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 المستخلص
ــ الدراســة الموســومة المةــاطرة السياســية والقطريــة وهمــا احــد اشــكال المةــاطر  تتناول

لمؤشــرات السياســية والتــي تمنــل مكوناتاــا التــي الماليــة الدوليــة إذ تاــتم المةــاطرة السياســية با
تتشــكل مناــان بينمــا يتركــز مخــمون المةــاطرة القطريــة عمــى المةــاطرة السياســية واالقتصــادية 

 والمالية.
وقد استادفت الدراسة جممة من أهداف هي بمورة اطار معرفي واساسـي وتطبيقـي ممـا 

لتطبيقـي وامكانيـة التوصـل إلـى تحديـد يجعل مناا مرجعا عمميا لكل من االكـاديمي والمسـتةدم ا
عمــى المؤشــرات  اأي مـن المؤشــرات السياسـية واالقتصــادية والماليــة يمكـن ان يكــون أكنــر تـانير 

 األةرى. 
ية مـن وقد اةتيرت جماورية العراق لاذا الغرضن وتطمب ذلك قيـاس المةـاطرة السياسـ

 (ICRG)ي لممةـاطرة القطريـة انة مستةدمة من قبل الدليل الـدولةالل استةدام استمارة استب
 تم توزيعاا وجمع البيانات الةاصة باا في الفترة االةيرة من البحث.

أمـــا قيـــاس المؤشـــرين المكـــونين لممةـــاطرة القطريـــة باالخـــافة إلـــى مؤشـــر المةـــاطرة 
مؤشــرات اقتصــادية  ةالسياســية وهمــا مؤشــر المةــاطرة االقتصــادية والماليــة فقــد اعتمــد ةمســ

وهـذ  المؤشـرات مؤشرات ماليـة لقيـاس المةـاطرة الماليـة  ةالقتصادية. وةمسلقياس المةاطرة ا
 (ICRG)هـي معتمـدة مـن قبـل الـدليل الـدولي لممةـاطرة القطريـة  ةالماليـ مسواء االقتصادية أ

وباستةدام عدد من اساليب التحميل االحصائية والرياخية وبعـد المقارنـة بـين نتـائت التحمـيالت 
 وتصنيفات المةاطرة توصمت الدراسة إلى عدة استنتاجات اهماا: 

كشف نتائت التحميل لممةاطرة القطرية بان مؤشر المةاطرة المالية حققت اعمى نسـبة  -1
( درجـة بينمـا مؤشـر 11.11-القطريـة بمـ)   رفع درجـة المةـاطرة  جاتأنير سمبي بات

المةاطرة السياسية فقد حقق اعمى نسبة تأنير ايجابي باتجـا  ةفـض درجـة المةـاطرة 
ــ)   ــة بم ــي تعكســاا 1..1القطري ــائت كشــفت األهميــة النســبية الت ( درجــة  وهــذ  النت

 مؤشرات المةاطرة القطرية في تحديد درجة المةاطرة.
سياســات االقتصــادية والماليــة تتحــدد وبشــكل كبيــر جــدا كشــفت نتــائت التحميــل بــان ال -.

 باالعتماد عمى نوع النظام السياسي. 

تبين نتائت تحميل مؤشرات المؤشرات السياسية واالقتصـادية والماليـة التـأنير المتبـادل  -3
بين تمك المؤشرات باالخافة إلى عـدم امكانيـة االستعاخـة عـن تحميـل احـد المؤشـرات 

 ميعاا في آن واحد. انما يجب ان تعتمد ج
الدراسة إلى مجموعة توصيات من اهماا خرورة اعتماد مؤشر المةاطرة القطرية  تكما توصم

 . المستةدم في هذ  الدراسة بادف اصدار نشرات تسام في زيادة معرفة المستنمر

 


