديةي الصلحاتي

علىيتحقيق          وانعكاسهي الديني لهذاي الموقفي خطورةي العامي للديني المؤشراتي
. الن      لحد المتعثرة والجتماعية القتصادية التنمية

منيالديون-         4 كلي اني للعراقي الخارجيةي المديونيةي عبءي مؤشراتي اظهرتي
معاييريكل           حسبي الخطيرةي العتباتي الىي تصلي لمي الداخليةي والديوني الخارجيةي

عامي          أقرت التي النقديالدولي وصندوقي الدوليي البنكي ،ولكنيمجموع 2005مني
القدرةيعلى          مؤشراتي خطورةي أظهرتي والخارجيةي الداخليةي الديوني مني كلي

الدفع .
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التوصيات:- 

علىيالصادرات          -1 العتمادي مني العراقييبدلًي القتصادي تنويعي لنموي الجادي العملي
الوطنيةي          الصناعاتي خلليدعم ،مني التحاديةي للموازنةي رئيسي النفطيةيكمورد
اغرقتيالسوق          التيي الجنبيةي السلعي مني العشوائيةي الستيراداتي مني والحدي

الوطنية.

علىيأداء          -2 مخاطري مني تشكلهي لماي الخارجيةي الديوني علىي العتمادي تقليلي
. الجانب    الحادي العراقي القتصاد

الجهات         -3 الىي دفعي ألياتي بأيجادي الداخليةي الديوني معالجةي علىي العملي
محليةيمع           أصولي شراءي فيي مشاركتهاي المثالي سبيلي علىي الداخليةي المقرضةي

الخير        . للقطاع الدارة تكون ان على العام القطاع

منيخلل-         4 التجارييني العراقي شركاءي معي التجاريةي المقايضةي بنظامي العملي
    )   ( داخليالقتصاد  الجنبيةي العملتي لتوفيري مقابليالعماروالبناء النفطي صيغةي

المحلي .

والحديمن-         5 الكماليةي السلعي مثلي ضروريةي الغيري الستيراداتي مني التقليلي
لغرض        الكبيرةي السياراتي استيرادي وتشجيعي الصالوني السياراتي استيرادي

. العام    النقل قطاع تشجيع

عجز-         6 لتمويلي الداخليةي اوي الخارجيةي الديوني الىي اللجوءي مني التقليلي
علىيالجيال            ماليةياو مخاطري تمويلياًيذات خياراًي يعدي التيي التحاديةي الموازنات

التنميةيالقتصادية          احداثي علىي خطيرةي مؤشراتي مني تحملهي لماي المستقبليةي
والجتماعية.

بأمكانهايتوفر          -7 اخرىي تمويليةي خياراتي الىي اللجوءي جداًي الضروريي مني يكوني
تميأستغللها          لوي النفطيةي الصادراتي أيراداتي تضاهيي ماليةي مواردي للعراقي

تفعيليالقطاع           مقدمتهاي وفيي والداريي الماليي الفسادي عني وبعيدي جيدي بشكلي
العراق،واقامة        سماءي فيي للطائراتي الجويي المجالي واستغللي السياحيي

والماليةيالتي          القتصاديةي الصلحاتي تفعيلي جانبي الىي الحرةي للتجارةي مناطقي
. انتقائية          دون علمية بصيغة طبقت لو البيضاء الورقة بها جاءت
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-: العربية  المصادر

الناتجيالمحلي          نموي معدلي بيني العلقةي وتحليلي ،تقديري خميسي عبيد،باسمي
( للمدة       العراقيي القتصادي فيي البطالةي ومعدلي مجلة(2014-1990الجماليي

،المجلد      النبار ،جامعة والدارية القتصادية 96،العدد 23العلوم 2017،.
) / ( ،مؤسسة      حديث مدخل الدولي التمويل شنجار، جابر الكريم العيساوي،عبد

الشرف،     والتوزيع،النجف والنشر للطباعة .2008النبراس
الحكومييي،اطروحة       والقتراضيي المركزييي البنكيي هادي،يي سعيد،عفراءيي

بغداد،  .2004دكتوراه،جامعة
دمشقيللعلوم          جامعةي العام،مجلةي الديني ادارةي سياسةي خالد،ي محمدي المهايني،ي

الول،العدد   ،المجلد .1999،دمشق،2القتصادية
النفطيي،ورقة         القتصادي وخصائصي العامي الديني ،سياسةي بريهيي العلي،احمدي
الدارة           كليةي فيي القتصادي قسمي معي بالتعاوني الحكمةي بيتي الىي مقدمةي

المستنصريةي   .17/11/2015والقتصاد،الجامعة الندوة،   الى
فييمصر،ط         الموازنةي وعجزي العامي ،الديني الرحيمي عبدي ،مكتبة1زريق،احمدي

.1999القدس،القاهرة،
علىيموازنة-          العامي الديني تطوري اثري وآخرون،قياسي محمدي فاضلي شيماءي

النموذجيي     باستخدامي التحاديةي للعلوم   ARDLالعراقي واسطي جامعةي ،مجلةي
،المجلد    14النسانية 2018،.

المديونيةيالخارجية-         سلمان،اسبابي عبدالرضاي جاسم،سارةي عبيرمحمدي
( دراسيةيللمدة      –     حالةي والردني الجزائري مختارةي عربيةي دولي فيي -2003واثارهاي

،العدد(     2014 القتصادية للعلوم بغداد كلية 59،مجلة 2019،.
الداخلييفي         الديني اتجاهاتي عمروهشام،ي ،محمدي حسيني العبيدي،عليي

المستنصريةيللدراسات        مركزي مجلةي المطلوبي المستقبليي والمساري العراقي
والدولية،المجلدي   62،العدد62العربية 2018،.

السبابيوالثار،المجلة          الخارجيةي المديونيةي ،مشكلةي حسني فلحي ثويني،ي
القتصادية،المجلد   للعلوم 10،العدد3العراقية 2006،.
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          - الناميةي،دار  للدولي المديونيةي سعود،فخي محمودي ،عليي عجامي صاحبي ميثمي
،عمان،   للنشر .2000الكندي

الستثماري           علىيالنفاق وانعكاسهي العامي عبدي،الدين رديسي ،ناجيي السعيديي
( العراقيللمدة   النسانيةي،جامعة(      2014-2013فيي للعلومي التربيةي كليةي ،مجلةي

21الكوفة،العدد 2017،.
( العاميللمدة       الديني مساراتي ،تحليلي شدهاني ،وزارة(2014-2010عداي،نوري

القتصادية،بغداد،ي     السياسات ،قسم القتصادية .2016المالية،الدائرة

-: النكليزية  المصادر

-Toint work Bank –I.M.F.

1 -The lndicators of the extemal debt of lraq

2 -international Monetary fund

3-public Debt

4-lnternal Debt

5-External  Debt 

The lndicators of the extemal debt of lraq after 2003 according to the
visions of the  international Monetary fund and the world Bank

Abstract-:

     Based on the Economic shocks that the Iraqi economy was exposed to
as a result of Low  Oil revenues ‚The Federal government has taken the
Approach of resorting to External Borrowing First and then internal loans
to Bridge the Deficit in its Federal Budget ‚ and many people  interested
in Economic affairs Gather the risk of these Loans on The performance of
The  Iraqi  Economy  ‚  When  They  reach  Indicators  of  Debt  Burdens
critical  Thresholds  with  Respect   To  indicators  of  Ability  To  pay  or
Liquidity.  The  research  Deals  with  the  Level  of  These  Indicators
According  to  Those  Thresholds  set  By  the  World  Bank  ‚its  Primary
Development  Corporation  and  The  International  Monetary  Fund ‚And
This was Done at the level of External and Internal Loans and public
Debt. It Has been Found that Iraq is still within The thresholds at The
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level of External And internal Loans ‚ while it has Reached the level of
risk at the level of Public Dept.
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