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 ملخص تنفيذي 
تطورات االقتصاد العراقي المتضمنة العديد من المؤشرات  ألهميتناول التقرير عرضًا موجزًا 

زان المدفوعات ، وميحلية بما في ذلك النمو االقتصادي، والتضخم والموازنة العامةوالمتغيرات االقتصادية الم
 .والتجارة الخارجية، إلى جانب تنمية البنى التحتية

خالل  باألسعار الجارية معدل نمو الناتج المحلي اإلجماليتراجع في االقتصاد العراقي  إذ شهد
وزيادة بسبب األزمة المالية %( .4-)ليصل إلى  4102عام %( 4..0-)من  (4102-4102)المدة 

  .%(4)ليصل إلى  4102عام د معدل النمو إلى االرتفاع وعا، النفقات العسكرية لمحاربة إرهاب داعش
 األنشطةنمو بعض تراجع معدالت  إلىيعود  خالل المدة المدرسةمعدالت النمو هذا التراجع في 

مساهمة في الناتج نسب لتحقق ( ، الخدميةعية، التوزيعيةالسل)المكونة للناتج السيما األنشطة االقتصادية 
لدخل القومــي بخصوص ا إما. على التوالي%( 2.2-)و %( 2.4)و %( 2..4-)بلغت المحلي اإلجمالي 

 مليار( ..213..0) إلىليصل  4102 مدينار عا مليار (2..4.2)من انخفض الجارية فقد  باألسعار
دينار  مليون( 2.2)  مننصيب الفرد من الدخل القومي متوسط  ، مما أدى إلى انخفاض4102دينار عام 

 .4102دينار عام  مليون( 0..)ليصل إلى  4102عام 
من  إجمالي اإليرادات العامة انخفاض إلىتشير البيانات ف العامة المالية في مجالإما 

هذا االنخفاض ، 4102عام  مليار دينار (3....22)إلى لتصل  4102عام مليار دينار  (..01.213)
مليار دينار عام ( 32124.2)فبعد أن كانت السيما النفطية منها  اإليراداتنتيجة انخفاض مجمل مكونات 

 . 4102مليار دينار عام ( 2.120.3)انخفضت لتسجل  4102
لتصل إلى  4102عام مليار دينار ( ..00.3.2)فقد انخفضت من أجمالي النفقات إما 

التي انخفضت النفقات التشغيلية  منهابسبب انخفاض مكوناتها  و  4102مليار دينار عام ( 2.231.0)
إما النفقات ، 4102مليار دينار عام ( 2..314.)لتصل إلى  4102عام مليار دينار ( 1204.0.)من 

 . مليار دينار ولنفس المدة( ..02222)لتصل إلى مليار دينار ( 2..4...)فقد انخفضت من االستثمارية 
ت التخصيصات السنوية انخفاضًا من ، فقد سجلالحكومياالستثمار  برامجعلى صعيد  إما

 . 4102مليار دينار عام ( ..02222)لتصل إلى  4102مليار دينار عام ( 4..2.)
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 4102عام  دينار مليار( 2.2....)فقد انخفض من  الجارية باألسعارالمال الثابت  رأستكوين إما 
االستثمارات  انخفاض إلىالسبب في ذلك  ويرجع .4102مليار دينار عام ( 0..4.21) ليصل إلى

 .النفط أسعارنتيجة النخفاض  النفطية اإليرادات ترافقت معها انخفاضالحكومية بمجمل مكوناتها والتي 
عرض  انخفضومن خالل تحليل تطور السيولة المحلية فقد  التطورات النقدية أهمب وفيما يتعلق

 مليار دينار( 20020) إلىليصل  4102مليار دينار عام ( 24234)من  (M1)النقد بمفهومه الضيق 
مليار  (.3124) انخفاضًا فبعد أن كانفقد سجل  (M2)عرض النقد بالمعنى الواسع  إما، 4102عام 

استمر البنك المركزي بمراقبة و ، خالل نفس المدة المدروسةمليــــار دينـــار ( 3220.)وصل إلى دينار 
بقاءالمحلية  األسعاربغية تحقيق االستقرار في  لألسعارالتطورات الحاصلة في المستوى العام  التضخم  وا 

انخفاضًا من  تضخمالمعدل ليسجل . تعدى المرتبة العشرية الواحـــدةت منخفضة بحيث المستويات عند 
التغيرات الحاصلة في اغلب  إلى، ويرجع هذا 4102عام %( 1.4)ليصل إلى  4102عام %( 4.4)

 . المستهلك سعارأالرئيسة لسلة  األقساممكونات 
 (سعر السياسة) الفائدةسعر البنك المركزي  خفضالسياسة النقدية فقد  أسعارصعيد  على إما

تحفيز  إلىكجزء من سياسته النقدية الهادفة ، 4102عام %( 2)لتصل إلى  4102عام %( 2)البالغة 
  لألنشطةعلى المصارف لتحفيزها على تقديم التمويل  األموالالنشاط االقتصادي من خالل تخفيض كلفة 

 . قتصادية المختلفة بأسعار معقولةاال
سجل انخفاض في قيمة الدينار إزاء الدوالر في فقد  العراقي سعر صرف الدينار إلىبالنسبة  إما

دوالر ارتفع  /دينار( 0022) 4102في عام فبعد أن كان سعر الصرف (  نافذة البنك)السوق الرسمي 
   .4102في عام  دينار لكل دوالر( 0031)ليصل إلى 

مليون دوالر عام ( ..3.22.)فقد سجل انخفاضًا من  ميزان المدفوعاتوعلى صعيد  تطورات 
  . ، والناجم عن انخفاض اغلب مكوناته4102مليون دوالر عام ( ...00.)ليصل إلى  4102

أدائها انخفاضًا، إذ سجلت الصادرات الكلية انخفاضًا من  فقد أظهرت مؤشرات التجارة الخارجيةإما 
 .4102مليار دينار عام ( 213.1.0)لتصل إلى  4102مليار دينار عام ( ..3...3)

لتصل إلى  4102عام مليار دينار ( 2.420.2)انخفاضًا من  تإما بالنسبة لالستيرادات فقد حقق
 .4102عام  رمليار دينا( 2.20.4.)
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في كمية أنتاج الطاقة الكهربائية  السيما نشاط الكهرباءفقد سجل  ية البنى التحتيةتنموعلى صعيد 
، وعلى الرغم من 4102ميكا واط عام ( 00324)إلى ليصل  4102ميكا واط عام ( 30.2)من  اعاً ارتف

خالل انخفاضًا سجلت  قدهذا االرتفاع في اإلنتاج إال إن إجمالي الطاقة المباعة حسب أصناف المستهلكين 
 .س.و.م( 21221244)إلى  لتصلس .و.م( 242.00.4) المدة من
مليون ( 3..0)من فقد انخفضت كمية الماء الصافي المنتج  لنشاط الماء الصافيإما بالنسبة  

، وزيادة قدم المحطات والشبكات الناقلة ، ويرجع السبب إلىيوم /.مليون م( ...0)لتصل إلى  يوم /.م
 .من زيادة نسبة التغطية للمياهيحد النمو السكاني مما 

فقد شهد تحسنًا من خالل زيادة نسبة السكان المخدومين بشبكات  نشاط الصرف الصحيأما 
عام %( 2.2.)ارتفعت لتصل إلى  4102عام %( ..0.)فبعد سجلت ( العادمة والمشتركة)المجاري 
لتصل إلى  4102عام ( .2)ن ، وهذا يعود إلى زيادة عدد محطات المعالجة المركزية والوحدات م4102

   .لنفس المدة( 04.4)لتصل إلى ( 0122)، فضاًل عن زيادة محطات الضخ من 4102عام ( 2.)
يزال هنالك الكثير من المعوقات والتي تحد  ال إذمستوى الطموح  إلىترتقي  اللذا فان البنى التحتية 

الذي ينعكس على  األمر، شاط االقتصاديالطلب البشري والن في تلبية متطلبات األنشطةمن فاعلية هذه 
 .األدنىبغية تأمين هذه الخدمات بالحد  إضافيةعلى كاهل المواطنين بصورة كلف مالية  األعباءزيادة 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ةـــدمــاملق
تحليل واقع مسيرة االقتصاد العراقي ومتابعة تطور حركة المؤشرات والمتغيرات  أهميةانطالقًا من 

، دأبت على أداء مجمل األنشطة االقتصادية والقطاعية فيه وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة اإلجمالية
 آخرمن هذا التقرير سنويًا ليتض إعداددائرة السياسات االقتصادية والمالية في وزارة التخطيط على 

 بأداءالمستجدات الحاصلة في العراق من خالل التحليل العلمي للمتغيرات االقتصادية الرئيسية والخاصة 
جراءصورة واقعية لمختلف محاور االقتصاد العراقي  إعطاءاالقتصاد الكلي وهو ما يساهم في  التحليل  وا 

المزيد  إجراءخططين ومتخذي القرار نحو المعمق لمجمل عملية التنمية والبناء االقتصادي التي ستساعد الم
االقتصادي وتهيئة المناخ المناسب لديمومة االنفتاح على  الشأنالهيكلية في  والتغييرات اإلصالحاتمن 

القطاع الخاص ليلعب دوره  إمامالعالم الخارجي واالندماج معه وتحرير التجارة الخارجية وفسح المجال 
 .االقتصاد العراقي إدارةفي جانب القطاع العام  إلى األساسي

االقتصاد العراقي الكلية وبشكل  أداءمؤشرات  الفصل األولفصول تناول ( 2) إلىلقد قسم التقرير 
 اإلجماليالجارية وتطور الناتج المحلي  باألسعار اإلجماليخاص المؤشرات االقتصادية للناتج المحلي 

القطاعين العام  إلىن توزيع الناتج حسب الملكية الثابتة فضاًل ع باألسعاراالقتصادية  األنشطةحسب 
 .والخاص

 إجماليركز التقرير على تحليل  إذفقد تناول دراسة قطاع المالية العامة  الفصل الثاني إما
بتحليل واقع االستثمار  الفصل الثالثواختص ، ة بشقيها التشغيلية واالستثماريةوالنفقات العام اإليرادات

 .لمال الثابت في االقتصاد العراقيا رأسوتكوين  واألجنبيالحكومي واالستثمار الخاص بشقيه المحلي 
لدراسة تحليل مؤشرات عرض النقد وسعري الصرف والفائدة والقطاع المصرفي  الفصل الرابعوجاء 

في االقتصاد العراقي ومؤشرات  األسعار والعوامل المؤثرة فيها فضاًل عن تناول مؤشرات التضخم وحركة
 .المستهلك ألسعارالرقم القياسي 
تحليل تجارة  الفصل السادسوتناول ، فقد خصص لدراسة ميزان المدفوعات الفصل الخامس إما

 الشركاء التجاريين أهمفضاًل عن  االستيراداتو العراق الخارجية مسلطًا الضوء على تطور حجم الصادرات 
 .للعراق وتوزيع الصادرات السلعية

مركزًا على ثالثة محاور رئيسية تمثلت  الفصل السابعقطاع البنى التحتية فقد تم تناوله في  وألهمية
 .  النقل وقطاع الماء والصرف الصحي في قطاع الطاقة الكهربائية وقطاع


