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 الفصل األول

 مؤشرات أداء االقتصاد العراقي
 

على الرغم  1122واصل االقتصاد العالمي تعافيه من األزمة االقتصادية العالمية على مدار عام 

من انه يسير بسرعات متفاوتة وأنماا  متاايةاة علاى مساتلع العاالم    ياا ال ياعاف التعاافي علاى 

لة الةماال العااالمي   ففااي العااراه  فاااد  اا د عااام نحاال غياار متاالازن فااي أنحاااغ العااالم رغاام تعايااد قاا

تةامي  جم اإليرادات الةفطية   من جراغ ارتفاع أسعار الةفط مةذ كانلن الثااني    بجانا   1122

ارتفاع الكميات المصدرة من الةفط الخام العراقي   وتادف  االساتثمارات األجةاياة   عاار جالالت 

مستلع اإلنتاج مما انعكا  بكاكل عاام علاى عملياة  التراخيص  كما   د قطاع الةفط تطلرا على

كماا تعكساه مر ارات  اإلياراداتالتطلر لالقتصاد العراقي  الاذ  يعتماد بدرجاة كايارة علاى  اذ  

الحسابات الالمية    بالرغم مان االطاطرابات التاي اجتا ال دوف الكاره األوساط والتاي تعار  

 .بثلرات الربيع العربي 

(GDP)الي يعتار الةاتج المحلي اإلجم
(2)

. من أ ام مر ارات األداغ االقتصااد  الاداخلي  

 يا أن نمل الةاتج المحلي اإلجمالي وانعكاساه علاى المالا ن العراقاي   وارتاا اه بعادد الساكان 

 . ومعدالت التضخم ياين مدع كفاغة األداغ للالد للفترة الماطية

 

ً(عساا ًالاا يةباأل)المؤشراتًالقتصاديةًللناتجًالمحليًاإلجماليًً-:أولاً

ً
ارتفاعاا ملحلااا  ياا ( باألساعار الجارياة)  1122  د الةكاا  االقتصااد  خاالف عاام ً

  وبمعااادف نمااال ساااةل  مركااا  بلااا   1121ماارناااة بعاااام  (33.33) اااا  نسااااة تديااار ماااادار ا 

  اذ  ا د إجماالي الةااتج المحلاي ( 2)  كما يكير إلى ذلك الجدوف 1122-1113للمدة  (23.33)

  ويعلد  ذا التحسن إلى ارتفاع أسعار الةفط لعام 1122و 1121و 1113اصال لألعلام نملا متل

فااي األساالاه العالميااة بكااكل عااام وأسااعار الااةفط العراقااي بكااكل خااا  بعااد أن تعااافى  1122

االقتصاااد العااالمي ماان األزمااة االقتصااادية العالميااة   وانعكاااد ذلااك فااي العيااادة الحاصاالة فااي 

                                                           

يعر  الةاتج المحلي اإلجمالي بأنه عاارة عن قيمة اإلنتاج من السلع والخدمات الة ائية المتحااة خالف سةة  وبتعاير آخار  ال عااارة  ـ   

 .المايمين داخل الالد خالف السةةالايم المضافة للمةتجين عن مجملع 
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مليااار دوالر  (211)  1122يااا بلاا  إجمااالي الملازنااة االتحاديااة لع  اا ام  اإلياارادات الةفطيااة   

وقد  صلل المكااريع االساتثمارية علاى نسااة %( 11)بةساة  1121و ي تعيد عن ملازنة عام 

من التخصيصاات الساةلية   وبساا   يمةاة نااتج الاطااع الةفطاي والعياادة الحاصالة فاي %( 33)

عاام %( 35.5)ساة مس ا مته فاي إجماالي الةات ا ج المحلاي  إلاى اإليرادات الةفطية فاد ارتفع ل ن

تاع ذل  ك . على التلالي 1121و  1113لألعلام %( 53.4)و %( 31.3)  بعد أن كانل 1122

ليصال إلا ى  (ةيـيـباألعسياا ًالاا )متوعسطًنصيب ًالريردًميلًالنياتجًالمحلييًاإلجمياليًًفيارتفاع 

ألااد ( 5443.2)و( 3333.1)  بعااد أن كااان 1122ألااد دية اا ار عراقااي فااي عااام ( 6335.6)

علاااى التااالالي  محاااااا باااذلك معااادف نمااال ساااةل  مركااا  قااادر   1121و  1113ديةاااار لألعااالام 

باألسااااعار الجاريااااة  الييييالقًال ييييومي وسااااجل(. 6)  جاااادوف 1122-1113للماااادة %( 25.2)

م مليااار ديةااار فااي عااا( 253115.6)  وارتفااع إلااى 1113مليااار ديةااار فااي عااام ( 211211.4)

ألاد ديةاار ( 3331.5)  وبل  متلسط نصي  الفرد مان الادخل الاالمي باألساعار الجارياة 1121

(. 6)   كما ملطح فاي الجادوف 1121ألد ديةار في عام ( 5515.3)ارتفع إلى  1113في عام 

االتفاقيااات المارمااة مااع  تااأرير: لألسااااا التااي تاام ذكر ااا آنفاااى   فضااال إلااى علاماال أخاارع أ م ااا

  طمن رالث (ككركة  ل وميتسيل بكي)ية متخصصة في استثمارات الةفط والداز  ركات عالم

جلالت تراخيص لتطلير  االف الاةفط والدااز وتأ يل اا وزياادة إنتاجيت اا  كماا أعلان العاراه فاي 

عاان جللااة رابعااة للتااراخيص الخاصااة باالستككااافات الةفطيااة والدازيااة  1122نيسااان ماان عااام 

و كااذا يااااى االزد ااار االقتصاااد  والمعيكااي فااي . لةفطيااة والدازيااةلتععيااع ا تيا يااات العااراه ا

األوف رفع ساد الصادرات الةفطية باعتاار اا عمااد الالاردات المالياة  : العراه مر لنا بعاملين 

 .ورانيا استتااا اللطع األمةي لتكجيع االستثمار بةلعيه العام والخا 

 

عاام ( باألساعار الجارياة)المحلي اإلجماالي وعلى المستلع اإلجمالي ارتفعل قيمة الةاتج  

(122315.5)إلااى نحاال  1122
(2)

( 234312.3)و ( 222533.4)مليااار ديةااار بعااد أن كااان   

  وقد ارتفعل (2)على التلالي  كما  ل ملطح في الجدوف  1121و  1113مليار ديةار لألعلام 

  بعد 1122مليار ديةار في عام ( 56366.3)قيمة الةاتج المحلي اإلجمالي بدون الةفط الخام إلى 

علاااى التااالالي   1121و  1113ملياااار ديةاااار لالعااالام( 46354.6)و ( 31553.2)أن كانااال 

                                                           

 .أرقام أولية - 2
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-1113للماادة  %( 26.3)وبمعاادف نماال سااةل  مركاا  للةاااتج المحلااي اإلجمااالي عاادا الااةفط بلاا  

اع الاةفط   و ل اقل من معدف نمل الةاتج المحلي اإلجماالي ماع الاةفط ومعادف نمال نااتج قطا1122

 .  الخ  ام 

ومن خالف تحليل  يكل الةااتج المحلاي اإلجماالي للاياناات المتا اة للمادة أعاال  يتضاح أن 

 ةاك تطلر بطا  تحاا  فاي بعاق الاطاعاات االقتصاادية غيار الةفطياة إذ تكاير الاياناات إلاى أن 

  1121عاام ماارناة ب 1122لعاام %( 33.3)قطاع الاةلك والتأمين نما بةساة تدير سةل  قدر ا 

  كماا نماا قطااع تجاارة %(24.3)رم يليه قطاع الاةاغ والتكاييد  ياا نماا بةسااة تديار ساةل  بلا  

  راام قطاااع ملكيااة دور السااكن بةساااة تدياار %( 25.3)الجملااة والمفاارد بمعاادف بةساااة سااةل  بلاا  

  كماا نماا كال %(21.1)   يليه قطاع الخدمات الكخصية بةساة تديار سا ةل  %( 23.6)سةل  

  %(21.2)ن قطاع خدمات التةمية االجتماعية وقطاع الةاال والملاصاالت بةسااة تديار ساةل  م

  يليااه قطاااع العراعااة بةساااة تداا ير %(3.3)ونمااا قطاااع الصااةاعة التحليليااة بةساااة تدياار سااةل  

  لعااام %(5.4)  يليااه قطاااع األناالاع األخاارع ماان التعاادين بةساااة تدياار سااةل  %( 3.3)سااةل  

 .1121م ماارنة بعا 1122

فاي  ال  اعياتًالليلابةارتفعال نسااة مساا مة  التوزيعًالهبكلييًلننطي ةوعلى مستلع  

%( 61.5)و %( 65.3)بعاد أن كانال  1122فاي عاام %( 66.5)الةاتج المحلي اإلجماالي إلاى 

-1113للمادة %( 24.3)على التلالي  وبةساة نمل سةل  مركا  بلا   1121و  1113لألعلام 

  كماا ملطاح فاي 1121ماارنة بعاام  1122لعام %( 56.6)ةل  بلدل   وبةساة تدير س1122

  وقد سا م قطاع الةفط الخام لل اد  باأعلى نسااة فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي  ياا ( 3)الجدوف 

 1121و  1113لألعاالام %( 53.4)و %( 31.3)بعااد ان كانال  1122عاام %( 35.5)بلدال 

المحلاي اإلجماالي أكثار عرطاة للتاأرر باالتديرات    وعليه سيكلن الةااتج( 1)على التلالي جدوف 

وتااأررت ًساايما فااي كميااات إنتاااج الااةفط المصاادر وأسااعار ا  ال الحاصاالة فااي قطاااع الااةفط الخااام 

بحالة االرتفاع واالنخفاض في األسعار العالمية للةفط الخام   مما انعك  علاى  ال  اعاتًالللابة

رات بككل ايجابي أ يانا وأ يانا بككل سلاي للمدة معدالت الةمل بككل عام  وانعكسل  ذ  التطل

  ويظ ر  ذا جليا في نساة مسا مة الاطاعات السلعية في الةاتج المحلي اإلجمالي  1113-1122

   فاد كانل أعلى نساة مسا مة لفروع الاطاعات السلعية فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي (1جدوف )

%( 3.3)و %( 5.5)بعاد أن كانال  1122عاام %( 5.5) ي لاطاع الاةاغ والتكييد  يا بلدال 

على التلالي  رم يليه قطاع العراعة والدابات والصيد  يا بلدل نسااة  1121و  1113لألعلام 
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و %( 5.5)بعاااد أن كانااال  1122فاااي عاااام %( 5.1)مساااا مته فاااي الةااااتج المحلاااي اإلجماااالي 

%( 2.4)التحليلياة بةسااة على التلالي  يليه قطاع الصاةاعة  1121و  1113لألعلام %( 3.3)

علاى التالالي  يليااه  1121و  1113لألعالام %( 1.3)و %( 2.6) بعاد أن ك   ا ان  1122لعاام 

و %( 1.5)بعاد أن كانال نسااة مساا مته  1122فاي عاام %( 2.3)قطاع الك رباغ والماغ بةساة 

تعدين بةساة على التلالي  رم يليه قطاع األنلاع األخرع من ال 1121و  1113لألعلام %( 2.3)

و  1113لألعااالام %( 1.5)و %( 1.1)بعاااد أن كانااال نسااااة مساااا مته  1122لعاااام %( 1.3)

 .على التلالي1121

 1122في عام %( 21.3)في الةاتج المحلي اإلجمالي  ال  اعاتًالتوزيابةوكانل نساة مسا مة  

ساةل   علاى التالالي  وبةسااة نمال 1121و1113لألعالام %( 25.4)و%( 25.1)بعد أن كانل 

ماارنة  1122لعام %( 25.6)  وبةساة تدير سةل  1122-1113للمدة %( 25.3)مرك  قدر  

 .1121بعام 

فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي  اي لاطااع تجاارة  لل  اعاتًالتوزيابية  وكانل أعلى نساة مسا مة 

لألعاالام %( 3.6)و %( 6.1)بعااد أن كاناال  1122لعااام %( 6.6)الجملااة والمفاارد  يااا بلداال 

لعااام %( 5.5)علااى التاالالي  يليااه قطاااع الةااال والملاصااالت والخااعن بةساااة  1121و  1113

علاى التالالي  ياأتي بعاد ذلاك  1121و  1113لألعالام %( 3.5)و %( 6.3)بعد أن كان  1122

لعام %( 2.5)وبةساة  1121و  1122لألعلام %( 2.3)قطاع الاةلك والتأمين  يا سا م بةساة 

%( 11.3)نساة مساا مة فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي بلدال  تًالخامبةال  اعا وسجلل. 1113

علااى التاالالي  1121و  1113لألعاالام %( 15.3)و %( 12.2)بعااد أن كاناال  1122فااي عااام 

  وكانااال أعلاااى 1122-1113للمااادة %( 26.3)  وبمعااادف نمااال ساااةل  مركااا  بلااا  (3)جااادوف 

لاطااع خادمات التةمياة االجتماعياة  ياا مسا مة لاطاع الخدمات في الةاتج المحلي اإلجماالي  اي 

 1121و  1113لألعاالام %( 25.2)و %( 22.1)بعااد أن كاناال  1122لعااام %( 22.6)بلداال 

بعاد أن كاان  1122لعاام %( 3.1)  يلياه قطااع ملكياة دور الساكن بةسااة (1)على التلالي جادوف 

دمات الكخصية وقد سا م قطاع الخ. على التلالي 1121و  1113لألعلام %( 4.3)و %( 4.3)

على  1121و  1113لألعلام %( 2.4)بعد أن كانل نساة مسا مته  1122لعام %( 2.3)بةساة 

 1122وتجدر اإل ارة  ةا  صلف متديرات م مة   د ا االقتصاد العراقي خاالف عاام .  )التلالي

 ل  يمةة الاطاعاات السالعية مان  ياا نسا  الةمال والتطالر الاطااعي و اي سامة ايجابياة تساجل 

 (.لالقتصاد الل ةي كما سيتضح ذلك بعد استاعاد قطاع الةفط
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(1)شكقً  

 

 

إنًالايي اًاألر ييرًمييلًالنمييوًالقتصييادقًييييًالاييرامًياييودًإليي ًالنمييوًييييً:ًًوإجمييالًيمكييلًال ييو 

،ًومعًتنياميًجاياًاإلييراداتًالنر بية،ًي ياًلل ي 7011ًً-7002إنتاجبةًال  اعًالنر يًللماةًً

صييادًالاراقيييًوالخييروثًمييلًرألبييرًمييلًاألزميياتًالتيييًأ ييرتًظروييياًمواتبييةًلت ييو ًوانتاييا ًالقت

بطكقًعسل يًعل ًالموازيلًالقتصاديةًللرترةًأعالهً،ًورذلكًماًشهاتهًالاو ًالارببةًمألقًتيون ً

ومصرًولب باًوالبملًوعسو ياًللتغبراتًالامب ةًنتباةًللأليو ةًوالتييًأقليلًعلبهياًشيرا ةًالرببيعً

لاراقييًبرييعًاجتباقباتيهًميلًالامليةًاألجن بيةًأوًمياًيليم ًالاربي،ًورذلكًقبامًال نيكًالمرري قًا

ً..بالجتباقًاللبادقًوهذاًملًشأنهًانًي وقًملًقبمةًالاملةًالاراقبةًوياالهاًأرألرًاعست را ا

 

                                              

     

 

     

 

 

 

 

قتصياديةًباألعسياا ًالألابتيةًت و ًالناتجًالمحليًاإلجمياليًجلي ًاألنطي ةًالًً-: انباً

ً(100=1811)لاامً

ارتفاعاا فاي معادالت الةمال  2544ساجل الةااتج المحلاي اإلجماالي باألساعار الثابتاة لساةة  

  وبةسااة تديار %(6.3)   ياا نماا بمعادف نمال ساةل  مركا  قادر  1122 -1113خالف المدة 

   وقد نما الةاتج (3)دوف كما ماين في ج. 1121ماارنة بعام  1122لعام %( 4.4)سةل  قدر ا 
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االهمية النسبية لمساهمة االنشطة االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي )اسعار ثابتة(
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(7)شكقً  

  وبةساااة تدياار 1122 -1113للماادة %( 6.6)المحلااي اإلجمااالي غياار الةفطااي بمعاادف نماال قاادر  

%( 6.4)في  ين  ا  قطاع الةفط الخام معدف نمل سةل  مركا  قادر  %(.  3.4)سةل  بلدل 

  1121ماارنااة بعااام  1122لعااام %( 21.5)  وبةساااة تدياار سااةل  قاادر ا 1122-1113للماادة 

( 11.4)بعد أن كانال  1122مليار ديةار لعام ( 13.2)وبلدل الايمة المضافة لاطاع الةفط الخام 

علااى التاالالي  ويعااعع  ااذا االرتفاااع فااي نماال  1121و  1113مليااار ديةااار لألعاالام ( 15.2)و 

زياع وعلى مستلع التل. التي سا  ذكر ا آنفاى  لألساااالةاتج المحلي اإلجمالي لاطاع الةفط الخام 

  كما ماين فاي جادوف 1122في عام %( 35.3) ال  اعاتًالللابة  ال يكلي بلدل نساة مسا مة

على التلالي  وبمعادف نمال  1121و  1113لألعلام %( 34.5)و %( 34.4)بعد أن كانل ( 3)

 1122لعاام %( 5.4)  وبةسااة تديار ساةل  1122-1113للمادة %( 3.1)سةل  مركا  قادر  

فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي  ال  اعياتًالتوزيابية  حساةل نسااة مساا مة  وت1121ماارنة بعام 

و  1113لألعاالام %( 21.3)و %( 5.1)بعااد أن كاناال  1122فااي عااام %( 21.6)لتصاال إلااى 

  وبةسااة 1122-1113للمادة %( 21.3)على التلالي  وبمعدف نمل سةل  مركا  قادر   1121

ال  اعياتًمساا مة   وبلدال نسااة 1121 ماارنة بعاام 1122لعام %( 22.3)تدير سةل  بلدل 

و %( 31.1)بعااد أن كاناال  1122فااي عااام %( 15.5)فااي الةاااتج المحلااي اإلجمااالي  الخامبيية

%( 5.5)علاى التالالي  وبمعادف نمال ساةل  مركا  قادر   1121و  1113لألعلام %( 31.3)

 .1121ماارنة بعام  1122لعام %( 3.4)  وبةساة تدير سةل  بل  1122-1113للمدة 

 

 

ً



 7 

ً-:التوزيعًالهبكليًلننط ةًال  اعبةً-: الألا

ًًاألنط ةًالللابة (1)

 ق اعًال  اعةًوالغاباتًوالصبا (ًأ)

يعد الاطاع العراعي من أ م الاطاعات فاي االقتصااد العراقاي  بال ويعاد  

الاااعق الاطاااع األوف بااالةظر لاادور  كااعاادة أساسااية لالقتصاااد العراقااي  فضااال 

ماان السااكان و اام %( 31)اغ  ويعتمااد  قرابااة عاان كلنااه المصاادر األساسااي للدااذ

مان الاالع العاملاة  و ال الاذ  يالفر %( 11)سكان الريد  وفيه يكاتدل قراباة 

الملاد األولياة ذات األصال الةاااتي والحيالاني للصاةاعات العراقياة  فضاال عماا 

فاد عانى  ذا الاطاع من مكاكل كثيرة  الاف الساةلات . يلفر  من سلع للتصدير

علااى مسااا مة  ااذا الاطاااع فااي الةاااتج وقادتااه نحاال  بآرار ااانعكساال الماطااية  ا

  بعد أن كانل 1122في عام %( 3.6)لتصل إلى ( باألسعار الثابتة)االنخفاض 

علاى  1121و  1113لألعالام %( 4.2)وانخفضال إلاى ( 5)جدوف %( 5.1)

 التلالي  و  د  ذا الاطاع نملا جعئيا وبطيئا في اال التراجاع الكايار فاي مجااف

الخدمات العراعية   وقد تجسد  ذا الةمل في ا لر مةتجات زراعياة محلياة فاي 

السله العراقية على الرغم من أن ا قليلة   و ي انعكاد للماادرة العراعية التاي 

تاام في ااا تلزيااع قااروض ميساارة للمااعارعين  وكااذلك صاادور قاارارا ماان مجلاا  

ألجةاياة والساماب بتاةاين اللزراغ بمةع استيراد المحاصيل والمةتجات العراعية ا

استيراد بعق المحاصيل التي ال يتم إنتاج ا في العراه وبأطي  الحادود   فاعاد 

 1113مليااار ديةااار فااي عااام ( 5.3)أن كاناال الايمااة المضااافة لاطاااع العراعااة 

علاى التالالي   1122و  1121ملياار ديةاار فاي عاام ( 5.4)و ( 5.3)أصاحل 

ونمااا    1121ماارنااة بعااام  1122لعااام %( 1.2)وبةساااة تدياار سااةل  قاادر ا 

ً.1122-1113للمدة %( 2.6)الاطاع العراعي بةساة نمل سةل  مرك  بل  

ً

ً

ً

ً
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 ق اعًالصناعةًالتحويلبة (ا)  

يرد   ذا الاطاع دوراى م ماى في عملية التةمياة االقتصاادية   إال اناه لام يماةح       

الستثمارية الساةلية  إذ أن األوللية المةتظرة في تخصيصات وتلج ات السياسة ا

 ذا الاطاع يلفر إمكانية تصحيح االختالف في ال يكل اإلنتاجي و يكل الصادرات 

لكلنه سيضامن تحايا  االنخفااض المرغالا فاي مساا مة قطااع الاةفط الخاام فاي 

الةااااتج المحلاااي اإلجماااالي والتكاااديل واالساااتثمار ومياااعان المااادفلعات وميعانياااة 

مسا مته في الةاتج المحلي اإلجمالي  األمر الذ  سيسامح الحكلمة  إذا ما تم رفع 

. اد  ا ان االقتص  ا ذر  فاي الاةي ا برفع مستلع عملية التةمية وتحايا  التديار الج

إن الاطااع الصاةاعي لان يتطالر فاي المةظالر الاريا  إذا لام ياتم تفعيال الاالانين )

وقااانلن  مايااة  الداعمااة لااه كاااانلن التعريفااة الكمركيااة و مايااة المةااتج المحلااي 

  1122وقد با رت وزارة التخطيط فاي األوف مان  ا ر تمالز عاام ( . المست لك

السليسارية ( أد جاي أد)بفحص الاضائع والسلع الداخلة للعراه من قال  اركة 

و ااركة برياال فيرتاااد الفرنسااية التااي تاام التعاقااد مع مااا  إال انااه مااا زالاال سياسااة 

ومااا زالاال خدمااة الك رباااغ سااااا . قيااةاإلغااراه  ااي الم يمةااة علااى السااله العرا

رئيساايا فااي غلاا  العديااد ماان المكاااريع الصااةاعية الصااديرة والمتلسااطة   فاااد 

عام %( 1.3)انخفضل نساة مسا مة  ذا الاطاع في الةاتج المحلي اإلجمالي إلى 

ونما  ذا الاطاع بمعدف (.  5)  جدوف  1121عام %( 1.5)بعد أن كانل  1122

  وبةساااة تدياار سااةل  1122-1113للماادة %( 22.5) نماال سااةل  مركاا  قاادر 

وبلدااال الايماااة ( 3)  جااادوف 1121ماارناااة بعاااام  1122عاااام %( 1.5)قااادر ا 

( 2.2)  بعد أن كانل 1122مليار ديةار في عام ( 2.313)المضافة ل ذا الاطاع 

ً. على التلالي 1121و  1113مليار ديةار لألعلام ( 2.643)و 

ً

 اق اعًالكهربااًوالما (ج)

يعااد قطاااع الك رباااغ ماان الاطاعااات الاائاادة لعمليااة التةميااة الل ةيااة   ويتلقااع 

ارتفاع مساتلع إنتااج الطاقاة الك ربائياة  بعاد أن تع ادت وزارة الك ربااغ بتعوياد 

ساااعة ماان خدمااة الك رباااغ علااى طاالغ دخاالف الكثياار ماان ( 23)المس اا ت لك باا  

محطاات أخارع ماع  اركات المحطات الجديدة إلى الخدماة  والتعاقاد علاى إنكااغ 



 9 

عالمي ا ة عديادة    ياا افتتحال وزارة الك رباااغ العراقياة محطاة الصادر الدازيااة 

ملياالن ياالرو  وفااي نفاا  العااام  211ميدااا وا  وبايمااة ( 311)بطاقااة تصاال إلااى 

مليالن متار ( 13)اتفال وزارة الك رباغ مع وزارة الاةفط اإليرانياة علاى اساتيراد 

كماا ماةح مجلا  . ميداا وا  مان الك ربااغ 1311يد مكع  من الداز الطايعي لتلل

اللزراغ الملافاة للزارة الك رباغ على التعاقد مع عدد من الكركات بصيدة الدفع 

محطة تللياد ساريعة الةصا    اقاة كال محطاة مائاة ميداا وا   31باآلجل  لاةاغ 

 وبطاقة إجمالية قدر ا خمسة آال  ميدا وا    سجل  ذا الاطاع معدف نمل سةل 

  وبةسااة تديار 1122-113للمادة %( 26.5)الثابتاة بلا   باألسعارمرك  مرتفع 

  وبلدال  صاة مسااا مة 1121ماارناة بعاام  1122لعاام %( 21.1)ساةل  بلا  

و  1122لألعالام %( 2.3)قطاع الك رباغ والمااغ  فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي 

الايمااة    وسااجلل1113فااي عااام %( 2.1)علااى التاالالي  بعااد أن كاناال  1121

و ( 1.6)  بعاد أن كانال 1122مليار ديةار في عاام ( 2.2)المضافة ل ذا الاطاع 

 (.5و  3)على التلالي جدوف  1121و  1113مليار ديةار  لألعلام  ( 2.1)

 

 ق اعًال نااًوالتطببا ( د)

يعتار قطاع الاةاغ والتكييد من أفضل الاطاعات الاادرة علاى تالفير أفضال 

بأقل قدر من تكاليد اإلعداد والتدري   وخل  أفضل فر  التكديل الممكةة  و

وتتطلا  الة ضاة العمرانياة .  مصادر الدخل للعا لين كليا أو جعئياى عن العمال

تةميااة سااريعة للااادرة الل ةيااة علااى األعمااار والتااي يعااد قطاااع الاةاااغ والتكااييد 

فاي ف. بمعةا  اللاسع وفروع الصةاعة والةال والخدمات المرتاطة به محلرا ل اا

قطاع الاةااغ والتكاييد يساتطيع الةكاا  الخاا  المحلاي واألجةااي أن يعمال فياه 

بيسر وكفاغة   ويمكن من خالف إصالب واقع عمل  اذا الاطااع اساتيعاا العادد 

الحكلماة علااى تطاالير  أقاادملاألكاار ماان العااا لين عان العماال وذلااك فاي  اااف 

المرتاطاااة باااه إمكاناااات  اااذا الاطااااع   والة ااالض بمساااتلع الاااادرات الل ةياااة 

بتكابكات ا الاطاعية األمامية والخلفية   وذلك بالدعم الحكلمي لتأسي   ركات 

متخصصااة فااي مختلااد فااروع قطاااع الاةاااغ والتكااييد الكاياارة والاااادرة علااى 

 باألساعارساجل  اذا الاطااع . تلايد ا دث التاةيات وأسالي  اإلدارة والتةظايم
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  1121ماارنااة بعاااام  1122عاااام %( 3.4)الثابتااة نسااااة نماال ساااةل  بلداال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             باألساااااااااااااااااااااااااااعار وارتفعااااااااااااااااااااااااااال الايماااااااااااااااااااااااااااة المضاااااااااااااااااااااااااااافة

ملياار ديةااار ( 1.3)و ( 1.6)إلاى  1113ملياار ديةااار عاام ( 2.6) مان  الثابتاة

علاى التالالي  وساجل  ااذا الاطااع معادف نمال سااةل   1122و 1121لألعالام 

  كما ارتفعال نسااة مساا مة  اذا 1122-1113للمدة %( 25.1)مرك  قدر  

إلاااى  1113فاااي عاااام %( 3.3)الاطااااع فاااي الةااااتج المحلاااي اإلجماااالي مااان  

.  1122فااي عااام %( 5.3)ولكة ااا انخفضاال إلااى  1121فااي عاا ام %( 5.3)

 (.5و3)كما يتضح ذلك في الجدوف 

 

 ًال  اعاتًالتوزيابة (7)

ًق اعًالن قًوالمواصالتًوالخ ن (ًأ)

( 2.6)الثابتااة ل ااذا الاطاااع إلااى  باألسااعارإلجمااالي ارتفااع الةاااتج المحلااي ا

مليااار ديةااار لألعاالام ( 2.3)و ( 2.1)  بعااد أن كااان 1122مليااار ديةااار عااام 

للمدة %( 3.3)على التلالي   وبمعدف نمل سةل  مرك  قدر   1121و 1113

ماارنااة  1122لعااام %(    6.3)  وبةساااة تدياار سااةل  قاادر ا 1113-1122

  وبلداال نساااة مسااا مة قطاااع الةااال والملاصااالت فااي (3)جاادوف  1121بعااام

بعاااد أن كاناااال  1122و1121لألعااالام %( 1.5)الةااااتج المحلاااي اإلجماااالي 

  د  ذا الاطاع نملا بطيئا  ومان المرمال أن ترتفاع . 1113في عام %( 1.3)

نساة مسا مته  ذ  بعد أن تم إبرام العدياد مان العاالد لتطالير مفاصاله  إذ وقاع 

كة اليكسااتروم عااادا لتةفيااذ مكااروع الاطااار المعلاا   كمااا اتفاا  العااراه مااع  اار

العراه مع تركيا على تأسي   ركة سككية مكتركة بية ما  كما أعلةال وزارة 

الةال االتحادياة إن اا اتفاال ماع فرنساا علاى تطالير مطاارات الااالد وتج يع اا 

. اآلجالبمعدات  ديثة    وتطلير الخطل  السككية في الاالد وف  نظاام الادفع ب

وأعلةل وزارة الةال أن الحكلمة األردنياة وافاال رساميا علاى ماد خاط ساككي 

مليالن يالرو  53من ميةاغ العااة إلى الحدود العراقياة  وكاذلك عان تخصايص 

كماا سيكا د قطااع االتصااالت .  1121لاةاغ ميةاغ الفاو كمر لة أولية في عام 

وقعال  أنالسااباة  بعاد معدالت نمل اكاار ماارناة بمعادالت نمال  فاي الساةلات 
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السااعلدية لااربط  STCوزارة االتصاااالت عاادد ماان العااالد مااع كاال ماان  ااركة 

كماا وقعال  يئاة اإلعاالم . العراه عار مةظلماة الكياال الضالئي بادوف الجالار

أج اعة الكترونياة (  4)واالتصاالت عادا مع  ركة ايسكلم السليدية الساتيراد 

 زارة  االتصااالت إدخااف مةظلماةكماا قاررت و.  لفحص خدماة ال ااتد الةاااف

ألد خط طلئي بالتةساي  ماع  اركات عالمياة   كماا  511اتصاالت تستلع  

أعلةاال الاالزارة عاان االنت اااغ ماان مكااروع بلابااات الةفاالذ االلكترونيااة بكلفااة 

 .مليلن دوالر( 26)وصلل إلى 

 

 ق اعًتاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمًوماًشابه ( ا)

( 5.1)لي ل اذا الاطااع ارتفاعاا ملحلااا فااد بلا  سجل الةاتج المحلاي اإلجماا  

ملياااار ديةاااار لألعااالام ( 3.4)و ( 1.3)بعاااد أن كاااان  1122ملياااار ديةاااار عاااام 

%( 23.4)على التلالي  كما بل  معدف الةمل السةل  المرك   1121و  1113

ماارنة  1122عام %( 21.3)  وبةساة تدير سةل  قدر ا 1122-1113للمدة 

   وارتفعاال نساااة مسااا مة  ااذا (3)تضااح ذلااك ماان الجاادوف   كمااا ي1121بعااام 

بعااد أن كاناال  1122عااام %( 6.6)الاطاااع فااي الةاااتج المحلااي اإلجمااالي إلااى 

وتعالد (. 5)على التلالي جدوف  1121و  1113لألعلام%( 6.3)و %( 3.2)

مصااادر الةماال فااي  ااذا الاطاااع إلااى ارتفاااع  جاام التاااادف التجااار  بااين العااراه 

بعااد تلقيااع (  إيااران والكلياال واألردن وساالريا وتركيااا)ورة مثاال والاادوف المجااا

 . عدد من االتفاقيات في  ذا المجاف

 

 ق اعًال نوكًوالتأمبل  (ج)

مليار ديةار في عاام ( 2.136)الثابتة إلى  باألسعارارتفع ناتج  ذا الاطاع        

و 1113ملياااار ديةاااار لألعااالام ( 1.421)و ( 1.423)بعاااد أن كاااان  1122

للم  اا دة %( 6.1)علااى التاالالي  ونمااا بمعاادف نماال سااةل  مركاا  بلاا   1121

ماارنااة بع   اا ام  1122لعااام %( 13.5)  وبةساااة تدياار سااةل  1113-1122

  وارتفعاال نساااة مسااا مة  ااذا الاطاااع فااي الةاااتج المحلااي (3)  جاادوف 1121

.  1121فاي عاام  %( 2.5)بعاد أن كانال  1122عاام %( 2.6)اإلجمالي إلى 
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( الالرصااة)ماان خاالف  1122 د الاطااع المصاارفي تطالرا خااالف عاام وقاد  اا

العراقية  ألن السياسة الةادية فاي العاراه جيادة وتعمال بكاكل صاحيح مماا أدع 

ولتعمياا   ااذا االتجااا  وقااع الاةااك . إلااى تطاالر العماال المصاارفي فااي العااراه

 .ليالمركع  على العديد من االتفاقيات مع  ركات عالمية لتطلير الاطاع الما

ًً

ال  اعاتًالخامبةً (3)
(2)

ً

  ق اعًلاماتًالتنمبةًالجتماعبة (أ)

إلى ارتفاع ناتج قطاع خدمات التةمية االجتماعياة ( 3)تكير بيانات الجدوف 

ملياار ( 21.2)و ( 4.3)  بعاد أن كاان 1122مليار ديةار في عاام ( 21.5)إلى 

  قادر  علاى التالالي  وبمعادف نمال ساةل  مركا 1121و 1113ديةار لألعلام 

 1122لعام %( 3.5)  وبةساة تدير سةل  قدر  1122-1113للمدة %( 6.5)

  ويحتل ناتج  ذا الاطاع المرتاة الثانية من  يا األ مية بعد 1121ماارنة بعام 

قطاع الةفط الخام  فاد انخفضل نساة مسا متة في الةااتج المحلاي اإلجماالي إلاى  

 1121و  1113لألعااالام %( 23.5)  بعاااد أن كانااال 1122عاااام %( 23.1)

 .على التلالي

 

 ًًًق اعًالخاماتًالطخصبة  (ا) 

  بعاد أن كاان 1122مليار ديةاار فاي عاام ( 1.643)سجل ناتج  ذا الاطاع 

علااى التاالالي    1121و  1113مليااار ديةااار لألعاالام( 1.663)و ( 1.341)

  وبلدال نسااة مساا مة 1121ماارنة بعام  1122لعام %( 3.1)وبةساة تدير 

بعاااد أن كانااال  1121و 1122لألعااالام    %( 2.2) اااذا الاطااااع فاااي الةااااتج 

 . 1113لعام %( 2.1))

 

                                                           

والخادمات ( كالصاحة والتعلايم واألمان والادفاع المادني)خادمات التةمياة االجتماعياة : الاطاعات الخدمية كل من الفارات التالية  تضم - 2

وكاذلك   (  إلى مجملعاة أفاراد كماا فاي خادمات التةمياة االجتماعياةكل نكا  ي د  إلى تاديم خدمته لفرد وا د ولي  )  الكخصية و ي 

 .تتضمن الخدمات االجتماعية قطاع ملكية دور السكن
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 السنوات

االهمية النسبية للناتج المحلي االجمالي حسب التوزيع الهيكلي لالنشطة )باالسعار الثابتة(

القطاعات السلعية

القطاعات التوزيعية

القطاعات الخدمية

(3)شكقً  

ًًق اعًملكبةًدو ًاللكل (ًث)

مليااار ديةااار لعااام ( 3.3)ارتفااع الةاااتج المحلااي اإلجمااالي ل ااذا الاطاااع إلااى 

علاى  1121و1113مليار ديةار لألعالام ( 3.2)و ( 6.3)بعد أن كان  1122

للماادة %( 1.5)الاطاااع بمعاادف نماال سااةل  مركاا  قاادر  ونمااا  ااذا .  التاالالي

ماارناة بعاام  1122لعاام %( 1.4)  وبةساة تدير سةل  بلدال 1113-1122

  وانخفضل  نساة مسا مة  ذا الاطاع في الةاتج المحلاي اإلجماالي إلاى 1121

لألعاالام %( 21.1)و %( 23.3)  بعااد أن كاناال 1122فااي عااام %( 22.6)

 .يعلى التلال 1121و  1113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً
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ًًتوزيعًالناتجًالمحليًاإلجماليًجل ًالملكبةًباألعساا ًالاا يةً-: اباا

 

ًالناتجًالمحليًاإلجماليًييًال  اعًالاام(1ًً) 

أن أ  زيااادة فااي قيمااة الةاااتج المحلااي للااةفط الخااام كاناال دائمااا وراغ ًتاااين فيمااا تااادمً

و اي المصادر الل ياد لتمليال ( إلجمااليالةاتج المحلاي ا)العيادات في الةمل االقتصاد  

الااارامج االسااتثمارية السااةلية  باإلطااافة إلااى أن ااا مصاادر العمااالت األجةايااة الالزمااة 

لتمليل االستيرادات الضخمة  وعلى صعيد االقتصاد السياسي  فان لعالقة الاطاع العاام 

ع العاام فاي الةااتج  بعيادة اإليرادات الةفطية داللة م مة    إذ ازدادت نساة مسا مة الاطا

و %( 65.2)بعااااد أن كاناااال  1122فااااي عااااام %( 31.4)المحلااااي اإلجمااااالي إلااااى 

  كماا ساجل معادف الةمال (4)على التالالي جادوف  1121و  1113لألعلام %( 63.5)

للماادة %( 24.2)السااةل  المركاا  إلجمااالي الاطاااع العااام  ساا  األنكااطة االقتصااادية 

ام  أماا فاي  الاة اساتاعاد الاةفط الخاام فااد بلا  عةد ا تسابه مع الةفط الخا 1113-1122

لاةف  المادة أعاال   %( 23.3)معدف الةمل السةل  المرك  إلجمالي ناتج الاطااع العاام 

 (. 3)كما ملطح في الجدوف 

   اال انخفاااض نساااة 1121وماان اآلرااار الساالاية التااي جاب اال الاطاااع العااام عااام 

 يا بل  1121اإلجمالي للاطاع العام عام مسا مة قطاع الةفط الخام في  الةاتج المحلي 

  وذلاك نتيجاة للتاأريرات السالاية لألزماة 1113عام %( 36.1)بعد أن كان %( 65.5)

الماليااة واالقتصااادية العالميااة والتااي أراارت باادور ا علااى انخفاااض أسااعار الااةفط عااام 

ويعالد ساا  (. 21)جدوف  1122عام %( 36.4)  ولكة ا عادت وارتفعل إلى 1121

كمااا يال اات ارتفاااع الايمااة . الااةفط عالميااا    أسااعارإلااى التااأريرات االيجابيااة لتعااديل  ذلااك

المضاااافة اإلجمالياااة للاطااااع العاااام ماااع الاااةفط الخاااام  سااا  األنكاااطة االقتصاااادية إلاااى 

( 215131.5)و ( 33513.6)بعاد أن كانال   1122مليار ديةاار عاام( 231332.4)

ويعلد  اذا االرتفااع فاي (. 3)لتلالي جدوف على ا 1121و  1113مليار ديةار لألعلام 

الايمة المضافة للاطاع العام إلى ارتفاع سعر بيع برميل الةفط الخام عالميا كماا بيةاا ذلاك 

وسجلل نس  مسا مة الاطاعات فاي تكالين الةااتج المحلاي اإلجماالي للاطااع العاام . آنفا

تحتل أعلاى  اعاتًالللابةال    يا نجد أن(. 21)مع الةفط الخام كما ماين في الجدوف 

نساة مسا مة من باية الاطاعات التلزيعية والخدمية وذلك بسا   يمةة  مساا مة قطااع 
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الةفط الخام والذ  تعلد ملكيته للدولة بالكامل   األمر الذ  أدع إلاى إباااغ  ركاة الساله 

 واغلاا  المر اارات االقتصااادية ر يةااة السياسااة الحكلميااة فااي اإلنتاااج واإلنفاااه ووطااع

الااةفط دوليااا ممااا يضااعد دور أو مسااا مة الاطاااع الخااا  واليااة السااله فااي إنعااا  

ولكة اا انخفضال إلاى %( 34.3) 1113 يا بلدل نساة مسا مت ا في عاام .االقتصاد 

  ويلياه (21)جادوف  1122فاي عاام %( 41.2) إلاىوارتفعل  1121عام %( 35.5)

ج الاطاااع العااام  مااع الااةفط  يااا  بلداال نساااة مسااا مته فااي إجمااالي نااات ق يياعًالخييامات

ولكة ااا انخفضاال إلااى  1121عااام %( 12.3)ارتفعاال إلااى   1113عااام %( 23.5)

في إجمالي الاطاع العام  ال  اعاتًالتوزيابة إما نساة مسا مة.  1122عام %( 26.5)

%( 3.3)و %( 5.2)إلااى  1113فااي عااام %( 3.6) مااع الااةفط فاااد انخفضاال م     اا ن 

 .لى التلالي ع 1122و 1121لألعلام  

عةد استاعاد مسا مة الاطاع الةفطي عن ًأماًييًماًيخصًال  اعًًالاامًغبرًالنر ي                

الةاتج المحلي اإلجمالي للاطاع العام  س  الاطاعات االقتصادية كما ملطح في جادوف 

ة يال ت أن نساة مسا مة الاطاع العام فاي الةااتج المحلاي اإلجماالي  سا  األنكاط(  4)

عاااام %( 36.3)إلاااى  1113عاااام %( 35.3) االقتصاااادية بااادون الاااةفط ارتفعااال مااان 

وبلدال الايماة المضاافة للاطااع . 1122عام %( 36.1)  رم انخفضل نسايا إلى 1121

و ( 32313.5)ارتفعال إلاى  1113ملياار ديةاار عاام ( 24343.3)العام غير الةفطاي 

وعلاى ( . 5)التالالي   جادوف  على 1122و  1121مليار ديةار لألعلام ( 35453.5)

تظ ر الايانات اإل صائية ارتفاع نسا  مساا مت ا فاي الةااتج  ال  اعاتًالللابةًمستلع

المحلي اإلجمالي للاطاع العام  س  األنكطة االقتصادية بدون الاةفط وكماا ملطاح فاي 

رم  1121عام %( 25.4)إلى  1113عام %( 5.5) يا ارتفعل من (  21) دوف    ج

إلاى  ال  اعياتًالتوزيابيةًأماا بالةسااة  لمساا مة. 1122عاام %( 25.1)إلى انخفضل 

إجمالي الاطااع العاام  سا  األنكاطة االقتصاادية بادون الاةفط الخاام فااد انخفضال  مان 

  1122و  1121لألعااالام %( 23.1)و %( 23.4)إلاااى  1113فاااي عاااام %( 13.4)

ً. على التلالي

 مة الاطاعاات الخدمياة فاي إجماالي بلدل نساة مسا األنط ةًالخامبةًوفي مجاف

و %(  32.3)وارتفعال إلاى  1113فاي عاام %( 66.5)الاطاع العام بدون الاةفط الخاام 

علاى التاالالي   والساا  يعالد فااي ذلاك إلاى طاادط  1122و  1121لألعالام %( 31.3)
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اإلنفاااه الحكاالمي فااي مجاااف خاادمات التةميااة االجتماعيااة إذ أن ملكيااة نكااا  ملكيااة دور 

ملكية نكا  الخدمات الكخصية تعلدان إلى الاطاع الخا  أساسا وياتصر نكا  السكن و

الاطاع العام علاى نكاا  خادمات التةمياة االجتماعياة فعةادما يرتفاع اإلنفااه علاى األخيارة 

 . ترتفع الايمة المضافة المتحااة في  ذا الةكا 

 

 الناتجًالمحليًاإلجماليًييًال  اعًالخاص(7ًً)

حااديات االقتصااادية التااي تلاجااه العااراه وتااررر فااي فعاليااة اإل ااار المااالي ماان اباارز الت     

تاسايط )للدولة تتمثل في تالفير الكارو  الضارورية للة الض بالاطااع الخاا  مان خاالف 

الحكلمياة وتفعيال قاانلن االساتثمار ومحارباة الفسااد وتااديم الااروض  اإلداريةاإلجراغات 

 (. الميسرة

في ناتج كل من ملكية دور السكن   والخادمات %( 211)ساة سا م  الاطاع الخا  بة     

و  1113فاااي قطااااع العراعاااة والداباااات لألعااالام %( 55.5)الكخصاااية  وساااا م بةسااااة 

كما ازدادت نساة مسا مة الاطاع الخا  فاي (. 4)كما ملطح في جدوف  1122  1121

ولكة اا  1121عاام  %( 35.6)إلاى  1113عاام %( 31.5)الةاتج المحلاي اإلجماالي مان 

 (.4)  جدوف 1122عام %( 15.1)انخفضل إلى 

فاي إجماالي نااتج الاطااع الخاا  كانال اكاار مان  األنطي ةًالليلابةإن نساة مسا مة       

و  1113نساااة مسااا مة األنكااطة فااي الاطاعااات التلزيعيااة والاطاعااات الخدميااة لألعاالام 

  1121فاي  عاام %( 33.1)وارتفعال إلاى  1113عاام %( 35.1)   فاد بلدال   1121

 1122وسجلل نساة مسا مة الاطاعات السلعية في إجمالي ناتج الاطااع الخاا  فاي عاام 

نساااة مسااا مة اقاال ماان نساااة مسااا مة الاطاعااات التلزيعيااة وأعلااى ماان نساااة مسااا مة 

كماااا تكاااير معطياااات األداغ (. 21)  جااادوف %(35.4)الاطاعاااات الخدمياااة   ياااا بلدااال 

الاطاااع الخااا  ماان إجمااالي الةاااتج المحلااي ال تااعاف فااي االقتصاااد  إلااى أن  صااة ناااتج 

وان نسااة مساا مة . مستليات ا الدنيا  تى في قطاع خدمات التةمية االجتماعياة والكخصاية

ناتج قطاع الصةاعة التحليلية للاطاع الخا  في إجمالي ناتج قطاع الصةاعة التحليلية قاد 

 1121لألعااالام %( 35.3)وانخفضااال  اااذ  الةسااااة إلاااى  1113عاااام %( 33.3)بلدااال 

ولم تةجح الدولة فاي تحايا  الحاد األدناى مان متطلااات (.  4)على التلالي  جدوف  1122و

لذا استمر إنتاج الاةفط الخاام فاي  يمةتاه علاى الحصاة األكاار . التةليع االقتصاد  المطللا
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السالع من الةاتج المحلي اإلجمالي  وكذلك ارتفاع تكاليد اإلنتاج وإغاراه الساله المحلاي ب

وعلياه فاان . المستلردة المةافسة مما كان له األرر الكاير واللاطح على أداغ األنكاطة كافاة

دور الدولة سيكلن  اسما في تحديد قدرة الاطااع الخاا  فاي العاراه علاى ممارساة دور  

بكفاااغة وفاعليااة ب ااد  التصااد  لجميااع مظااا ر الخلاال والاصاالر الاائمااة  اليااا فااي األداغ  

 . االقتصاد 

نساة مسا مة اقل من نساة مسا مة الاطاعاات السالعية فاي  ال  اعاتًالتوزيابة لاد سجلل

%( 33.1)وارتفعال إلاى  1113عام %( 33.1)أجمالي ناتج الاطاع الخا   يا بلدل 

فاد ارتفعل نساة مسا مة الاطاعات التلزيعية في إجماالي  1122  أما في عام 1121عام 

و ي أعلاى مان نسااة مساا مة الاطاعاات السالعية فاي ( %33.1)ناتج الاطاع الخا  إلى 

أما بالةسااة إلاى مساا مة األنكاطة الخدمياة للاطااع الخاا  فاي (. 21)  جدوف 1122عام 

و %( 15.3)إلاى  1113عاام %( 31.4)إجمالي ناتج الاطاع الخاا  فااد انخفضال مان 

1122و  1121لألعاالام %( 15.5)
(2)

تج الاطاااع علااى التاالالي   كمااا بلاا  معاادف نماال نااا 

 (.  3)  جدوف 1122-1113للم   دة %( 23.3)الخا  اإلجمالي 

 

 ال  اعًالنر يً-:لاملا

يعتمد االقتصاد العراقي بككل  اه مطل  على الةفط كمصادر للادخل الاالمي ويكاكل ًًًًًً

الةاااتج  ماان%( 53) باألسااعار الجاريااة ماان الةاااتج المحلااي اإلجمااالي%( 35)الااةفط نحاال 

مان  أكثارالحكلماة   كماا ويللاد  إيارادات مان%( 51)ار الثابتة وأكثر ماناإلجمالي باألسع

( 223)ويال   جم ا تياا ي الاةفط العراقاي المركاد نحال . من عائدات الصادرات%( 55)

ماان نفااط العااراه مااا تااعاف غياار مركاادة  ولااذلك يااادر  ااذا %( 41)ونساااة . مليااار برمياال

ل   ويال  ا تيا ي الةفط العراقي  لالي مليار برمي( 361)أال تيا يي غير المركد بحدود 

من إجمالي اال تياا ي العاالمي  ويلجاد فاي العاراه أكاار ا تياا ي نفطاي فاي %( 21.3)

العااالم بعااد المملكااة العربيااة السااعلدية وكةاادا  ويالاا  اال تيااا ي الةفطااي العراقااي أربعااة 

 . إطعا  اال تيا ي الةفطي األمريكي

                                                           

قساام السياسااات  –  مااادرة ماان قااال دائاارة السياسااات االقتصااادية 1122بيانااات الاطاااع الخااا  والاطاااع العااام لسااةة  -:مال ظااة - 2

 .  االقتصادية
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يع  الله في اليابسة وقريا  مان الساطح  لاذلك فتكااليد ويمتاز الةفط العراقي بلجلد جم 

( 41)مكتكد من أصال ( 63) ال مةتج و ( 23)إنتاجه تعد األقل في العالم  وفي العراه 

وان تعدد مةافذ التصدير في العراه يلفر مرونة كايرة للتصدير عار  اكة الخطل  .   اال

أ مية للةفط العراقاي المصادر مان  واألنابي  من الجةلا إلى الكماف وبالعك  و ذا يعطي

 . يا إمكانية تديير اتجا  الةال والتصدير  س   اجة السله

 ضي الاطاع الةفطي العراقي با تماام الحكلماة االتحادياة  مماا جعلاه يتطالر مان خاالف  

االساااتثمارات وجااالالت التاااراخيص األربعاااة ودخااالف  اااركات عالمياااة رصااايةة فاااي  اااذا 

عااالدا مااع  ااركات عالميااة  1122و 1121قااع فااي عااامي المضاامار  وكااان العااراه قااد و

لتطلير  الله الةفطية طامن جاللتي التاراخيص األولاى والثانياة  لرفاع سااد اإلنتااج إلاى 

مليالن برميال ( 21)مليلن برميل يلمياا فاي غضالن الساةلات السال الماالاة  والاى ( 22)

 ةي  وتركاعت غالاياة يلميا بعد إطافة الكمياات المةتجاة مان الحاالف األخارع بالج اد الال

تلك العالد على تطلير  الف نفطية كايرة تاع جةلا العاراه  كماا تام اإلعاالن عان جللاة 

التراخيص الثالثاة لتطالير رالراة  االف غازياة  اي عكااز فاي الرمااد   والمةصالرية فاي 

ديالى  والسياة في الاصرة 
(2)

 . 

  (22)مااين فاي جادوف  وتكير بيانات وزارة الةفط بخصل  مر رات قطاع الةفط كماا 

بعااد أن كااان  1122ملياالن برمياال عااام ( 564.1)إلااى أن إنتاااج الااةفط الخااام ارتفااع إلااى 

على التلالي  وبمعدف نمال  1121و  1113مليلن برميل لألعلام ( 461.1)و ( 353.1)

لعااام %( 21.3)  وبةساااة تدياار سااةل  1122-1113للماادة %( 6.4)سااةل  مركاا  بلاا  

  فاي / مليالن ا ( 1.3)كما بلا  معادف اإلنتااج للاةفط الخاام .  1121ماارنة بعام  1122

و  1113يالم لألعالام / مليالن ا ( 1.5)و ( 1.1)بعد أن كان معدف اإلنتااج  1122عام 

ملياالن ( 351.3)أمااا كميااة الااةفط الخااام المصاادر فاااد ارتفعاال إلااى . علااى التاالالي 1121

و  1113مليلن برميل لألعلام  (651.1)و ( 355.6)بعد أن كان  1122برميل في عام 

  وبمعدف 1121ماارنة بعام  1122لعام %( 25.33)على التلالي   وبةساة تدير  1121

أما قيمة الةفط المصدر فاد ارتفعل إلى .  1122-1113للمدة %( 3.1)نمل سةل  مرك  

                                                           

 اال نفطيا وغازيا تتلزع علاى محافظاات األنااار   ( 21)ن جللة التراخيص الرابعة  و ي ت د  الستككا  تم اإلعالن أخيرا ع  - 2

 .  ونيةلع والةجد وديالى وواسط والديلانية
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مليلن ( 31116.3)و ( 51123.3)بعد أن كانل  1122مليلن دوالر عام ( 41543.6)

على التلالي  وارتفعل كمية المةتجات الةفطية المساتلردة  1121و  1113لألعلام دوالر 

مليالن ( 2553.2)و ( 2336.1)بعد أن كانال  1122مليلن دوالر عام ( 3523.5)إلى 

لعاام %( 33.32)على التلالي  وبةساة تديار ساةل  بلدال  1121و1113دوالر لألعلام 

. 1122-1113للمدة %( 23.3)مرك       وبمعدف نمل سةل 1121ماارنة بعام  1122

بعاد  1122مليالن برميال عاام ( 116.1)الةفط الخام المج ع للمصافي فاد ارتفاع إلاى   أما

علاااى التااالالي   1121و  1113مليااالن برميااال لألعااالام ( 252.1)و ( 212.1)أن كاااان 

  وبمعاادف نماال سااةل  مركاا  1121ماارنااة بعااام  1122لعااام %( 3.43)وبةساااة تدياار 

( 13.1)وسااجلل كميااة الااةفط الخااام المج ااع للك رباااغ . 1122-1113للماادة %( 25.1)

   (2) 1113مليالن برميال عاام ( 24.1)بعد أن كانل  1122و  1121مليلن برميل عام 

ملياالن قاادم مكعاا  ( 335363.1( )1( )ماماا )كمااا بلداال كميااة الداااز المصااا   المةااتج 

مليلن قدم مكعا  قياساي ( 311665.1)و ( 532331.1)بعد أن كان  1122قياسي عام 

ماارنة بعام  1122لعام %( 21.32)على التلالي  وبةساة تدير  1121و  1113لألعلام 

وسااجلل قيمااة الداااز . 1122-1113للماادة %( 3.5)  وبمعاادف نماال سااةل  مركاا  1121

و ( 6535.1)بعاااااد أن كاناااااال  1122مليااااالن ديةااااااار عاااااام ( 35413.1)المصاااااا   

 .1121و  1113لى التلالي لألعلام مليلن ديةار ع( 31533.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .    الدائرة االقتصادية والمالية/ وزارة الةفط  - 2

 .ساو  مليلن قدم مكع  قياسي ل و دة قياسية لكمية الداز المصا   وت -:مام / كمية الداز المصا    - 1
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 (1)جدول رقم 

 (مليار دينار)الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الجارية 

 *2111,  2111,  2117للسنوات 

 تقديرات أولية فصلية** , تقديرات أولية *

  م 

 التصنبفً

 الاولي

 **7011 *7010 7002 األنط ةًالقتصادية

 

ماا ًالنموً

  اللنوق

 )%(المرر ً

 للماة

7002-

7011 

 نل ةًالتغبرً

 %()اللنوقً

 لللنوات

7010-

7011 

 3.3 21.3 4414.6 4366.1 3555.1 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 33.5 24.3 226245.5 33365.5 35135.3 التاايلًوالم الع 7

 34.5 24.3 223544.5 31513.1 35124.2 النرطًالخام 7-1

 5.4 14.5 656.3 665.5 136.1 النواعًاأللرىًملًالتاايل 7-7

 3.3 11.5 3435.5 3634.3 2423.5 تحويلبةالصناعةًال 3

 4.3 14.3 1632.6 1561.3 531.4 الكهربااًوالماا 4

 24.3 11.4 21546.1 4431.4 5514.3 ال نااًوالتطببا 5

 21.2 4.5 21313.6 5336.6 3333.2 الن قًوالمواصالتًوالخ ن 6

2 
تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمًوماً

 شابه
6533.3 21231.1 23552.6 24.5 25.3 

 26.3 23.6 24133.3 23323.4 21465.6 الما ًوالتأمبلًولاماتًالا ا ات 1

 33.3 23.5 1335.3 1132.1 2351.1 ال نوكًوالتأمبل 1-1

 23.6 23.1 23156.5 23566.6 5311.3 ملكبةًدو ًاللكل1-7ً

 21.3 24.1 13441.4 13136.3 25311.5 لاماتًالتنمبةًالجتماعبةًوالطخصبة 8

 21.2 25.1 15651.4 11344.2 21153.5 لاماتًالتنمبةًالجتماعبة 8-1

 21.1 21.4 3151.1 1444.6 1115.3 الخاماتًالطخصبة 8-7

 33.3 23.3 121135.5 235133.6 222562.1 الماموعًجل ًاألنط ة 7-1

 15.2 26.5 553.1 331.2 313.5  عساًالخامةًالمحتل :ًقصانا

اليالناتجًالمحليًاإلجم  222533.4 234312.3 122315.5 23.3 33.3 

 21.2 26.3 56366.3 46354.6 31553.2 الناتجًالمحليًاإلجماليًباونًالنرطًالخام
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 (2)جدول رقم 

 االقتصادية األنشطةحسب ( الجارية باألسعار) اإلجماليالتوزيع النسبي للناتج المحلي 

 * 2111,  2111,  2117للسنوات 

% 

  م 

 التصنبف

 الاولي

 **7011 *7010 7002ًاألنط ةًالقتصادية

 5.1 3.3 5.5 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 35.3 56.1 31.5 التاايلًوالم الع 7

 35.5 53.4 31.3 النرطًالخام 7-1

 1.3 1.5 1.1 األلرىًملًالتاايلًاألنواع 7-7

 2.4 1.3 2.6 الصناعةًالتحويلبة 3

 2.3 2.3 1.5 الكهربااًوالماا 4

 5.5 3.3 5.5 ال نااًوالتطببا 5

 5.5 3.5 6.3 الن قًوالمواصالتًوالخ ن 6

2 
تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمً

 وماًشابه
6.1 3.6 6.6 

1 
الما ًوالتأمبلًولاماتً

 الا ا ات
5.3 5.3 4.3 

 2.3 2.3 2.5 لال نوكًوالتأمب 1-1

 3.1 4.3 4.3 ملكبةًدو ًاللكل 1-7

8 
لاماتًالتنمبةًالجتماعبةً

 والطخصبة
21.4 23.5 23.2 

 22.6 25.2 22.1 لاماتًالتنمبةًالجتماعبة 8-1

 2.3 2.4 2.4 الخاماتًالطخصبة 8-7

 211.1 211.1 211.1 الماموعًجل ًاألنط ة

     عساًالخامةًالمحتل :ًناقصا

محليًاإلجماليالناتجًال     

باونًالنرطًالخامًاإلجماليالناتجًالمحليً     

 تقديرات أولية فصلية** ,  تقديرات أولية*
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ً

ً(3)جاو ً

 (ملبا ًدينا (ً)100=1811)الألابتةًًباألعساا القتصاديةًًاألنط ةجل ًًاإلجماليالناتجًالمحليً

 7002ً،7010ً،7011لللنواتً

  م 

 التصنبف

 الاولي

 7011** 7010* 7002 تصاديةالقًاألنط ة

ماا ًالنموً

 اللنوق

 )%(المرر ً

 للماة

7002-7011 

 نل ةًالتغبر

 )%(اللنوقً

 لللنوات

7010-7011 
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  تقديرات أولية فصلية** , تقديرات أولية*     

 

 

 )ً%(7002ً،7010ً،7011ًلللنواتً

 1.2 2.6 5.4 5.3 5.3 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 21.5 6.5 13.3 15.3 11.5 التاايلًوالم الع 7

 21.5 6.4 13.2 15.2 11.4 النرطًالخام 7-1

 2.4 23.2 1.265 1.266 1.15 األلرىًملًالتاايلًاألنواع 7-7

 1.5 22.5 2.313 2.643 2.2 الصناعةًالتحويلبة 3

 21.1 26.5 2.2 2.1 1.6 الكهربااًوالماا 4

 3.4 25.1 1.3 1.6 2.6 ال نااًوالتطببا 5

 6.3 3.3 2.6 23 2.1 الن قًوالمواصالتًوالخ ن 6

2 
تاا ةًالاملةًوالمرردً

 بهوالرنادمًوماًشا
1.3 3.4 5.1 23.4 21.3 

1 
الما ًوالتأمبلًولاماتً

 الا ا ات
3.3 3.5 4.3 3.3 3.6 

 13.5 6.1 2.136 1.421 1.423 ال نوكًوالتأمبل 1-1

 1.4 1.5 3.3 3.2 6.3 ملكبةًدو ًاللكل 1-7

8 
لاماتًالتنمبةًالجتماعبةً

 والطخصبة
5.2 21.4 22.6 6.3 3.5 

 3.5 6.5 21.5 21.2 4.3 لاماتًالتنمبةًالجتماعبة 8-1

 3.1 5.1 1.643 1.663 1.341 الخاماتًالطخصبة 8-7

 4.4 6.3 63.1 34.2 54.4 الماموعًجل ًاألنط ة

 33.3 3.3 1.5 1.3 1.3  عساًالخامةًالمحتل :ًناقصا

 4.4 6.3 61.5 33.4 54.3 الناتجًالمحليًاإلجمالي

باونًالنرطًًاإلجماليالناتجًالمحليً

 الخام
14.1 35.2 36.2 6.6 3.4 

 

 

ً(4)جاو ً

 القتصاديةًاألنط ةجل ً(100ً=1811ً)ًالألابتةًًباألعساا ًاإلجماليالتوزيعًالنل يًللناتجًالمحليًً
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  م 

 التصنبف

 الاولي

 7011** 7010* 7002 القتصاديةًاألنط ة

 3.6 4.2 5.1 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 53.2 52.4 51.4 التاايلًوالم الع 7

 51.5 52.3 51.6 النرطًالخام 7-1

 1.3 1.3 1.1 األلرىًملًالتاايلًاألنواع 7-7

 1.3 1.5 1.3 الصناعةًالتحويلبة 3

 2.3 2.3 2.1 الكهربااًوالماا 4

 5.3 5.3 3.3 ال نااًوالتطببا 5

 1.5 1.5 1.3 اصالتًوالخ نالن قًوالمو 6

2 
تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمً

 وماًشابه
3.2 6.3 6.6 

 23.1 23.6 23.1 الما ًوالتأمبلًولاماتًالا ا ات 1

 2.6 2.5 2.3 ال نوكًوالتأمبل 1-1

 22.6 21.1 23.3 ملكبةًدو ًاللكل 1-7

8 
لاماتًالتنمبةًالجتماعبةً

 والطخصبة
24.6 24.6 24.5 

 23.1 23.5 23.5 ماتًالتنمبةًالجتماعبةلا 8-1

 2.2 2.2 2.1 الخاماتًالطخصبة 8-7

 211.1 211.1 211.1 الماموعًجل ًاألنط ة

     عساًالخامةًالمحتل :ًناقصا

    الناتجًالمحليًاإلجمالي

باونًالنرطًالخامًاإلجماليالناتجًالمحليً     

  ديرات أولية فصليةتق** , تقديرات أولية*                       
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ً(5)جاو ً

ًالتوزيعًالهبكليًلننط ةًالقتصاديةًللناتجًالمحليًاإلجماليًً

ً(7011ًًو7010ًًو7002ًً)ًلللنواتً

 (ملبا ًدينا )ً

 باألسعار الجارية الاطاعات

معدف الةمل 

  السةل 

 )%(المرك  

 للمدة

1113-

1122 

  نساة التدير

 (%) السةل 

 للسةلات

1121-

1122 

 

 (سا ماتالم)

)%(التلزيع الةساي   

 

 الثابتة  باألسعار 

2544=211 

معدف الةمل 

  السةل 

)%(المرك    

 للمدة

1113-1122 

  نساة التدير

 (%) السةل 

 للسةلات

1121-

1122 

)%(التلزيع الةساي   

1113 1121 1122 1113 1121 1122 1113 1121 1122 1113 1121 1122 

مجملع الاطاعات 

 السلعية
31543.3 56521.5 251132.1 24.3 56.6 65.3 61.5 66.5 14.3 35.133 33.6 3.1 5.4 34.4 34.5 35.3 

مجملع الاطاعات 

 التلزيعية
23454.6 13611.1 13155.3 25.3 25.6 25.1 25.4 21.3 5.3 6.111 6.3 21.3 22.3 5.1 21.3 21.6 

مجملع الاطاعات 

 *الخدمية 
13615.5 34353.3 53235.1 26.3 22.5 12.2 15.3 11.3 23.6 23.463 24.5 5.5 3.4 31.1 31.3 15.5 

 الةاتج المحلي اإلجمالي 

 211.1 211.1 211.1 4.3 6.3 63.1 34.211 54.4 211.1 211.1 211.1 33.3 23.3 121135.5 235133.3 222562.1  س  الاطاعات
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ً(6ًً)ًجاو ً

 7011و7010ًًو7002ًًنصب ًالرردًلكقًمنهماًلللنواتًًومتوعسطًاإلجماليالالقًال وميًوالناتجًالمحليً

 اللنوات

الالقًال وميً

جا يةًًأعساا 

ً(ملبا ًدينا )

 (ملبا ًدينا )ًًاإلجماليالناتجًالمحليً
بالعساا ً(ًالفًدينا )متوعسطًنصب ًالرردً

 الاا ية

 الجماليالناتجًالمحليً الالقًال ومي باألعســـاا ًالألــــابتة باألعســاا ًالاـــا ية

7002 211211.4 222533.4 54.3 3331.5 3333.1 

7010 253115.6 234312.3 33.5 5515.3 5443.2 

  *7011  122321.1 61.5  6335.6 

 )%(المرر ًًماا ًالنموًاللنوق

 7011-7002للماةً
 23.3 6.3  25.2 

 

 .لداية كتابة التارير لإل صاغمن الج از المركع   1122لم يتم ا تساا الدخل الالمي لعام * 
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ً(2)جاو ً

ً(دينا  ملبا )ً(باألعساا ًالاا ية)7011ًًًو7010ًًو7002ًًتوزيعًالناتجًالمحليًاإلجماليًجل ًالملكبةًباألعساا ًالاا يةًلللنواتً

 م ًالتصنبفً

ًالاولي
 األنط ةًالقتصادية

7002 
7010 7011 

 اللنوقوًماا ًالنم

المرر ًلل  اعً

 )%(الاامً

 لللنوات

7002-7011 

نل ةًالنموً

 اللنوق

المرر ًلل  اعً

 )%(الخاصً

 لللنوات

 ماموع لاص عام 7002-7011
 لاصًعام

 ماموع لاص عام ماموع

 17.5 72.1 1101.6 1288.1 1.1 1366.7 1351.1 2.4 5484.7 5480.8 3.3 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 72.4 11.3 116114.8 584.1 115580.1 23568.8 566.8 23003.0 58724.3 775.2 58041.6 التاايلًوالم الع 7

  11.3 115411.4 0.0 115411.4 27805.0 0.0 27805.0 58011.1 0.0 58011.1 النرطًالخام 1-7

 72.4 35.4 686.5 584.1 107.4 664.8 566.8 81.0 756.7 775.2 30.5 النواعًاأللرىًملًالتاايل 7-7

 17.7 78.0 3128.8 1540.3 7338.6 3621.2 1460.1 7711.6 1112.8 827.5 145.4 الصناعةًالتحويلبة 3

 15.8 37.4 7621.6 451.5 7770.1 7467.2 415.5 7042.7 827.1 750.4 277.4 الكهربااًوالماا 4

 70.2 75.3 10416.7 10187.6 783.6 1137.1 1517.0 750.1 4871.5 4108.4 118.1 ال نااًوالتطببا 5

لابةال  اعاتًالل  60231.1 11241.8 27412.2 22572.0 18313.3 86810.3 170457.8 71521.3 147031.7 11.2 
16.4 

 2.2 77.8 10373.6 8748.8 1023.2 8326.6 1406.0 820.6 2333.1 6163.1 420.0 الن قًوالمواصالتًوالخ ن 6

 78.0 6.4- 13841.6 11187.7 7048.4 17127.3 10311.1 1214.7 6823.3 4300.2 7627.6 تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمًوماًشابه 2

 13.4 14.6 11025.2 15860.2 7115.0 15512.2 13852.7 1560.5 10164.6 8640.4 1774.7 الما ًوالتأمبلًولاماتًالا ا ات 1

 70.7 14.6 7228.3 664.3 7115.0 7051.1 480.6 1560.5 1547.1 312.8 1774.7 ال نوكًوالتأمبل 1-1

 12.4 4.2 72044.5 71106.4 5731.1 73600.0 18714.2 4315.3 15141.5 11411.2 4366.1   اعاتًالتوزيابةال

 13.7  15786.4 15786.4 0.0 13466.6 13466.6 0.0 8377.5 8377.5 0.0 ملكبةًدو ًاللكل 7-1

 17.1 18.0 72117.1 3747.0 74640.1 75726.2 7111.6 77311.1 14307.5 7004.5 17781.0 لاماتًالتنمبةًالجتماعبةًوالطخصبة 8

  18.0 74640.1 0.0 74640.1 77311.1 0.0 77311.1 17781.0 0.0 17782.8 لاماتًالتنمبةًالجتماعبة1-8ً

 17.1  3747.0 3747.0 0.0 7111.6 7111.6 0.0 7004.5 7004.5 0.0 الخاماتًالطخصبة7-8ً

 13.1 18.0 43128.7 11531.4 74640.1 31243.3 16355.7 77311.1 73675.0 11372.0 17781.0 ال  اعاتًالخامبة

 15.2 11.1 717754.8 61873.1 150331.1 158753.6 55073.7 104730.4 111861.7 34552.6 22403.6 الماموعًجل ًاألنط ة

 15.2 12.3 86266.5 61873.1 34143.4 16341.6 55073.7 31375.4 57843.1 34552.6 11315.5 الناتجًالمحليًاإلجماليًباونًالنرطًالخام

 .دائرة الحسابات الالمية –ارقام الج از المركع  لال صاغ * 

 .دائرة السياسات االقتصادية والمالية –مادرة من قال قسم السياسات االقتصادية واعداد الخطط  1122* 
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 (1)جاو ً

ًالاامًوالخاصًباألعساا ًالاا يةًالتوزيعًالنل يًللناتجًالمحليًاإلجماليًجل ًالملكبةًلل  اعبل

 (ً)%(7002ًً،7010ًً،7011ً)ًلللنواتًً

  م 

 التصنبف

 الاولي

ًالقتصاديةًاألنط ة

7002 
7010 7011 

 ماموع لاص عام ماموع لاص عام ماموع لاص عام

 100.0 88.8 0.1 100.0 88.8 0.1 100.0 88.8 0.1 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 100.0 0.5 88.5 100.0 0.1 88.7 100.0 0.4 88.6 التاايلًوالم الع 7

 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 النرطًالخام 7-1

 100.0 15.3 14.2 100.0 15.3 14.2 100.0 11.1 11.8 النواعًاأللرىًملًالتاايل 7-7

 100.0 38.2 60.3 100.0 38.2 60.3 100.0 53.5 46.5 الصناعةًالتحويلبة 3

 100.0 16.8 13.1 100.0 16.8 13.1 100.0 75.2 24.3 الكهربااًوالماا 4

 100.0 82.7 7.1 100.0 82.7 7.1 100.0 82.6 7.4 ال نااًوالتطببا 5

 100.0 15.7 14.1 100.0 70.0 10.0 100.0 16.7 13.1 ال  اعاتًالللابة

 100.0 18.6 10.4 100.0 18.6 10.4 100.0 83.6 6.4 الن قًوالمواصالتًوالخ ن 6

 100.0 15.3 14.2 100.0 15.3 14.2 100.0 61.2 31.3 تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمًوماًشابه 2

 100.0 11.3 11.2 100.0 18.8 10.1 100.0 11.2 11.3 الما ًوالتأمبلًولاماتًالا ا ات 1

 100.0 73.8 26.1 100.0 73.8 26.1 100.0 70.6 28.4 ال نوكًوالتأمبل 1-1

 100.0 10.6 18.4 100.0 11.2 11.3 100.0 27.4 72.6 ال  اعاتًالتوزيابة

 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 ملكبةًدو ًاللكل 1-7

 100.0 11.6 11.4 100.0 11.4 11.6 100.0 14.0 16.0 لاماتًالتنمبةًالجتماعبةًوالطخصبة 8

 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 لاماتًالتنمبةًالجتماعبة 8-1

 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 الخاماتًالطخصبة 8-7

 100.0 47.8 52.1 100.0 47.7 52.1 100.0 42.8 57.1 ال  اعاتًالخامبة

 100.0 78.7 20.1 100.0 34.6 65.4 100.0 30.8 68.1 الماموعًجل ًاألنط ة

 100.0 64.0 36.0 100.0 63.2 36.3 100.0 65.3 34.2 تجًالمحليًاإلجماليًباونًالنرطًالخامالنا
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 (8)جاو ًً

 (ملبا ًدينا (ًًًًً)الاا يةًباألعساا *ًًً)7002ً،7010ً،7011بط بهًالاامًوالخاصًمعًالنرطًوباونًالنرطًلللنواتًاإلجماليالناتجًالمحليًً

  م 

 التصنبف

 الاولي

 صاديةاإلنط ةًاألقت

7002 7010 *7011 

 ال  اعًالاام

 معًالنرط

 ال  اعًالاام

 باونًالنرط

 ال  اع

 الخاص
 الماموع

 ال  اعًالاام

 معًالنرط

 ال  اعًالاام

 باونًالنرط

 ال  اع

 الخاص
 ماموع

 ال  اعًالاام

 معًالنرط

 ال  اعًالاام

 باونًالنرط

 ال  اع

 الخاص
 ماموع

 1101.6 1288.1 1.1 1.1 1366.7 1351.1 2.4 2.4 5484.7 5480.8 3.3 3.3 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 116114.8 584.1 107.4 115580.1 23568.8 566.8 81.0 23003.0 58724.3 775.2 30.5 58041.6 التاايلًوالم الع 7

 115411.4 0.0 0.0 115411.4 27805.0 0.0 0.0 27805.0 58011.1 0.0 0.0 58011.1 النرطًالخام 7-1

 686.5 584.1 107.4 107.4 664.8 566.8 81.0 81.0 756.7 775.2 30.5 30.5 النواعًاأللرىًملًالتاايل 7-7

 3128.8 1540.3 7338.6 7338.6 3621.2 1460.1 7711.6 7711.6 1112.8 827.5 145.4 145.4 الصناعةًالتحويلبة 3

 7621.6 451.5 7770.1 7770.1 7467.2 415.5 7042.7 7042.7 827.1 750.4 277.4 277.4 الكهربااًوالماا 4

 10416.7 10187.6 783.6 783.6 1137.1 1517.0 750.1 750.1 4871.5 4108.4 118.1 118.1 ال نااًوالتطببا 5

 147031.7 71521.3 4864.5 170457.8 86810.3 18313.3 4677.0 22572.0 27412.2 11241.8 1270.2 60231.1 ال  اعاتًالللابة

 10373.6 8748.8 1023.2 1023.2 8326.6 1406.0 820.6 820.6 2333.1 6163.1 420.0 420.0 لن قًوالمواصالتًوالخ نا 6

2 
تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمً

 وماًشابه
7627.6 7627.6 4300.2 6823.3 1214.7 1214.7 10311.1 17127.3 7048.4 7048.4 11187.7 13841.6 

 11025.2 15860.2 7115.0 7115.0 15512.2 13852.7 1560.5 1560.5 10164.6 8640.4 1774.7 1774.7 اتًالا ا اتالما ًوالتأمبلًولام 1

 7228.3 664.3 7115.0 7115.0 7051.1 480.6 1560.5 1560.5 1547.1 312.8 1774.7 1774.7 ال نوكًوالتأمبل 1-1

 72044.5 71106.4 5731.1 5731.1 73600.0 18714.2 4315.3 4315.3 15141.5 11411.2 4366.1 4366.1 ال  اعاتًالتوزيابة

 15786.4 15786.4 0.0 0.0 13466.6 13466.6 0.0 0.0 8377.5 8377.5 0.0 0.0 ملكبةًدو ًاللكل 1-7

8 
لاماتًالتنمبةًالجتماعبةً

 والطخصبة
17781.0 17781.0 7004.5 14307.5 77311.1 77311.1 7111.6 75726.2 74640.1 74640.1 3747.0 72117.1 

 74640.1 0.0 74640.1 74640.1 77311.1 0.0 77311.1 77311.1 17781.0 0.0 17781.0 17781.0 لاماتًالتنمبةًالجتماعبة 8-1

 3747.0 3747.0 0.0 0.0 7111.6 7111.6 0.0 0.0 7004.5 7004.5 0.0 0.0 الخاماتًالطخصبة 8-7

 43128.7 11531.4 74640.1 74640.1 31243.3 16355.7 77311.1 77311.1 73675.0 11372.0 17781.0 17781.0 ال  اعاتًالخامبة

 717754.8 61873.1 34143.4 150331.1 158753.6 55073.7 31375.4 104730.4 111861.7 34552.6 11315.5 22403.6 الماموعًجل ًاألنط ة
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 (10)جاو ً

 (ًًًًًًًًًًًًًًًًًً)%(الاا يةًباألعساا )7002ً،7010ً،7011ً ًالملكبةًلللنواتًجلًاإلجماليالتوزيعًالنل يًللناتجًالمحليً

  م 

 التصنبف

 الاولي
 القتصاديةًاألنط ة

7002 
7010 7011 

ً

 ال  اعًالاام

 مع

 النرط

ً

 ال  اعًالاام

 باون

 النرط

 ال  اع

 الخاص

ً

 ال  اعًالاام

 مع

ًالنرط

ً

 ال  اعًالاام

 باون

 النرط

 ال  اع

 الخاص

ً

   اعًالاامال

 مع

 النرط

ً

 ال  اعًالاام

 باون

 النرط

 ال  اع

 الخاص

 14.7 0.0 0.0 15.7 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 ال  اعةًوالغاباتًوالصبا 1

 1.0 0.3 26.8 1.0 0.3 20.0 0.2 0.7 26.3 التاايلًوالم الع 7

 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 68.8 0.0 0.0 26.7 النرطًالخام 7-1

 1.0 0.3 0.1 1.0 0.3 0.1 0.2 0.7 0.0 رىًملًالتاايلالنواعًاألل 7-7

 7.5 6.2 1.6 7.2 2.1 7.1 7.1 4.6 1.1 الصناعةًالتحويلبة 3

 0.2 6.4 1.5 0.1 6.5 7.0 0.2 3.8 0.8 الكهربااًوالماا 4

 16.5 0.1 0.7 15.6 0.1 0.7 13.8 0.6 0.7 ال نااًوالتطببا 5

 34.1 14.7 10.1 35.7 14.1 24.4 34.0 8.4 21.5 ال  اعاتًالللابة

 14.8 3.1 0.2 15.3 3.1 0.8 18.8 7.6 0.6 الن قًوالمواصالتًوالخ ن 6

 18.7 5.8 1.4 11.8 5.2 1.2 17.4 14.5 3.5 تاا ةًالاملةًوالمرردًوالرنادمًوماًشابه 2

 75.1 6.1 1.4 75.4 5.0 1.5 72.8 6.2 1.6 الما ًوالتأمبلًولاماتًالا ا ات 1

 1.1 6.1 1.4 0.8 5.0 1.5 0.8 6.2 1.6 وكًوالتأمبلال ن 1-1

 35.7 15.0 3.5 35.0 13.1 4.1 33.7 73.1 5.6 ال  اعاتًالتوزيابة

 74.2 0.0 0.0 74.5 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 ملكبةًدو ًاللكل 1-7

 5.7 20.2 16.4 5.7 21.5 71.5 5.1 66.8 15.8 لاماتًالتنمبةًالجتماعبةًوالطخصبة 8

 0.0 20.2 16.4 0.0 21.5 71.5 0.0 66.8 15.8 ماتًالتنمبةًالجتماعبةلا 8-1

 5.7 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 الخاماتًالطخصبة 8-7

 78.8 20.2 16.4 78.2 21.5 71.5 37.1 66.8 15.8 ال  اعاتًالخامبة

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 الماموعًجل ًاألنط ة
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ً(11)جاو ً

 7002ً،7010ً،7011مؤشراتًالنرطًالخامًلللنواتًًإجمالي

 التراصبق

 اللنوات

 ماا ًالنمو

 اللنوقًالمرر 

-7002للماةً

7011 

 نل ةًالتغبر

 اللنوقًللماة

7010-ً7011ً

% 7002 7010 7011 

 21.31 6.4 564.1 461.1 353.1 (ملبونًبرمبق)إنتاثًالنرطًالخامً

 21.32 6.4 1.3 1.5 1.1 (ق/ًملبونًبً)ثًماا ًاإلنتا

 25.33 3.1 351.3 651.1 355.6 (ملبونًبرمبق)رمبةًالنرطًالخامًالمصا 

 34.56 11.1 41543.6 31116.3 51123.3 (ملبونًدول )قبمةًالنرطًالمصا ً

 33.32 23.3 3523.5 2553.2 2336.1 (ملبونًدول )المنتااتًالنر بةًالملتو دةً

 3.43 25.1 116.1 252.1 212.1 (ملبونًبرمبق)امًالماه ًللمصاييًالنرطًالخ

 1.11 6.3 13.1 13.1 24.1 (ملبونًبرمبق)النرطًالخامًالماه ًللكهربااً

 21.32 3.5 335363.1 311665.1 532331.1 (م مل)الغازًالمصاج ًالمنتجً

 25.11 31.3 35413.1 31533.1 6535.1 (ملبونًدينا )قبمةًالغازًالمصاج ً

 الدائرة االقتصادية والمالية / وزارة الةفط *                      

  ل و دة قياسية لكمية الداز المصا   وتساو  مليلن قدم مكع  قياسي -:مام  / كمية الداز المصا   *                   
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 الفصل الثاني

 االستثمار الحكومي وتكوين رأس المال الثابت

ًالحكوميًًالعستألما :ًأولً

يعتااار االسااتثمار بكااايه الحكاالمي والخااا  ماان العلاماال الم مااة المسااا مة فااي تحديااد معاادالت الةماال 

درجة المساا مة  اذ   إناالقتصاد  وإ داث الت   طلر على مستلع ناتج الاطاعات االقتص    ادية   إال 

ستثمار الحكلمي بككل خا  تعتمد وبدرجة كايرة على إيرادات الةفط الخام المصدر   وبالتالي فأن اال

 .سل  يتأرر بدرجة كايرة بالتديرات السعرية ألسعار الةفط في السله العالمية 

وتكير تلقعات صةدوه الةاد الدولي إلى إن العراه سال  يحاا  زياادة كايارة فاي إيارادات الاةفط و اذا 

تارك أراار ماا ارة علاى يررر على زيادة قدرة الحكلمة على زيادة الميعانية بكاكل كايار والتاي سال  ت

زيادة تخصيصات االستثمارات الحكلمية وزيادة الميعانية االستثمارية بسرعة اكار مماا ازداد إجماالي 

كحد أدنى من الملازنة العامة للدولة % 31الةاتج المحلي اإلجمالي المطللا ولتككل  ذ  الةفاات نساة 

ي قطاعي الةفط والك ربااغ وقطاعاات الصاحة ومكن  ذا اللطع الحكلمة من الايام باستثمارات م مة ف

 .والتعليم والعراعة 

فيماا يتعلا  باتجا اات االساتثمار الحكالمي علااى  1122لااد أكادت تلج اات السياساة االساتثمارية لعاام 

  -: تحاي  األس  والماادئ اآلتية 

لتحتيااة ا الاةااي أعمااارإعطاااغ األولليااة إل ااااع الحاجااات األساسااية للماالا ةين   والتركيااع علااى  .1

الداعمااة لعمليااة الةماال االقتصاااد    والتااي ماان أ ااداف ا خلاا  فاار  العماال فااي مجاااالت الطاقااة 

والك رباغ واإلسكان والةال واالتصاالت وبةااغ المستكافيات ومكااريع الةاال واالتصااالت فضاالى 

 .عن مكاريع الماغ والمجار  

 .معالجة مككلة الاطالة من خالف تلفير فر  العمل  .7

المجتماع مان خاالف  إلفارادية الحياة وتااديم أفضال الخادمات المادماة مان قاال الدولاة تحسين نلع .3

 . التحتية واالستثمار في ا  الاةيالة لض بلاقع التةمية وتطلير 

نجد أن ا قد  ددت التلج ات التالياة فضاالى لماا ( 1125 – 1121)وبالرجلع إلى خطة التةمية الل ةية 

  -: آنفا ذكر
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 .الستثمارية داعمة ل د  تحاي  التةمية الكاملة والمستدامة لالقتصاد الل ةي ستكلن السياسة ا .1

 .فتح المجاف إمام الاطاع الخا  للمكاركة في تحاي  التةمية االقتصادية الل ةية  .7

األوللياات الاطاعياة مماا سايععز مان  الاة الةمال غيار المتالازن وصالالى  ماادأاعتمدت الخطاة  .3

 .ن ل د  الةمل الاطاعي المتلاز

مااان إجماااالي تخصيصاااات %  21.3تععياااع ال اااد  المكااااني للخطاااة ومااان خاااالف تخصااايص  .4

 .االستثمار الحكلمي في الخطة لارنامج تةمية األقاليم تععيع لمادأ دعم الالمركعية 

ماااغ   صار  صااحي   تربياة   صااحة   تعلايم   رياطااة   ) التركياع علاى الاطاعااات الخدمياة  .5

 .الارنامج االستثمار  الحكلمي ل ذ  الاطاعات من % 11سيا ة   راافة   وتخصيص 

واستةاداى لما تادم ولتحليل اتجا ات السياسة االستثمارية ونظام األولليات أعال  الذ  تستةد إلياه   ال باد 

العراعيااة   الصااةاعية ) ماان التعاار  علااى نمااط تخصاايص االسااتثمارات بااين الاطاعااات االقتصادي اا ة 

 ( .21)والخدمات  التربية والتعليم   وكما ملطح في الجدوف   الةال واالتصاالت   المااني

 1122لاد بل  إجمالي التخصيصات السةلية للمكاريع االستثمارية الحكلمية على مستلع العراه لعاام 

مليااار ديةااار تخصيصااات الاطاعااات ( 13153.3)مليااار دية              اا ار بضم     اا ة ا ( 34121.3)

 %( .56.2)نجد أن ا ازدادات بةساة  1121بعام  األخيرة  ذ  التخصيصات السةلية وعةد ماارنة 

نال ت بأن الاطاع الصةاعي قاد اساتحلذ علاى اكاار  صاة مان التخصيصاات ( 23)من بيانات الجدوف 

ماان إجمااالي %(  31.3)مليااار ديةااار وبة     اا ساة   ( 23312)إذ بلداال بحاادود  1122الاطاعيااة لعااام 

و ال .  1121ماارناة بعاام %( 63.6)ومحاااى نساة زيادة مادار ا  1122م تخصيصات الاطاعات لعا

بإعطااغ األوللياة لمكااريع الاةفط والك ربااغ ( 1125 – 1121)ما يتف  وسياسة الدولة وخطاة التةمياة 

باعتاار ا الركائع األساسية لتلفير العملة األجةاية والطاقاة لتحرياك األنكاطة االقتصاادية المختلفاة لساد 

جات السله المحلية والدخلف في ميدان تصدير السلع المصةعة وتحسين ميعان المدفلعات فضاالى ا تيا

 .عن تحاي  فر  تكديل لأليد  العاملة العا لة 

قطاع المااني والخدمات قد ا تل المرتاة الثانية من  يا  إنوبالرجلع إلى بيانات الجدوف أعال  يظ ر 

ماان إجمااالي %( 14.4)العراعااي  يااا بلد       اا ل نساااته  جاام التخصيصااات السااةلية يليااه الاطاااع 

 %( .12.2)ومحاااى نساة زيادة م   ادار ا  1122التخصيصات السةلية لعام 

وبةسااة  1122التخصيصاات لعاام  إجماليمن %  4.3رم يليه الاطاع العراعي بالمرتاة الثالثة وبةساة 

يا  االكتفااغ الاذاتي وتالايص اساتيراد المالاد و اذا يتما اى ماع سياساة الدولاة فاي تحا%( .  53)زياادة 

وأخيرا تاأتي  اذ  . الدذائية فضالى إلى فر  العمل الكايرة التي من المرمل إن يخلا ا  ذا الاطاع الم م 
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 يااا بلداال نساااة مسااا مت ما فااي ( قطاااع التربيااة والتعلاايم)و ( الةااال واالتصاااالت)الاطاعااات قطاااعي 

 :على التلالي %( 3.1و  %6.4)إجمالي التخصيصات الاطاعية 

  1122إما على مستلع  جم الماال  المصروفة ونس  التةفيذ على مستلع الاطاعات االقتصادية لعام 

إذ سجل أعلى نساة ( 25)فاد ا تل الاطاع الصةاعي المرتاة األولى كما يتضح ذلك من بيانات الجدوف 

ماارنت ا مع نساة التةفياذ المتحاااة عاام  إال أن ا تعتار مةخفضة نساياى عةد%( 52.2)صر  لتصل إلى 

و ااي ( 32.5)يليااه قطاااع الةااال واالتصاااالت وبكفاااغة تةفيااذ بلداال ( 51.5)التااي وصاالل إلااى  1121

تلاي  اذ  الاطاعاات باياة %(  55.1)التاي وصالل إلاى  1121مرتفعة ماارنة بما كانل عليه فاي عاام 

وبةسااااة تةفياااذ بلد           ااا ل (   التربياااة والتعلااايم  العراعياااة   الماااااني والخااادمات)األنكط           ااا ة  

 ةاا اناه فاي  ااف لام ترتفاع الاادرة  اإل ارةوتج  . على التلالي %(  33.43  %  35.2  % 62.6)

االسااتيعابية لالقتصاااد العراقااي وتحااا  نماال كاياار فااأن مسااتليات االسااتثمار التااي تتطلا ااا خطااة التةميااة 

 .لن تتحا   الل ةية سل 

 

 

ً(17ً)ًجاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً%التخصبصاتًال  اعبةًييًل ةًالتنمبةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ج

 ( 1125 – 1121) التخصيصات في خطة التةمية الل ةية  الاطاع

 5.3 العراعي

 23 الةفط

 21 الك رباغ

 3 تحليليةالصةاعة ال

 5 الةال واالتصاالت

 23 الاةاغ والتكييد والخدمات

 3 التعليم

 21.3 تةمية األقاليم

 23.1 إقليم كردستان
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ً(13)دو ً

7010ًم ا نةًباام7011ًًما يةًالحكومبةًلاامًتخصبصاتًالمطا يعًالعستألًًًًًً

ًجل ًال  اعاتًالقتصاديةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً(14)جاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

7011ًًطا يعًالعستألما يةًونل ًالصرفًالماليًلاامًمصروياتًالمًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(ملبونًدينا )ًًًًًًًًًًًً(ًجل ًال  اعاتًالقتصادية)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًال  اع
تخصبصاتًعامًًً

ً(1)ملبونًدينا 7010

ًاألهمبةًالنل بة

%ً

تخصبصاتًعامً

ًملبونًدينا 7011ً

ًاألهمبةًالنل بة

%ً

ًنل ةًالتغبر

%ً

 العراعي

 الصةاعي

 الةال واالتصاالت

 المااني والخدمات

 التربية والتعليم

2623363.153 

4152413.353 

2323251.255 

6535433.325 

651544.653 

4.3 

55.3 

4.1 

35.3 

3.3 

1321631.365 

23332156.335 

2454314.555 

3356466.4 

2521115.3 

4.3 

31.3 

6.4 

14.4 

3.1 

53.1 

63.6 

11.2 

12.2 

215.1 

11550114.283ً100ً72082511.8ً100ً46.1ًًاإلجمالي

ً

ًال  اع

ًالتخصبصاتًالماالةًرماًيي

31ًً/17ًً/7011ً

(1)ً

إجماليًالمصروياتًالرالبةًمعً

/31ًً/17ًًالللفًرماًييً

7011ً

(7)ً

ًاألهمبةًالنل بة

%ً

ً%نل ةًالصرفًالماليً

3ًً=7/1ً

 62.6 %5.5 2513165.211 1321631.365 العراعي

 52.2 %53.5 21313512.535 23332156.335 الصةاعي

 32.5 %5.6 2315333.224 2454314.555 الةال واالتصاالت

 35.2 %26.1 5615113.544 3356466.4 المااني والخدمات

 33.4 %1.4 423512.111 2521115.3 التربية والتعليم 

 36.3 %32.4 11642263.66 13153324.5 المجملع

 211.1 %23.2 5333561 5335565.133 مكاريع إقليم كردستان 

 36.6 %21.4 3654313.11 6335351.345 برنامج تةمية األقاليم عدا كردستان 

 31.3 %1.3 33513 113323.553 إنعا  اال لار 

31717218.1ً71108058.660ً100.00ً25.4ًًالماموع
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ً(15ً)جاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

7010ًًًباامًًم ا نة7011ًا نةًالمصروياتًالرالبةًللمطا يعًالعستألما يةًلاامًم ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًجل ًال  اعاتًالقتصاديةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

ً(16ًً)ًجاو ً                                                        

7011ًًو7010ًًالتخصصاتًونل تهاًإل ًالناتجًالمحليًاإلجماليًلنعوامًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

  

ًال  اع
7010ًالمصروياتًالرالبةًلاامً

(1)ً

7011ًالمصروفًالكليًلاامً

ً(7ً)ً

ًنل ةًالصرف

7ًً:1ً

 66.3 2513165.2 433331.1 العراعي

 63.5 21313512.535 3333164 الصةاعي

 54.5 2315333.224 664113.5 الةال واالتصاالت

 5.2 5615113.544 5113136.2 المااني والخدمات

 133.5 423512.111 114234.1 التربية والتعليم

13517700.0ً70611165.66ً53.1ًًالماموع

ًاللنة
ًالناتجًالمحليًاإلجمالي

ًملبا ًدينا 

ًالتخصبصاتًاللنوية

ً(ملبا ًدينا ً)ً

األهمبةًالنل بةًللتخصبصاتً

ًاللنوية

1121 232533.1 24331.5 21.4 

1122  34121.3  
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ًا ًًإجماليًتكويلً أسًالما ًالألاب :ً انبا

يعتااار  ااذا المر اار ماان المر اارات االقتصااادية الم مااة المسااتخدمة فااي التحلياال االقتصاااد  ومتابعااة 

التطلرات واإلطافات التي يك د ا اقتصاد الالد خالف فترة زمةية محددة على المستلع الكلاي   فضاالى 

ي   وأدناا   ا اد الل ة اتجا ات الةفاات المسا مة فاي زياادة األصالف الثابتاة لالقتصاعن كلنه يعار عن 

 : 1121متابعة أل م التديرات التي   د ا  ذا المر ر خالف عام 

 :تحليل نتائج إجمالي تكلين رأد الماف الثابل باألسعار الجارية  .1

إجماالي تكالين رأد المااف    ياا بلا 1121ارتفع مستلع الةكا  االقتصاد   المحلي خالف عام  

 1115مليار ديةار عاام ( 23532.15)ان كعد إن ب 1121ديةار عام  مليار( 15331.56) الثابل

ويعاالد السااا  الرئيسااي ل ااذ  العيااادة الكاياارة فااي التكاالين إلااى % ( .  .43)وبةساااة زيااادة مااادار ا 

إنفاق اا االساتثمار  علاى نجاب مرسسات الدولة في إعادة بةااغ ماا دمرتاه الحارا وفاي زياادة  جام 

األصاالف الثابتااة   فضااالى إلااى ارتفاااع العلائااد الةفطيااة للعااراه إطااافة إلااى تحساان اللطااع األمةااي 

 ( .   أ 23)جدوف  تخصيصات التكلين السةلية واستارار  الةساي وانعكاد ذلك على

 : الثابتة  كلين رأد الماف الثابل باألسعارتحليل نتائج إجمالي ت .7

ة تكلين رأد الماف الثابل باألساعار الثابتاة للمادة أعاال  يال ات اناه قاد  اا  نسااة زياادة عةد دراس    

) دوف  ا كما يتضح ذلك من بياناات الج.  1115ماارنة بعام  1121عام % ( 32.3) كايرة بلدل 

و ي اا رة ايجابية تسجل لصالح االقتصاد الل ةي بعد السيطرة على مستلع التضاخم (     أ 24

 . 1121خالف عام السائد 

 :أ رت التاديرات اإل صائية األولية  .3

وجلد تااين في نس  العيادة والمسا مة لألنكطة المكلنة ل ذا المر ر كماا تكاير إلاى ذلاك بياناات 

تدياارات  امااة إذ ازدادت نساا  بعااق  1121التكاالين عااام   إجماااليفاااد  اا د (  اا  أ 23)الجاادوف 

األنكااطة الخدميااة فااي ملاقع ااا المتادمااة وبكااكل خااا  األنكااطة اإلنتاجيااة والتلزيعيااة مااع بااااغ 

ماارناة  1121عاام %(  33.5)الخدمات االجتماعية التي تادم ا الدولة والتي ساجلل نسااة تديار 

مساا مة  ل نسااةاالتي  ا 1115الى عن عام يلمتراجعة ق%(  34.3)وبةساة مسا مة  1115بعام 

 .(   ا 23) جدوف   1115تاجية عام بسا  التادم الذ  أ رزته األنكطة اإلن%( 61.3)

يال ات إن األنكاطة  1121وعةد استاعاد تأرير األسعار عن تكلين رأد الماف الثابل خاالف عاام     

مليار ( 1.351)لتصل إلى  1115السلعية وفي مادمت ا الك رباغ والماغ ترتفع أقيام ا ماارنة بعام 

الي التكلين   نية من  يا نساة المسا مة في إجملتحتل المرتاة الثا%(  43.3)ديةار وبةساة تدير 
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  إال إن المال ت إن الخدمات االجتماعياة وبعاد اساتاعاد تاأرير األساعار تاااى محافظاة عل         ا ى 

 ا   24)م     دوف رق   ي الج كما ف 1115ام   لع %( 35.5)مركع ا األوف وبةس     اة مس     ا مة 

ر فاي نسااة تديار نكاا  التعادين والمااالع التاي ساجلل نسااة على الارغم مان  صالف تديار كايا(ا

 (.   أ 24)كما يتضح ذلك في الجدوف  1121لعام  %( 2234.3)ارتفاع 

 : تلزيع إجمالي تكلين رأد الماف الثابل  س  الملكية  .4

ي  ا ي االقتصااد العراق  ا يال ت إن اإلطاافات الرأسامالية ف(    أ 23)بالرجلع إلى بيانات الجدوف 

د   ا ن التأكي  ا  تعاف ي مان علي اا الاطااع العاام   وان تراجاع دور الاطااع الخاا  علاى الارغم مال

دور  الفاعل في الةكا  االقتصاد  المحلي يااى  مارتاط باالظرو  العاماة السياساية واالقتصاادية 

قاد  1121إذ تكير  ذ  الاياناات إلاى ارتفااع  نسااة مساا مة الاطااع العاام عاام . التي تحيط بالاالد 

  مااع طااعد أو انعاادام نساااة مسااا مة  1115عااام %( 45.3)بعااد أن كاناال  %( 53.6)ل  اا بلد

والخدمات الكخصية . وتركع  على نكا  ملكية دور السكن . الاطاع الخا  خالف السةتين أعال  

 . أعال  (    أ 23 )كما يتضح من بيانات الجدوف 

 : لع الملجلدات تلزيع إجمالي تكلين رأد الماف الثابل  س  ن .5

ا تل  جم االساتثمارات فاي المكاائن والمعادات طامن مكلناات تكالين رأد المااف الثابال مالزع 

محافظاة علاى نفا  % 33.4على المرتاة األولاى وبةسااة  1121 س  نلع الملجلدات في عام 

ياار مل( 4342.3)فاد بلدل قيماة االساتثمارات فاي  اذا الةكاا  .  1115المرتاة التي ا تلت ا عام 

كمااا يتضااح ذلااك ماان بيانااات .  1115ماارنااة بعااام % (  214.6)ديةااار وبةساااة زيااادة مااادار ا 

و اال ماان المر اارات الجياادة الدالااة علااى اال تمااام بالاطاعااات اإلنتاجيااة وتلساايع (  25) الجاادوف 

.  قاعدت ا التي تتطل  زياادة عدياد المعادات والمكاائن الرأسامالية المساتخدمة فاي العملياة اإلنتاجياة

وتااأتي االسااتثمارات فااي نكااا  األبةيااة غياار السااكةية بالمرتاااة الثانيااة ماان  يااا األ ميااة الةساااية 

 1115ع   اا ام % ( 11.3) بعااد إن كاناال .  1121عااام % ( 16.5) وبة    اا ساة مس         اا ا مة 

رته الحارا  ا ولتعك   ذ  العيادة تلجه الدولة نحل إعادة ما دم% ( . 224) وبة       ساة تد    ير 

وطمن التديرات الم مة التي   د ا . خالف السةلات الساباة وتأ يل المطارات والجسلر وغير ا 

الذ   ا  نساة ( نااتات و يلانات ) إجمالي التكلين  ل تلجه االستثمارات نحل الاطاع العراعي 

ملياار (  1.33)  ن    ا ارات م  ا م االستثم  ا إذ ازداد  ج.  1121عاام % ( 635) زيادة مادار ا 

لترتفع مع ا نساة المسا مة في إجمالي التكلين إلى  1121مليار ديةار عام (  24.31) ديةار إلى 
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ً(أًً–12ًً)جاو ً
7010ًو7008ًًلااميًًإجماليًتكويلً أسًالما ًالألاب ًجل ًالملكبةًباألعساا ًالاا ية

ً(ملبونًدينا )

 

وتتلافاا   ااذ  العيااادة مااع تلج ااات الدولااة نحاال تكااجيع الاطاااع العراعااي للحااد ماان % (  1.2) 

 .استيرادات العراه من الملاد الدذائية من الدوف المجاورة 

 

ً

 ديةاألنط ةًالقتصا
7008 

ماموعًال  اعًالاامً

 والخاص
7010 

ماموعًال  اعًً

 الاامًوالخاص
ًنل ةًالتغبر

7008ً-ً7010 
 7010لاامً الخاص الاام 7008لاامً الخاص الاام

 35.3 11.311 1.1313 11.6634 23.1 1.13 21.54 العراعة

 451.5 1153.153 1.2533 1153.2334 134.3 25 .1 134.31 التعدين والماالع

 5.2- 1151.522 1 1151.5214 135.3 1 135.16 الةفط

 5.3 5.343 1.2533 5.1531 5.1 1.25 3.43 أنلاع

 15.5 633.155 11.5631 635.3426 351.3 215.21 536.15 الصةاعة التحليلية

 211.3 5513.566 1.13421 5513.5135 1111.1 1 1111.15 الك رباغ والماغ

 163.1 343.3315 1.1132 343.2133 216.2 1.23 213.53 الاةاغ والتكييد

 33.1- 216.562 1.1145 216.5313 355.6 5.13 343.35 الةال

تجارة الجملة 

والمفرد والمطاعم 

 والفةاده

553.35 252.33 343.3 366.3231 33.3265 655.13123 21.1 

 36.6 513.4454 215.3336 154.3352 161.5 231.16 44.36 الاةلك

 55.1 2334.532 2334.5314 1 551.1 551.13 1 ورملكية د

 33.1 25323.354 26.5114 25555.3133 4251.3 24.25 4231.35 خدمات التةمية

 33.5 25555.314 1 25555.3133 4231.5 1 4231.35 االجتماعية

 5.3- 26.512 26.5114 1 24.2 24.25 1 الكخصية

تكويلً أسًًإجمالي

 الما ًالألاب 
17013.56 1312.61 13421.7 73112.8155 1517.4227 74220.467237 13.8 
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ً

ً

ً(بًً-12)ًجاو ً قاًً

ًباألعساا ًالاا ية(7010ًًً-7008ً)ًاألهمبةًالنل بةًلللنواتً

ً

 

 

 

ًاألنط ةًالقتصادية
األهمبةًالنل بةًللنةً

7008ً% 

األهمبةًالنل بةًللنةً

7010% 

 1.2 1.2 العراعة 

 5.2 2.4 التعدين والماالع 

 1.5 2.3 الةفط

 1.1 1.1 أنلاع

 1.3 5.1 الصةاعة التحليلية

 23.4 26.3 الك رباغ والماغ

 2.6 1.4 الاةاغ والتكييد

 1.5 1.5 الةال

 1.6 5.3 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفةاده

 2.6 2.5 الاةلك

 3.3 3.1 ملكية دور

 34.6 61.4 خدمات التةمية 

 34.3 61.3 االجتماعية

 1.2 1.2 الكخصية

 100.0 100.0 إجماليًتكويلً أسًالما ًالألاب 
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 ( 4) شكل 
كوين األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية الداخلة في ت 

 2111رأس المال الثابت لعام 

 باألسعار الجارية
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ً((أًً-11ً) ًجاوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

7010ًو7008ًلااميًًليًتكويلً أسًالما ًالألاب ًجل ًالملكبةًباألعساا ًالألابتةإجما  

 

 

 

 

 

 

 األنط ةًالقتصادية

الماموعًالاام7008ًً

والخاصًللنةً

7008 

الماموعًالاامً 7010

والخاصًللنةً

7010 

نل ةًالتغبرً

 الخاصًالاام الخاص الاام 7010ً-7008ً

 35.6 1.115 1.111115 1.115 1.113 1.111115 1.113 العراعة 

 2234.3 2.245 1.111151 2.245 1.155 1.11115 1.155 التعدين والماالع 

 2254.5 2.241 1 2.241 1.152 1 1.152 الةفط

 1.2 1.113 1.111151 1.113 1.113 1.11115 1.113 أنلاع

 22.3 1.334 1.115464 1.354 1.312 1.135445 1.162 الصةاعة التحليلية

 43.3 1.351 1.111116 1.351 2.525 1.11112 2.525 الك رباغ والماغ

 133.5 1.231 1.111234 1.231 1.135 1.111216 1.135 الاةاغ والتكييد

 42.2- 1.153 1.111124 1.153 1.155 1.113333 1.155 الةال

تجارة الجملة والمفرد 

 والمطاعم والفةاده
1.1 1.153353 1.153 1.163 1.125536 1.143 25.5 

 14.3 1.225 1.132415 1.143 1.151 1.131326 1.151 الاةلك

 31.2 1.313 1.315523 1 1.135 1.135363 1 ملكية دور

 35.1 3.213 1.115365 3.21 3.115 1.113662 3.124 خدمات التةمية 

 35.2 3.211 1 3.21 3.124 1 3.124 االجتماعية

 23.4- 1.113 1.115365 1 1.116 1.113662 1 الكخصية

إجماليًتكويلً أسً

 الما ًالألاب 
5.512 0.403706 5.870 8.214 0.321612 10.156 21.5 
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 (ب  – 18) جدول رقم                         

 

 

ًباألعساا ًالألابتة(7010ًًً-7008ً)ًاألهمبةًالنل بةًلللنواتًًًًً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً(18ً)ًجاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

7010ً-7008لللنواتًباألعساا ًالاا يةإجماليًتكويلً أسًالما ًالألاب ًلل  اعبلًالاامًوالخاصًجل ًنوعًالموجودًًًًًًًً

ً(ملبا ًدينا )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 األنط ةًالقتصادية
7008ًاألهمبةًالنل بةًللنةً

% 

األهمبةًالنل بةًللنةً

7010% 

 1.2 1.2 العراعة 

 22.3 2.6 التعدين والماالع 

 22.6 2.3 الةفط

 1.1 1.2 أنلاع

 3.3 3.5 الصةاعة التحليلية

 13.3 13.5 الك رباغ والماغ

 2.3 1.3 الاةاغ والتكييد

 1.3 5.1 الةال

 1.4 5.1 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفةاده

 2.1 2.6 الاةلك

 3.1 5.1 ملكية دور

 31.3 35.3 خدمات التةمية 

 31.5 35.5 االجتماعية

 1.1 1.2 الكخصية

 100.0 100.0 إجماليًتكويلً أسًالما ًالألاب ً

ًاللنة
7010ًًً-7008نل ةًالتغبرًً 7010األهمبةًالنل بةً 7008األهمبةًالنل بةً 7010 7008

 72.8 8.1 13.1 7756.45 1264.36 أألبنبةًاللكنبة

 111.4 76.4 77.3 6542.68 7881.10 األبنبةًغبرًاللكنبة

 177.1 70.8 12.7 5165.21 7311.16 اإلنطاااتًاأللرى

 131.6 33.1 76.1 1311.27 3513.03 المكائلًوالمااات

 44.0- 2.0ً7.1 576.14 838.32 األ اثًث

 2.5- 2.0 13.8 1237.11 1127.47 ـقوعســائطًالن 

 634.1 0.1 0.0 11.27 7.55 ن اتاتًوجبوانات

 176.8 0.6 0.5 141.83 67.56 موجوداتًألرى

 13.8 100.0 100.0 74220.46 13421.74 اإلجمالي



 44 

ً

 الفصل الثالث

 القطـاع النقـدي 
 

 ولاثالث 1826ًلايام64ًً قياًانلن خالف المدة التي صدر في اا الاا العراه في الةادية السياسة لم تحتل

 عان والادفاع االقتصااد  االساتارار وتحايا  للااالد األجةاياةاال تيا ياات  إدارة فاي فاعال ملقعاى  عالد

 الجعغ األكار يتدف  والتي األجةاية العملة من الاالد ملارد فإدارة العراقي   مستار للديةار صر  سعر

 اال تياا ي  سااا فاي برمت اا تلاك العلائاد تساجيل على تةص آلية وف  تتم كانل الةفط علائد من مة ا

وزارة   سااا فاي العراقاي بالاديةار المعاادف ماابل اا يسجل أن العراقي  ريطة المركع  للاةك األجةاي

 ملحااة أداة الااانلن أعاال  اال فاي السياساة الةادياة أمسال المركع    وبذلك الاةك لدع المفتلب المالية

 لمساارات تاابع مجارد العراقاي للاةاك المركاع  العملمياة الميعانياة جعل   مما امةالملازنة الع بسياسة

  . العامة الملازنة

االقتصااادية التااي يماار ب ااا العااراه تاام  اإلصااال اتولتصااحيح  ااذا الخلاال للاااانلن الساااب  وطاامن 

 الةادية ةالسلط والذ  بملجاه اتخذت 1115 لعام 36 رقم الجديد العراقي المركع  الاةك قانلن إصدار

 التاي االساتااللية الةااد  أبرز اا الصاعيد علاى ال اماة والخطالات من اإلجاراغات مجملعة العراه في

   أ  ج اة مان تادخل دون وبصالرة مجتمعاة أ دافاه لتحايا  والتاي تاأتي المركاع  الاةاك كفل ا قاانلن

  وعملال  ه ا دافأ  بلال  فاي عملاه    افافيته  ومصاداقية زياادة علاى المركاع  الاةاك يعمال أن  اريطة

 للاديةار وتحايا الاالة  إعاادةعلاى  الةادياة السياساة ألدوات العراقي المركع  الاةك أعد ا التي الصيدة

األساعار  اساتارار على يةعك  لكي استارار  إلى والسعي وعرطه على الدوالر الطل  بين ما التلازن

يعياد  بماا العراقاي الاديةار قيماة رفع في سا م  ذا كل   الستارار ا كةتيجة المحلية للعملة جاذبية وخل 

 .1113 بعام ماارنة %(51) عن

 وانخفااض الصار  سعر باستارار تمثلل في االستارار االقتصاد  أ داف ا الةادية السياسة ولاد  اال

 عاام فاي دوالر ملياار  (5)مان تعاامال قلياة وبةااغ ا تيا ياات فاي التضاخم الساةلية العياادة معادالت

 فاي العملاة العراقياة غطااغ تمثال و اي  1122عاام ن اياة فاي دوالر ملياار 61 الي ل لتصاح  1115

  . االقتصاد  يفرز ا التي والخارجية الداخلية اال تعازات ملاج ة
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 (70)  جاو ً

ً(7011-7008)لللنواتًاًلن اًوماا ًالتضخت و ًعرضًاًًًًً

 
 

 الصار  ساعر تحساين  اد  ملاصالة إلى تستةد الةادية المستاالية للسياسة اإلستراتيجية فان وعليه

 للتأرير على الماا رة غير المتا ة الةادية السياسة أدوات اممدروسة وباستخد تدريجية وبصلرة الديةار

 مياعان وتععياع وطاع المحلياة   معادالت التضاخم تخفايق مثال الصار  لساعر المحاددة العلامال

 األدواتتطالير  علاى   والعمال األجةااي الةااد ساله وطاط تةظيم واال تيا يات األجةاية  المدفلعات

 .االستثمارات الخارجية وجذا المالية األسلاه عمل مة ا األخرع الةادية

 

ًعرضًالن اً:ًاولًا

 الاةاك قاال مان فااط باه الاذ  ياتم الاتحكم الةادياة السياساة فاي األساساي المر ار الةااد يعاد عارض

الةااد   قيمة استارار لضمان بالدولة المالية األسلاه وتةظيم الةاد إدارة على المكر  باعتاار  المركع 

 .جيدة بصلرة وتخصيص ا الملارد تلزيع في يسا مذلك  إلىفضالى  عار األس مستلع واستارار

 

 

 

 

 

ًوالنطرةًاللنوية،ًالت ريرًالقتصادقًاللنوقً،ًًال نكًالمرر قًالاراقي:ًالمصا ًًًًً

ً

ً

ً

ً

ًماا ًالتضخاً%نل ةًالتغبرًً(ترلبونًدينا )عرضًالن اًًاللنوات

7008ً33.3 31.3 3.2 

7010ً32.4 34.5 1.5 

7011ً31.3 35.6 3.3 

 3  33.4ًمتوعسطًالنموًاللنوق
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 تريلالن ديةاار( 31.3) بلا  إذالةااد  عارض فاي زياادة 1122خاالف عاام  العراقاي االقتصاد و  د

رافاا  سااةلياى %( 35.6)تريلاالن ديةااار وبةساااة زيااادة مااادار ا ( 32.4)الااذ  سااجل 1121بعااام قياسااا

خااالف عااام %( 3.3) إلااى1121لعااام %( 1.5)ن معاادف التضااخم مااازدياااد عاارض الةاااد ارتفاااع فااي 

كاان متلساط نمال  إذ فضال عن االرتفااع الاذ   ا د  ساله المالاد الدذائياة وانعكاساات ا السالاية 1122

 (:1122-1121)األتي يلطح اتجا  معدف التضخم لعامي ( 3)والككل %( 3)معدف التضخم 

 

ً(5)شكقً

ً(7011-7010)اتااهًالتضخاًييًالارامًلااميً

      ً

الملتهلكًًلعساا ًًال باعسبةًاأل قامال باعسبةً،ًنطرةًًاأل قام،ًمايريةًًلإلجصااوزا ةًالتخ بطً،ًالاهازًالمرر قً:ًالمصا ًً

7011ً.ً

ً

 مراقاته كث  عن يلاصل ف ل الةاد عرض وتةظيم إدارة مسروالى عن العراقي المركع  الاةك كان ولما

 عملياة تتطلااه والاذ  المةكلد االستارار الةاد  على الحفاا بدية ةواالئتماني والةادية المالية للتطلرات

 المرتااة طامن التضاخم معادف اساتارار علاى الحفااا خاالف مان وذلاك  الالاد  فاي االقتصاادية التةمياة

 ر ا غي التضاخمية الظارو  لملاج اة الةادياة السياساة أدوات تفعيال نحال والتلجاه اللا ادة العكارية

 .المالئمة
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ًا ًاا ًالتضخاًوجررةًاألعساا ًمً: انبا

لاد   د االقتصاد العراقي تضخماى غير مساله استةاداى إلى التاارير والدراسات االقتصادية       

المتعلاة في  ذا الجان    فضال عن انخفاض الايمة الحاياية للةالد في السله العراقية بككل الفل 

لعة أو خدمة بسيطة لدرجة أصاحل عملية للةظر   يا لم تعد كميات كايرة مة ا كافية لكراغ س

 .متابعة زيادة أسعار السلع والخدمات لتادير معدالت ا عملية تكتةف ا الصعلبات 

وكان لظ لر التضخم في االقتصاد العراقي نتيجة لجملة من العلامل الداخلية والخارجية وذلك 

السلاية على  أرار اوانعكاد  اقتصاد  بالحروا وتأررلعدم وطلب السياسات االقتصادية والمالية 

 األرقامتم االعتماد على  1122  ولاياد مستلع معدف التضخم خالف عام  لألسعارالمستلع العام 

المست لك في عام  ألسعار   يا بل  الرقم الاياسي العام  أعال المست لك خالف العام  ألسعارالاياسية 

 إن  %( 3.3)وكانل نساة العيادة  1121في عام ( 213.2)كان  أنناطة بعد ( 231.2) 1122

المةخفضة المفردة  وبسا  زيادة  األرقاممستلع التضخم عةد  إبااغ د  الاةك المركع  العراقي  ل 

و ل رقم قري  من %( 3)التضخم محصلرا بحدود  إبااغالملارد المالية للعراه استطاع الاةك من 

 اإلنفاه إلى ذ  العيادة  أسااا  وتععع  اأفريايو ماف  األوسطمعدالت التضخم في دوف الكره 

بعق المجاميع السلعية  ألسعارالحكلمي بكايه التكديلي واالستثمار  واستمرار الضدل  التضخمية 

 . والسلع والخدمات المتةلعة والخدمات الطاية والملاد الدذائية  اإليجارالرئيسة كمجملعة 
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(71)جاو ً  

ً(7011-7008)الملتهلكًوماا ًالتضخاًييًالارامًلللنواتًًعساا ألال باعسبةًًاأل قام

ًً7002ًً=100ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ًاأل قامًال باعسبةًألعساا ًالملتهلكًوماا ًالتضخاًلللنواتً،ًمايريةًاأل قامًال باعسبةً،ًًلإلجصااــًالاهازًالمرر قًًًًً:ًالمصا ً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(7008ً-ً7011.ً)ً

ً(ً.النرطًوالغازً،،ًوالخضرواتً،ًوالوقودًًالروارهماموعةً)ًالموادًالتيًتاًاعست اادهاًهيً)*(ًًــًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 %  التدير  نساة  1122 %نساة التدير  1121 1115 اللزن المجاميع ت

نساة 

المسا مة في 

 التضخم

 3.5 3.13 234.5 1.3 235.3 231.3 31.135 األغذية والمكروبات غير الكحللية 12

 1.2 3.11 213.3 1.2 212.5 224.4 1.31 المكروبات الكحللية والتا  11

 1.5 1.4 216.3 1.3 213.1 211.3 3.33 المالب  واأل ذية 13

 23.5 22.3 251.5 5.3 216.2 211.4 32.313 السكن الميا  الك رباغ الداز 15

 1.3 2.1 226.3 1.3- 225.5 223.4 6.333 التج يعات والمعدات المةعلية والصيانة 13

 1.4 4.3 254.3 3.3 236.5 215.3 1.314 الصحة 16

 1.5- 2.4- 215.1 2.1- 222.3 221.3 22.146 الةال 13

 1.5- 3.4- 46.3 3.5- 51 53.4 1.516 االتصاف 14

 1.2- 1.1- 216.5 1.3- 214.4 222.6 2.625 الترفيه والثاافة 15

 1.3 3.2 234.5 5.3 215.1 213.6 1.545 التعليم 21

 1.3 6.3 233.3 3.3 213.3 211.4 2.513 المطاعم 22

 1.2 21.6 253.5 4.5 231.4 211.6 3.434 السلع والخدمات المتةلعة 21

 15.1 3.3 231.2 1.5 213.2 211.2 211 الرقم الاياسي العام 

الرقم الاياسي العام بعد االستاعاد  
)*(

 211 212.3 215.4 1.4 231.5 6.5 14.2 

        211 
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ً

المجاميع السلعية ومدع مسا مت ا في معدف التضخم السائد خالف عام  أسعاروعةد تتاع ارر 

م   وبسا  ارتفاع  ج إن ا إال %(3.13)الملاد الدذائية قد ارتفعل بةساة  أسعار إنيال ت  1122

دف   من مع%( 3.5) ذ  المجملعة بةساة  أس ملقد %( 31.135)علي ا والاال   األسرة إنفاه

المساكن  أسعار لألسعارعلى المستلع العام  التأرير  تلت ا في  جم  1122التضخم السائد خالف عام 

 إنوجد  1113عام  لألسرةواجتماعي المحاف التجارية   فلف  آخر مسح اقتصاد   إيجاراتوبدالت 

%( 23.5)في معدف التضخم بةساة  أس ملوالتي %( 22.3) ذ  المجملعة ارتفعل بةساة  أسعار

 :المجاميع السلعية في معدف التضخم  أسعاريلطح نس  مسا مة ( 6)  والككل  1122خالف عام 

 

 

ً(6)شكقً

ًالماامبعًالللابةًييًماا ًالتضخاًأعساا نل ًملاهمةً
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ًعسارقًالصرفًوالرائاةًً: الألااً

ا تحسةل    ي( سلاغ التعليم المدار أو المستال)يتم تاليم العملة العراقية بةظام سعر الصر  

   1121ي عام   عةد نف  المستلع ف( 2231)لمعدف  1122قيمة الديةار العراقي ماابل الدوالر لعام 

 األعلى( 1121-1113)الديةار خالف الفترة فاد كانل االتجا ات العامة لمتلسط أسعار الصر  

%( 5.3)ارتفاعاى في قيمة الديةار  أ  انخفاض عدد و دات العملة المحلية ماابل الدوالر وبةساة بلدل 

التي استارت نساياى على  1122  و ذا ما انعك  على قيمة العملة العراقية لعام   أعال خالف الفترة 

 أدوات  وباستخدام %( 35.6) إلىالةاد الذ  وصلل نساة زيادته  الرغم من الةمل المتعايد في عرض

خاصة بعد معاودة علائد الةفط لالرتفاع    األجةايالسياسة الةادية المتا ة وتحسن الرصيد اال تيا ي 

معاد العملة العلةي الذ  لع  دوراى في التحكم بالطل  الكلي وملاج ة الضدل   إلىباإلطافة 

تحاي  االستارار في قيمة الديةار العراقي عن  ري  الدفاع عن  إلى  المعاد التضخمية    يا يرد

وخاصة للسلع المستلردة  لألسعارالذ  يةعك  على المستلع العام  األمرسعر الصر  التلازني   

األجةايةوتحاي  التلازن واالستارار في سله العملة 
 .
 

 ماارناة ماع العاام 1122خاالف عاام ( %6) إلاىالفائدة فاد انخفضال نساات ا  أسعاربخصل   أما

 التصاد  الفائدة في أسعار دور الةادية في تحرير وتفعيل السلطات دور اتساع إلىالساب    ويعلد ذلك 

 فاي الحاصال مضادة للتلسع انكما ية سياسة تاةي خالف من تكديلي واعتماد  كإ ارة و د   للتضخم

 ذا  ا مان التضاخمية الضادل  وتايياد ا تالاغ د واالساتثمار  ب ا الجاار  بكاايه الحكالمي اإلنفااه

 فاي ويساا م المصارفي االدخاار يحفاع وبماا للماارض بمستلع ملج  الفائدة سعر لجعل وذلك  اإلنفاه

 إجاراغات المحلياة   وترجاع على السيللة والسيطرة الةاد  الفائق وسح  العام اإلنفاه أعااغ تخفيق

 المصارفي االئتماان تحفياع التضاخم   وكاذلك علاى يطرةللسا تحاا  الاذ  الةسااي الةجااب إلى التخفيق

 .الحكلمي اإلنفاه في الحاصل الةاص لتعليق الخا  االستثمارية للاطاع المجاالت في وخاصة
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 (77)جاو 

ً(7011-7008)الرائاةًلال ًاللنواتً وعسار الصرف عسار مؤشرات ت و 

ً

ً

ً

ً

ً

ً.ال نكًالمرر قً،ًالنطرةًاللنويةً:ًالمصا ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ًا ًال  اعًالمصرييً: اباا

يعتار الاطاع المصرفي أ د الاطاعات الرائدة في االقتصاديات الحديثة   لي  فاط لدور  ال ام في 

ثر    واألجةاية وتمليل االستثمار بل لكلنه يمثل  لاة االتصاف األك  كد وتعائة المدخرات المحلية

فاد أصاح  ذا الاطاع بفعل اتساعه وتكع  أنكطته وتطلر  معياراى للحكم  أ مية مع العالم الخارجي 

كان  وإذا على سالمة اقتصادياتةا وقابليت ا أو قدرت ا على جذا رؤود األملاف المحلية والخارجية  

المصرفي وا داى من أ م الاطاعات االقتصادية فإن الاةك المركع  يمثل المحلر الرئي  ل ذا  الاطاع

الاطاع وزيادة قدرته على المةافسة والتطلر   وذلك لما يالم به من دور في إدارة السياسة الةادية 

ستمرار والمصرفية   والحفاا على االستارار المالي وبالتالي إرساغ أس  نمل اقتصاد  قابل لال
 
. 

واتخذت تطلرات الاطاع المصرفي عدة أ كاف من خالف اا رة التحرر من الايلد والعراقيل   

وذلك نحل إيجاد تكريعات وللائح والتركيع على المةافسة وانفتاب السله المالي المحلي على األسلاه 

   ةافسة والمخا رةالدولية و ذا كفيل بتحسين وتطلير الج از المصرفي لملاج ة عةاصر وعلامل الم

التطلر التكةلللجي وتحاي  تادم كاير في نظم االتصاالت والمعللمات   و ذا التطلر  إلى باإلطافة

ظم   أدع إلى انخفاض تكلفة إنجاز المعامالت المالية عار الحدود وتحسن معالجة الايانات والة

 .لعمالئ ا   المحاساية   وبالتالي انعك  بككل فلائد سلاغ بالةساة للمصار  أو

 

ًعسارًالرائاةً(دول /دينا )عسارًالصرفًًاللنوات

7008ً2231 22% 

7010ً2231 3% 

7011ً2231 6% 
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ً(73)جاو ً

 مؤشراتًال  اعًالمصريي

تريليلن ( 53.5)اللدائع لدع المصار  التجارية قد ارتفع من  إجمالي إن(  13)ويتاين من الجدوف 

اللدائع الجارية قد ارتفع  إجمالي إن  كما 1122تريليلن ديةار عام ( 36) إلىليصل  1121عام  ديةار

  فضال عن ذلك 1121عام عن %( 6.6)وبةساة تدير بلدل  1122تريليلن ديةار عام ( 53.3) إلى

كان  أنبعد  1122عام %( 5.6)قد سجل  اإلجماليالةاتج المحلي  إلىفان نساة االئتمان الماا ر 

 .تريليلن ديةار( 3.5)  وسجلل الاروض والسلد زيادة بلدل 1121عام %(6.4)

 

 

 

 

 

 

 

ًاللنة
الودائعًلاىً

ًالمصا فًالتاا ية

إجماليً

الودائعً

ًالاا ية

ًنل ةًالودائعًإل 

الناتجًالمحليً

ًاإلجمالي

الئتمانًالن اقًالم اشرًالممنوحًملً

ق قًالمصا فًالتاا يةًجل ًالنوعً

ًوال  اع

نل ةًالئتمانً

الم اشرًال ًالناتجً

ًالمحليًاإلجمالي

الئتمانًالتاهاقًالممنوحًملًق قً

المصا فًالتاا يةًجل ًالنوعً

ًوال  اع

ال روضً

ًوالللف

1115 34.6 31.3 13.1 3.3 5.2 56.2 5.3 

1121 53.5 52.1 13.4 22.3 6.4 35.4 5.5 

1122 36 53.3 11.6 11.3 5.6 35.1 23.3 
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 الفصل الرابع

 ميزان المدفوعات العراقي  

 

يعك  ميعان المدفلعات العراقي بالعمليات التي تمل بين المايمين في العراه وغير المايمين 

اقع  اف االقتصاد العراقي تجا  االقتصاد العالمي وبالتالي ف ل مرآة تعك  و.  1122خالف عام 

ما تر ر   إلىاستةاداى  أعال وفيما يلي استعراض وتحليل التجا ات مكلنات  ذا الميعان خالف العام 

 (  15 )الايانات اللاردة في جدوف 

  :الحلابًالاا قًً:ًأول

ماارنة  1122الةفطية عام  الحساا الجار  ايجابياى بالعيادة الحاصلة في  جم الصادرات تأرر

بتسجيل الحساا  بآرار اانعكسل %( 2 35)التي سجلل نساة زيادة مادار ا  1121بعام 

  1121ماارنة بعام %( 3 141)الجار  وزيادة مادار ا 

 : الحلابًالتاا ق .2

فارات الحساا الجار  وميعان المدفلعات كلنه يتضمن تعامالت الةفط التي  أ ميمثل          

المكلن الرئيسي في تعامالت العراه الخارجية من  يا تأرير  في اللطع  تككل

الحساا  إن( 15)اللاردة بالجدوف  األوليةوتر ر الايانات . االقتصاد  العام للعراه 

 يا  ا  فائضاى صافياى  1121ماارنة بعام  1122في عام  أفضلالتجار   ا  وطعاى 

 .عن العام الساب %( 232)مادار ا  مليلن دوالر وبةساة زيادة( 35154)قدر  

ارتاا  االقتصاد العراقي بالسله الةفطية العالمية يفسر  اياة وخضلع االقتصاد  إن

التذبذا في صافي  أساااوبالتالي يفسر . الةفط في ا  وأسعارالعراقي للسله العالمية للةفط 

 .معامالت الحساا التجار  

 اآلخرطمن الحساا التجار  فاد سجل  ل وبخصل  معامالت االستيرادات العراقية 

الةمل المتحا  في  أو ذ  العيادة كانل اقل من العيادة  إن إال 1122عام %(5 4)نساة نمل 

 . 1122في الحساا التجار  عام  فائقعلى تحاي   ساعدقيمة الصادرات   مما 

 : الصاد اتًوالوا داتًغبرًالمنظو ة .2

راه في تجارته بالخدمات و ل ما يعر  بصافي وياين  صيلة التعامالت الخارجية للع

 أ رتوقد ( الخ ...خدمات التأمين   السيا ة   العالج   التدري    التعليم )الخدمات 

 إذ   1121ماارنة بما كان عليه عام  1122بيانات  ذا الحساا وجلد عجعاى متةامي عام 
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ة بالعام الساب  وذلك ماارن%( 22)كان  أنبعد %(  3 25)سجل العجع ارتفاعاى بةساة 

 .السياب والعالج في الخارج  أعدادبسا  تةامي الطل  المرتاط باالستيراد وازدياد 

  :صاييًالالقً .3

( 6 112) إلىانخفق ليصل  إذ 1122تراجع واطح في عام  إلىتعرض  ذا الحساا 

صافي  إجماليالرسمي السا  الرئيسي في تراجع  أداغ  ويعتار انخفاض مليلن دوالر

 األجان لدخل المتضمن صافي الدخلالت الةا ئة عن عمل العراقيين في الخارج والعماف ا

 .مدخلالت االستثمارات الحكلمية  إلى إطافةالعاملين لدع العراه 

 :(ًالاا يةً)ًصاييًالتحويالتًباونًم ابقً .5

تعليضات  إلى إطافةويكمل  ذا الحساا صافي المةح والمساعدات الخارجية المتاادلة  

 أعال بيانات الجدوف  إلىوبالرجلع . من العلائد الةفطية %( 3) را الخليج الاالدة 

تظ ر استمرار ديملمة العجع في  ذا الحساا مع وجلد اتجا  نحل االرتفاع بةساة 

تراجع  إلىنعع  ارتفاع العجع  ةا  أنويمكن  1121عن المتحا  في عام %( 2 33)

عام  أ داثالعراه بعد  أعمار إلعادةي خصصل  جم المساعدات والمةح الخارجية الت

1113 . 

 

ًا   :الحلابًالرأعسماليًوالماليً:ً انبا

 : الحساا الرأسمالي .2

 أساساوالملجه  1122العراه والخارجة مةه عام  إلىويرتاط بصافي التدفاات الداخلة  

جع بةساة  ذا الحساا قد ترا إن  ويال ت ( رأد الماف الثابل)الرأسمالية  األصلفلتكلين 

   1121مليلن دوالر عام  3 13كان  أنمليلن دوالر بعد  2 22 إلىليصل %( 3 36)

التي  اال للعراه مةذ العام  اإلنمائيةتراجع المساعدات  إلىوربما يعلد  ذا االنخفاض 

1113 . 

 :  الحلابًالمالي .1

متمثلة ويعك  صافي التدفاات الةا ئة عن االستثمارات الماا رة وغير الماا رة وال

( 5 11423)مادار ا  1122لاد  ا   ذا الحساا قيمة سالاة عام . المالية  باألصلف

 .مليلن دوالر 
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 :  الجتباقبةًاألصو  .3

بككل ماا ر في  آنفا إلي اانعك  اللطع االيجابي للحساا الجار  بالصلرة المكار 

ة الفائق في ميعان المدفلعات بعياد 1122اال تيا ية عام  األصلفتصحيح وطع 

 %( .3 63)مليلن دوالر وبةساة ( 3 21353) إلى 1121المتحا  في عام 

 

ًا ًًصاييًاللهوًوالحذفً: الألا
للاةك المركع   األوليةقيمة سالاة  س  الايانات  1122بةد الس ل والحذ  في العام  ا ر

 1121في عام  مليلن دوالر   بعيادة على الايمة السالاة المتحااة( 2 3362)العراقي مادار ا 

 %(  . 3 55)بةساة 

ً(74ً)ًجاو ً

 (ملبا ًدول (ً)7011ًً–7010ً)ًمب انًالمايوعاتًييًالارامًلللنواتًًًًًًًًًًًًًًً

 1122(FOB) (FOB) 1121 الفارات
 %التدير 

 الحساا الجار : اوالى 

 الميعان التجار  – 2

 الصادرات مة ا -

 الةفط -

 االستيرادات -

6514 3 

25511 5 

32313 6 

32355 3 

33311 3 

16363 5 

35154 1 

35641 3 

35513 3 

51631 3 

141 3 

232 2 

35 2 

35 2 

4 5 

 صافي الخدمات  – 1

 الماالطات  -

 المدفلعات -

 (3145 1 ) 

1343 3 

5432 5 

(4153 1 ) 

1415 5 

21511 2 

25 3 

2 3 

21 6 

 صافي الدخل  – 3

 تعليضات العاملين -

  األجةايدخل االستثمار  -

 الماالطات  -

 لمدفلعات ا -

1223 1 

23 3 

1155 5 

1151 5 

251 3 

112 6 

24 5 

(111) 

2164 3 

2144 3 

 

 

 (الجارية ) صافي التحليالت بدون ماابل  – 5

 التحليالت الرسمية -

 الماالطات -

 المدفلعات -

(1313 1) 

43 6 

1 2 

1351 5 

(5343 4) 

(5311 4) 

3 5 

 -

 

 الحساا الرأسمالي والمالي: رانياى 

 الرأسمالي صافي الحساا – 2

 صافي الحساا المالي – 1

 صافي االستثمار الماا ر -

 صافي االستثمار الحافظة   -

 صافي االستثمار االخر  -

 االصلف اال تيا ية  –  3

(333 4) 

13 3 

(362 3) 

2231 6 

354 4 

3413 6 

(6146 3 ) 

(31415 3) 

22 2 

(11423 5 ) 

2326 3 

6553 2 

(3651 5 ) 

(21353 3 ) 

 

36 5 

 

 

 

 

63 3 

 الاةك المركع  العراقي: المصدر 
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 الفصل الخامس

 قطاع المالية العامة

 

تعتار الملازنة العامة للدولة أداة الدولة الرئيسة للة لض باإلصالب االقتصاد    وان 

التحد  الكاير للملازنة  ل تلزيع اإليرادات المايدة بحجم الصادرات الةفطية ماابل تعايد 

كاعة والتي تعاني مةذ مدة  ليلة من ناص في االست الك بسا  ا تياجات الملا ةين غير الم

 .الظرو  غير الطايعية التي مر ب ا االقتصاد العراقي 

الملازنة )) وطعل الدولة ملازنت ا الفدرالية على أس  والماادئ التالية  1122وفي عام 

ك من أ دا  وسياسات العامة للدولة أصاحل اليلم تعايراى عن فلسفة الدولة ون ج ا وما يتاع ذل

اقتصادية ومالية واجتماعية   فان الملازنة العراقية اليلم تاد خلف ا تديرات أيدللجية وبةيلية 

بحكم التديير السياسي من ج ة األ دا  المعتمدة في إ ار الاةاغ والة لض والتةمية وتلفير 

 .  ((الخدمات والاةى التحتية وتععيع الةكا  االقتصاد  على أس  جديدة 

 

ً:اإليراداتًً:أولً

مليار ديةار وبما ( 41535.35)تلقعل المصادر المالية إن يحا  العراه إيرادا يال  

عما كانل عليه في %( 11.4)مليلن دوالر وبةساة زيادة مادار ا ( 65233.135)يساو  

   وا تلل اإليرادات الةفطية المتأتية عن تصدير الةفط المركع األوف من بين 1121عام 

من إجمالي اإليرادات المتحااة عام %( 51.4)إجمالي إيرادات الملازنة العامة للدولة وبةساة 

1122 
(2)

.  

في  ين جاغ إجمالي اإليرادات الضرياية بالمرتاة الثانية بعد اإليرادات الةفطية وبةساة 

 . 1121عن عام %( 35.5)من إجمالي اإليرادات العامة وبةساة نمل %( 5.1)

الضرائ  غير الماا رة قد ارتفعل  س  تاديرات  إنيتضح ( 13)ات الجدوف ومن بيان

مككلة ما  1121ماارنة بعام %( 235.2)مليار ديةار وبةساة زيادة ( 2326)إلى  1122عام 

1122من إجمالي اإليرادات العامة لملازنة عام %( 26)نساته 
 
 . 

                                                           

وبسعر تصدير ( ديةار لكل دوالر 2231) على أساد 1122تم ا تساا سعر الصر  إليرادات الةفط الخام المصدر لعام  (2) 

 .مليلن برميل يلمياى ( 1.1)دوالر للارميل اللا د وعلى أساد تصدير ( 36.3)
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ً(75)جاو ً

ًوأهمبتهاًالنل بة(7011ًو7010ً)إيراداتًالموازنةًالاامةًللاولةًلنعوامً

ً(ملبا ًدينا )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 

 

 

 

ً.ًالكمرًربةقانونًالتاريرةًًإصاا المخ  ةًييًجالةًًداتاإليرات ايرًًبضمتهاًً)*(

ً ًالنرطًتح ًجلابًمنحًملًجكوماتً)**( ًالحلابًضملًموازنةًوزا ة ًالترالبصًال الغًًأجن بةعساقًهذا (150ً)علًع ود

 (.884.5)ياادلهاًًملبونًدول ًماً

اين مصادر ا   إذ وقد تاايةل نس  العيادة المتحااة في إيرادات الضرائ  الماا رة بسا  تا

ماارنة %( 53.6) ا تلل الضرائ  والرسلم األخرع المركع األوف بين  ذ  الضرائ  وبةساة

 يا تتمثل بضرياة المطاعم والفةاده وطرياة األراطي ورسلم استخدام الفضاغ  1121بعام 

بسا  %( 62.3)الجل  وأخرع   في  ين جاغت الضرائ  على أجلر الخدمات بةساة 

ليه إيرادات الخدمات االجتماعية والترفي ية واإلعالمية والسيا ة وبالةس  ارتفاع  ص

  ذ  مسا مة نس  يلطح أدنا ( 3) على التلالي   والككل%( 214.5)و %( 643.2)

 : اإليرادات 

ًالمرردات
األهمبةًًاألعوام

ًالنل بة

نل ةً

ً%التغبرً 7010ً7011ً

 11.4 55.2 32431.323 36131.323ًالنرط إيرادات.1

:الضرائ ًغبرًالم اشرة.7
)*(

        

 (األعمار إعادة رسم/)الكمارك
314 2326 1.4 235.2 

 طرياة اللارد الكمر كي على الاطاع الخا  -
 

2126 
 

 311 طرياة اللارد الكمر كي على الاطاع المختلط -

 55.6 5.6 3356.133 3233  اشرةالضرائ ًالم.3

 2.33 1.6 111.3 111ًباإلفراد الخاصة الدخل طرياة -

 13 3.1 131 111 الكركات دخل طرياة - 

 1 1.6 111 111 الملافين دخل طرياة - 

 (33.3) 1.6 111 531 الفلائد دخل - 

 13 31.3 1311 1111 مةالف من ال يئات والكركات العامة - 

 62.3 2.3 225.322 33.333 ماتالخد أجلر - 

 53.6 32.3 3535.165 1122.113 األخرع والرسلم الضرائ  - 

 511 3.5 311 61 المك  طرياة - 

 32.2 35.3 41535.35 62333.3ًإجماليًاإليرادات

مةح من  كلمات أجةاية  - 
)**(
      2114.3 1.4      

 211.5 100 ًًالماموع
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ماارنة بعام %( 13)وفيما يتعل  بالمةالف من الكركات وال يئات العامة كانل نسات ا نحل 

مثل اإلرباب السةلية المتحااة على مستلع الاطاعات االقتصادية وكما ماين في التي ت 1121

  وعلى عك   ذا االتجا  التصاعد  جاغت الضرائ  على دخل الفلائد بةساة  (16)الجدوف 

لتصل إلى  1121مليار عام ( 531)إذ انخفضل  صيلت ا من %( 33.3)سالاة مادار ا 

 .1122مليار ديةار عام ( 111)

 

 

 

 

 

 

ً(2)شكقً

 7011ًلت ايراتًاإليراداتًالاامةًلموازنةًالاولةًلاام النل بة األهمبة
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ً(76)جاو ً

ً(7011-7010)ت ايرًاإل باحًاللنويةًلل  اعاتًالقتصاديةًولللنواتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(ملبا ًدينا )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

الةفط  إيراداتطع المالي للعراه معرض للخطر بسا  االعتماد  المطل  على فان الل وأخيرا

الةفطية  اإليراداتالميعانية العامة للدولة   وعةدما تراجعل  إيراداتمن %( 51)التي تككل 

الةفط عالميا تعرطل الملازنة العامة للعراه  أسعاربسا  تراجع  1115للعراه في عام 

ذا ما و  والرأسماليةتاليص الةفاات العامة بكاي ا التكديلية  ىإلللخطر مما اططر الحكلمة 

 .يجعل التخطيط المالي صعاا 

 

ًا ًًالنر اتًالاامةً: انبا

تحاي  األ دا  العامة ( الجارية واالستثمارية)تسعى الدولة ومن خالف نفاات ا العامة 

اات العامة مساراى المرسلمة سةلياى  وبسا  تعدد  ذ  األ دا  واتساع ا فاد اتخذت الةف

تصاعدياى والذ  ععز  ذا االتجا  ارتفاع علائد الاطاع الةفطي المصدر الرئيسي إليرادات 

ماارنة  1122عام %( 21.6)الملازنة العامة للدولة   فاد سجلل الةفاات العامة ارتفاعاى بةساة 

ديلية    يا  كلل الةفاات التك( 13)كما يتضح ذلك من بيانات الجدوف  1121بعام 

ً%نل ةًالتغبر7010ً7011ًًًال  اعاتًت

 1.3 13.653 13.3 المصرفي1ً

 65.3 1311 2511 الةفطي7ً

 2336.5 5 1.33 الصةاعي3ً

 55.4 21.3 3.13 العراعي4ً

 4.3 3.13 3 الخدمات العامة5ً

 41.3- 53.331 551.53 االتصاالت6ً

 33.1- 11.131 31.13 التجار 2ً

 21.3- 31.11 36.6 الةال1ً

ً%7000ً7500ً75ًالماموعً
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ً(72)جاو ً

7011ًت و ًالنر اتًالاامةًللاولةًبط بهاًالاا قًوالعستألما قًلاامً

 (دينا ًملبا )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
 

 
 

  بيةما  1121عام %( 31.5)بعد إن كانل  1122من إجمالي الةفاات العامة لعام %( 64.5)

 . 1122من إجمالي اإلنفاه العام لسةة %( 32.2)الةفاات االستثمارية لم تككل سلع

 

 

  

 

 ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً.7011موازنةًعامً،ًدائرةًالموازنةًالاامةً،ًوزا ةًالمالبةً:ًالمصا ً

 

 

 

ً(1)شكقً

 7011التااهًالاامًلننرامًالحكوميًبط بهًالاا قًوالعستألما قًلاامً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ًالمرردات
تخصبصاتًعامً

7010ً

تخصبصاتًعامً

7011ً

نل ةًالتغبرً

%ً

األهمبةًالنل بةً

اامًللنر اتًالاامةًًل

7011ً

 64.5 5.5 66356.535 61433.233 الةفاات التكديلية

 32.2 11.3 31166.151 15555.232 الةفاات االستثمارية

15118.371ً86667.266ً17.6ً100ًًإجماليًالنر اتًالاامة

701

1 

701

0 
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 :ويمكن تلطيح اتجا  الةفاات الجارية واالستثمارية من خالف تفصيل مفردات ا وكما يلي 

 النر اتًالتطغبلبةً .1

  1121زيادة في اإلنفاه الحكلمي العام ماارنة بعام   صلف 1122  د عام 

ارتفعل  1121مليار ديةار عام ( 61433.233)فاعد إن كانل  ذ  الةفاات عةد  دود 

  وتفسر %( 5.5)وبةساة زيادة مادار ا  1122مليار ديةار عام ( 66356.535)إلى 

اد  على  ساا الةمل لةا  ذ  العيادة اتجا  الحكلمة نحل تحسين مستلع الرفا  االقتص

مليار ( 14453.145)االقتصاد    إذ يال ت ارتفاع  صة تعليضات المكتدلين من 

وبةساة نمل مادار ا 1122مليار ديةار عام ( 35525.234)إلى  1121ديةار عام 

على الرغم من الدعلات المتكررة لخفق  ذ  الةفاات التي  كلل %( 25.2)

من إجمالي الملازنة %( 33.6)يلية وبةساة من إجمالي الةفاات التكد%( 32.3)

تستمر باالرتفاع  أنومن المتلقع  1121عام %( 53.3)العامة للدولة بعد إن كانل 

س لة  أداة أصاحخالف السةلات الاادمة بسا  التلسع في التلايد الحكلمي الذ  

 لمعالجة الاطالة في ال تراجع دور الاطاع الخا  وبطغ تحرير المكاريع العامة

 .م    وتمتع ا بالدع

تي تمثل الفلائد وطمن المدخالت التي ارتفعل بةساة كايرة تأتي فارة الفلائد ال   

الدين العام وفلائد الحلاالت والسةدات والديلن الخارجية   فاد ارتفعل  المستحاة عن

من إجمالي الةفاات %( 1.2)ومككلة ما نساته  1121 عن عام%(31)بةساة 

 ( .14)الجدوف  تكير إلى ذلك بيانالتكديلية كما تا
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ً(71)جاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 

7010ًم ا نةًباام7011ًًت و ًتخصبصاتًالنر اتًالتطغبلبةًلاامً

ً(ملبا ًدينا )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.7011الاامةًللارامًلاامًًالموازنة،ًوزا ةًالمالبةًالاراقبةً:ًالمصا ً
 

  والمةح المادمة  واألجةايةفارة المةح وتمثل تخصيصات االلتعامات الخارجية العربية  إما

 1122  فاد ارتفعل المةح عام  اإلنسانية  والجمعيات  واإلعالميةللمرسسات الخدمية والثاافية 

من %( 5.3)مسا مة ونساة %( 36.6)مليار ديةار وبةساة نمل ( 1453.313) إلىلتصل 

التي تكمل ا تيا ي  األخرعفارة المصروفات  إما   أعال الةفاات التكديلية للعام  إجمالي

الطلارئ وتعليضات  را الكليل وماال  تسلية الديلن والتعليضات المختلفة   فاد اتج ل 

 يإجمالمن %( 22.3)ولتحتل نساة مسا مة %( 12.5)وبةساة  1122نحل العيادة خالف عام 

فارة  إن  ويال ت في  إنفاق ا ملة الحكلمة نحل تر يد  إ ارالةفاات العامة للدولة   وطمن 

  ويتف   ذا االنخفاض مع التلجه %( 3.2)المةافع االجتماعية اتج ل نحل االنخفاض وبةساة 

للعلائل المستحاة   وطمن  ذا التلجه  األمثلالعام نحل تر يد استخدام ا وتحاي  االست دا  

نحل االنخفاض لتصل  اإلعاناتلدولة من اجل العمل تحل مظلة اقتصاد السله اتج ل نفاات ل

مليار ديةار وبةساة انخفاض ( 1515.145)كانل  إنمليار ديةار بعد ( 2153.161) إلى

(61.5. )% 

7010ًعامًًالمررداتًت
األهمبةًالنل بةً

%ً
7011ًعامً

ألهمبةًالنل بةًا

%  

نل ةًالتغبرً

%ً

1ً

 18.1 34414.131ً51.2 71182.714ً42.5ًربلتاويضاتًالموظ

 11.6 51.2 14131.114 34.1 13133.111ًواألجلر والمخصصاتالروات  -

        التااعدية والمكافأة الروات  -

ً(االجتماعية المسا مات)  
3655.165 5.3 6341.23 5.6 23.2 

 3.5 24.5 21113.526 25.5 22424.326 السلع والخدمات7ً

 31.111 1.2 2523.652 2.4 2131.533 ائدالفل3ً

 61.5- 2.6 2153.161 5.4 1515.145 اإلعانات4ً

 36.6 5.3 1453.313 1.3 2635.523 المةح5ً

 3.2- 4.3 3313.452 5.3 3515.213 المةافع االجتماعية6ً

2ً
بضمة ا )المصروفات األخرع

 (تعليضات  را الكليل
6236.145 21.2 3313.255 22.3 12.5 

 33.3- 1.3 2333.213 5.13 1534.115 الملجلدات غير المالية1ً

8.4ً 66586.424ً100 60125.122ً100ًالماموعً
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 النر اتًالعستألما يةً .7

الطري  خاصة في الملازنة العامة للدولة كلن ا  أ ميةتحتل الةفاات االستثمارية 

تحايا ا   لذا يال ت  إلىالتةمية االقتصادية التي تسعى الحكلمة  أ دا نحل تحاي  

 اإلجماليميل ا نحل العيادة سةلياى وبسرعة اكار من العيادة المتحااة في الةاتج المحلي 

من  أدنىكحد %( 31) الرأسماليةتككل الةفاات  أن  فالمخطط المالي وطع  دفا  ل 

الدولة من تةفيذ استثمارات  أج عةة للدولة وقد مكن  ذا التخصيص الميعانية العام

الاطاع  إلىم مة في قطاعي الةفط والك رباغ وقطاعات خدمية كالصحة والتعليم فضال 

 1121اتخذت  ذ  الةفاات مساراى متصاعداى ماارنة بعام  1122ففي عام .  العراعي 

زيادة  إل داث( 1125-1121)ة والتي جاغت متالئمة مع سعي خطة التةمية الل ةي

الةفاات العامة للدولة بما يس م في دعم مسيرة الةمل  إجماليفي الةفاات االستثمارية من 

االقتصادية المختلفة  األنكطةالاةى التحتية وخل  فر  عمل جديدة طمن  وتأ يل

 .والتاليل من نس  الحرمان 

ت التخصيصات السةلية لعام فعلى مستلع تلزيع االستثمارات قطاعياى   فاد ازداد

 إجماليمن %( 32.2)مليار ديةار وبةساة ( 31166.151) إلىلتصل  1122

ماارنة %( 11.3)تخصيصات الملازنة العامة للدولة   محاااى نساة زيادة مادار ا 

 إقليممع )  و افظل تخصيصات المكاريع االستثمارية لللزارات  1121بعام 

كما يتضح ذلك %( 2)وبةساة نمل  األولىعلى المرتاة  األقاليمعدا تةمية ( كردستان

من %( 31.2)الةساية ل ذ  الةفاات نساة  األ ميةو كلل ( 15)من بيانات جدوف 

التي   دت ا  ذ  الةفاات تلك  األساسيةالةفاات االستثمارية   وطمن المتديرات  إجمالي

المحافظات  وأعمار قاليماألالتديرات الحاصلة في  صة المكاريع االستثمارية لتةمية 

مسا مت ا  إن إال  ( كردستان إقليمعدا )كردستان ومكاريع الاترو دوالر  إقليمبما في ا 

 %( . 25.3)كانل مةخفضة وبةساة  1122الةفاات االستثمارية لعام  إجماليفي 
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ً

ً(78)جاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

7010ًم ا نةًباام7011ًًعستألما يةًللاولةًلاامًت و ًالنر اتًال

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًً(ملبا ًدينا )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 

 الاا  .3

الةفاات  إجمالي إن   إلي ما اإل ارةالتي ساال ( 13 13)تكير بيانات الجدولين 

كان  أنمليار ديةار   بعد ( 56661.366) إلى ارتفع 1122العامة للدولة لعام 

فاد  اإليرادات إجمالي إما  %( 21.6)مليار ديةار وبةساة زيادة مادار ا ( 43425.314)

( 62333.321)كانل  أنمليار ديةار بعد ( 41535.351) إلىلتصل  األخرعزادت  ي 

ملازنة  إنذا يعةي   و  1121ماارنة بعام %( 32.2)مليار ديةار وبةساة زيادة مادار ا 

مليار ديةار وبةساة انخفاض ( 23313.536)عانل من عجع مادار   1122عام 

 . 1121ماارنة بالعجع المتحا  عام %( 35.3)

 إذويعتار  ذا العجع عجعاى  اياياى خالفاى لما كان عليه العجع في السةلات الساباة    

د الفائضة المتراكمة من السةلات كان يعتار عجعاى  تخطيطياى كلنه كان يدطي من الملار

الخارجي    أوالداخلي  اإلقراضتم تدطيته من  1122عجع عام  إنالساباة   في  ين 

 (.31)كما في الجدوف   1122ما سل  يتلفر من ماال  فائضة مدورة من عام  إلىفضالى 

 

 

7010ًتخصبصاتًعامًًالتراصبق
ت ايراتًعامً

7011ً

األهمبةً

ً%النل بةً

نل ةً

ً%التغبرً

ًالمطا يعًالعستألما يةًًًً

كردستان عدا  إقليمكاريع االستثمارية لللزارات مع الم .1

 األقاليمتةمية 

25525.632 23136.35 31.2 2 

المحافظات  وأعمار األقاليمالمكاريع االستثمارية لتةمية  .7

 إقليمكردستان ومكاريع الايرو دوالر عدا  إقليمبما في ا 

 كردستان

1313.111 5154.251 25.3 34.5 

 11.4 13.2 6531 3213.33 للاطاع الةفطيالمكاريع االستثمارية  .3

 (21.34) 21.5 3352.361 5253.364 المكاريع االستثمارية لاطاع الك رباغ .4

 80.81 74844.151ً30066.787ً211ًالماموع
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ً(30)جاو ً

7010ًمعًعام7011ًًم ا نةًالاا ًاللنوقًييًموازنةًالاولةًلاامً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً(ًملبا ًدينا )

 

 

ً(8)شكقً

 (7011ً-7010)الاا ًالماليًلموازنةًالاولةًلااميًًأواإليراداتًوالنر اتًالاامةًوالرائضًًإجمالي

 

 

 
 

ًالر راتًت
ًالتخصبصات

ً%نل ةًالتغبرً
1121 1122 

 5.5 66356.535 61433.233 الةفاات التكديلية 1ً

 11.3 31166.151 15555.232 نفاات المكاريع االستثمارية7ً

 21.6 56661.366 43425.314 إجمالي الةفاات3ً

 32.2 41535.35 62333.3 إجمالي اإليرادات4ً

ً(34.685)74014.071ً15272.826ًًالاا ًأوًالرائض5ً
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 الفصل السادس

 
 تجارة الخارجيةال

 

وتةكيط  أسسهفي دعم االقتصاد الل ةي وترسيخ  أساسيتعد التجارة الخارجية مكلن 

من ملارد الملازنة العامة  أساسي  فضال عن مسا مت ا في تلفير جعغ  األخرعقطاعاته 

كايرة في الحياة االقتصادية كلن ا المةفذ اللتااغ  أ ميةللدولة من خالف الصادرات    يا ل ا 

 .المصالح االقتصادية ووسيلة لتحاي  التةمية والةمل االقتصاد  

الدوف بمختلد مستليات تطلر ا ا تماما كايرا بملطلعة التجارة الخارجية  وأا رت

 إلىالذ  قاد  األمرمة ا بضرورة تطلير  ذا الاطاع    إدراكاوخالف الحا  العمةية المختلفة 

 يا تمثل  اإلنتاجيةالمختلفة سيما مة ا الاطاعات زيادة ملارد االقتصاد وتةكيط قطاعاته 

التجارة الاةاة التي يجر  من خالل ا تسلي  المةتجات الل ةية 
 
. 

خاصة في االقتصاد العراقي وتحديداى في جان   بأ مية الخارجية التجارة قطاع ويحظى

دات فانه يسا م في جان  االستيرا أما   الالزمة المالية الملارد الذ  يلفر الصادرات الةفطية 

الدذائية   والسلع  من السلع االست الكية بجاناي ا الدذائية وغير األساسيةتلاية اال تياجات 

 .المستدامة   االقتصادية الالزمة لعملية التةمية الرأسماليةاللسيطة   والسلع 

ت وقد   د كل من  جم وتركي  اتجا ات التجارة الخارجية تطلراى كايراى خالف السةلا

الاليلة الماطية وذلك تمكياى مع تطلر الدخل الالمي ومتلسط دخل الفرد واالنفتاب على الدوف 

- :المجاورة بككل خا    وسيتم تةاوف  ذا الةكا  من خالف الةاا  اآلتية 

 

 . 1122تطلر  جم الصادرات واالستيرادات عام  :ًأول

ًا  .االتجا ات الجدرافية للتجارة الخارجية  : انبا

 .التركي  السلعي للتجارة الخارجية  :لألاًا ا
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7011ًًت و ًجااًالصاد اتًوالعستبراداتًالللابةًعامً:ًًأول

إن مر رات الاطاع التجار  بجانايه االستيراد  والتصدير  تركد إن االقتصاد العراقي 

تصدير الةفط يعاف يعتمد في تلاية نساة كايرة من ا تياجات عملية التةمية االقتصادية على  ال

الخام ومحدودية الصادرات غير الةفطية   ومن الةا ية األخرع تركد مر رات اتجا  قيم 

 اياة استمرار  إراات إلىالذ  يكير  األمراالستيرادات نحل االرتفاع كما سيتضح ذلك ال ااى   

قلع انككا  االقتصاد العراقي على االقتصاد العالمي بككل عام ودوف الجلار بككل خا  وو

السلاية على الصةاعات  تأريراتهالسلعي  وامتداد  اإلغراهسياسة  تأريرالمحلية تحل  أسلاقةا

 .المحلية 

 

 :ًالصاد اتً .1

ترد  الصادرات دوراى م ماى في اقتصاديات الالدان الةامية بصلرة عامة 

واالقتصاد العراقي بككل خا    إذ تحتل الصادرات الةفطية من الةفط الخام دوراى 

يراى ومررراى في سير عملية التةمية  يا يعتمد االقتصاد العراقي على نساة تتراوب كا

المالية العامة للدولة والتي تدطي  اإليرادات إجماليمن %( 54-%53)ن    ما بي

 اإليراداتالجار  واالستثمار  في الاالد في ال تراجع مسا مة  اإلنفاه أوجه

 .المحلية  اإلنتاجيةوانخفاض نس  استدالف الطاقات  األخرع

الصادرات العراقية قد  إجماليأن مر رات ( 32)يتضح من بيانات الجدوف 

 1121ماارنة بما كانل عليه  1122عام %( 35)  دت ارتفاعاى ملحلااى وبةساة 

( 35641.3) إلىوارتفعل  1121مليلن دوالر عام ( 32365)فاعد أن كانل 

لتحافت %( 55.5)ةفطية الخام نساة  كلل الصادرات ال 1122مليلن ديةار عام 

طمن السلع المصدرة ولتعك  في نف  اللقل الصفة الريعية  األوفعلى مركع ا 

 يمةة الاطاع العام على صادرات الةفط وابتعاد الاطاع  إلىفضالى .لالقتصاد العراقي 

 . أعال الخا  كما يتضح ذلك من بيانات الجدوف 

مليون دوالر (  22)فلقد بلغت قيمتها غير النفطية  األخرىأما الصادرات 

من %( 262)ومشكلة نسبة  2 22عما كانت عليه عام %( 2.62)بزيادة مقدارها 

الذي يؤكد محدودية دور  األمر   22الصادرات العراقية خالل عام  إجمالي

على ميزان  تأثيرهاالصادرات غير النفطية االيجابي في االقتصاد العراقي وتراجع 

 .الخ من التأثيرات االيجابية .... تراجع حصيلتها من العملة األجنبية المدفوعات و
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(31)جاو ً  

(7011-7008)واقعًالصاد اتًالنر بةًوالصاد اتًاأللرىًلال ًالماةً  

(ملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

 

            

 

 

 7008 التراصبق
األهمبةً

%النل بةً  
7010 

األهمبةً

%النل بةً  
7011 

األهمبةً

%النل بةً  

 55.3 35513.3 55.3 32533 54.4 34563 النرطًالخام

 55.6 35343.3 55.3 32353   جكومي

 1.2 12.4 1.2 35   لاص

 1.2 31.1 1.3 236.1 1.5 353 المنتااتًالنر بة

 34.3 11.2 1.2 45.1   جكومي

 62.3 32.5 1.2 31   لاص

 1.1 112.1 1.3 233 1.3 223 الصاد اتًاأللرى

 211 35641.3 211 32365.1 211 35513 إجماليًالصاد ات

 .الةكرة السةلية  والاحلث مديرية اإل صاغ   الاةك المركع  العراقي : المصدر       

 

ًالعستبراداتً .7

استمرار اعتمادية االقتصاد العراقي على تلاية ا تياجاتاه ( 31)تكير بيانات الجدوف 

من السلع المختلفة علاى األسالاه الخارجياة   وتعاياد  جام االساتيراد ساةلياى فااد ازدادت 

ملياالن ( 53411.5) إلااى 1121ملياالن دوالر عااام ( 53523.3)اسااتيراد العااراه ماان 

في استيرادات  العيادة إلىوتععع  ذ  العيادة %( 4.5)وبةساة زيادة  1122دوالر عام 

الحاجة الستيراد الملاد الدذائية بسا  تلكر الصاةاعة المحلياة وتراجاع السلع الرأسمالية و

 األخارعنس  استدالف الطاقات التي تلاجه مةافساة قلياة مان قاال سالع ومةتجاات الادوف 

 .السلع  أنلاعالجلار التي أغرقل السله المحلي بمختلد  وخاصة دوف

تفاله اساتيرادات الاطااع الخاا  ليحتال نسااة  أعال كما ويتضح من بيانات الجدوف 

 الرأساامالية  وقااد ا تلاال الساالع  1122اسااتيرادات العااراه لعااام  إجماااليماان %( 33)

اساتيراد  اذا  ماليإجمن %( 33)المستلردة من قال الةكا  الخا  ما ياارا نساته من 

لاةف  العاام   فاي %( 13)الاطاع   تلت ا استيرادات السلع االست الكية وبةساة ما ياارا 

مان %( 13) ين تراجعل االستيرادات الحكلمية ماارناة بالاطااع الخاا  لتحتال نسااة 

ي  ا الت الية  ا الرأسموالتي تركاعت علاى اساتيراد السالع  1122االستيرادات عام  إجمالي
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(37)جاو ً  

(7011-7010)ت و ًالعستبراداتًالاراقبةًلااميً  

(ملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  
 

 

االسااتيرادات الحكلميااة   تلت ااا  إجماااليماان %( 53.3)وبةساااة  األولااىالمرتاااة جاااغت ب

ة  رااام المةتجاااات الةفطياااة بةساااا%( 31.2)بالمرتااااة الثانياااة السااالع االسااات الكية وبةسااااة 

 الرأساماليةتفاله  جام اساتيرادات السالع ( 31)  كما تعك  بياناات الجادوف %( 16.5)

ن   م%( 35.1)ه   اع الخا  وبمتلسط نسات  طالا أوسلاغ المستلردة من قال الحكلمة 

 . 1122استيرادات العراه لعام  إجمالي

نال ات اتجاا   1121ماع ماا ياابل اا فاي عاام  1122وعةد ماارنة استيرادات عام 

ازدادت االسااتيرادات  إذاالسااتيرادات نحاال التعايااد وبةساا  متاايةااة لكااال الاطاااعين   

 1122اساتيرادات الاطااع الخاا  لعاام    فاي  اين ساجلل%( 23)الحكلمية بةسااة 

 %(.6.3)زيادة بةساة 

 

 

 

 

 .الةكرة السةلية  مديرية اإل صاغ واألبحاث   الاةك المركع  العراقي : المصدر 

 

 التراصبق
7010 7011 

CIF FOB CIF FOB 

 21546.3 21513.3 5333.3 22152.3 العستبراداتًالحكومبة

 1 1 4.2 5.3ًالعستبراداتًبموج ًمذررةًالتراها .1

 3323.3 3511.3 3255.3 3365.3ًالللعًالعستهالربة .7

 5363.3 3613.5 5646.2 3323.2ًةالللعًالرأعسمالب .3

 1512.5 3523.5 2634.3 2513.5ًالمنتااتًالنر بة .4

 1 1 1 1ًاعستبراداتًألرى .5

 6.3 3.5 13.2 13.1ًتكالبفًق عًالاملة .6

 15653.4 35433.5 13331.3 31633.4 اعستبراداتًال  اعًالخاص

 3522.3 4325.1 6533.3 4262.3ًالللعًالعستهالربة .1

 11133.5 16233.3 11422.4 15545.3ًةالللعًالرأعسمالب .7

 1.6 1.3 13.6 13.4ًالمنتااتًالنر بة .3

 51631.3 53411.5 33314 53523.3 اإلجمالي
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(10)شكقً  

(7011-7010)التوزيعًالاغراييًل باًالصاد اتًلااميً  

(ملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً   

 

 

ًا ًًالتااهاتًالاغرايبةًللتاا ةًالخا جبة:ً انبا

ًًًالصاد اتًالتوزيعًالاغراييًل با .1

 اقتصاادياتانعكسل التطلرات االيجابية في السله الةفطية العالمية وتحسان أداغ معظام 

الاادوف المتادمااة والةاميااة فااي زيااادة التجااارة اإلجماليااة للاادوف العربيااة ومة ااا العااراه   فاالةساااة 

ات ا فااد  ااال أعلاى نسااة ل اا ماع الادوف اآلسايلية إذ بلدال نسا 7011لاامًالتجا  الصادرات 

إذ كانال نساات ا  1121من المجمالع العاام لاايم الصاادرات أذا ماا قارن اا ماع عاام %( 53.3)

لعااام %( 31.1)  راام يااأتي بالمرتاااة الثانيااة دوف األمااريكيتين التااي سااجلل نساااة %( 51.5)

  وتلت ااا الصااادرات إلااى دوف االتحاااد  1121لعااام %( 31.3)بعااد أن كاناال نسااات ا  1122

 إنباين  1121عان عاام %( 13.3)نسااته  رتفااعمسجلة ا%( 23.3)نساة األوربي إذ سجلل 

  أماا  مليالن ديةاار (23412) 1122وفي سةة مليلن ديةار  (22233) 1121قيمت ا في سةة 

  وسجلل اقل نسااة ماع الادوف العربياة %( 1.5)نساة قيم الصادرات لااية دوف أوربا األخرع 

  إما باية دوف العاالم فااد ساجلل %( 2.3)بةساة  1121أ  بعيادة عن عام %( 3.6)والاالدة 

يلطاااح التلزياااع ( 21)  ومااان خاااالف الكاااكل  1122لعاااام %( 1.6)قااايم الصاااادرات نسااااة 

 (:1122-1121)امي    ادرات لع    م الص   الجدرافي لاي
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(11)شكقً  

(7011-7010)التوزيعًالاغراييًل باًالعستبراداتًلااميً  

(ملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً   

 

 

 

 التوزيعًالاغراييًل باًالعستبراداتً .7

دة متفاوتة في قيمت ا من جميع المصادر الرئيساة فيما يتعل  باالستيرادات فاد   دت زيا

فاد  صلل أعلى زيادة لالساتيرادات مان دوف أورباا األخارع إذ ساجلل  1122في عام 

  فاي  اين ساجلل ماع  1121عان عاام %( 2)مسجلة انخفاطاى بةساة %( 15.2)نساة 

ع   وياأتي التلزيا 1121عان عاام %( 3.2)أ  بعيادة %( 16.5)الدوف اآلسيلية نساة 

أ  %( 13.3) 1121بعد إن كانال فاي عاام %( 15.5)الجدرافي للدوف العربية بةساة 

   وجاغت بعد ا دوف االتحاد األوربي واألماريكيتين %( 2.3)محااة نساة زيادة  فيفة 

علااى التاالالي   إمااا بايااة العااالم فاااد سااجل نساااة %( 4.3)و%( 21.1)مسااجلة نساااة 

 . 1121عن عام %( 1.1)أ  بعيادة نسات ا  1122لعام %( 1.4)
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(33)جاو ً  

اةًــــالتوزيعًالاغراييًل باًالصاد اتًوالعستبراداتًواألهمبةًالنل بةًللم

(7010-7011)  

(ًملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً  

 

 

 

 

 

 

 

 

ًالتررب ًالللايًللتاا ةًالخا جبة:ً الألاً

في  األعلىبالحصة  استأررتاللقلد المعدنية  إن( 35)الجدوف  إ صاغاتتاين 

  كما  1121عن عام  1122لعام %( 33.4)للعراه والتي ارتفعل من  اإلجماليةالصادرات 

مليلن ( 113) لتصل 1121مليلن دوالر عام ( 253)ارتفعل  صة الملاد الدذائية من 

بعد ا  صة المكائن والمعدات لتصاح  تأتي  رم %( 33.4)وبةساة تدير  1122دوالر عام 

وبةساة  1121مليلن دوالر في عام ( 215)كانل  إنبعد  1122مليلن دوالر لعام ( 252)

بعد ا  تأتيرم %( 61)والسلع والمعامالت ما نساته  الكيماوية  وا تلل الملاد %( 35.3)

ً. 1122لعام %( 33.4)لمصةلعة والملاد الخام وبةساة السلع ا

ً

ً

ً

ً

 المن  ةًالاغرايبةً

التوزيعًالاغراييً

*للصاد اتً  
األهمبةً

 النل بةًً

التوزيعًالاغراييً

**لالعستبراداتً  
األهمبةً

 النل بةًً
7010 7011 7010 7011 

الماموعًالاامًًًًًًًًًً  51264 28611 100 43815 42103 100 

 15.5 22513 21355 3.6 1433 2233ًالاو ًالارببة

 4.6 5212 3154 31.1 15115 23446ًدو ًاألمريكتبل

 21.1 5442 3443 23.3 23412 22233ًدو ًالتحادًاألو بي

 15.2 23513 23133 1.5 1135 2145ًدو ًأو باًاأللرى

 16.5 21623 4531 53.6 36321 12533ًالاو ًاآلعسبوية

 1.4 334 654 1.3 525 316ًب بةًالاالا
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ً(34)جاو ً

التررب ًالللايًللصاد اتًالاراقبةًجل ًالتصنبفًالاوليًالموجاًللتاا ةً

(SITCً)ً(7011-7010)لااميً

 (ملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

ً

 

 

 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 السةلية  الةكرة  مديرية اإل صاغ واألبحاث   الاةك العراقي : المصدر                       

 .الةفط الخام والمةتجات الةفطية والكاريل والفلسفات( 3)تتضمن الفارة  )*(                               

ً

ً

ً

ً

ً

 

 

  

 

 

  قاًواعساًالطا ة

التررب ًالللايً

%نل ةًالتغبرً للصاد ات  

7010 7011 

 33.4 113 253 الملاد الدذائية 0

 1 1 1 المكروبات والتا  1

 33.4 211 34 ملاد خام 7

وقلد معدنية 3
ً)*(

 32336 35143 33.5 

 1 1 1 زيلت 4

 61 4 3 ملاد كيماوية 5

 33.4 51 16 سلع مصةلعة 6

 35.1 252 215 مكائن ومعدات 2

 1 1 1 مصةلعات متةلعة 1

 61 26 21 السلع والمعامالت 8

 53.8 28611 51264 الماموعًالاام
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ً(35)جاو ً

ررب ًالللايًلالعستبراداتًالاراقبةًجل ًالتصنبفًالاوليًالموجاًللتاا ةًالت

(SITCً)ً(7011-7010)لااميً

 (ملبونًدول )ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

فئة  إن( 33)بالةساة للتركي  السلعي لالستيرادات اإلجمالية فتكير بيانات الجدوف  أما

 1122مليلن دوالر لعام ( 24515)لتصاح  األولىالمكائن والمعدات استحلذت على المرتاة 

مليلن دوالر  وجاغت فئة ( 3333) إلىالمصةلعات المتةلعة بالمرتاة الثانية لتصل  تأتي  رم 

مليلن دوالر  ومن رم تأتي باية الملاد تااعاى وكما ( 3531) إلىالسلع المصةلعة بعد ا لتصل 

 %( .4.5)دل نساة تدير ا جميع الملاد قد بل إن  والجدير بالذكر  أدنا يلطح ا الجدوف 

 

 

 

 

 

  قاًواعساًالطا ة
 التررب ًالللايًلالعستبرادات

%نل ةًالتغبرً  
7010 7011 

 4.5 1342 1332 الملاد الدذائية 0

 4.5 611 332 المكروبات والتا  1

 4.5 461 351 ملاد خام 7

وقلد معدنية 3
ً)*(

 5315 5643 4.5 

 4.5 3135 1422 زيلت 4

ويةملاد كيما 5  1551 3113 4.5 

 4.5 3531 3116 سلع مصةلعة 6

 4.5 24515 26513 مكائن ومعدات 2

 4.4 3333 6535 مصةلعات متةلعة 1

 4.5 2346 2135 السلع والمعامالت 8

 1.8 42103 43815 الماموعًالاام

                   

 .الةكرة السةلية    صاغ واألبحاث مديرية اإل  الاةك المركع  العراقي : المصدر                    

 قيمل االستيرادات على أساد سيد      : مال ظة                    
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ً(17)شكقً

7011نل ًالتررب ًالللايًللصاد اتًوالعستبراداتًالاراقبةًلاامً  

 

يتضح لةا نس  التركي  السلعي لكل من الصادرات واالستيرادات ( 21)ومن خالف الككل 

  1122خالف عام  اإلجمالية
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 الفصل السابع

 
 تنمية البنى التحتية

 
ًًق اعًالن ق:ًًاولاً

المالمات الرئيسة أل  دولة وعةصرا م ما في  ياة مجتمعاته  يا  أ ميعد الةال ا د 

يلع  دورا ايجابيا  وفعاال في تطلير اقتصاديات الدوف وانتعا  ا االقتصاد  واالجتماعي 

   األساسيةالحضارية بلصف ا من المستلعمات  اإلبعاد أ مالسريع   كما تعد عملياته من 

تستايم الحياة  و اكاته جعغا  اما من الاةية التحتية وعماد الاةاغ االقتصاد  في العالم    يا ال

وكما يريد ا اللاقع الحضار  في كل عصر من غير  ركة نال مرنة وسريعة تلاي  اجة 

 أساسيا أمراومصالح الكعلا  وبذلك يصاح مر را لاياد تادم الدوف وتطلر ا باعتاار  

ةمية االقتصادية يتحا  عن  ري  خدماته تحرك قلع اإلنتاج المادية والاكرية لعملية الت

والمكروعات في األماكن األكثر  األ خا من خالف تل ن  آخر إلىبفعاليات ا من مكان 

 .مالئمة   والاضاغ على عدم المةفعة التي يفرط ا بعد المسافة 

 أو اإلنكاغكان ذلك على مستلع وتتسم مكاريع الةال بضخامة كلف ا االستثمارية سلاغ 

من محافظة ولمسافات كايرة   ومما  أكثرالصيانة وذلك الن معظم مكاريع  ذا الاطاع تكمل 

 وتأرير  األخرعاالقتصادية  األنكطةزيادة العالقة التكابكية واالرتاا  اللري  مع  إلىيرد  

 .الةاتج المحلي  إجماليي الماا ر على نمل ا وتطلر ا   مما يةعك  في زيادة مسا مات ا ف

العراه كان يمتلك  إنالمعللمات المتلفرة  واقع قطاع الةال في العراه تكير إلىوبالرجلع 

 اإل مافالةال تطلرا في المةطاة   وخالف عاد الثمانيةيات   د  ذا الاطاع  أنظمة أكثرا د 

تعرض  ذا  1113 عام أ داثوبعد . وكان االستثمار دون المستلع في كافة وسائل الةال 

والتج يعات   و لاف السةيين  واألراث والكمائنالاطاع لعمليات الة   التي  ملل المعدات 

( 41)الماطية  يمن الاطاع العام على نكا   ذا الاطاع و ساما ورد ذلك في قانلن الةال رقم 

تخصيصات  إنيال ت  1122بيانات  ذا الاطاع لعام  إلىولدع الرجلع .  2543لسةة 

 إلىلتصل  1121تريليلن ديةار لعام ( 2.3)من  ازدادتالمة اج االستثمار  لمكاريع الةال قد 

 %( .32.5)وبةساة صر  بلدل  1122تريليلن ديةار لعام ( 2.4)
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 :  كاألتيويمكن تلطيح تككيالت قطاع الةال 

 عسككًالحاياً .1

ر  التاي تحاا   ارو  يمثل الةال بسكك الحديد أ د الجلان  األساسية فاي مجااف الةاال الاا

الةال بأمان وبأقل تكلفة للمسافرين والاضائع ولمسافات  ليلة  و يعتار العراه من الدوف الرائدة 

في مجاف استخدام الةال بلاسطة سكك الحديد لما يمتلكاه مان  ااكة كايارة تدطاي أجاعاغ  واساعة 

 .من الالد

كاام ( 1234)مة ااا  1122كاا م فااي ن ايااة سااةة ( 1613)أ االاف سااكك الحديااد  إنيال اات  إذ

كااام بةسااااة ( 565)  أماااا الخطااال  الفرعياااة فيالااا   لل اااا %(41.2)خطااال  رئيساااة بةسااااة 

ق ا ا رة ( 31)مة اا  1122قاا رة فاي ن اياة ساةة ( 43)  كمل بل  عدد الااا رات %(  23.5)

وبانخفاااض بلداال  1121قااا رة فااي ن ايااة سااةة( 53)قااا رة مةاقلااة م اا اابل ( 33)رئ  اا يسية و 

 1122مسااافراى سااةة  ألااد( 234)عاادد مسااافر  السااكك الحديااد  إنفضااالى  . %( 21.3)نساااته 

 %(  .26.1) أ   بانخفاض بلدل نساته  1121مسافراى سةة  ألد( 121)ماابل 

( 211)ماابال  1122مليلن مسافراى كم سةة( 51)عدد الكيللمترات السفرية الماطلعة  أما

ناال  أجارة  وبلا  متلساط %( 21.1)لدال نسااته  بانخفاض ب أ  1121مليلن مسافراى كم سةة 

 أ  1121ديةااار سااةة ( 22136.5) مااباال  1122ديةااار سااةة (  21453.3) المسااافر اللا ااد

/ كام (  315) ماارناة بمتلساط  الف السافرة لةاال المساافرين %( 3.5)بانخفاض بلدال نسااته 

  %(  3.1)نساات ا  بعياادة  بلدال أ  1121مساافر ساةة /كام( 531)ماابل  1122مسافر سةة 

ألاد  ةااى ( 553)ما   ا ابل  1122 ةااى ساةة  ألاد( 661) ذا وإن كمية الاضائع المةاللاة باأجر 

 الطيةياااة  أمااا ا ع  ااا دد الكي    ااا للمترات %(  33.3)أ  بانخفااااض بلدااال نسااااته  1121ساااةة  

( كام.  ان)مليالن ( 155)ما   ا ابل  1122سا ةة ( كام .  ان) مليالن ( 255)الم   اطلعة باأجر

  وبمتلسااااا ط أجااااارة ناااااال الط ااااا ن %( 11.2)أ  بانخفااااااض بلدااااال نسااااااته  1121س ااااا ةة 

أ   1121ديةاااراى س اا ةة ( 22665.4)م اا اابل  1122ديةاااراى س اا ةة ( 23134.4)اللا         اا د

  فاااااي  اااااين بلدااااال اإليااااارادات المتحاااااااة مااااان ناااااال %( 32.1)بلدااااال نساااااات ا  بعياااااادة

 1121مليلن ديةاراى ساةة ( 1355.1)ماابل  1122اى سة  ة مليلن ديةار( 2552.1)الم  سافرين

  فاي  اين بلدال اإليارادات المتحا ااة مان ناال الاضاائع %( 24.5)أ   بانخفاض بلدال نسااته 

وبانخفااض  بلدال   1121مليلن ديةااراى ساةة  ( 22616.3)ملي لن ديةاراى ماابل ( 21145.3)

 %(.23.2)نساته 
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 الن قًالمائيً .7

ن رياى لتميع  عن باقي مجاالت الةال  أوعادة بالةال المائي سلاغ كان ذلك بحرياى ت تم الدوف 

األخرع وذلك بةاله الاضائع ذات الكمياات الضاخمة إطاافة إلاى رخاص التكااليد وقلاة األياد  

العاملة المكتدلة في  ذا المجاف قياساى بمجاالت الةال األخرع   ومن متابعة نكاا   اذا التكاكيل 

سافيةة ( 1154)للمالان  العراقياة قاد بلدال ( المحملاة) عسرلًال ضيائعًال ادميةعداد يتضح بان أ

ساافيةة عربيااة وبةساااة ( 31)و%( 1.2)ساافيةة عاا راقية وبةساااة ( 2)مة ااا  1121خااالف سااةة 

ساافيةة قادمااة للماالان  ( 5363)مااباال %( 56.4)ساافيةة أجةايااة وبةساااة ( 1233)و%( 3.2)

ساافيةة ( 5136)و %( 1.3)ساافيةة عربيااة وبةساااة ( 215)مة ااا  1121العراقيااة خااالف سااةة 

 إلااىوذلاك يعاالد  1115ماارناة بسااةة %(54.3)وبانخفااض نساااته %( 53.3)أجةاياة وبةساااة 

 . 1121خطة االستيراد المركعية لسةة 

بلدال  1121مان المالان  العراقياة خاالف ساةة ( المحملاة) عسرلًال ضائعًالمغياد ةعدد  أما

سااافيةة عربياااة وبةسااااة ( 33)و %( 5.2)يةة عراقياااة وبةسااااة ساااف( 5)سااافيةة  مة اااا ( 123)

سفيةة مدادرة من الملان  ( 131)ماابل %( 65.6)سفيةة أجةاية وبةساة ( 232)و %( 16.3)

سفيةة عربية ( 215)و %( 3.1)سفيةة عراقية وبةساة ( 24)مة ا   1115العراقية خالف سةة 

%  23.1) وبانخفاض نساته %( 55.1)ة سفيةة أجةاي   ة وبةسا( 213)و %( 53.6)وبةساة 

 . 1115ماارنة بسةة ( 

   1121سفيةة عربية قادمة ومدادرة لسةة (  33) بل   عسرلًن قًالملايريلعدد  إنفضالى 

مساافراى علاى السافن ( 1111)عدد المسافرين الاادمين عن  ري  الملان  العراقية فااد بلا   أما

 .مسافراى على السفن العربية ( 433)د بل  عدد م المسافرون المدادرون فا أماالعربية   

عاان  رياا   1121 اان خااالف سااةة    ألااد( 21621.2) رمبييةًال ضييائعًالملييتو دةوان 

 ان  ألاد( 1133.2)قصار و أم ن عن  ريا  ميةااغ  ألد( 3353.3)الملان  العراقية مة ا 

 ألاد( 332.2) ن عن  ريا  ميةااغ المعاال  و ألد( 151.3)عن  ري  ميةاغ خلر العبير و

 .فللد  أبل ري  ميةاغ  ن عن 

 مة   ا 1121    ن خ  الف س     ةة ( 333541) رمبةًال ضائـــعًالمصــا ةوقد بلدل  

 ن عن  ري  ميةاغ المعال ( 2531) ن عن  ري  ميةاغ خ  لر العبي ر و ( 335313)

 .فللد  أبل ن عن  ري  ميةاغ ( 13)و
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والااقي %( 43.6)كانل م  لاد أخرع  1121ف سةة خال نل ةًال ضائعًالملتو دةوان 

الاضائع المصدرة  فكانل تملر  أما  %( 1.5)وكلةكر بةساة %( 23.3)كانل سمةل وبةساة 

 %( .1.2)بةساة  أخرعوملاد %( 36.1)والااقي نفط خام  وبةساة %( 63.5)وبةساة 

ًالااملبلوقد بل   مكتدل في سةة ( 21114)لدع الكركة العامة للملان  العراقية  عاد

في  ين بلدل  %( 5.1)وبةساة زيادة  1115مكتدل في سةة ( 5351)ماابل   1121

 1115مليار ديةار سةة ( 213.5)ماابل  1121مليار ديةار في سةة ( 222.6)تعليضات م  

 %( . 3.5)وبةساة زيادة 

 

 الن قًالاوق .3

 إلاىفائااة تمكة اا مان اللصالف يعد الةال الجل  من أ م وسائط الةال لتمتع وسيلته بسرعة 

ابعد المسافات في زمن قصير تعجع عن تحاياه مركاات الةال األخرع وتأتي  اذ  األ مياة مان 

الخدمات التي يادم ا  ذا المجاف من  يا نال الركاا والاضائع واألمتعة والاريد من دولة إلى 

ت الدولية والذ  ساعد بدور  أخرع والتي أدت إلى تس يل عملية الةال وزيادة الروابط والعالقا

 ل جديد من الماتكرات العلمية    يا يحتل التخطيط القتصاديات  على نكر الحضارة وكل ما

الةااال الجاال  ملقعاااى متااادماى بالةساااة لكااركات الطيااران علااى اختالف ااا وذلااك للااتمكن ماان تثاياال 

الخطأ فاي التلقعاات  أركان ا وتحاي  األ دا  المرسلمة ل ا وف  الخطط واللقل  على مكامن

 .والتةارات المحتملة

خاالف ساةة  عيادًاليرجالتًللخ يوقًالاوييةًالاراقبيةومن خالف نكا   ذا التككيل فاد بلا  

ر لااة ( 11141)و%( 15.1)ر لااة داخليااة وبةساااة ( 6515)ر لااة مة ااا ( 16645) 1121

 %(.36.1)دولية وبةساة 

 (236.4)ألد مسافر مة ا ( 2363.1)للخطل  الجلية العراقية  عادًالملايريلووصل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            ألد مسافر في الر الت الدولية ( 2344.5)ألد مسافر في الر الت الداخلية و 

فاي مطاار بداداد الادولي علاى  1121خاالف ساةة  عيادًالمليايرونًال يادمونفي  ين كان 

ألاد مساف ا راى ( 124.4)ألاد مس  ا افراى مة    ا م ( 315.1)مختلد  اركات الطياران العاما لة 

ألااد مس اا افراى عل  اا ى ( 143.5)و %( 53.5)علاا ى الخط اا ل  الج  اا لية الع  اا راقية بةس   اا اة 

 المليايرونًالمغياد ون  أماا %( 36.6)بةس   ا اة واألجةاي   ة     ة العربي    ة الخط   ل  الجلي

ألااد مسااافراى عل اا ى الخط اا ل  ( 111.1)ألااد مس  اا افراى مااة م ( 325.5)فا اا د بلاا  عاادد م 
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ألد مسافراى على الخط ل  الجلي ة العربيا ة ( 151.1)و%( 53.1)الجلي  ة العراقي   ة بةسا ة 

 %(.36.4) واألجةاية بةسا ة

علااى الخطاال  الجليااة العراقيااة  1121خااالف عااام  رمبييةًال ضيياعةًالمن ولييةكمااا وبلداال 

 ااان بضااااعة بريدياااة ( 251) ااان بضااااعة مفرغاااة ومحملاااة و( 2313) ااان مة اااا ( 2325)

 اان وبةساااة ( 24311) 1115  فيمااا بلداال كميااة الاضاااعة المةاللااة خااالف عااام ( محملااة)

 . 1121عن سةة %( 52.3)انخفاض 

  قًالاامالن .5

يعتار نكا   افالت الةال العام من األملر الم مة لما يرديه من دورا بارزا في  

 .تاديم خدماته داخل وبين المدن الرئيسة لةال الركاا والاضائع  

 نطاقًن قًالملايريلًوالويودً -ًأ

 ركات الةال في المةطاة العربية  يا  أقدم من ار الكركة العامة لةال الركااتعت

مصلحة نال الركاا طمن الكركات  باسموكانل  2534  الكركة في عام تأسسل  ذ

الكركة العامة لةال الركاا  إلىالتي تعمل على نظام التمليل المركع  وتحللل 

لتمارد عمل ا ككركة تعمل طمن نظام التمليل الذاتي على أساد الةكا  المةا  ب ا  

ل مديةة بدداد وبين المحافظات نال األ خا  بلاسطة  افالت ا داخ إلىوالذ  ي د   

وبين العراه والدوف المجاورة وتاديم خدمات الةال الداخلي والةال السيا ي وأصاح اسم 

تم دمج  ركتين لتمارل  أنالكركة  الياى الكركة العامة لةال المسافرين واللفلد بعد 

 .  نكا  ما و ما الكركة العامة لةال الركاا والكركة العامة لةال اللفلد

ًبل   إذ ًوالــويودعاد ًالملايــريل ًن ق ًلنطـــاق ًالموجــودة ( 2633) الحايالت

وبةس   اة  1121 اف ل  ة في س  ةة ( 555)في    ين بلد     ل  1122 اف   لة لسة    ة 

في  ين %( 66.3)  وتك  كل نساة الحاف  الت العام  لة مة ا %( 63.3)زي  ادة  بلدل 

( 6.5) 1121ماارنة بسةة  1122مليلن راك  لسةة ( 21.1) ب    ل     ع  دد الركاا

 %( .55.5)مليلن راك  وبةساة زيادة  

ً إنكما  ًوالويودعاد ًالملايريل ًلن ق ًالاامة ًللطررة ًالااملة قد بلدل  الحايالت

 يا كان  1121عن سةة %( 52.3)وبعيادة نس  ات ا  1122 افلة س ةة ( 2144)

 .افلة  ( 331)عدد الحافالت العاملة 

ًالمطتـــــــغلبلوبل   وبانخفاض بلدل  1122مكتدل لسةة ( 5511)للكركة  عاد

 .  1121مكتدل لسةة ( 5631) يا كان عدد المكتدلين %( 3.5)نساته 
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في  ي ن  1122ملي      لن دية    ار سة    ة ( 31343) إيراداتج   ًالطررةًوقد 

 %( 3.3)وبةساة انخفاض  بلدل   1121مليلن ديةار سةة ( 32654) اإليراداتبلد ل 

 

 نطاقًًالطررةًالاامةًللن قًال رق -ًب

الكركات التابعة للزارة الةال   وعملل  إ دعالكركة العامة للةال الار  ف ي  أما

 ذ  الكركة على مسايرة التطلرات الحاصلة بالتكةلللجيا العالمية لدرض تطلير 

مع ( التكديل المكترك)لعاد اتفاقيات دراسات  أعدتالعمل في المكات  الحدودية   وقد 

بأغل  مكاتا ا ( المةفيسل اآللي)باية الكركات العاملة بةف  االختصا  فتم تكديل 

التعاقد مع  إلى إطافةلتاديم خدمة عالية بتاية متطلرة وما زاف العمل مستمراى به   

ة وتاديم خدمات ا وزارات الدولة مة ا وزارة التجارة وذلك لةال مفردات الاطاقة التمليةي

 .للملا ةين

( 331) عادًشاجناتًن قًال ضائعًالمملورةًللطررةًالاامةًللن قًال رقبلدل  إذ

وبةساة زيادة  1121 ا ةة عام ( 363)في  ين بل  عدد الكا ةات  1122 ا ةة سةة 

ألد  ن ( 325)قد بلدل  رمبةًال ضاعةًالمن ولةًبالطاجنات إن  كما %( 2.6)بلدل 

 ن في سةة  ألد( 123)في  ين بلدل كمية الاضاعة المةاللة   1122في سةة 

1121. 

ًال ضائعًإيراداتو اال  ًن ق ملي      لن دية    ار سة    ة (  21344) بلدل  مل

 . 1121مليلن ديةار سةة ( 5533)المتحااة  اإليراداتفي  ي ن بلد ل   1122

ًللطررة أما ًالمطتـــــــغلبل  1122كتدل لسةة م( 3341) إلىفلصل  عاد

مكتدل لسةة ( 3416) يا كان عدد المكتدلين %( 1.6)وبانخفاض بلدل نساته 

1121 . 

 

ًا ًًق اعًالمااًوالصرفًالصحي:ً انبا

ًلاماتًالمااًالصايي .1

خاصة للة لض باطاع الماغ الصافي في السةلات  أ ميةسياسة الدولة التةملية  أولل

الحضرية والريفية  على  د سلاغ ب ذ  الخدمة  على  ملف كافة المةا   والتأكيد األخيرة

كافة فئات  إلىم ا بكميات كايرة  ونلعيات جيدة وتامين الميا  الصالحة للكرا  وتادي األساسية

( 23) ةاك زيادة ملحلاة في كمية الماغ الصافي المةتجة في  أنيمكن مال ظة  إذالكع     

مليلن متر مكع  في ( 5.5)من ( كردستان قليمإعدا )بدداد  أمانةمحافظة بما في ذلك مكاريع 
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(13)شكقً  

ً(7011-7010)ماا ًرمباتًالمباهًالمنتاةًييًالمطا يعًومامااتًالمااًللماةً

ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

متر)
3
(البوم/  
 

  %( 25.2)وبةساة زيادة مادار ا  1122مليلن متر مكع  في عام ( 22.3) إلى 1121سةة 

وصيانة  إصالب إلىواالست الك لمكاريع الماغ الصافي  اإلنتاجويعلد السا  في ارتفاع 

تصفية ب د  تامين ميا  الكرا لل األساسيةوالمعدات العا لة والى تلفير المستلعمات  األج عة

متلسط نصي  الفرد من  إنللملا ةين وسد الحاجة الفعلية ل م وبالكميات المطللبة   علماى 

اليلم   في  ين / خص/لتر( 331)الميا  المج عة للسكان المخدومين في المحافظات قد بل  

لم   السيما وان الي/ خص/لتر( 151)بل  متلسط نصي  الفرد للسكان الكلي في المحافظات 

مجمع ماغ تةتج ( 1331)من  وأكثرمكروع ( 161)المكاريع العاملة في جميع المحافظات بل  

يلطح معدف كميات الميا  المةتجة في المكاريع  أدنا ( 23)الماغ الصالح للكرا   والككل 

 .( 1122-1121)ومجمعات الماغ    يا كانل نس  العيادة  فيفة لكل محافظة خالف المدة 

 

 

 

 

 

 

مليلن متر( 5.5)في  ين قدرت الحاجة الكلية من الماغ الصافي 
3
اليلم  أ  بةساة عجع /

الذ  قدر الحاجة الكلية بحدود  1121بالماارنة مع عام  1122لعام %( 11)في اإلنتاج 

مليلن متر( 23.5)
3
  ويععع السا  في ذلك إلى %( 11)اليلم وبةساة عجع في اإلنتاج /

ديمة مما يتطل  استادال ا   فضالى عن وجلد  در في الماغ المةتج في الكاكات وجلد  اكات ق
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ً(36)جاو ً

الحاجةًالكلبةًملًالمااًونل ًالاا ًييًالمحايظاتًرايةًعااًإقلباًرردعستانًللماةًًًًًًًًً

(7010-7011)ً

متر)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
3
ً(البوم/

) 
 

وطعد اللعي لدع الملا ةين بتر يد %( 51-11)واألنابي  الةاقلة بةس  تتراوب بين 

االست الك والتجاوز على الكاكة   السيما وان انخفاض مةاسي  الميا  الذ  سا  انحسار الماغ 

 .عات في مأخذ المكاريع والمجم

 

 

-1121)يلطح الحاجة الكلية من الماغ ونساة العجع لكل محافظة للمدة ( 36)والجدوف 

1122 ) 

 

 

 

 

 

 

 المحايظة
الحاجةًالكلبةًملًالمااً

7010 

ماموعًالمااًالمنتجًم
3ً
ًيوم/

 7010لاامً

الحاجةًالكلبةًملًالمااً

 7011لااًم

ماموعًالمااًالمنتجًم
3ً
ًيوم/

 7011لاامً

 416214 2223343 413344 2234151 نيةلع

 355331 554513 633612 443563 كركلك

 3214536 1352326 3133313 5431353 بدداد

 636356 565334 536515 623143 ديالى

 333345 553512 331335 316555 صالب الدين

 311136 345125 633662 334534 بابل

 621343 534521 542334 556643 نجد

 315162 333124 533513 315664 كربالغ

 533231 513435 531431 332552 واسط

 635321 313422 355512 615133 االناار

 535523 354333 532411 526143 ميسان

 133631 116551 132454 154653 المثةى

 511216 335614 343355 365543 الاادسية

 321363 631311 153354 636125 ذ  قار

 522631 536653 415611 531253 الاصرة

 22131313 5523116 21126535 23526663 المجملع
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 .التارير السةل    قسم التخطيط والمتابعة   المديرية العامة للماغ   وزارة الالديات واأل داف العامة : المصدر 

 

 

 

 

 

 لاماتًالصرفًالصحي .7

غم مان طاخامة مكاريع الصر  الصحي كانل وال تعاف دون المستلع المطلالا باالر إن

الماال  االستثمارية التي خصصل للصر  الصحي   السيما وان وسائل تحسين واقاع خادمات 

الصر  الصحي يتطل  تةفيذ مكااريع طاخمة ملزعاة علاى كافاة محافظاات العاراه وبحسا  

الحاجااة والكثافااة السااكانية ونساا  التدطيااة الحاليااة وإعااادة تأ ياال المكاااريع و اااكات الصاار  

وتاديل األجعاغ المتضررة مة ا مع رصد ماال  اساتثمارية للتلساع فاي  ااكات  الصحي الاديمة

 .ميا  اإلمطار وتععيع إمكانيات المختارات المركعية 

من سكان %( 13.4)ما نساته  إن 1121أا رت نتائج المسح الايئي في العراه لسةة  إذ

المكتركة   وان والكاكات ( المجار )العراه مخدومين بخدمة  اكات الميا  العادمة 

السكان غير  أما  ( ساتك تانك)من السكان مخدومين بةظام معالجة مستالة %( 35.3)

من %(  26.3)نظام المعالجة المستالة فاد بلدل نسات م  أوالمخدومين بكاكات الميا  العادمة 

 . سكان العراه 

   1122لسةة  %(16)في  ين بل  نساة السكان المخدومين بخدمة  اكات الميا  العادمة 

السكان غير المخدومين فاد  أمامن السكان مخدومين بةظام معالجة مستالة   %( 33.3)وان 

 %( . 26.3)بلدل نسات م 

مليلن ( 2.3)معدف كمية الميا  العادمة المتللدة لمحطات المعالجة بلدل  إنفضال عن ذلك 

وذلك في يلم / 3مليلن م( 2.1)د  يا بلدل بددا أمانةيلم وكانل أعلى كمية متللدة في / 3م

 .1122يلم  وذلك في عام / 3مليلن م( 2.5)  في  ين بلدل كمية الميا  العادمة 1121عام 

(  2.3)بل    1121مجملع الطاقة التصميمية لمحطات المعالجة المركعية في عام  أن

( 2.3)لية بدداد   في  ين كان معدف الطاقات الفع أمانةيلم تركعت غالايت ا في / 3مليلن م

فاد بل  مجملع الطاقات التصميمية لمحطات المعالجة  1122في عام  أمايلم   / 3مليلن م

 (2)وان الطاقات الفعلية كانل يلم / 3مليلن م( 2.5)وو دات المعالجة الصديرة المركعية 

م مليلن
3
محطة ( 452)بلدل  1121عدد محطات طخ المجار   في عام  إنيلم   كما / 

مح ةًمباهًإم ا ،ًمح ةًضخًالمباهًالاادمةً،ً) كاألتيو ي   أنلاع أربعة إلىمضخة ماسمة 
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ًالغاقلة ًالمح ات ،ً ًالمطتررة على ( 215  226  123  534) بل  عدد ا ( المح ات

فاد بل   1122في عام أما  ( 132)بدداد بلاقع  أمانةالتلالي   وان العدد األكار مة ا تركع في 

ومحطات ( 334)طخ المجار   محطة ومة ا محطات( 2136)الضخ الكلي عدد محطات

( 21)محطة والمحطات الدا سة ( 241)محطة  ومحطات الضخ المكتركة ( 316)اإلمطار 

 . محطة 

المكاكل التي يعاني مة ا قطاع المجار   ي التجاوزات في ربط  اكات  أ ممن  إن

في االستخدام  اكات   ساغةواإلوطعد اللعي لدع المستفيدين  اإلمطارالمجار  بكاكات ميا  

ل   وتذبذا الطاقة الك ربائية الالزمة لعم  حه  فضال عن %(  45.3)المجار  وبةساة 

 %(.34.5)محطات المعالجة والضخ وبةساة 

 

ًًال اقةًالكهربائبة:ً الألا

استخدام الطاقة مةعطفا في  أسالي السةين الختراع وتطلير  آال مةذ  اإلنسان كلل ج لد 

انه   د قفعات كايرة استثمر في ا مساقط  إالرغم بدائيته    إنتاجهطلير ذاته وسعة مسيرة ت

الميا  والفحم الحجر  والةفط والطاقة الك ربائية والذرية وقد تعايدت الدراسات ب ذا الخصل  

 . ذ  الطاقة  أنلاعلمعرفة جدوع ومدع استخدام كل نلع من 

 األخرعالطاقة  أنلاعلك ربائية من بين  كافة الطاقة ا أ ميةوسل  يتةاوف  ذا الجعغ  

 األساسيةووتائر نمل ا باعتاار ا تككل ا د المالمات  إنتاج اواستخدما   وكذلك تطلر  إنتاجا

 . في بةاغ الااعدة المادية   التكةيكية لالقتصاد الل ةي 

العلامل  أ م تعد من(   الةال   التلزيع اإلنتاج)رالرة  اف بأنكطت اوالطاقة الك ربائية 

والفعاليات االقتصادية وتعك  مدع التكابك فيما بية ما   فضال عن  األنكطةالمساعدة لمعظم 

الرفا ية المتحااة في المجتمع   وعلى طلغ ذلك كرسل الدولة ج لد ا ب د  تطلير  ذا 

 . الاطاع من خالف طخ المعيد من االستثمارات 

بل   1121 س  المحطات لعام  اإلنتاج كميةالذ  يلطح ( 33)ومن بيانات الجدوف 

مليلن ميكا ( 6.3)مليلن ميكا وا  إنتاج المحطات و( 54.5)مليلن ميكا وا  مة ا ( 33.6)

مليلن ميكا وا  مة ا ( 54) اإلنتاجفاد سجلل كميات  1122عام  أما  وا  الطاقة المستلردة 

ن ميكا وا  وبةساة تدير مليل(3.1)مليلن ميكا وا  إنتاج المحطات والمستلردة  (51.3)

و ذا يعلد إلى تلقد بعق المحطات عن تلليد الطاقة الك ربائية فضالى عن ( 23.66-)ل  بلد

إال أن ا لم تسد  اجة الطل  المحلي األمر الذ  انعك  على  زيادة كميات الطاقة المستلردة

 .  1121عن عام  1122وجلد فره بين كميات اإلنتاج لعام 
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ً(32)جاو ً

ًماا ًاإلنتاثًالراليًلل اقةًالكهربائبةًجل ًنوعًالمح ات

ً(مبكاًواق)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

ً%نل ةًالتغبر7010ً7011ًًًالمح ات

 1.53 23232611 23143133 المحطات الاخارية

 13.52- 11626335 16524514 المحطات الدازية

 13.33- 2632553 1235456 محطات الديعف 

 14.35- 3356652 5366651 محطات ك رومائية

 3.61 3133155 6311131 ديعيالت ساندة 

 13.66-55630778ً41078243ًًماموعًاإلنتاثًالكلي

ً

 . 2    ( 1122-1121)السةل  لعامي  اإل صائيوزارة الك رباغ   مركع المعللماتية   التارير : المصدر  

قد  مايرياتًالتوزيعًإل مايرياتًالن قًمن  إن معدف اإلنتاج الفعلي الطاقة المج عة إنكما 

ساعة لعام / ميكا وا ( 5653) إلىليصل  1121ساعة عام /ميكا وا ( 5515)ازداد من 

تطلير وتحسين  اكات الةال في اغل  المحافظات   كما وان عدد  إلى  و ذا يرجع  1122

محطة ( 354)كيلل فللل  العاملة في  اكات التلزيع قد ازداد من ( 33/22)ليل محطات التح

   1122في عام ( 12352)محطة وبسعة ( 333) إلىليصل  1121عام ( 25333)وبسعة 

بل  عدد ا ( 511K.V)أما بالةساة إلى محطات التحليل العاملة في  اكات الةال ذات الادرة 

في  ين بلدل  1121محطة لعام ( 242)بل  عدد ا ( 231K.V)وذات الادرة   محطة ( 26)

 .على التلالي  1122محطة لعام ( 114)و ( 15)



 - 87 - 

 

 

ال تعاف دون مستلع الطل  المحلي  اإلنتاجكمية  إن إالالطاقة  إنتاجوعلى الرغم من زيادة 

تي مع استمرار  الة عدم التلازن بين الطل  على الطاقة وما يةتج مة ا واستمرار  الة العجع ال

 .يعاني مة ا  ذا الاطاع 

 جم الطاقة المست لكة من الك رباغ محليا  إلىالتي تكير ( 34)ومن خالف بيانات الجدوف 

من بين  األولىاالست الك المةعلي قد ا تل المرتاة  إنو س  ج ة االست الك  يا يلطح 

 1122ف عام الطاقة المست لكة خال إجماليمن %( 53)سجل ما نساته  إذأصةا  المست لكين 

وسا  ارتفاع نساة  1121الطاقة المست لكة خالف عام  إجماليمن %( 56)كانل  إنبعد 

تحسن دخلف الملا ةين وزيادة الطل  المكت   إلى األولىاالست الك المةعلي يعلد بالدرجة 

يسجل على الطاقة الك ربائية المرتاط بعيادة السكان   رم يأتي بالمرتاة الثانية الاطاع الصةاعي ل

بسا  تعايد است الك وبدغ  1121عام %( 11)سجل ما نساته  أنبعد  1122لعام %( 13)

 إجماليعمل المصانع التي تلقفل خالف السةلات الماطية   وعلى المستلع اإلجمالي انخفق 

( 13333363) إلىليصل  1121ساعة عام / ميكا وا  ( 13553362)الطاقة المج عة من 

كثرة التجاوز على الكاكة الل ةية فضال عن  إلى  و ذا يعلد  1122ساعة عام / ميكا وا  

 .الضائعات 

 

 (31)جاو ً

وجل ًجهةًالعستهالكًًًًًًًًًًً ً(عساعة/مبكاًواق)جااًال اقةًالملتهلكةًملًالكهربااًمحلباًا

      24    ( 1122-1121)السةل  لعامي  اإل صائية الك رباغ   مركع المعللماتية   التارير وزار: المصدر 

 (14)شكقً

ًنوعًالعستهالك
جااًالعستهالكًلاامً

7010ً

النل بةًًاألهمبة

%ً

جااًالعستهالكًلاامً

7011ً

النل بةًًاألهمبة

%ً

نل ةًالتغبرً

%ً

 21.3 53 22131641 56 21611243ًالمن لي

 3.5- 6 2556116 3 2333113ًالتاا ق

 23.3 13 6312313 11 3363143ًالصناعي

 23.3- 15 6135643 16 3113411ًالحكومي

 3.3- 1 636155 3 645165ًال  اعي

 6.1- 211 13333363 211 13553362ًالماموع
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 جل ًأصنافًالملتهلكبل7011ًوعام7010ًًجااًالعستهالكًببلًعامً

 الفصل الثامن

 
 مؤشرات التنمية االجتماعية

ً

ً-:التاـــلباً:ًأولاً

ارة طمن ا تمامات المجتمع الدولي ولما كان يحتل مف لم التةمية المستدامة الصد       

العةصر الاكر  يحتل ألمكانه األولى من بين عةاصر التةمية  المستدامة أصاح من الم م جداى 

اال تمام بتطلير الادرات الذ ةية والتعليمية للعةصر الاكر  وإطافة إلى أن التعليم  ل    من 

 ذا الح  كل الالانين الدولية ويعتار مستلع الحاله اإلنسانية لكل فرد في المجتمع ويكفل 

وفي العراه تةص الالانين على  ذا الح  للفرد . التعليم في أ  بلد ماياد لتادمه وتطلر  

 .وتكفل له تلفير الفرصة في الحصلف على التعليم الجيد 

أ  يا بد األوسطفي مةطاة الكره  األفضلتاريخيا كان الةظام التعليمي في العراه يعد   

  ورافاه زيادة كايرة في معدالت االلتحاه 2536مةذ عام  واإللعاميبالتعليم المجاني 

و الثانية فاد  األولىو را الخليج  2541عام  اإليرانيةوبدأ من الحرا العراقية . بالمدارد 

تد لر خطير على كافة مستلياته العلمية   راف  ذلك ناص في  إلىتعرض الةظام التعليمي 
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المةا ج قديمة في ال  وأصاحلالمدرسية وتضررت الاةية التحتية  واألبةيةتعليمي الكادر ال

خططل الحكلمة لتحاي  زيادة  1113الحكلمي على  ذا الةكا   ومةذ عام  اإلنفاهانخفاض 

ارتفعل التخصيصات ما ياارا  إذفي تمليل قطاع التعليم طمن الملازنة العامة للدولة   

 .  1122عام % ( 21.3) إلىوارتفعل  1115ت العامة عام الةفاا إجماليمن %(  21)

 :ما يلي  1122وإن من أ م المر رات التحليلية التي اعتمدت لمتابعة تطلر التعليم خالف عام 

 األقرا  ياضً .1

 كان أنبعد  1122–1121روطة للعام الدراسي (654)في العراه  األ فافبل  عدد رياض 

كما بل  عدد  %( 1.3)أ  بةساة زيادة  1121 –1115روطة للعام الدراسي ( 632)

ماابل  1122 – 1121 فالى و فلة في العام الدراسي ( 252234)الملجلدين في ا  األ فاف

%( 21.6) ةاك زيادة بةساة  إنأ   1121 – 1115 فالى و فلة للعام الدراسي ( 213352)

 ابية     اقة االستيع   ع الط   ع تراج    ذا اللط         ويعك لدين  ملج ال اف  األ فدد   ي ع  ف

 إنإال   لجلدين   الم األ فاف دد   ايرته للعيادة الحاصلة لع   دم مس     ذ  الرياض وع   ل

 1122 – 1115للمدة %( 1.3)ازداد بةساة  األ فافمر ر عدد المعلمات في مدارد رياض 

 .ياين العالقة مابين  ذ  المتديرات ( 35)والجدوف 

 

 (35)ف جدو

 ( 1122 – 1121)تطلر رياض األ فاف خالف الملسم 

 

 السةة الدراسية
عدد مدارد 

 األ فاف

عدد اال فاف 

 الملجلدين

 صة الروطة 

 اللا دة

عدد 

 المعلمات

1115 - 1121 632 213352 151 3333 

1121 - 1122 654 252234 124 3533 

 1.3 (21) 21.6 1.3 1122 - 1115نساة التدير خالف المدة

 

 التالباًالبتاائي .7

والخاصة  لإل صاغالصادرة عن الج از المركع   1122في تحليل الايانات الحديثة لعام 

 :يأتيبالمسل ات التربلية نجد ما 

مدرسة (  25154) في العراه ( الة ارية والمسائية ) بل  عدد المدارد االبتدائية  

%( 11.5)مدارد للاةين و(  %16.5) مة ا  1122 – 1121ابتدائية للعام الدراسي 
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نجد  1121 – 1115وماارنة بالعام الدراسي   مدارد مختلطة %( 32.1)للاةات و

 %( .1.6)ارتفاع في عدد المدارد بةساة 

فاد بل  ( الة ارية والمسائية ) عدد التالميذ الملجلدين في المدارد االبتدائية  أما 

 اإلناث يا كانل نساة  1122 – 1121تلميذ وتلميذة في العام الدراسي ( 5465156)

 – 1121وعةد ماارنة  لاة العام الدراسي   %( 35.5)ونساة الذكلر %( 53.6)

 – 1115عن العام الدراسي الساب  %( 5.2) ةاك ارتفاعاى بةساة  إننجد  1122

يعاف  التعليم االبتدائي ال إن ذ  المر رات االيجابية إال  أنوعلى الرغم من    1121

 يا بل  عدد التاركين  أمةية أواقتصادية  ألسااان اا رة ترك الدراسة يعاني م

%( 32.1)مة م  اإلناثنساة  1122 – 1121تلميذ وتلميذة للعام الدراسي ( 213133)

. 

 صلف انخفاض في عدد التاركين ماارنة بالعام الدراسي  اإل صائيةالايانات  أ رتكما 

اا رت الرسلا ومن خالف بيانات الجدوف  وكذلك انخفاض في%( 4.3-)الساب  بةساة 

 : 1121 – 1114الذ  ياين عدد التالميذ الراساين خالف المدة ( 51)

 

 

ً(40)جاو ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

7010ًً–7001ًعادًالتالمبذًالراعس بلًلال ًالماةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

ًلراعس بلعادًالتالمبذًاًاللنةًالا اعسبة

7001ً–ً7008ً261881ً

7008ً–ً7010ً612211ً

ً(10.1)7010ًً-7001ًنل ةًالتغبرً

 

إطافة إلى إن المر رات اإل صائية تكير إلى انخفاض أعضاغ ال يئة التعليمية بةساة 

بالماارنة مع السةة الدراسية الساباة  1122 – 1121للعام الدراسي %( 1.3)
(2)

وبالةساة    

ما  1122 – 1121معلم فاد بل  في مر لة التعليم االبتدائي للعام الدراسي /  يذ  لمر ر تلم

 .معلم و ي نساة جيدة في ال الظرو  الرا ةة /تلميذ ( 24)ياارا 

 

                                                           

 
 .عد أو تراجع المتقدمين إلى هذه الوظيفةبسبب إحالة أعضاء الهيئة التعليمية إلى التقا - 
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 التالباًالألانوقً .3

مدرسة للعام الدراسي (  3531( ) الة ار  والمسائي ) بل  عدد المدارد في التعليم الثانل  

مدرسة ( 466)مدرسة واإلعدادية ( 1621)ارد المتلسطة مة ا المد 1122 – 1121

من إجمالي %( 53.4)مدرسة وتككل نساة مدارد الاةين مة ا ( 2556)والثانلية الكاملة 

وقد ارتفع . مة ا مدارد مختلطة %( 11.1)مة ا مدارد للاةات و%( 35)عدد المدارد و 

أما   %( 3.6)بةساة قدر ا  ماارنة بالعام الماطي  1122 – 1121عدد المدارد في عام 

 الااى و الاة في العام ( 2533366)عدد الطلاة الملجلدين في مدارد التعليم الثانل  فيادر 

من الطلاة في %( 51.3)وان نساة %( 52.1)نساة اإلناث مة م  1122 – 1121الدراسي 

لطلاة في من ا%( 34.2)من الطلاة في المدارد اإلعدادية و%( 25.5)المدارد المتلسطة و

مدرساى ومدرسة ( 236556)كما بل  عدد أعضاغ ال يئة التدريسية . المدارد الثانلية الكاملة 

وبالرجلع إلى اإل صاغات %( .36.2)نساة اإلناث مة م  1122 – 1121في العام الدراسي 

 1122 – 1121يال ت وجلد ازدياد في عدد أعضاغ ال يئة التدريسية في العام الدراسي 

عضل  يئة تدريسية /وبالةساة لمر ر  ال  %( . 1.5)بالعام الدراسي الساب  بةساة ماارنة 

و ذا يعتار  1122 – 1121عضل  يئة تدريسية في العام الدراسي /  ال  ( 25)فاد بل  

معدف جيد في اللقل الحاطر   ومن ج ة أخرع يال ت انخفاض عدد الطلاة التاركين في  ذ  

و ذ  نساة جيدة لعلدة %( 5.6)بالعام الماطي إذ انخفق بةساة المر لة الدراسية ماارنة 

 .الطالا إلى الدراسة 

 

 التالباًالمهنيًييًالارامً .4

 .بالرغم من أ مية  ذا الفرع من التعليم فان اال تمام به يادو طعيفاى ماارنة بااية بلدان العالم   

ويال  عدد   رية وفةلن مةعلية وتةاسم المدارد الم ةية في العراه إلى زراعية وصةاعية وتجا

% ( 63) مة ا  1122 – 1121مدرسة للعام الدراسي (  155) المدارد الم ةية في العراه 

فةلن مةعلية وانخفق عدد ا %( 2.5)زراعية و%( 1.5)تجارية و%( 15.1)صةاعية و

 و ذا مر ر يدف على طعد ا تمام الج ات%( 1.3)ماارنة بالعام الدراسي الساب  بةساة 

( 36265)وبل  عدد الطلاة الملجلدين في المدارد الم ةية كافة . التعليمية ب ذ  المدارد 

وقد انخفق عدد %( 13.3)نساة اإلناث مة م ( 1122 - 1121) الااى و الاة للعام الدراسي 

وتعاني  ذ  المدارد من . عن العام الدراسي الساب  %( 5.6)الطلاة الملجلدين بةساة 

التي أدت إلى تةاقص عدد الطلاة الملجلدين في  ذ  الفروع التعليمية رغم اا رة التسرا 

 ( :52)أ ميت ا فضالى إلى ارتفاع نساة عدد الطالا الراساين كما يتضح ذلك من الجدوف 
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 (52)جدوف 

 عدد الطالا الراساين في المدارد الم ةية

 

ًعادًالتالمبذًالراعس بلًاللنةًالا اعسبة

7008ً–ً7010ً11183ً

78.8ً-ً(ً%7010ً-7001ً)نل ةًالتغبرًلال ًالماةً

 

 

 

 

 

 

 (والت نيًًالحكوميًوالهلي)ًًالتالباًالااماي .5

أا رت نتائج المسل ات إن عدد الطلاة المااللين في الجامعات العراقية والكليات األ لية 

نساة ( 1122 – 1121) الااى و الاة العام الدراسي ( 233361)و يئة التعليم التاةي قد بل  

يال ت  ةا ارتفاع   %( 1.2)والعرا %( 55.5)ويككل العراقيلن %( 55.3)اإلناث مة م 

كما بل  عدد   %( 13.3)في عدد الطلاة المااللين ماارنة بالعام الدراسي الساب  بةساة قدر ا 

 (536333)الطلاة الملجلدين في الجامعات العراقية والكليات األ لية و يئة التعليم التاةي 

 %( .55.6)نساة اإلناث مة م  1122 – 1121 الااى و الاة للعام الدراسي 

( 33333)تكير نتائج المسح إن عدد أعضاغ ال يئة التدريسية في التعليم الجامعي والتاةي بل  

 %( .35.3)نساة اإلناث مة م ( 1122 - 1121)تدريسي في العام الدراسي 

 

ًا ً-:الخاماتًالصحبةًييًالارامً:ً انبا

ً

ال ك إن المر رات الصحية ل ا أ مية كايرة طمن مر رات التةمية ومر رات مستلع 

المعيكة وللصحة عالقة ورياة باةاغ الادرات الاكرية ومن المعللم أن الحالة الصحية للسكان 

وفي العراه تتللى وزارة . في أ  بلد  ي عةصر جل ر  في التةمية االقتصادية لذلك الالد 

لرئيسية في تحديد المستلع الصحي والعةاية باألفراد طمن مةظلمة كايرة من الصحة الم مة ا
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إطافة إلى الاطاع الخا  المتمثل في   المستكفيات والمرسسات الصحية المختلفة التابعة ل ا 

 1113وفي السةلات األخيرة بعد عام   المستكفيات األ لية والعيادات الطاية الكخصية 

لمرسسات الصحية وتراجعل الادرات التكديلية لخدمات الرعاية تد لرت الاةية التحتية ل

الصحية في ال اناطاع التيار الك ربائي وتللث ميا  الكرا وتد لر اللطع األمةي إطافة 

وتلاجه الدولة تحديات صعاة في  ذا المجاف . إلى  جرة عدد كاير من األ ااغ ذو  الخارة 

الصحية وزيادة التخصيصات المالية إلعادة بةاغ ما  تتمثل في تحسين الاةية التحتية للمرسسات

بعق أ م المر رات ( 51)ويلطح الجدوف . دمر وتلفير العةاية الصحية في المديةة والريد 

 : 1122الصحية التي تعك  واقع  اف  ذا الةكا  الم م والتطلر الذ    د  خالف عام 

 

 

 

 

في  ين  1122في عام ( 136) ( كلمي وأ لي) بل  عدد المستكفيات في العراه 

مستكفى ( 135) 1115وكان في عام ( 133) 1121كان عدد المستكفيات في عام 

 (.تان   يم كردس  ماعدا إقل)

 كلمي ) ارتفع عدد األ ااغ العاملين في المستكفيات والمرسسات الصحية األخرع 

 1121 اي  و اياة بعد أن كان في عام ( 11541)إلى  1122في سةة  (وأ لي

يم   ماعدا إقل) و اياة اي  ( 24632) 1115 اي  و اياة وفي عام ( 25334)

 (.تان   كردس

( 5355)ماابل  1122 اي  أسةان في عام ( 3115)بل  عدد أ ااغ األسةان  

%( 24.5)ونساة انخفاض %( 5.4)وبةساة ارتفاع  1121 اي  أسةان في عام 

 .( إقليم كردستان ماعدا)  1115ماارنة بعام 

 كلمي ) عدد الصيادلة العاملين في المستكفيات والمرسسات الصحية األخرعبل   

 1121صيدلي في عام ( 3633)ماابل  1122صيدلي في عام ( 3521)  (وأ لي

( 3143) 1115في  ين كان عدد الصيادلة في عام %( 5.1)وبةساة زيادة قدر ا 

 (.تان   يم كردس  ماعدا إقل)صيدلي 

  الم ن الطاية مع عدد السكان نجد إن عدد السكان لكل عةد ماارنة مر ر عدد ذو 

 اي  في /  خص ( 2511)ماابل  1122 اي  في عام /  خص ( 2335) اي  

في   %( 3.5)بةساة  نخفقأ  إن  صة الطاي  اللا د من السكان ا 1121عام 
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 ين انخفضل  صة  اي  األسةان اللا د من السكان عن السةة الساباة بةساة 

أما بالةساة لحصة الصيدلي اللا د من السكان فاد انخفضل عن العام   %( 6.2)

سرير التي انخفضل / وكذلك بالةساة لمر ر  خص %( 5.3)الساب  بةساة قدر ا 

 . مع إقليم كردستان %(5.2)بةساة قدر ا 

انخفق مر ر فئة ذو  الم ن الصحية المساعدة العاملين في المستكفيات  

( 53313)بعد أن كان عدد م  1122في عام ( 52431)والمرسسات الصحية إلى 

%(5.1)وبةساة انخفاض  1121في عام 
2
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 (51)جدوف 

 مر رات رئيسية عن المستكفيات وذو  الم ن الطاية وذو  الم ن الصحية

 1122 – 1115لألعلام 

 

ًاللنة
عادً

ًالملتطربات

ًذوقًالمهلًال  بة
ًعادًذوق

ًالمهلًالصحبة ًعادًاألق اا
عادًاألق ااً

ًاألعسنان

عادً

ًالصبادلة

7008ً734ً11651ً4748ً5013ً41743ً

7010ً735ً18231ً4288ً5625ً43272ً

7011ً736ً70410ً5078ً5817ً41120ً

لال ً%ًنل ةًالتغبرً

7011ًً-7010ًالماةً
0.4ً3.1ً4.1ً4.7ً-4.7ً

 

                                                           

 
 .االرقام الواردة أعاله حسب تقرير وزارة الصحة للسنوات المذكورة : مالحظة  
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 الفصل التاسع

 

 والمحافظات  األقـاليمتنمية  
 

االستثمار  الحكلمي جعغاى من مكلنات الملازنة العامة المل دة للدولاة العراقياة  نفاهاإليككل 

للتااادم االقتصااااد   أساسااايةبكااكل واطاااح ماان خااالف كلناااه وساايلة  األوف أ مياااة يااا تااارز 

مجملعة واسعة مان المكااريع التةملياة وتطالير  وإقامة إنكاغعن  رياه يمكن  إذواالجتماعي 

الخادمات فاي المجتماع  أفضلالسلع وتاديم  إنتاجاائمة  الياى ب د  زيادة والمرسسات ال المةكات

تةفياذ وانجااز عادد  إلاىالعراقي خالف فترة زمةية معيةة تكلن عادة سةة وا دة وبما يارد  ذلاك 

السياسااات االقتصااادية واالجتماعيااة الاالاردة فااي الخطااط التةمليااة والمحصاالة  أ اادا كاياار ماان 

االقتصااااد الاااالمي والة ااالض بااااللاقع  وأنكاااطةطااالير قطاعاااات الفعلياااة تصااا  فاااي تةمياااة وت

 األقاااليموتمثاال تخصيصااات ومصااروفات برنااامج تةميااة . االقتصاااد  والتةماال  فااي العااراه 

 . االستثمار  الحكلمي  اإلنفاهوالمحافظات جانااى من 
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ة وفي طلغ  ذا التلجه نال ت وجلد تذبذا فاي تخصيصاات المااال  االساتثمارية لاارامج تةميا

واختالف ا بين عام وآخر   ووفااى لذلك فاأن السياساة ( كردستان  إقليمعدا ) األقاليم والمحافظات 

االستثمارية في العراه كثيراى ما تلاجه تحديات كايرة في التةفيذ و ذا يعلد إلى  يمةة اإليرادات 

ع كاير في مصاادر الةفطية في تدطية نفاات المكاريع االستثمارية في الملازنة االتحادية وتراج

إذ إن تراجع العلائد الةفطية الةاجمة عان تصادير الاةفط الخاام العراقاي . اإليرادات غير الةفطية 

إلااى الخااارج وعاادم انتظام ااا فضااالى عاان عاادم تمكاان الاطاااع العااام ماان تلساايع وتةليااع قةاالات 

تديارات الماار اإليرادات المالية غير الةفطية على مساتلع االقتصااد الكلاي نتيجاة لألساااا والم

فأن ذلك سيةعك  على كفاغة أداغ االقتصاد العراقاي بكاكل عاام وسايررر سالاا علاى   أنفاذكر ا 

و  1121وفااي عااامي .عمليااة التةميااة االقتصااادية واالجتماعيااة الجاريااة فااي الالااد بكااكل خااا  

  ارفل إنوبسا  ارتفاع أسعار الةفط الخام عالميا وانخفاض سعر صر  الدوالر بعد  1122

1115العالمية على االنت اغ في الةصد الثاني من عاام  األزمة
(2
 
 )

  فااد ارار ذلاك ايجابيااى علاى 

زيادة التخصيصات للمكاريع االستثمارية في العاراه وانعكا  فاي ارتفااع  جام التخصيصاات 

لتالا   األخيارة ياا ارتفعال ( عادا كردساتان ) والمحافظاات  األقاليمالمعتمدة في ميعانية تةمية 

 1115عان ساةة %(  13.1) وبةساة زيادة كانل بحادود  1121مليار ديةار عام (  3163.6)

ل      ادة بلد      وبةساة زي 1122مليار ديةار عام (  6335.4)  إلىولتستمر باالرتفاع لتصل 

 .كما يادو ذلك واطحاى في جدوف 1121لعام  األقاليمعن تخصيصات تةمية %(  211) 

تاج باأن أ  انخفااض أو ارتفااع فاي أساعار الاةفط الخاام سال  ياررر علاى ومن  ةا يمكن االستة

 جااام التخصيصاااات فاااي الملازناااة االساااتثمارية باتجاااا  انخفااااض تخصيصاااات فاااي الملازناااة 

االسااتثمارية باتجااا  انخفاااض تخصيصااات المكاااريع أو زيادت ااا علااى مسااتلع تةميااة وتطاالير 

بااإلقليم مماا يركاد خطالرة االعتمااد علاى االقتصاد الكلاي وتطالير المحافظاات غيار المرتاطاة 

 .مصدر وا د لتمليل خطط التةمية االقتصادية واالجتماعية في العراه 

ل  اا لتص( عاادا كردسااتان ) لاااد  صاال ارتفاااع فااي نفاااات برنااامج تةميااة األقاااليم والمحافظااات 

عان (  64.4) محاااة باذلك نسااة زياادة بحادود  1122مليار ديةاار عاام (  3654.3) إل      ى 

مليار ديةار و ذا يعلد إلى ارتفااع أساعار الاةفط الخاام (  1251.4) والاالدة  1121نفاات عام 

عالمياى وانعكاساته ايجابياى على زيادة اإليرادات الةفطية في تمليل اإلنفاه العاام بكاايه التكاديلي 

 .واالستثمار  

                                                           

 أسعارارتفع الدوالر انخفضل  وإذاالةفط والطاقة    أسعاربسا  وجلد عالقة عكسية بية ما فكلما انخفق سعر الدوالر ارتفعل  - 2

 .الةفط والطاقة معاى 
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انخفضال نسا  الصار   قاد 1122و  1121فيما يتعل  بةس  الصر  يال ت أن ا في عاامي 

لارنااامج تةميااة األقاااليم والمحافظااات علااى % (  36.6) و % (  63.2) أو التةفيااذ لتصاال إلااى 

و ااذا يعااالد إلااى التااأخر فاااي تةفيااذ المكااااريع  1115التاالالي ماارنااة بماااا كاناال عليااه خاااالف 

 االستثمارية في بعاق المحافظاات والمادن ألساااا تعالد إلاى  الف الفتارة فاي المصاادقة علاى

تخصيصااات الملازنااة االسااتثمارية وأيضااا إلااى التاااا ر فااي إجااراغات اإلعااالن واإل الااة والااى 

التلكر في تةفيذ المكااريع وفاي فاتح الحساابات المساتالة فاي المحافظاات و ةااك تحاديات أخارع 

تتعلاا  بالفساااد اإلدار  والمااالي وعاادم اسااتطاعل الم ةدسااين والفةيااين ماان تةفيااذ  ااذ  المكاااريع 

جية والحيلياة بالكفاااغة والدقاة المطلالبين طاامن الفتارات العمةياة المخطااط ل اا للتةفيااذ اإلساتراتي

 .والذ  سيةعك  على انخفاض نس  كفاغة التةفيذ للمكاريع االستثمارية بككل عام 

قاد  ااال  1121إلاى إن محافظاات االنااار وكاربالغ فاي عاام (  3) تكير الايانات في الجادوف 

علااى التاالالي تلي مااا % (  211.1) و % (  211) ما  يااا بلداال أعلااى نساا  تةفيااذ لمكاااريع 

 دود ل بح   ا     ا بلد وصالب الدين وبةساة تةفيذ% ( 56.1) محافظتي ذ  قار وبكفاغة صر  

و ذا يدف على الكفاغة في تحاي  وبلال  األ ادا  المرسالمة ونجااب الخطاة فاي % (  55.3)  

 .بالخدمات في ا رصد اللاقع االقتصاد  والتةمل  والة لض 

 ااف دون تحايا  نسا  انجااز جيادة  1121غير أن اللطع األمةي في بعق المحافظاات لساةة 

ا   ا ذ في م ا بلدال نسا  التةفي في مكاريع ا كما  ل الحااف فاي محاافظتي دياالى والاصارة والتاي

 . على التلالي % ( 16.3) و % ( 31.1) دود   بح  

ناااار وصااالب الاادين قااد  اااال أعلااى كفاااغة فااي تةفيااذ يااادو بااأن محااافظتي اال 1122وفااي عااام 

على التلالي تلي ما % ( 56.3) و % ( 211.5) المكاريع االستثمارية في ا  يا بلدل الةس  

راام محافظااة نيةاالع وبكفاااغة صاار        %(  53.3) محافظااة كااربالغ وبةساااة تةفيااذ بلداال بحاادود 

يادة فاي مجااف االساتثمار ونجااب الخطاة و ذا يدف على أن ا  اال كفاغة وخارة ج%(  34.4) 

إال إن بعق المحافظات للعام ال             ا ساب  . في الة لض باللاقع االقتصاد  والتةمل  في ا 

كاناال كفاااغة الصاار  فااي انجاااز مكاااريع ا متدنيااة كمااا  اال الحاااف فااي محافظااات (  1122) 

% ( 15.1) دود  ل بح ا بلد   ذ في   التةفي نس إنالاصرة   ديالى   كركلك   والديلانية   يا 

الف   اااا لي كمااااا يتضااااح ذلااااك ماااان خعلااااى التاااالا% ( 62.2)و %(  53.5) و% (  33.6)و

 (. 53) دوف    الج

 

ً(43ً)ًجاو ً

7011ًً–7001ًًللماةً(رردعستانًًإقلباعااً)ًإجماليًالتخصبصاتًوالمصروياتًل رنامجًتنمبةًاألقالباً
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ً(ملبا ًدينا ً)ً

ًالملازنة االستثماريةًالستثمار الحكلمي   قسموزارة التخطيط   دائرة ا: المصدر 

 

 

 

 

 

 

 

ً(44)ًجاو ً

ًوالمصروياتًالرالبةًمنهاًونل ًالتنربذًاألقالباتخصبصاتًبرنامجًتنمبةً

7010ًلاامً(ًرردعستانًًإقلباعااً)

ً(ملبا ًدينا ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً

ًالمحايظةًت

التخصبصاتً

العستألما يةًل رنامجً

ًاألقالباتنمبةً

ًاألهمبة

ً%النل بةً

المصروياتً

ًالرالبة

ًاألهمبة

ً%النل بةً

ًنل ًالصرف

)%ً(ً

632.5ً18.5ً543.7ً74.1ً15.7ًًبغااد1ً

334.5ً10.7ً304.6ً13.8ً81.1ًًنبنوى7ً

776.0ً6.8ً80.7ً4.1ً38.8ًًررروك3ً

180.8ً5.1ً51.8ً7.4ً72.7ًًديال 4ً

157.1ً4.2ً157.1ً2.0ً100.0ًًالن ا 5ً

153.0ً4.2ً10.5ً3.2ً57.6ًًبابق6ً

80.5ً7.1ً101.6ً4.8ً170.0ًًرربالا2ً

 السةلات

برنامج  تخصيصات

 تةمية األقاليم

المصروفات 

 الفعلية

نس  الصر  المالي 

 ) % (أو التةفيذ 

نساة تدير 

 التخصيصات

) % ( 

 نساة تدير المصروفات

) %( 

 (2 )  (1 ) 1:2 :3  (5 )  (3 ) 

1114     - -

1115 1364.3 1363.5 51.1 66.1 -36.5 

1121 3163.6 1251.4 63.2 13.1 -3.3 

1122 6335.4 3654.3 36.6 211.1 64.4 
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134.30ً4.1ً65.8ً3.0ً48.0ًًواعسط1ً

112.2ً5.1ً122.3ً1.1ً84.5ًًصالحًالايل8ً

114.2ً3.5ً28.2ً3.6ً68.4ًًالناف10ً

131.5ً4.0ً23.2ً3.3ً56.1ًًالايوانبة11ً

10.1ً7.5ً56.7ً7.6ً68.6ًًالمألن 17ً

120.0ً5.7ً163.3ً2.5ً86.0ًًذقًقا 13ً

143.8ً4.4ً104.2ً4.1ً27.2ًًمبلان14ً

512.5ً15.8ً131.7ً6.3ً76.2ًًال صرة15ً

16ً
ماموعًالمحايظاتًعااً

ًرردعستانًإقلبا
3765.6ً100.0ً7180.1ً100.0ً62.1ً

 

 .وزارة التخطيط   دائرة الارامج االستثمارية الحكلمية   قسم الدراسات والاحلث: المصدر  

 

 

 

 

ً

ً(45ً)ًجاو ً

لاامً(رردعستانًإقلباعااً)والمصروياتًالرالبةًمنهاًونل ًالتنربذًًاألقالباتخصبصاتًبرنامجًتنمبةً

7011ً

ً(ملبا ًدينا ً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 

 المحافظة ت
التخصيصات االستثمارية لارنامج 

 األقاليمتةمية 

 الةساية األ مية

% 

المصروفات 

 الفعلية

 األ مية

 %الةساية 

نس  

 الصر 

) % ( 

 64.3 24.1 635.5 23.1 541.3 بدداد 2

 34.4 6.4 132.1 5.5 324.1 نيةلع 1

 53.5 6.1 111.5 3.1 535.4 كركلك 3

 33.6 3.1 221.4 5.3 155.5 ديالى 5

 211.5 5.2 333.5 3.1 335.6 االناار 3

 64.5 3.2 245.5 5.1 533.6 بابل 6
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 53.3 3.1 223.3 2.5 213.5 كربالغ 3

 33.3 5.6 232.5 3.6 135.3 واسط 4

 56.3 5.3 332.2 3.6 363.5 صالب الدين 5

 36.6 5.5 263.3 3.1 123.1 الةجد 21

 62.2 1.3 55.2 1.5 235.2 الديلانية 22

 36.3 1.3 52.5 2.4 225.5 المثةى 21

 33.6 3.5 255.3 5.1 136.3 ذ  قار 23

 32.1 6.1 114.1 5.5 312.1 ميسان 25

 15.1 23.3 555.1 32.4 5134.4 الاصرة 23

26 
مجملع المحافظات 

 كردستان إقليمعدا 
6335.4 211.1 3654.3 211.1 36.6 
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ً


