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رقم 
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 (10-10) (9102-9102للمدة ) التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب الملكية باألسعار الجارية 2

 (12-12) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102القومية والتضخم للربع الثاني لعام مؤشرات الحسابات  2

2 
 9102كمية النفط الخام المنتج وقيمة النفط الخام المصدر ومعدل سعر البرميل للربع الثاني لعام 

 9102والربعين االول والثاني لعام 
(19-19) 

 (01-01) (9102-9102المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( للمدة )نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج  01

 (04-04) ( ونسب اإلسهام9102-9102هيكل اإليرادات العامة للمدة ) 00

 (02-02) (9102-9102نسبة إجمالي النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة ) 09

 (09-09) (9102-9102واالستثمارية ونسبة مساهمتها في إجمالي النفقات العامة للمدة )النفقات الجارية  03

 (12-12) (9102-9102أبواب الصرف لمكونات النفقات الجارية للمدة ) 04

 (10-10) (9102-9102أبواب الصرف للنفقات االستثمارية للمدة ) 02

 (11-11) (9102-9102)العجز أو الفائض في الموازنة العامة للمدة  06

 (14-14) (9102-9102تطورات الدين الداخلي للمدة ) 02

 (12-12) (9102-9102تطورات الدين الخارجي للمدة ) 02

 (18-18) 9102والربعين األول والثاني لعام  9102االيرادات والنفقات العامة للربع الثاني لعام  02

 (11-11) (9102-9102للموازنة االستثمارية للمدة ) التخصيصات السنوية والمصروفات الفعلية 91

90 
             كردستان( أجمالي التخصيصات والمصروفات االستثمارية لبرنامج تنمية األقاليم عدا )إقليم 

 (9102-9102للمدة )
(11-11) 

99 
االستثمار إجمالي اإلجازات االستثمارية الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات 

 (9102-9112للمحافظات كافة عدا إقليم كردستان وكلفها اإلجمالية للمشاريع للمدة )
(18-18) 
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 (48-48) 9102ولغاية  9112المشاريع حسب القطاع وطبيعة المشروع من عدد  92



 (22-22) (9102-9102إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الملكية باألسعار الجارية للمدة ) 96

92 
للمدة تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجود للقطاعين العام والخاص باألسعار الجارية 

(9102-9102) 
(20-20) 

 (21-21) (9102-9102األهمية النسبية لتكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات للمدة ) 92

 (24-24) (2015-2018)نموه للمدة  ومعدل مساهمتها ونسبةM1  الضيق  بالمفهوم النقد عرض مكونات 92

 (22-22) 2015-2018)للمدة ) نموه معدل (M2) الواسع بالمفهوم النقد عرض مكونات 31

 (28-28) (9102-9102معدل التضخم السنوي للمدة ) 30

 (22-22) (011=9109( )9102-9102األرقام القياسية ألسعار المستهلك في المحافظات للمدة ) 39

 (20-20) (9102-9102) للمدة والموازي الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر 33

 (21-21) 2015-2018)للمدة ) المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل 34

 (22-22) (9102-9102للمدة ) المصارف أموال رؤوس تطور 32

 (29-29) (9102-9102للمدة ) العراق في العاملة التجارية المصارف موجودات تطور 36

 (82-82) (9102-9102)للمدة  العراق في التجارية للمصارف الودائع إجمالي 32

 (81-81) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102مؤشرات النقدية للربع الثاني لعام ال 32

 (82-82) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102مؤشرات الجهاز المصرفي للربع الثاني لعام  32

 (91-91) (9102-9102مكونات ميزان المدفوعات للمدة ) 41

 (120-120) (9102-9102االستيرادات السلعية والمنتجات النفطية للمدة ) 40

 (121-121) 9102اجمالي االستيرادات حسب االشهر لعام  49

 (122-122) 9102و 9102االستيرادات السلعية )غير النفطية( الهم الشركاء التجاريين للعراق في عامي  43

 (129-129) (9102-9102)إجمالي قيمة الصادرات للمدة  44

 (110-110) 9102قيمة صادرات النفط الخام حسب األشهر لعام  42

 (111-111) 9102قيمة صادرات المنتجات النفطية حسب األشهر لعام  46

 (114-114) 9102أهم البضائع للصادرات السلعية األخرى لعام  42

 (112-112) 9102التجاريين للعراق لعام قيمة الصادرات السلعية األخرى ألهم الشركاء  42

22 
مؤشرات الصادرات والواردات السلعية وصافي الميزان التجاري وصافي االستثمار األجنبي 

 9102والثاني لعام  وللربعين األول 9102المباشر الربع الثاني لعام    
(118-118) 

 (102-102) (9102-9102)كمية إنتاج الطاقة الكهربائية حسب نوع المحطات للمدة  21

 (101-101) (9102-9102إعداد وأطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية للمدة ) 20

 (101-101) (9102-9102عدد محطات التحويل العاملة في شبكات النقل للطاقة الكهربائية للمدة ) 29

 (102-102) (9102-9102إعداد وأطوال شبكات توزيع الطاقة الكهربائية للمدة ) 23

 (102-102) (9102-9102توزيع الطاقة الكهربائية المجهزة حسب أصناف المستهلكين للمدة ) 24



22 
  والربع الثاني  9102مؤشرات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة للربعين األول والثاني لسنة 

 9102لسنة 
(112-112) 

 (111-111) (9102-9102للمدة )المؤشرات الرئيسية لنشاط الماء الصافي  26

 (114-114) (9102-9102المؤشرات الرئيسية لنشاط الصرف الصحي للمدة ) 22

 (118-118) (9102-9102المؤشرات الرئيسة لنشاط السكك الحديدية للمدة ) 22

 (111-111) (9102 – 9102المؤشرات التحليلية لنشاط الشركة العامة للنقل البري للمدة ) 22

 (110-110) (9102-9102العامة لنقل المسافرين والوفود للمدة ) لنشاط الشركةالمؤشرات التحليلية  61

 (111-111) 9102والطاقة االنتاجية حسب الميناء لعام  واألرصفةمواصفات الموانئ العراقية  60

 (114-114) (9102-9102المؤشرات الرئيسية للشركة العامة لموانئ العراق للمدة ) 69

 (118-118) (9102-9102مؤشرات نشاط النقل الجوي للمدة ) 63

 

 

 
 

 فهرست اإلشكال 
 

رقم 

 الشكل
 رقم الصفحة عنوان الشكل

 (0-0) (9102– 9102الناتج المحلي اإلجمالي مع النفط وبدونه باألسعار الجارية للمدة ) 1

 (1-1) (9102-9102)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة للمدة  0

 (2-2) (9102– 9102متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة ) 1

 (2-2) (9102-9102لدخل القومي للمدة )ا 1

 (8-8) (9102-9102متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للمدة ) 4

 (12-12) (9102-9102(األهمية النسبية لألنشطة االقتصادية لتوليد الناتج مع النفط باألسعار الجارية للمدة  2

 (11-11) (9102-9102للمدة ) التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب الملكية باألسعار الجارية 2

8 
والربعين االول  9102( للربع الثاني لعام 011=9112الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )

 9102لعام   والثاني 
(12-12) 

 (12-12) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102الرقم القياسي ألسعار المستهلك للربع الثاني لعام  9

 (02-02) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102لعام كمية النفط الخام المصدر للربع الثاني  12

 (02-02) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102قيمة النفط الخام المصدر للربع الثاني لعام  11

 (01-01) (9102-9102يرادات العامة للموازنة للمدة )اال 10

 (02-02) 9102نسب المساهمة لمكونات اإليرادات العامة لعام  11

 (08-08) (9102-9102النفقات العامة للمدة ) 11



 (09-09) (9102-9102نسب المساهمة لإلنفاق الجاري واالستثماري من إجمالي النفقات العامة للمدة ) 14

 (11-11) 9102نسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات الجارية لعام  12

 (10-10) 9102لعام نسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات االستثمارية  12

 (11-11) (9102-9102العجز أو الفائض في الموازنة العامة للمدة ) 18

 (14-14) (9102-9102تطورات الدين الداخلي للمدة ) 19

 (12-12) (9102-9102تطورات الدين الخارجي للمدة ) 02

 (10-10) (9102-9102)إجمالي التخصيصات والمصروفات السنوية لبرامج االستثمار للمدة  01

 (11-11) (9102-9102األهمية النسبية لنسب الصرف المالي أو التنفيذ على المشاريع االستثمارية للمدة ) 00

 (11-11) (9102-9102تخصيصات برنامج تنمية االقاليم عدا )إقليم كردستان( والمصروفات الفعلية للمدة ) 01

 (19-19) (9102-9112عدا إقليم كردستان وكلفها اإلجمالية للمشاريع للمدة )هيئات االستثمار للمحافظات كافة  01

 (19-19) (9102– 9112إعداد المشاريع للهيئة الوطنية وهيئات المحافظات للمدة ) 04

 (42-42) تكاليف مشاريع هيئات االستثمار 02

 (44-44) %011إعداد مشاريع الهيئات المنجزة  02

 (44-44) المنجزة لهيئات االستثمارتكلفة المشاريع  08

 (42-42) إعداد المشاريع المستمرة لهيئات االستثمار 09

 (42-42) تكلفة المشاريع المستمرة لهيئات االستثمار 12

 (42-42) إعداد المشاريع المتوقفة لهيئات االستثمار 11

 (42-42) تكلفة المشاريع المتوقفة لهيئات االستثمار 10

 (21-21) (9102-9102تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الملكية باألسعار الجارية للمدة )إجمالي  11

 (21-21) (9102-9102األهمية النسبية للتكوين الرأسمالي حسب نوع الموجود للمدة ) 11

 (24-24) (2015-2018)للمدة  ومكوناته النقد عرض 14

 (22-22) (2015-2018) للمدة الواسع بالمفهوم النقد عرض 12

 (28-28) (9102-9102معدل التضخم السنوي للمدة ) 12

 (21-21) )%( 9102معدالت التضخم في المحافظات خالل عام  18

 (21-21) (9102-9102للمدة ) والموازي الرسمي في السوق األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر 19

 (21-21) (9102-9102للمدة ) المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل 12

11 
         للمدة  والخاص الحكومي للقطاعين العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس مجموع

(9102-9102) 
(22-22) 

 (28-28) 9102والخاص لعام  الحكومي للقطاعين العراق في العاملة المصارف أموال لرؤوس األهمية النسبية 10

 (29-29) (9102-9102والخاصة للمدة ) الحكومية المصارف موجودات 11

 (81-81) (9102-9102للمدة ) العراق في التجارية للمصارف الودائع إجمالي 11



 (81-81) 9102والربعين االول والثاني لعام  9102( والدين العام الداخلي للربع الثاني لعام M1عرض النقد ) 14

12 
   والربعين االول والثاني  9102نسبتي القروض وحقوق الملكية إلى الموجودات للربع الثاني لعام 

 9102لعام 
(88-88) 

12 
والربعين  9102نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض المصرفية للربع الثاني لعام 

 9102االول والثاني لعام 
(88-88) 

 (90-90) (9102-9102للمدة ) تطور الحساب الجاري 18

 (91-91) (9102-9102مكونات الحساب الجاري للمدة ) 19

 (94-94) (9102-9102تطور الحساب الرأسمالي للمدة ) 42

 (92-92) (9102-9102تطور الحساب المالي للمدة ) 41

 (92-92) (9102-9102صافي السهو والخطأ للمدة ) 40

 (122-122) (9102-9102النفطية( للمدة )االستيرادات السلعية )غير  41

 (121-121) (9102-9102استيرادات المنتجات النفطية للمدة ) 41

 (121-121) (9102-9102إجمالي قيمة االستيرادات للمدة ) 44

 (122-122) 9102نسبة االستيرادات السلعية )غير النفطية( الهم الشركاء التجاريين للعراق لعام  42

 (112-112) (9102-9102قيمة الصادرات للمدة )إجمالي  42

 (111-111) (9102-9102إجمالي قيمة صادرات النفط الخام للمدة ) 48

 (112-112) 9102قيمة الصادرات السلعية األخرى ألهم الشركاء التجاريين للعراق لعام  49

22 
وللربعين  9102الثاني لعام مؤشرات الصادرات والواردات السلعية وصافي الميزان التجاري للربع 

 9102األول والثاني لعام 
(118-118) 

 (101-101) (9102-9102اجمالي كمية إنتاج الطاقة الكهربائية للمدة ) 21

 (101-101) (9102-9102إعداد وأطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية للمدة ) 20

 (101-101) (9102-9102النقل للطاقة الكهربائية للمدة )السعة التصميمية لمحطات التحويل العاملة في شبكات  21

 (108-108) (9102-9102اجمالي الطاقة الكهربائية المجهزة حسب أصناف المستهلكين للمدة ) 21

 (111-111) 9102والربع الثاني لعام  9102كمية الطاقة الكهربائية المنتجة والمستوردة للربع الثاني لعام  24

 (111-111) (9102-9102الصافي المنتج للمدة )كمية الماء  22

 (114-114) (9102-9102نسبة السكان المخدومين بشبكات المجاري )العادمة والمشتركة( للمدة ) 22

 (118-118) (9102-9102اإليرادات المتحققة من نقل المسافرين والبضائع للمدة ) 28
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 ملخص تنفيذي 
تطورات االقتصاد العراقي المتضمنة العديد من المؤشرات  ألهميتناول التقرير عرضًا موجزًا 

وميزان المدفوعات  العامة،والتضخم والموازنة  االقتصادي،والمتغيرات االقتصادية المحلية بما في ذلك النمو 
 الخارجية.والتجارة 

عددًا من التطورات واالحداث التي اثرت بشكل إيجابي في مستوى اداءه ،  االقتصاد العراقي شهد
االقتصاد العالمي وتحسن معدالت النمو االقتصادي ونمو الطلب ، مما انعكس في مقدمتها تعافي  ويأتي

مية وارتفاع األسعار ، فضاًل عن تحسن الظروف األمنية التطورات إيجابية في أسواق النفط الع بأحداث
ملحوظ في النشاط االقتصادي وهذا ما تجسد من خالل المؤشرات  الداخلية التي ساهمت في انتعاش

( 7002 بأساساالقتصادية الكلية ، فقد حقق معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )
 نشاطكصادية االقت األنشطةنمو بعض  إلىذلك  يعودو ( %2.88ما نسبته ) (7002-7002)خالل المدة 

التعدين والمقالع والذي يشكل النفط نسبة كبيرة في تكوينه ، ونشاط النقل واالتصاالت والخزين ونشاط البنوك 
 في الناتج المحلي اإلجمالي عية ، التوزيعية ، الخدمية()السلوهو ما تجسد في زيادة نسب المساهمة  والتامين

بخصوص  ( على التوالي ، إما%06.2،  %02.7،  %6..3) 7002عام اذ بلغت نسب المساهمة في 
نصيب الفرد متوسط ب 7002دينار عام  مليار (..022220من ) ارتفعالجارية فقد  باألسعارالدخل القومــي 

وبمتوسط  7002( مليار دينار عام 2..70260( مليون دينار ليصل الى )2.6) بلغمن الدخل القومي 
 ( مليون دينار.3.2نصيب الفرد )

مليار دينار  (33820.6من ) اإليرادات العامة انخفاض إلىتشير البيانات  العامة المالية مجالفي 
اال انها سرعان ما شهدت ارتفاعًا في  ،7003عام  مليار دينار (6..2880إلى )لتصل  7002عام 

على  7002و 7002( مليار دينار في عامي 2..00323و ) (22877.7السنوات الالحقة لتصل الى )
 العالمية.ويعزى ذلك الى تحسن أسعار النفط في األسواق  التوالي،

لتصل الى  7002( مليار دينار عام 206.2.2فقد شهدت انخفاضًا من ) العامة أجمالي النفقاتإما 
( 20226.7( و )228.0.0ثم عادت الى التحسن لتصل الى ) ،7003( مليار دينار عام 32032.8)

 .7002و 7002مليار دينار عامي 



 ب

 من انخفاض االستثمار الحكوميفقد سجل  ،الثابتالمال  رأساالستثمار وتكوين على صعيد  إما
في حين سجل  ،7002( مليار دينار عام 76262.2) ليصل الى 7002عام ( مليار دينار 80287)

ام في عدينار  ( مليار20320.3)فقد شهد انخفاض من  الجارية باألسعارالمال الثابت  رأستكوين  إجمالي
االستثمارات  انخفاض إلىالسبب في ذلك  ويرجع ،7002( مليار دينار عام 67660.7)ليصل الى  7002

 مكوناتها.الحكومية بمجمل 
عرض النقد ومن خالل تحليل تطور السيولة المحلية فقد ارتفع  التطورات النقدية أهمب وفيما يتعلق
عام  ( مليار دينار22272) إلىليصل  7002( مليار دينار عام 3.306من ) (M1بمفهومه الضيق )

ليصل  7002( مليار دينار عام 28272) ارتفع الىفقد  (M2عرض النقد بالمعنى الواسع ) إما،  7002
 لألسعاراستمر البنك المركزي بمراقبة التطورات الحاصلة في المستوى العام و ، 7002( عام 26.0.الى )

بقاءالمحلية  األسعاربغية تحقيق االستقرار في  تتعدى المرتبة  منخفضة بحيث المستويات التضخم عند  وا 
انخفض ليصل  (%0.8) ما نسبته 7002معدل التضخم السنوي في عام سجل فبعد ان العشرية الواحـــدة . 

 أسعارالرئيسة لسلة  قساماألالتغيرات الحاصلة في اغلب مكونات  إلىويرجع هذا ، 7002( عام %0.8الى )
 7002والخدمات والناجمة عن انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي فبعد ان سجل في عام السلع 

 .7002عام دينار لكل دوالر ( 0702انخفض ليصل الى ) دينار لكل دوالر (0782)
 من خالل تخفيض توسعيةسياسة البنك المركزي  اتبعالسياسة النقدية فقد  أسعارصعيد  على إما

فضاًل عن تخفيض  ،7002( عام %8ليصل الى ) 7002( عام %3من ) )سعر السياسة( الفائدةسعر 
 إلىكجزء من سياسته الهادفة وهذا االجراء االئتمان االولي والثانوي والملجأ األخير، أسعار الفائدة على 

على المصارف لتحفيزها على تقديم التمويل  األموالتحفيز النشاط االقتصادي من خالل تخفيض كلفة 
فقد عمل البنك المركزي  سعر صرف الدينار  إلىبالنسبة  إما، معتدلةالمختلفة بأسعار  لألنشطة االقتصادية

اذ استقر على نفس السعر طيلة المدة المدروسة ليسجل على تحسين سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
 دينار لكل دوالر. (00.0)

عام  ( مليون دوالر خالل7200.7حقق فائض بلغ )فقد  ميزان المدفوعات صعيد تطوراتوعلى 
فقد سجل اجمالي  التجارة الخارجية( مليون دوالر، اما 32.2.2)الى  7002ليرتفع في عام  7002

( مليار دينار عام 86208.2لتصل الى ) 7002( مليار دينار عام 82222.7االستيرادات انخفاض من )



 ج

لتصل الى  7002( مليار دينار عام ..22273اما اجمالي الصادرات فقد سجلت زيادة من ) ،7002
 النفطية.مليار دينار ويعزى ذلك الى زيادة الصادرات  (000328.3)

في كمية أنتاج الطاقة  تحسن ملحوظ نشاط الكهرباءفقد سجل  تنمية البنى التحتيةوعلى صعيد 
،  7002( ميكا واط عام 06007إلى )لتصل  7002( ميكا واط عام 663.الكهربائية التي ارتفعت من )

سجلت  قدوعلى الرغم من هذا االرتفاع في اإلنتاج إال إن إجمالي الطاقة المباعة حسب أصناف المستهلكين 
، إما  7002عام ( م.و.س 6..6.26.6.س لتنخفض إلى )( م.و87068280) 7002خالل عام 

( 08.6من )كمية الماء الصافي المنتج  شهدت تحسن طفيف اذ ارتفعتفقد  الماء الصافيلنشاط بالنسبة 
قدم المحطات والشبكات الناقلة ،  ويرجع السبب إلى/ سنة 6( م08.2لتصل الى ) 7002عام  سنة/ 6م

 يق زيادة نسبة التغطية للمياه .وزيادة النمو السكاني مما يع
يزال هنالك الكثير من المعوقات والتي تحد  ال إذمستوى الطموح  إلىترتقي  اللذا فان البنى التحتية 

الذي ينعكس على  األمر االقتصادي،والنشاط  شرائح المجتمعفي تلبية متطلبات  األنشطةمن فاعلية هذه 
 األدنى.بغية تأمين هذه الخدمات بالحد  إضافيةعلى كاهل المواطنين بصورة كلف مالية  األعباءزيادة 
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 ةـــــقدمـــامل
 اتر والمتغي المؤشرات حركة تطور ومتابعة عراقيال االقتصاد مسيرة واقع تحليل أهمية من انطالقاً 

 دأبت االقتصادية، األنشطة مجمل أداء على المباشرة وغير المباشرة وانعكاساتها فيه والقطاعية اإلجمالية
 آخر ليتضمن سنوياً  التقرير هذا إعداد على التخطيط ةزار و  في والمالية االقتصادية السياسات دائرة

 بأداء والخاصة الرئيسية االقتصادية اتر للمتغي العلمي التحليل خالل من العراق في الحاصلة المستجدات
 التحليل واجراء قياالعر  االقتصاد محاور لمختلف واقعية صورة إعطاء في يساهم ما وهو الكلي االقتصاد
 المزيد القرار نحو اجراء ومتخذي المخططين ستساعد التي االقتصادي والبناء التنمية عملية لمجمل المعمق

 على االنفتاح لديمومة المناسب المناخ وتهيئة االقتصادي الشأن في الهيكلية والتغييرات اإلصالحات من
 دوره ليلعب الخاص القطاع إمام المجال وفسح الخارجية التجارة وتحرير معه واالندماج الخارجي العالم

 راقي.الع االقتصاد إدارة في العام القطاع جانب إلى األساسي
 وبشكل الكلية يالعراق االقتصاد أداء مؤشرات األول الفصل تناول فصول( 2الى ) التقرير قسم لقد

 حسب اإلجمالي المحلي الناتج وتطور الجارية باألسعار اإلجمالي المحلي للناتج االقتصادية المؤشرات خاص
 .والخاص العام القطاعين إلى الملكية حسب الناتج توزيع عن فضالً  الثابتة باألسعار االقتصادية ألنشطةا

االيرادات  إجمالي تحليل على التقرير ركز إذ العامة المالية قطاعتناول دراسة  فقد الثاني الفصل إما
 الحكومي االستثمار واقع بتحليل الثالث الفصل واختص واالستثمارية، التشغيلية بشقيها العامة والنفقات

 العراقي. االقتصاد في الثابت المال رأس وتكوين واألجنبي المحلي بشقيه الخاص واالستثمار
 الصرف وسعري النقدلدراسة التطورات النقدية اذ تضمن تحليل مؤشرات عرض  الفصل الرابع وجاء

 في األسعار وحركة التضخم مؤشرات تناول عن فضالً  فيها المؤثرة والعوامل المصرفي والقطاع والفائدة
 .المستهلك ألسعار القياسي الرقمالعراقي ومؤشرات  االقتصاد

 تجارة تحليل السادس الفصل وتناول المدفوعات،لدراسة ميزان  خصص فقد الخامس الفصل إما
 التجاريين الشركاء أهم عن فضالً  واالستيرادات،الصادرات  حجم تطور على الضوء مسلطاً  الخارجيةالعراق 

 للعراق وتوزيع الصادرات السلعية.
 تمثلت رئيسية محاور ثالثة علىمركزًا  السابع الفصل في تناوله تم فقد التحتية البنى قطاع وألهمية

 .الصحي والصرف الماء وقطاع النقل وقطاع الكهربائية الطاقة قطاع في
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 الفصل االول
 أداء االقتصـــــاد الكـــــلي

تطور ملموساً في أغلب مؤشراته االقتصادية  4102أظهر االقتصاد العراقي في الفترة ما قبل عام  
والمواد  ألوليةاالطلب العالمي على السلع  وارتفاعالعالمية  األسواقإذ أستمر تحسن أسعار النفط الخام في 

قيق هذا المساهمة في تح إلىالنفطي العراقي عبر جوالت التراخيص  اإلنتاجحجم  ارتفاعجانب  إلىالخام 
د عامي في حين شه، الجيد مما أنعكس ذلك إيجابيًا على عملية التطور والنمو لالقتصاد العراقي  األداء

بسبب انخفاض سعر البرميل من النفط عالميا  اإلجمالياضا في الناتج المحلي ( انخف4102( و)4102)
لة بمواجهة المتمث األمنيةمع تراجع الطلب عليه ووفرة المعروض النفطي والمخاطر السياسية والتحديات 

 فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي 4108، إما في عام  داعش وما ترتب عليه من تداعيات إرهاب
 .  4107( مقارنة بعام %01.1معدل نمو قدره ) باألسعار الجارية

 ومعدالت النمو االقتصادي اإلجماليالناتج المحلي  أواًل:
 -الجارية: األسعار  .1

( 4108-4102) خالل المدة ارتفاعاً حقق الناتج المحلي اإلجمالي مع النفط باألسعار الجارية 
( مليار دينار 062642.0) إلى ارتفع( مليار دينار 062280) 4102في عام  فبعد ان سجل

مليار دينار ثم ارتفع ليصل الى  (440222.7بلغ ) 4107، وفي عام  4102عام 
 4107( خالل عامي %01.1وبمعدل نمو ) 4108عام  وذلك في ( مليار دينار420122.2)
وتطور  مونالنفط عالميًا بسبب  أسعار تحسن إلىبشكل رئيسي  االرتفاع، ويعزى ذلك  4108و 
، نهمالمعروض  وشحةكونه المحرك الرئيس لمعظم االقتصادات المتقدمة االقتصاد العالمي  اداء

لى ع هذا التحسن انعكس تأثيره االيجابي ،معدالت االستثمار ارتفاع في األمر الذي صاحبه
لسد ارج الخ إلىفط الخام وتصدير الن إنتاجعلى  كبيرالذي يعتمد بشكل و االقتصاد العراقي 

شاط النفط ن يمكن مالحظته من خالل تتبع تطورات انتاجوهذا ، وتمويل موازنته العامة  متطلباته
 4102( مليار دينار عام 22062.12)إذ ارتفع من  (4108-4102الخام خالل المدة )

ارتفع الى  4107، وفي عام  4102( مليار دينار عام 27211.4) إلىالجارية ليصل  باألسعار
 مليار دينار (007822.1) إلى 4108صل في عام ثم ارتفع لي( مليار دينار، 88222.8)

( توضح هذه 0( والشكل )0، والجدول )العامين االخيرين( خالل %14.6وبمعدل نمو بلغ )
 -المؤشرات :
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 (1جدول )
 (5112 – 5112الجارية للمدة ) باألسعارمع النفط وبدونه  اإلجماليالناتج المحلي 

 )مليار دينار(                                                                 
                    

  .مديرية الحسابات القوميةالجهاز المركزي لإلحصاء،  المصدر:
 فصلية. ( تقديرات أولية)*            

 
 (1شكل )

  (5112– 5112الجارية للمدة ) باألسعارمع النفط وبدونه  اإلجماليالناتج المحلي 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط النفط الخام الناتج المحلي بدون النفط الخام اإلجماليالناتج المحلي  السنوات
4102 194681 129486.9 65194.04 
4102 196924.1 129523.9 67400.2 
4107 440222.7 011111.6 88664.8 
4108*() 251064.5 133208.1 117856.3 
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  -(: 111=5112الثابتة ) األسعار .5
( ، 4108-4102( خالل المدة )011=4117حقق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )

بفعل العوامل الداخلية والمتمثلة بالتحسن في األوضاع األمنية وعوامل خارجية تحسنًا ملحوظًا 
فبعد ان  ،والتي ساهمت بدفع مؤشرات النمو الى االمام ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية 

( مليار 066046.1إلى ) ارتفع ليصل( مليار دينار 081202.1إلى ) 4102في عام  سجل
فقد بلغ الناتج المحلي اإلجمالي  4102وفي عام ،  (%8.22وبمعدل نمو بلغ ) 4108دينار عام 

فقد شهد الناتج  4108و  4107في عامي ( مليار دينار ، اما 418614.0باألسعار الثابتة )
( مليار دينار عام 412011.0المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة تراجعًا نسبيًا ، فبعد ان سجل )

( %-4.6وبمعدل تغير بلغ ) 4108( مليار دينار عام 066046.1انخفض ليسجل ) 4107
نشطة االقتصادية ، فضاًل خالل العامين األخيرين ، ويعزى ذلك الى انكماش مساهمة بعض األ

والموجة لتمويل االنفاق إلعادة االعمار للمناطق عن السياسات المالية التي تبنتها الحكومة 
المحررة وارتفاع معدالت التضخم وان كان بنسب طفيفة والناجم عن االنعكاسات السلبية للظروف 

 ي األعوام السابقة .اإلقليمية مما اثر في عدم استرجاع نسق النمو الذي كان مسجاًل ف
 ةوالثابت ةالجاريباألسعار  اإلجمالياتجاهات الناتج المحلي  ان( يوضح4) والشكل (4)والجدول 

طورات ت األولىيبين الفجوة بين االثنين والتي تعكس بالدرجة  ، إذ( 4108-4102) خالل المدة 
الواضح  عالتراجمقابل  ، له األساسيالمكون  اعتبارهب اإلجماليالنفط على الناتج المحلي  أسعار

غية ب القطاعات غير النفطية ، األمر الذي يتطلب تفعيل دورالقطاعات السلعية  في مساهمة
قوة ومتانة في مواجهة الصدمات الخارجية وتقليل اعتماده على مصدر واحد  أكثرجعل االقتصاد 

محلي  مناخ استثماري للدخل والسعي نحو خلق بدائل لتحويل التنمية والتطور من خالل توفير
 سلعية . إنتاجيةدوره في خلق قاعدة  ليأخذوتوسيع دور القطاع الخاص  وأجنبي
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 (5جدول )
 ( 5112-5112للمدة ) 5112بأساس عام الجارية والثابتة  باألسعار اإلجماليالناتج المحلي 

                                      )مليار دينار(                                                                           

 السنوات
 باألسعار اإلجماليالناتج المحلي 

 الجارية
 باألسعار اإلجماليالناتج المحلي 

 الثابتة
5112 194681 1.  183616.3 
5112 196924.1 208932.1 
5112 440222.7 412011.0 
5112()* 420122.2 199129.3 

 .مديرية الحسابات القوميةالجهاز المركزي لإلحصاء،  المصدر:          
 *( بيانات أولية فصلية. )                  

 
 (5شكل )

 ( 5112-5112الجارية والثابتة للمدة ) باألسعار اإلجماليالناتج المحلي 
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ن النمو فتشير البيانات المتوفرة بأ اإلجماليأما بخصوص متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 
تحسن في ب انعكسقد ( 4108-4102) خالل المدة اإلجمالياالقتصادي المتحقق في الناتج المحلي 

( مليون 2.2ناتج باألسعار الجارية من )للمتوسط نصيب الفرد  ارتفاعن خالل معيشة المواطنين ممستوى 
لى )و  4107( مليون دينار عام 2لتصل الى ) 4102دينار عام  معدل ب 4108( مليون دينار عام 2.2ا 

لنفط ا أسعارارتفاع  وهذا التحسن في نصيب الفرد ناجم عن ،خالل المدة المدروسة  (%08.4) بلغ للنمو
 يف موضحوكما أدى إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  الخام عالميًا والذي

 -: (1) الشكلو  (1الجدول )
 

 ( 3جدول )
 (5112 – 5112الجارية للمدة ) باألسعار اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 )مليون دينار(                                                                            
اإلجماليمن الناتج المحلي  متوسط نصيب الفرد السنوات  

2015 2.2 
2016 2.2 
2017 2 

 ()* 2018  2.2 
  .القوميةمديرية الحسابات الجهاز المركزي لإلحصاء،  المصدر:                      
 ( بيانات أولية فصلية. )*                    
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 (3شكل )
  (5112– 5112للمدة ) الجارية باألسعار اإلجماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 
 إلى 4102دينار عام  مليار( 082221.6من ) ارتفعالقومي فقد  أما بخصوص الدخل

 4107دينار عام  مليار( 402106.7) إلىليصل  ارتفع ومن ثم 4102دينار عام  مليار( 082167.1)
دينار عام  مليون( 2.4حوالي )إذ بلغ مما انعكس ذلك على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي 

( مليون دينار عام 2.8ثم ارتفع ليصل إلى )، 4102دينار عام  مليون( 2.1)بعد أن كان  4102
 إلى تحسن أسعار النفط. . وهذا يعود 4107

(4جدول )  
 ( 5112-5112الدخل القومي للمدة ) 

 )مليار دينار(                                                
 الدخل القومي السنوات
2015 082221.6 
2016 082167.1 
2017 402106.7 

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية
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 (4شكل )
 (5112-5112)الدخل القومي للمدة 

 
 

(2جدول )  
 (5112-5112)يب الفرد من الدخل القومي للمدة متوسط نص

 )مليون دينار(                                                                          
 
 
 
 

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية
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 (2شكل )
 (5112-5112)متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي للمدة 
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  اإلجماليللناتج المحلي  واالختالل الهيكلي القطاعي التوزيع-ثانيًا: 
القتصاد يكلية اه للتعرف علىدراسة دور القطاعات االقتصادية في النمو الكلي مهمة ضرورية  إن

سم ات فقد ،و العرض الكلي من السلع والخدماتمدى مساهمة هذه القطاعات في نمومستوى تطوره و 
والرئيسي  ألساسيابفعل االعتماد  اإلجمالياالقتصاد العراقي باالختالل الهيكلي في تركيبة الناتج المحلي 

على النفط الخام في تمويل موارده الذي تسبب بزيادة نسبة مساهمة الصناعات االستخراجية في توليد 
المتمثلة بالزراعة  األساسيةقطاعات االقتصاد  إنتاجيةعلى حساب تراجع  اإلجماليالناتج المحلي 

الذي انعكس في عدم تحقيق التوازن  األمر ،والصناعة التحويلية والسياحة وغيرها من النشاطات
عدم و  مالياإلجفي الناتج المحلي  اإلنتاجية، حيث استمر تراجع نسبة مساهمة هذه القطاعات دياالقتصا

شكل نجدها متجسدة ب االختالالتهذه فمنافسة المنتوجات المستوردة ، للمنتوج المحلي دعم الحكومة ل
هنالك تحيز واضح نحو  ، إذ اإلجمالياالقتصادية المساهمة في الناتج المحلي  األنشطةواضح في 

قطاعــات المساهمـــات النسبيـــة لل تتبعويمكن ، والتوزيعية  الخدمية األنشطة على حساب السلعية األنشطة
الجارية  وباألسعار( 4108 -4102)للمدة وبدونه مع النفـط  جمالياإلاالقتصـــادية في الناتج المحـــلي 

ناتج في توليد ال السلعية لألنشطة النسبية األهمية ارتفاعيالحظ إذ ، (4الملحق )و ( 2من خالل جدول )
وارتفعت لتصل  (%26.02) ما نسبته 4102فقد سجلت في عام  باألسعار الجارية اإلجماليالمحلي 

 4108في عام  ليستمر التحسن 4107عام ( %21.2)، ثم وصلت إلى 4102عام  (%26.7) إلى
 (.%27.42)مسجاًل ما نسبته 
 4102في عام ( %44.80)ما نسبته الجارية  باألسعار التوزيعية األنشطة تشكل في حين

( وفي عام %40.22إلى ) 4107لت في عام ثم وص ،4102وذلك عام ( %44.22) إلى لتنخفض
 (.%06.67)بلغت  4108

نسبة  باألسعار الجارية فقد سجلت اإلجماليفي توليد الناتج المحلي  الخدمية لألنشطةإما بالنسبة 
لتسجل  4108و 4107و 4102لتشهد انخفاضًا خالل األعوام  4102في عام  (48.12%)
 على التوالي.( %44.77و ) (%42.62( و )47.82%)

وة ومتانة في ق أكثرن هنا تبرز ضرورة توليد النمو في القطاع غير النفطي بغية جعل االقتصاد وم
لمشاريع اعلى مصدر واحد للدخل والسعي نحو بدائل لتمويل  االعتمادمواجهة الصدمات الخارجية وتقليل 

 اإلجراءاتو النظر في توزيع التخصيصات االستثمارية على القطاعات االقتصادية  إعادةمن خالل  التنموية
            ما العاملة ب لأليديالمنتجة والمشغلة  األساسيةالتنفيذية المتبعة باتجاه تعزيز دور القطاعات 
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ي معين، وكما فنشاط  أودون حصره في قطاع  يضمن تحفيز النمو في كافة القطاعات االقتصادية
 -( أدناه: 2( والشكل )2الجدول )

 (2جدول )
 )%( (5112-5112(الجارية للمدة  ألسعاربا قتصادية لتوليد الناتج مع النفطاال لألنشطةالنسبية  األهمية

 

  5112)*( 2017 5112 5112 االقتصادية األنشطة

21.23 49.71 49.12 السلعية األنشطة  22.52 

 19.92 51.42 22.42 22.81 التوزيعية األنشطة

 55.22 54.94 27.22 28.04 الخدمية األنشطة
 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية

 *( بيانات أولية فصلية.)                                  
 
 (2شكل )

  (5112-5112(الجارية للمدة  ألسعاربا قتصادية لتوليد الناتج مع النفطاال لألنشطةالنسبية  األهمية
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لنفط الخام نشاط ا احتل وفيما يخص األنشطة االقتصادية المعتمدة على النفط بالدرجة األولى ، فقد
هد تنفيذ هذا القطاع يش كونمن النفط الخام ،  اإلنتاجالزيادة  إلى مركز الصدارة وهذا يعزى بشكل رئيسي

التي  هدافاألالمزيد من المشاريع التي يجري العمل فيها حول اكتشاف وتطوير حقول النفط والغاز وفق 
 رهاعتبابعلى هذا القطاع بالمدى القريب والمتوسط  بالتركيز( و 4144-4108) خطة التنمية الوطنيةتبنتها 

 4108تى عام حعلى االقتصاد العراقي  بالهيمنةنفط الخام قطاع ال، واستمر يمثل الثروة السيادية للعراق 
وحسب البيانات األولية الفصلية ( %22.1وبنسبة بلغت ) المحلي اإلجمالي حيث مساهمته بالناتجمن 

 من تخصيصات القطاع الصناعي في الموازنة االستثمارية األكبراستحوذ على النسبة لهذا العام الذي 
منها ليؤشر هذا خلل واضح في  اإلنتاجيةوخصوصًا  األخرىالقطاعات  مقابل تواضع نسبة مساهمة

النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي  األهميةانخفاض ، وتراجع السياسة االستثمارية 
ع المستوردة يفتح المجال للسل الذيالوطني من السلع المادية  اإلنتاجوهو ما يعني تراجع كبير في  اإلجمالي

هو  ألهدافاعدم تحقيق  إماميسية الذي يشكل العقبة الرئ يان السبب الرئيسو  ،لتلبية الطلب المحلي 
ات الرغم من توفر التخصيصعلى  األساسيةالقطاعات  مشاريعضعف التنفيذ المادي للمشاريع خاصة 

 . الالزمة
وهيكلية  ياإلنتاجدور الذي يلعبه في تصحيح االختالل وال تههميوأل قطاع الصناعة التحويليةأما 
ثم  4102( عام %4.41لتصل الى )،  4102( عام %4.02)نسبة مساهمته  سجلفقد الصادرات 

 قطاع الكهرباء والماءوفيما يخص ، 4108و 4107 يعام( في %0.77( و)%4.02انخفضت لتصل )
والى  4102في عام  (%1.42) ليصل إلى 4102( في عام %1.14فقد ارتفعت نسبة مساهمته من )

ى حساب بقية القطاعات في قطاع الكهرباء عل تركيز االستثمارات بسبب 4108( عام 4.86%)
ة على الرغم من حصوله على نسب متواضعةفي الناتج المحلي  هذا القطاعمساهمة  وال تزال االقتصادية

حفيز الجهود ليضطلع بدوره المنشود في ت مما يتطلب تكثيف، رية مهمة من حجم التخصيصات االستثما
يئة عدم توفر البفي هذا النشاط والناجم عن  ضعف دور القطاع الخاص إنكما ، الناتج المحلي اإلجمالي

 .الخاص في تعزيز النمو االقتصادي يق دور القطاعالتي تع األسبابمن  المناسبة لالستثمار
، توزيعيةال األنشطةساهمة في فروع نسبة م أعلىعلى  قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادقواحتل 

لتستمر باالنخفاض إلى  4102( عام %6.12لتنخفض إلى ) 4102 ( في عام%01.87بلغت ) إذ
 .4107( عام 7.61%)
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 للقطاعين العام والخاص  اإلجماليالمحلي  الناتج-ثالثًا: 
هدت للقطاع العام مع النفط الخام قد ش اإلجماليقيمة الناتج المحلي  إن إلىالمتوفرة  تشير البيانات

ارتفع  4102مليار دينار عـــــام  (002177.8)فبعد ان سجل  (4107-4102خالل المدة ) ارتفاعاً 
خالل تلك  (%41.8)معدل نمو سنوي قدره  مسجالً  4107دينار عام  مليار (017606.8) إلى ليصل
 المدة.

في  العام التوزيع النسبي للقطاع القطاعين العام والخاص يتضح انولتتبع هذا التوزيع فيما بين 
قد شهد تغيرات فبعد ان سجل ما ( 4107-4102خالل المدة ) حسب االنشطة اإلجماليالمحلي الناتج 
حقق في قد (، إال انه %27.2) ما نسبته 4102في عام  انخفض ليسجل 4102عام ( %28.0) نسبته
 (.%21.1)تحسنًا ملحوظًا إذ سجل ما نسبته  4107عام 

خالل المدة حسب األنشطة الناتج المحلي اإلجمالي في  لقطاع الخاصالتوزيع النسبي ل إما
( وعلى الرغم من اقتصاره على األنشطة الخدمية في عمليات اإلنتاج والتسويق إال انه 4102-4107)

( %24.2( و )%20.6) 4102و 4102المدة أعاله إذ بلغ في عامي حقق نسبة مساهمة مرتفعة خالل 
 .4107( في عام %17.6على التوالي، إال انه انخفض إلى )

 (2جدول )
 الجارية باألسعارحسب الملكية  اإلجماليالتوزيع النسبي للناتج المحلي 

 (%) (5112-5112)للمدة 
 

 المؤشرات
 

 السنوات

التوزيع النسبي للناتج المحلي 
 العام() اإلجمالي

التوزيع النسبي للناتج المحلي 
 )الخاص( اإلجمالي

2015 58.1 41.9 
2016 57.5 42.5 
2017 21.3 32.9 

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية
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 (7شكل )

  الجارية باألسعارحسب الملكية  اإلجماليالتوزيع النسبي للناتج المحلي 
 (5112-5112)للمدة  
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 5119للربعين االول والثاني لعام  : مؤشرات القطاع الحقيقيرابعاً 
 5112 بأساسالثابتة  واألسعارالجارية  باألسعار اإلجماليالناتج المحلي  .1

يعتبر الناتج المحلي اإلجمالي أحد أهم وأوسع المقاييس الشاملة التي تقيس مستوى األداء االقتصادي 
لسنة ين األول و الثاني ( الناتج المحلي اإلجمالي للربع8للبلد خالل فترة زمنية معينة يعرض جدول )

ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي في الربع  ويالحظ من خالل المقارنة 4108لسنة ثاني ال والربع 4106
( مقارنة مع %0.0وبنسبة ) 4106( مقارنة مع الربع األول لسنة %00.1بنسبة ) 4106الثاني لسنة 

نتيجة ارتفاع معدل  سعر برميل النفط لنفس الفترة وهذا أدى إلى ارتفاع قيمة  4108الربع األول لسنة 
حيث أن نشاط النفط يتبوأ المقام األول في توليد الناتج  4106لسنة النفط المصدر مقارنة مع الربع األول 

 :المحلي اإلجمالي وكما يلي
 4106لسنة  ثانيالربع ال ( تريليون دينار في27.42بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ) .أ

الربع  ( عن%0.0) الذي سجل نسبة تغير 4106( عن الربع األول لسنة %00.1نسبته ) ارتفاعب
 .4108لسنة  ثانيال

 ثاني( تريليون دينار في الربع ال17.16بلغ الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الجارية ) .ب
( %4.0) بنسبة تغير بلغتو  4106( عن الربع األول لسنة %01.1)نسبته  بارتفاع 4106لسنة 

 .4108لسنة  ثانيعن الربع ال
 لثاني( تريليون دينار في الربع ا24.14) 4117سعار الثابتة بأساس بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باأل .ج

( عن الربع %0وبنسبة تغير ) 4106( عن الربع األول لسنة %2.2)بارتفاع نسبته  4106لسنة 
 .4108لسنة  الثاني

لسنة  الثاني( تريليون دينار في الربع 06بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة عدا النفط ) .د
عن ( %0.7وبنسبة تغير بلغت ) 4106( عن الربع األول لسنة %01.0) بارتفاع نسبته 4106
 .4108لسنة  ثانيالربع ال

، حسب مجاميع األنشطة 4117فيما يخص توزيعات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بأساس  .ه
( تريليون دينار 12.11شطة السلعية )االقتصادية )السلعية، التوزيعية، الخدمية(، حيث بلغ ناتج األن

 (%1.2)و  4106( عن الربع األول لسنة %2.6)حيث ارتفع بنسبة   4106لسنة  ثانيفي الربع ال
( تريليون دينار في الربع 6.12، إما بالنسبة لألنشطة التوزيعية فقد بلغ )4108لسنة  ثانيعن الربع ال

( عن الربع %4.4) و 4106لسنة  االولربع ( عن ال%2.8)بارتفاع نسبته  4106لسنة  ثانيال
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 ثاني( تريليون دينار في الربع ال7.01ألنشطة الخدمية فقد بلغ )ل، إما بالنسبة 4108لسنة  ثانيال
لسنة  ثاني( عن الربع ال%2.2) و 4106( عن الربع األول لسنة %8.0)بارتفاع نسبته  4106لسنة 
4108. 

( مليون دينار في الربع 0.7المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج  .و
( %0.2)وانخفاض نسبته  4106( عن الربع األول لسنة %01.7) بارتفاع نسبته 4106لسنة  ثانيال

 .4108لسنة  ثانيعن الربع ال
ون ( ملي1.62بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الجارية ) .ز

وانخفاض  4106( عن الربع األول لسنة %04.2) بارتفاع نسبته 4106لسنة  ثانيدينار في الربع ال
 .4108لسنة  ثاني( عن الربع ال%1.2) نسبته

( مليون 0.12) 4117بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بأساس  .ح
في حين  4106( عن الربع األول لسنة %2.1) بارتفاع نسبته 4106لسنة ثاني دينار في الربع ال

 .4108لسنة  ثاني( عن الربع ال%0.2)انخفض 
 4117بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الثابتة بأساس  .ط

ألول لسنة ( عن الربع ا%04.2)بارتفاع نسبته  4106لسنة  ثاني( مليون دينار في الربع ال1.26)
 .4108لسنة  ثاني( عن الربع ال%7.1) سجل انخفاض وبنسبة في حين 4106

وهو مؤشر على انخفاض القوة  األسعاراالرتفاع المستمر في  بأنهالتضخم  يعرف :التضخممعدل  .ي
( %0.1بنسبة ) 4106لسنة  ثانيمعدل التضخم في الربع الانخفض  النقدية، حيثالشرائية للوحدة 

لسنة  ثانيمع الربع ال ( مقارنةً %1.4) في حين ارتفع بنسبة 4106الربع األول لسنة مع  مقارنةً 
4108. 
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 (2جدول )
 5119لعام االول والثاني والربعين  5112لعام  الثانيمؤشرات الحسابات القومية والتضخم للربع 

 وحدة القياس الدورية المؤشرات

الربع الثاني 

2118 

الربع االول 

2119 

الربع الثاني 

2119 

نسبة 

 التغير %

نسبة 

 التغير %

1 2 3 1/2 2/3 

 11.3 1.1 67,242,400 60,432,072 66,511,118 مليون دينار ربعي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 13.0 2.1 37,085,031 32,813,952 36,306,704 مليون دينار ربعي الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الجارية

 0.3- 0.2 104.8 105.1 104.5 % ربعي 2112الرقم القياسي ألسعار المستهلك بأساس 

 10.7 (1.5) 1,733,052 1,565,598 1,759,553 دينار ربعي متوسط نصيب الفرد من الناتج باألسعار الجارية

 12.4 (0.5) 955,800 850,102 960,495 دينار ربعي متوسط نصيب الفرد من الناتج عدا النفط باألسعار الجارية

 5.6 1.0 52,018,498 49,267,669 51,514,298 مليون دينار ربعي 2117الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بأساس 

 13.1 854.4 19,005,632 16,806,640 1,991,422.0 مليون دينار ربعي 2117اإلجمالي عدا النفط باألسعار الثابتة بأساس  الناتج المحلي

 5.0 1.5- 1,340,683 1,276,364 1,361,192 دينار ربعي 2117متوسط نصيب الفرد من الناتج باألسعار الثابتة بأساس 

 12.5 7.3- 489,836 435,405 528,245 دينار ربعي 2117باألسعار الثابتة لعام متوسط نصيب الفرد من الناتج عدا النفط 

 4.9 0.5 36,336,044 34,650,491 36,166,094 مليون دينار ربعي 2117األنشطة السلعية باألسعار الثابتة لعام 

 6.8 2.2 9,037,282 8,459,641 8,841,859 مليون دينار ربعي 2117األنشطة التوزيعية باألسعار الثابتة لعام 

 8.1 4.6 7,098,495 6,564,689 6,784,465 مليون دينار ربعي 2117األنشطة الخدمية باألسعار الثابتة لعام 

 .المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء/ مديرية الحسابات القوميةالمصدر: 

 مجموع األنشطة السلعية والتوزيعية والخدمية عدا رسم الخدمة المحتسب.
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 ( 2شكل )
  5112 لعام الثانيللربع ( 111=5112)الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

  5119 لعام االول والثانيوالربعين 

 (9شكل )
  5119 والثاني لعام االول والربعين 5112 لعام الثانيع المستهلك للرب ألسعارالرقم القياسي  
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 5119عام من الخام للربعين األول والثاني نشاط النفط  .5
 5119لربعين األول والثاني لعام وا 5112لعام  الثانيوفيما يخص نشاط النفط الخام للربع 

  -(: 9الجدول ) فيمكن تتبع تطور هذا النشاط من خالل بيانات
أهم األنشطة االقتصادية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد  أحديعتبر نشاط النفط الخام 

العراقي والذي يتصف بأنه اقتصاد أحادي الجانب يعتمد على إيرادات النفط في توليد الدخل بشكل أساسي 
( 6والذي يمثل مصدر التمويل الرئيس للموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري واالستثماري ويعرض جدول )

 والربع الثاني لسنة 4106للربعين األول والثاني لسنة يات النفط الخام المنتج والمصدر وسعر البرميل كم
4108 

( مقارنًة مع الربع %1.62بنسبة ) 4106لسنة  ثانيكمية النفط الخام المنتج في الربع الارتفعت  .أ
الكمية  بلغت، حيث 4108لسنة  ثانيمع الربع ال ( مقارنة%1.62وبنسبة ) 4106األول لسنة 
برميل  مليون( 218.2كانت ) أنبعد  4106لسنة  ثانيبرميل في الربع ال مليون( 204.2المنتجة )

 . 4108( مليون برميل في الربع الثاني لسنة 162.8و ) 4106في الربع األول لسنة 
مع  مقارنةً ( %1.12) نسبته رتفاعاا 4106لسنة  ثانيسجلت كمية صادرات النفط الخام في الربع ال .ب

حيث بلغت  4108( مقارنة مع الربع الثاني لسنة %2.20وانخفاض نسبته ) 4106الربع األول لسنة 
( مليون 124.2بعد أن كانت ) 4106( مليون برميل في الربع الثاني لسنة 141.1الكمية المصدرة )

 .4108برميل في الربع الثاني لسنة 
( مقارنة %8.82بنسبة ) 4106في الربع الثاني لسنة ارتفعت كمية النفط الخام المجهز للمصافي  .ج

، حيث بلغت 4108( مقارنة مع الربع الثاني لسنة %00.06وبنسبة ) 4106مع الربع األول لسنة 
( 24.6بعد أن كانت ) 4106( مليون برميل في الربع الثاني لسنة 28.8الكمية المجهزة للمصافي )

 .4108مليون برميل في الربع الثاني لسنة 
( مقارنة %77.48بنسبة ) 4106انخفضت كمية النفط الخام المجهز للكهرباء في الربع الثاني لسنة  .د

، حيث بلغت 4108( مقارنة مع الربع الثاني لسنة %72.42وبنسبة ) 4106مع الربع األول لسنة 
( مليون 2.2بعد أن كانت ) 4106( مليون برميل في الربع الثاني لسنة 0.0الكمية المجهزة للكهرباء )

 .4108برميل في الربع الثاني لسنة 
( %7.02بنسبة ) 4106معدل سعر البرميل المصدر من النفط الخام في الربع األول لسنة ارتفع  .ه

حيث بلغ  4108لسنة  الثاني( مقارنًة مع الربع %2.18وبنسبة ) 4106مقارنًة مع الربع األول لسنة 
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( دوالر للبرميل في الربع 24.41بعد أن كان ) 4106نة ( دوالر للبرميل في الربع الثاني لس22.61)
 . 4108الثاني لسنة 

مع الربع  ( مقارنةً %7.21بنسبة ) 4106لسنة  ثانيقيمة النفط الخام المصدر في الربع ال ارتفعت .و
بسبب انخفاض  4108لسنة  ثانيمع الربع ال ( مقارنةً %4.78بنسبة )وانخفضت  4106األول لسنة 

( مليار دوالر في الربع الثاني 41.7صدرة حيث بلغت قيمة النفط الخام المصدر )كميات النفط الم
 .4108( مليار دوالر في الربع الثاني لسنة 40.1بعد أن كانت ) 4106لسنة 

 
 (9جدول )

االول والربعين  5112لعام  الثانيومعدل سعر البرميل للربع المصدر كمية النفط الخام المنتج وقيمة النفط الخام 
 5119والثاني لعام 

 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، مؤشرات االنذار المبكر.المصدر: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الدورية المــــؤشــــرات
وحدة 

 القياس

 2119الربع الثاني  2119الربع األول  2118الربع الثاني 
نسبة 

 التغير %

نسبة 

 التغير %

1 2 3 1/3 3/2 

كمية النفط الخام 

 المنتج
 0.94 3.95 412,445 418,585 396,761 ألف برميل ربعي

كمية النفط الخام 

 المصدر
 0.35 (6.51)  321,312 319,194 342,621 ألف برميل ربعي

كمية النفط الخام 

 المجهز للمصافي
 8.85 11.19 58,831 54,151 52,911 ألف برميل ربعي

كمية النفط الخام 

 المجهز للكهرباء
 (77.28) (75.26)  1,192 4,816 4,414 ألف برميل ربعي

 7.16 4.38 64.93 61.59 62.21 دوالر ربعي معدل سعر البرميل

 7.63 (2.78) 21,723,222.33 19,254,644.11 21,316,128 ألف دوالر ربعي رقيمة النفط المصد
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 (11شكل )
  5119لعام  االول والثانيوالربعين  5112لعام  الثانيكمية النفط الخام المصدر للربع 

 
 (11شكل )

 5119االول والثاني لعام والربعين  5112لعام  الثانيقيمة النفط الخام المصدر للربع 
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 الفصل الثاني
 المالية العامة

مكانيـات الـوزارات  ألي بلدتعد الموازنـــة العامـــة  بمثابـــة خطـــة مدروسـة فـي ضـوء احتياجـات وا 
 إذمــة، تغطيـة النفقــات العا لها المتاحة التي يمكن المالية المـوارد وبناًء على حجمواألقـاليم والمحافظـات 

 ألولوياتيتم إعداد الموازنة العامة وفق األسس والمبادئ العامة والتوجهات المعتمدة والتي تعكس ا
 كزتر أداة تساعد في تحقيق األهداف التنموية واالقتصادية  بوصفهاالضرورية للمرحلة التي يمر بها البلد 

ي بناء اقتصاد متنوع وكفوء وقادر على تحقيق األهداف الت علىخالل السنوات السابقة  في العراق الموازنة
عن  والذي لم تقل نسبة إسهام إيراداتهعلى النفط السيما ان اعتماده الشديد  ، جاءت بها الخطط التنموية

 فطبع بمجموعة من الخصائص والسمات التي تبلورت( انعكس بتشوه الهيكل القطاعي لالقتصاد 82%)
على شكل تحديات القت بظاللها على توجهات الموازنة العامة من حيث التوسع في االنفاق الجاري على 

النزعة االستهالكية وزيادة مستويات الطلب وهو ما عزز من  حساب تراجع حصة االنفاق االستثماري
الكلي ، الى جانب ضعف مرونة الجهاز االنتاجي وعدم قدرته لالستجابة لهذه الزيادات في االنفاق مؤديًا 
الى تشعب االختناقات وزيادة درجة االنكشاف االقتصادي ، االمر الذي يتطلب العمل المخطط من اجل 

هات وتصحيح االختالل ، وان الخطوات االساسية تتجسد بترجمة الثروة النفطية وتحويلها ازالة هذه التشو 
 تستمد مقوماتها من تطبيق مفردات الحكم الرشيد .البشرية  لإلمكاناتالى ثروة معززة 

والذي يتجلى من  (4108-4102لية العامة في العراق خالل المدة )ولتسليط الضوء على واقع الما
 توضيح هيكل اإليرادات العامة والنفقات العامة فضاًل عن العجز أو الفائض في الموازنة.  خالل
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 اإليرادات العامة أواًل: 
تضطلع الحكومات في الوقت الراهن بمهام اقتصادية واجتماعية عديدة ، فهي بصدد انجاز تلك 

( 04والشكل ) (10بيانات الجدول )المهام بحاجة إلى تهيئة التمويل المناسب لتغطية التزاماتها فمن 
 لتنخفض خالل عام 4102( مليار دينار عام 22271.1سجلت ) قداإليرادات العامة  بانيتضح 
 غتبلالتي و وذلك بسبب انخفاض اإليرادات النفطية  ،( مليار دينار 22216.1) لتسجل 4102

مليار  (20104.2) سجلت اذ( مليار دينار مقارنة بالعام السابق 22427.0) 4102في عام 
دينار، كما كان لتراجع أسعار النفط في األسواق العالمية تداعيات كبيرة على الموازنة العامة وهذا 

بسبب االعتماد الشبه الكامل على إيرادات النفط، إلى جانب  فيهاما أسهم في زيادة نسبة العجز 
لنازحين ات إيواء ودعم االتحديات األخرى المتمثلة بارتفاع تكاليف الحرب على اإلرهاب وزيادة نفق

في المخيمات مما ولد ضغوطاً إضافية على الموارد العامة، األمر الذي دفع السلطة المالية لمواجهة 
هذه األزمة من خالل مجموعة من اإلجراءات الالزمة لضبط األوضاع المالية والحصول على 

لى الدخول والثروات إلى التمويل سواء الداخلي أم الخارجي، والذي تجسد بارتفاع الضرائب ع
التي سجلت  4102و 4102مقارنة بالعامين السابقين  4107( مليار دينار عام 2211.8)
( مليار 1242.0( مليار دينار على التوالي، اال انها انخفضت إلى )1446.2( و )0208.7)

( 0122.1. إما حصة الموازنة من إرباح القطاع العام فقد شهدت انخفاضًا من )4108دينار عام 
والسبب يعود إلى األعباء  4108( مليار دينار عام 812.2لتصل إلى ) 4102مليار دينار عام 

المالية اإلضافية التي فرضها قرار تحويل رواتب شركات التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي وفرض 
ألمنية ا الضرائب على دخولهم، وكذلك االستقطاع الذي حصل في رواتب الموظفين لدعم القوات

 بكافة صنوفها لمواجهة اإلرهاب.
( مليار دينار بسبب ارتفاع 77244.4وصل إلى ) 4107فيما سجلت اإليرادات العامة ارتفاعاً عام 

، فيما 4102و 4102( مليار دينار مقارنة بعامي 22176.4اإليرادات النفطية التي سجلت )
( مليار دينار، نتيجة 012226.8ى )لتصل ال 4108سجلت االيرادات العامة ارتفاعًا في عام 

( دوالر الذي انعكس على 71لتحسن أسعار النفط الذي وصل سعر برميل النفط الخام حوالي )
( مليار دينار والتي استحوذت على النسبة األكبر 62206.8ارتفاع اإليرادات النفطية التي سجلت )

 -ا سبق ذكره: ( يوضحان م04( والشكل )01من إجمالي اإليرادات، والجدول )
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اق خالل المدة العر اقتصاد التحديات السياسية واالقتصادية واألمنية التي واجهها يتضح مما تقدم أن 
( كان لها األثر الكبير في تراجع اإليرادات العامة السيما تراجع أسعار النفط وما 4102-4108)

 جمل األداء االقتصادي ومنمتداعيات كبيرة على الموازنة العامة والتي انعكست على تركته من 
فاقم تفي سبب لي، مما الناتج المحلي اإلجماثم انخفاض مساهمة األنشطة االقتصادية في نمو 

دام تصحيح المسار واستخ وبغية ،مواطن الضعف واالختالالت الهيكلية وكلفة التعامل مع األزمة
بشكل أفضل قامت السلطة المالية بمواجهة األزمات التي مرت بها خالل  للبلدالموارد االقتصادية 

السنوات السابقة بمجموعة من اإلجراءات لضبط الموازنة مما أدى إلى ارتفاع نسبة مساهمة اإليرادات 
 (.%12.6قارنًة بالعام السابق الذي سجل )( م%24.2إلى ) لتصل 4108إلى الناتج في عام 

 (10جدول )
 (5112-5112)نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( للمدة 

 )مليار دينار(                                                                                
 المؤشرات    

 

 السنة 
 إجمالي اإليرادات العامة

(1) 
الناتج المحلي اإلجمالي 

 (5)باألسعار الجارية( )
نسبة اإليرادات إلى الناتج المحلي 

 (3=5/1اإلجمالي )%( )
5112 22421.3 194221 34.1 
5112 24419.3 192954.1 27.6 
5112 22455.5 221665.7 34.9 
5112 112229.2 521124.2 42.4 

 (.5112-5112السنوية للمدة )دائرة االحصاء واالبحاث، النشرة المصدر: البنك المركزي العراقي، 
 
 (15شكل )

 (5112-5112)اإليرادات العامة للموازنة للمدة 
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فيما أشرت باقي مكونات اإليرادات العامة ارتفاعًا ملحوظًا حسب نسبة المساهمة األعلى إذ بلغت 
( %4.2( مليار دينار وبنسبة مساهمة )0208.7) 4102في عام  الضرائب على الدخول والثروات

وكانت نسبة مساهمتها األعلى التي  4107( مليار دينار لعام 2211.8لتستمر باالرتفاع إلى )
لتسجل  4108( بعد نسبة مساهمة اإليرادات النفطية، اال انها انخفضت عام %2.6وصلت )

بسبب تخفيض الضرائب على دخول ( %4.0) ( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت4420.0)
 اإليرادات األخرى، فيما سجلت ( على الرواتب %1.8فرض نسبة )الموظفين والتي سبق وان تم 

إال  ( من إجمالي اإليرادات العامة%1.6( مليار دينار وبنسبة مساهمة )6424.6) 4102عام 
(، واستمرت باالنخفاض %4.6)( مليار دينار وبنسبة 4407.4مسجلة ) 4107أنها انخفضت عام 

( 4021.1انخفاضًا من ) اإليرادات التحويلية( ، كما سجلت %0.2وبنسبة بلغت ) 4108في عام 
(، %0.2وبنسبة مساهمة بلغت ) 4108( مليار دينار عام 0287.4إلى ) 4102مليار دينار عام 

لتصل  4102ار عام ( مليار دين162.2فقد ارتفعت من ) الضرائب السلعية ورسوم اإلنتاجإما 
( إلى %1.2لترتفع نسبة مساهمتها من ) 4108( مليار دينار وذلك في عام 4420.0إلى )

وتقليص النفقات السيادية، فضاًل عن فرض  ( على التوالي بسبب ترشيد اإلنفاق العام4.0%)
لتي االضرائب على المنتجات المستوردة لدعم المنتج الوطني وحمايته وفرض الرسوم على السلع 

لتصل  4102( عام %1.6من )لرسوم إيرادات ا، كما ارتفعت نسب مساهمة يتم إنتاج مثيلتها محلياً 
في  (%1.0)نسب إسهام سجلت اإليرادات الرأسمالية  بلغتفي حين  4108( عام %0.0إلى )
سجلت نسبة حصة الموازنة من إرباح القطاع العام  اما،  على التوالي 4108و  4102عامي 
، والجدول 4108( عام %1.8الى ) 4102( وذلك في عام %0.2منخفضة تمثلت من )إسهام 

 ( الذي يوضحان مكونات اإليرادات العامة خالل المدة المدروسة. 01( إلى جانب الشكل )00)
 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 (11جدول )
 ونسب اإلسهام (5112-5112)للمدة العامة  اإليراداتيكل ه

 )مليار دينار(                                                                                                                                                        
 

 السنة                           
 المؤشرات   

 نسبة 5112
نسبة  5112 المساهمة %

نسبة  5112 المساهمة %
نسبة  5112 المساهمة %

 المساهمة %

 29.2 92219.2 84.1 22129.5 81.4 44522.1 22.5 21315.2 اإليرادات النفطية

 3.5 3452.1 5.9 4233.2 5.9 3559.2 5.4 1212.2 الضرائب على الدخول والثروات

 5.1 5521.1 2.3 1224.2 1.2 235.4 1.2 392.4 الضرائب السلعية ورسوم اإلنتاج

 1.1 1131.1 1.02 222.5 1.2 229.1 1.9 212.9 الرسومايرادات 

 1.2 214.2 0.91 211.9 1.3 225.2 1.2 1142.3 حصة الموازنة من إرباح القطاع العام

 1.1 23.9 0.07 22.9 0.08 41.9 1.1 23.14 اإليرادات الرأسمالية

 1.2 1222.5 2.8 5515.2 5.6 3151.2 3.5 5123.3 اإليرادات التحويلية

 1.2 1222.15 2.9 5512.5 3.4 1222.9 13.9 9525.9 اإليرادات األخرى

 111.1 112229.2 100.0 22455.5 100.0 24419.3 111.1 22421.3 المجموع

 (.5112-5112النشرة السنوية للمدة )المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث، 
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 (13شكل )
 5112نسب المساهمة لمكونات اإليرادات العامة لعام 
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 ثانيًا: النفقات العامة 
وتوسع سلطتها وزيادة تدخلها في الحياة  تنبع أهمية النفقات العامة من خالل تعاظم دور الحكومة

ستها سيا خاللمن  توظفها الحكومةالتي  داةاألترجع أهمية هذه النفقات كونها ، إذ االقتصادية
 وسبلالعامة  حاجاتالفهي تعكس كافة  لتحقيقهاالنهائية التي تسعى  أهدافهافي تحقيق  االقتصادية

 . تمويلها
( مليار 71167.2( يتضح بأن النفقات العامة قد سجلت )02( والشكل )04فمن بيانات الجدول )

( إلى %34.1) وبنسبة 4102( مليار دينار عام 27127.2لتنخفض الى ) 4102دينار عام 
وذلك بسبب انخفاض إجمالي اإليرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية الناتج المحلي اإلجمالي 

ة العامة لالقتصاد العراقي. ثم شهد تحسنًا في عامي                     التي تمثل عصب تمويل الموازن
 ( إلى الناتج المحلي اإلجمالي و%11.2وبنسبة ) (72261.0) لتبلغ 4108و 4107

( من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب زيادة اإليرادات %14.4وبنسبة ) دينارمليار ( 81871.4)
 فط الذي ساعد في توجيه أكثر للموارد المالية نحو اإلنفاق.نتيجة التحسن التدريجي ألسعار الن

 
 (15جدول )

 (5112-5112)نسبة إجمالي النفقات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة 
 )مليار دينار(                                                                                 

 

 (.5112-5112للمدة )النشرة السنوية دائرة اإلحصاء واألبحاث، البنك المركزي العراقي،  المصدر:
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 المؤشرات       

 

 السنة        
إجمالي النفقات 

 العامة
الناتج المحلي اإلجمالي 

 باألسعار الجارية
نسبة النفقات العامة الى 

 الناتج )%(

5112 70397.5 194681 36.2 
5112 67067.4 196924.1 34.1 
5112 75490.1 221665.7 33.4 
5112 80873.2 251064.5 32.2 
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 (14شكل )
 (5112-5112)لمدة ل العامةالنفقات 

 
 

( بشقيها الجاري واالستثماري، فمن 4108-4102مسار النفقات العامة في العراق للمدة ) وبغية متابعة
 4102و  4102على مستواها خالل عامي حافظت  النفقات الجارية( يتضح بأن 01بيانات الجدول )

( مليار دينار وبنسب مساهمة من اجمالي النفقات العامة سجلت 20071.2( و )20814.8لتبلغ )
( مليار 26142.7لتبلغ ) 4107( على التوالي ، اال انها شهدت ارتفاعًا في عام %72.1( و )71.2%)

( مليار 27124.6لتصل الى ) 4108، واستمرت باالرتفاع في عام ( %78.4دينار وبنسبة مساهمة )
 ( من إجمالي النفقات العامة .%84.6دينار الذي انعكس على ارتفاع نسبة مساهمتها لتصل الى )

( لتتراوح ما بين 4108-4102فقد سجلت انخفاضًا خالل المدة ) للنفقات االستثماريةاما بالنسبة 
( مليار دينار على التوالي لينعكس هذا على نسبة مساهمتها من اجمالي 01841.1( و )08222.7)

والسبب يعود الى  4108( عام %07.0الى ) 4102( عام %42.2النفقات العامة التي انخفضت من )
 ( يوضحان اعاله.02( والشكل )01الجدول )االنخفاض الحاصل في مكوناتها. و 
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 (13جدول )
 (5112-5112النفقات الجارية واالستثمارية ونسبة مساهمتها في إجمالي النفقات العامة للمدة )

 مليار دينار()                                                                                
 المؤشرات    

 
 السنة

اإلنفاق 
 الجاري

اإلنفاق 
 االستثماري

إجمالي 
 النفقات العامة

نسبة مساهمة اإلنفاق 
الجاري من إجمالي 
 النفقات العامة )%(

نسبة مساهمة اإلنفاق 
االستثماري من إجمالي 

 النفقات العامة )%(
5112 21235.2 12224.2 70397.5 23.2 26.4 
5112 21123.4 12294.11 67067.4 22.3 23.7 
5112 29152.2 12424.2 75490.1 22.5 21.8 
5112 22125.9 13251.3 80873.2 25.9 17.1 

 .(5112-5112للمدة ) المصدر: البنك المركزي العراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث، التقرير االقتصادي السنوي
 
 

 (12شكل )
 (5112-5112للمدة )من إجمالي النفقات العامة نسب المساهمة لإلنفاق الجاري واالستثماري 
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ولتشخيص هيكل مكونات النفقات العامة بشقيها الجاري واالستثماري فيمكن تتبع أبواب الصرف لمكوناتها. 
( الذي يوضح أبواب الصرف لمكونات النفقات الجارية خالل المدة         02فمن بيانات الجدول )

ي عام فالتي وصلت و يضات الموظفين جاءت في فقرة تعو يتضح إن النسبة األكبر ( 4102-4108)
رواتب  إلى استرجاع المخصصات فيذلك يعزى ( من إجمالي النفقات الجارية %21.2إلى ) 4108

( ضمن قرارات مجلس الوزراء ، وجاءت فقرة الرعاية االجتماعية %1.8الموظفين والمتقاعدين بنسبة )
نسبة المنح واإلعانات فيما سجلت ، النفقات الجارية ( من إجمالي%44.2ثانيًة إذ سجلت ما نسبته )

فيما تراوحت نسب ،  (%2.4وسجلت فقرة المستلزمات السلعية ما نسبتها ) ،(%02.7) وخدمة الدين إلى
 .(%1.7( إلى )%1.0المكونات األخرى ألبواب اإلنفاق الجاري ما بين )

 (14جدول )
 (5112-5112)لمدة لأبواب الصرف لمكونات النفقات الجارية 

 )مليار دينار(                                                                                       

 2118 2117 2116 2115 أبواب الصرف
نسبة المساهمة 

 2118لعام  %

 53.4 35835.5 32866.5 31833.4 32651.6 تعويضات الموظفين

 0.7 449.2 753.7 681.8 581.3 المستلزمات الخدمية

 5.2 3471.4 2922.5 1241.9 1658.2 المستلزمات السلعية

 0.6 416.2 358.5 327.6 426.2 صيانة الموجودات

 0.2 119.6 112.2 95.8 164.5 النفقات الرأسمالية

المنح واإلعانات وخدمة 

 الدين
4718.1 6514.1 6857.6 11231.9 16.7 

 0.1 71.12 95.3 78.9 138.9 االلتزامات والمساهمات

 0.5 313.2 236.8 51.4 56.1 البرامج الخاصة

 22.6 15166.8 14822.6 11351.6 11447.9 الرعاية االجتماعية

 100.0 67152.9 59125.7 51173.4 51832.8 مجموع النفقات الجارية

 (.5112-5112للمدة )النشرة السنوية  مديرية اإلحصاء واألبحاث، البنك المركزي العراقي،المصدر: 
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 (12شكل )
 5112عام لنسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات الجارية 

 

 
 

( فقد سجلت انخفاضًا ملحوظًا فبعد 4108-4102خالل المدة ) إما جانب النفقات االستثمارية
( 01841.1إلى ) 4108انخفضت لتصل في عام  4102( مليار دينار عام 08222.7إن كانت )

( من %17.1مليار دينار وهو أدنى انخفاض لها خالل المدة أعاله إذ سجلت نسبته مساهمة بلغت )
األنفاق الحكومي الجاري لسد األعباء المالية اإلضافية كالرواتب إجمالي النفقات العامة وذلك بسبب زيادة 

والدعم للمناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية مما أثر سلباً على حصة اإلنفاق االستثماري من إجمالي 
( الذي يوضح أبواب صرف اإلنفاق االستثماري ونسب 02النفقات العامة، وكما موضحة في الجدول )

يتضح بان القطاع الصناعي ال يزال يستحوذ على الحصة األكبر من إجمالي  4108ام اإلسهام خالل ع
( وذلك يعود إلى هيمنة نشاط النفط كونه نشاط كثيف رأس المال %81.2اإلنفاق االستثماري إذ بلغت )

ومن ثم يتطلب أموال كبيرة لديمومته بغية تمويل األنشطة االقتصادية األخرى، ويليه قطاع المباني 
( %4.2(، كما حصل قطاع النقل واالتصاالت على ما نسبته )%02.2والخدمات إذ سجل ما نسبته )

( وهي أقل نسبة %1.2( وأخيرا قطاع التربية والتعليم بنسبة )%0.2ويليه القطاع الزراعي بنسبه بلغت )
 . 4108من بين مكونات ابواب الصرف للنفقات االستثمارية خالل عام 
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 (12جدول )
    (5112-5112لصرف للنفقات االستثمارية للمدة )اأبواب 

 )مليار دينار(                                                                          

 5112 5112 5112 5112 أبواب الصرف
نسبة المساهمة 

 5112لعام  %
 1.2 552.2 41.5 539.2 912.2 القطاع الزراعي
 21.2 11134.1 14513.2 13592.2 14225.1 القطاع الصناعي

 5.2 321.1 552.2 523.2 221.9 قطاع النقل واالتصاالت
 14.2 5151.2 1911.2 5114.2 1932.3 قطاع المباني والخدمات
 1.2 22.244 91.14 22.2 524.2 قطاع التربية والتعليم

 111.1 13251.3 12424.2 12294.11 12224.2 الستثماريةمجموع النفقات ا
 .(5112-5112للمدة )النشرة السنوية  مديرية اإلحصاء واألبحاث، البنك المركزي العراقي،المصدر: 

 
 (12شكل )

 5112عام لنسب مساهمة أبواب الصرف للنفقات االستثمارية 

 
 

 

1.6القطاع الزراعي

80.6القطاع الصناعي

قطاع النقل واالتصاالت
2.6

قطاع المباني والخدمات
14.6

0.6قطاع التربية والتعليم
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 أو الفائض في الموازنة العامة  ثالثًا: العجز
 في االقتصاد العراقي خالل المدة والنفقات العامة التي حصلت في اإليراداتكمحصلة لتطورات 

ما مقداره  4102و  4102 وازنة العامة عجزًا ماليًا خالل عاميسجلت الم (4102-4108)
( من الناتج المحلي اإلجمالي %-4.1مشكاًل ما نسبته ) 4102( مليار دينار في عام -1647.4)

محققًا ما نسبته      ( -04228.0) ليسجل 4102باألسعار الجارية ليزداد العجز المالي في عام 
، وكانت هذه النتيجة بسبب االنخفاض في اإليرادات العامة اإلجمالي من الناتج المحلي  (%-2.2)

 عن توقف ، فضالً عالميةالمتأتية من اإليرادات النفطية  بفعل انخفاض أسعار النفط في األسواق ال
لعسكرية زيادة النفقات او  سيطرة التنظيمات اإلرهابية الواقعة تحتبعض حقول النفط في المناطق 
 . حدوث العجز بشكل كبير األمر الذي أدى إلى

( %1.6)مليار دينار وبنسبة  (0614.0) حققت الموازنة العامة فائضًا مقداره 4107إما في عام 
في  لتدريجيإلى زيادة اإليرادات العامة والتحسن اويعزى سبب ذلك ، لي اإلجماليمن الناتج المح

ية طق من العصابات اإلرهاب، فضاًل عن توقف العمليات العسكرية بعد تحرر المناالنفط أسعار
( مليار دينار وبنسبة 42262.2بلغ ) 4108واستمرت الموازنة بتحقيق فائض في عام  (،)داعش

بسبب الزيادة التي حصلت في اإليرادات وخاصة إلى الناتج المحلي ( %01.4مساهمة بلغت )
 (. %86.7سجلت نسبة اسهام في اإليرادات العامة بلغت )اإليرادات النفطية التي 

 

 (12جدول )
 (5112-5112لفائض في الموازنة العامة للمدة )العجز أو ا

 )مليار دينار(                                          
 السنة                          

 

 المؤشرات  
5112 5112 5112 5112 

 112229.2 22455.5 24419.3 22421.3 إجمالي اإليرادات
 21223.5 22491.1 22122.4 21392.2 إجمالي النفقات

 25696.6 1935.1 (15222.1) (3952.5) العجز أو الفائض
 521124.2 221665.7 192954.1 194221 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 11.5 1.9 (2.4) (5.1) نسبة العجز أو الفائض إلى الناتج
 (.5112-5112عراقي، دائرة اإلحصاء واألبحاث، النشرة السنوية للمدة )المصدر: البنك المركزي ال
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 (12شكل )
 (5112-5112)العجز أو الفائض في الموازنة العامة للمدة 

 
  تطورات الدين العامرابعًا: 

بغية متابعة تطورات الدين العام سواء كان داخليًا أم خارجيًا ومؤشرات استدامته والتي ترتبط بالقدرة 
   -على تدويره، فيمكن توضيحها وكاالتي: 

 الدين الداخلي .1
( مليار 14024.8( فبعد إن كان )4107-4102سجل الدين الداخلي ارتفاعًا خالل المدة )

( من الناتج المحلي اإلجمالي استمر باالرتفاع ليصل إلى %02.2وبنسبة ) 4102 دينار عام
( من الناتج المحلي اإلجمالي، وكان السبب هو %40.2وبنسبة ) 4107( مليار دينار عام 27278.8)

 ازدياد الحاجة لتمويل النفقات المتزايدة بسبب اإلحداث التي شهدها اقتصاد العراق وكما تم ذكره سابقًا،
وكان للبنك المركزي دور كبير في ضمان تدوير الدين الداخلي عبر تيسير السيولة واستخدام المزيد من 

( مليار دينار وبنسبة 41822.9فقد انخفض الدين الداخلي ليصل إلى ) 4108أدوات الدين، اما في عام 
ل جة إلى مصادر تموي( من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب تحسن اإليرادات النفطية وعدم الحا02.7%)

 ( يوضحان ذلك.06( والشكل )07أخرى والتي منها الدين الداخلي. والجدول )
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 (12جدول )
 (5112-5112ت الدين الداخلي للمدة )تطورا

 )مليار دينار(                                                             
 المؤشرات       

 

 السنة   
الناتج المحلي اإلجمالي  الداخليالدين العام 

 باألسعار الجارية
نسبة الدين إلى 

 الناتج )%(

5112 35145.2 194681.0 16.5 
5112 42325.3 196924.1 24.1 
5112 42222.2 221665.7 51.2 
5112 41822.9 251064.5 16.7 

              

 لإلحصاء واألبحاث، النشرة السنوية لسنوات متفرقة.المصدر: البنك المركزي العراقي، المديرية العامة    
 

 (19شكل )
 (5112-5112تطورات الدين الداخلي للمدة )
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 الدين الخارجي .5
( 28261.2) ( فبعد أن كان4108-4102)سجل الدين الخارجي ارتفاعًا ملحوظًا خالل المدة 

ليصل إلى ارتفع ( من الناتج المحلي اإلجمالي %12.4وبنسبة ) 4102مليار دينار عام 
اال ان نسبته من الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية  4108( مليار دينار عام 76121.2)

ويعزى هذا االنخفاض في نسبة الدين الى ان ارتفاع الناتج المحلي أكبر من الدين ( %10.2)بلغت 
 .ثبات الدين التجاري للدائنين الخارجي، فضاًل الى

 (12جدول )
    (5112-5112)تطورات الدين الخارجي للمدة 

 )مليار دينار(                                                                                         
 المؤشرات      

 

 السنة
الناتج المحلي اإلجمالي  *الدين العام الخارجي

 باألسعار الجارية
نسبة الدين الى 

 الناتج )%(
5112 68590.4 194221.1 35.2 
5112 71404.8 192954.1 36.3 
5112 78136.6 221665.7 32.5 
5112 29321.4 521124.2 31.6 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، مؤشرات اإلنذار المبكر.  
 )*( تم تحويله من عملة الدوالر إلى الدينار العراقي عن طريق الضرب بسعر الصرف الرسمي. 

 

 (51شكل )
 (5112-5112)تطورات الدين الخارجي للمدة 
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  5119لعام  االول والثانيخامسًا: مؤشرات المالية العامة للربعين 
نفطية( النفطية وغير اليرادات الالنشاط المالي لالقتصاد العراقي يتضمن االيرادات العامة )ا إن

ة الحاجات العام إشباعالالزمة لتغطية النفقات العامة )النفقات الجارية واالستثمارية( من اجل 
األول والربعين  4108لعام  لثانيا( اإليرادات والنفقات العامة للربع 06يبين الجدول )للمجتمع، و 

 -يلي: وكما  ،4106لعام  والثاني
ارتفعت بنسبة  حيث 4106( تريليون دينار للربع الثاني لسنة 42.2العامة ) بلغت اإليرادات .0

نتيجة  4106(عن الربع األول لسنة %42.06وبنسبة ) 4108( عن الربع الثاني لسنة 7.1%)
ارتفاع اإليرادات األخرى بضمنها اإليرادات النفطية. أما فيما يتعلق باإليرادات الضريبية فقد 

( %24.14في حين ارتفعت بنسبة ) 4108( عن الربع الثاني لسنة %1.22انخفضت بنسبة )
التحاسب الضريبي للشركات يبدأ  وأن سبب االرتفاع يعود إلى أن 4106عن الربع األول لسنة 

 عليها.في الربع الثاني من السنة بعد االنتهاء من إعداد الحسابات الختامية والمصادقة 
بنسبة ارتفعت حيث  4106 لسنةالثاني  ( تريليون دينار للربع41.16بلغت النفقات العامة ) .4

( %08.17جارية بنسبة )وذلك يعود الرتفاع النفقات ال 4108لسنة  ثاني(عن الربع ال02.60%)
( في حين ارتفعت النفقات العامة بنسبة %1.71النفقات االستثمارية بنسبة ) وانخفاض

( %2.28الجارية بنسبة ) الرتفاع النفقاتيعود  وذلك 4106( عن الربع األول لسنة 01.27%)
ة في وأن سبب الزياد 4106( عن الربع األول لسنة %404.22االستثمارية بنسبة ) والنفقات

 .النفقات االستثمارية يعود إلى أن تنفيذ الموازنة يكون في الربع الثاني من السنة
( 4.11بعد أن كان ) 4106لسنة  الثاني ( تريليون دينار للربع2.40الموازنة الكلي ) فائضبلغ  .1

 .4108( في الربع الثاني لسنة 2.26و ) 4106تريليون في الربع األول لسنة 
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 (19جدول )
 5119األول والثاني لعام والربعين  5112 لعام الثانيااليرادات والنفقات العامة للربع 

 

 المؤشرات

 

 الدورية

 

 وحدة القياس

 

 2118الربع الثاني 

 

 2119الربع االول 

 

 2119الربع الثاني 

 

 التغير %نسبة 

 

 نسبة التغير %

1 2 3 1/3 2/3 

 25.19 7.00 25611431 20458173 23936898 مليون دينار ربعي اإليرادات العامة

 24.52 10.12 24512777 19686224 22260945 مليون دينار ربعي اإليرادات األخرى بضمنها النفط

 42.32 34.45- 1098654 771949 1675953 مليون دينار ربعي اإليرادات الضريبية

 10.67 16.91 20395423 18429560 11445528 مليون دينار ربعي النفقات العامة

 6.68 18.37 19280998 18072887 16288305 مليون دينار ربعي النفقات الجارية

 212.45 3.70- 1114425 356673 1157223 مليون دينار ربعي النفقات االستثمارية

 157.12 19.65- 5216008 2028613 6491370 مليون دينار ربعي الموازنة الكليفائض / عجز 

 واألبحاث.المديرية العامة لإلحصاء  العراقي،المركزي البنك  المصدر:
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 الفصل الثالث 
 وتكوين رأس المال الثابت ي الحكومياالستثمار  اإلنفاق

صادي النمو االقت تعزيزاالستثمار بشقيه الحكومي والخاص من العوامل المهمة المساهمة في  يعد
حداث التطور على مستوى ناتج األنشطة االقتصادية إال إن درجة المساهمة هذه  ستثمار يتعلق باال فيماوا 

مي فإن االستثمار الحكو  ومن ثمالحكومي تحديدًا تعتمد على إيرادات تصدير النفط الخام إلى الخارج 
 .ق العالميةر النفط الخام في السو ة ألسعايسوف يتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل والمتغيرات الدولية واإلقليم

 : االستثمار الحكومي وبرنامج تنمية األقاليمأوالً 
يساهم  يالذتبرز أهمية اإلنفاق االستثماري الحكومي من خالل كونه يشكل جزءًا من اإلنفاق العام 

قامة مجموعة واسعة من المشاريع التنموية وتطوير المنشآت والمؤسسات القائمة حاليًا في  في إنشاء وا 
لذلك فان اإلنفاق الحكومي يرتكز بشكل أساسي على اإلنفاق على  القوميقطاعات وأنشطة االقتصاد 

البنية التحتية إلى جانب اإلنفاق على المشاريع اإلنتاجية، ومن ثم فان هذين االنفاقين ليسا منفصلين تماما 
نما هناك تداخل كبير بينهما مما جعلهما متكاملين، ويرجع ذلك أساسا لصعوبة تحديد اآلثار المباشرة  وا 

 .غير مباشرة لكل صنف في توليد القيمة المضافة ورفع القدرة اإلنتاجية لألنشطة االقتصاديةو 
 :هماويمكن تقسيم األنفاق االستثماري على نوعين 

  ق االستثماري المباشر في مختلف فروع اإلنتاجانفاأل. 1
... الخ والتي .والتعليم  والنقل واالتصـــــاالت والتربية المشـــــاريع الصـــــناعية والزراعية أقامهويتمثل  

تخفف  الزيادة هذه ،لى زيادة الناتج القومي اإلجمالييترتب عليها ســـــلع وخدمات حاصـــــل إنتاجها يؤدي إ
، ان المدفوعاتميز  وبما يسمح بتحقيق فائض فيالميزان التجاري رصيد من الضغوط التضخمية وتعزيز 

 .وهكذا زيادة الصادراتفعرض الكلي ومن ثم زيادة ال
 ق االستثماري غير المباشرانفاأل .5

بالمبالغ المخصــــصــــة إلقامة الهياكل األســــاســــية والبنى االرتكازية الالزمة لتحفيز النشــــاط  ويتمثل 
بئها ، لذا يقع عمة إلقامتها إلى مدة زمنية طويلةتحتاج الحكو إذ  .االقتصــــــــــادي وتؤدي إلى زيادة اإلنتاج

 الخاص.على الحكومة وليس على القطاع 
ان النشاط االستثماري الحكومي يمثل جزءًا من مكونات الموازنة العامة في الرغم من ذلك ف وعلى

العراق إذ إن هذا اإلنفاق سيؤدي الحقا إلى أحداث إضافات في التراكم الرأسمالي أو زيادة الموجودات 
تأهيل البنى االستثمار و الرأسمالية الثابتة والتي تشكل القاعدة المادية لتحقيق معدالت النمو ودعم مشاريع 
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ذا المجال يعد وفي ه .التحتية والنهوض بالواقع التنموي والخدمي وخلق فرص العمل في االقتصاد العراقي
داة حيث يعد هذا البرنامج األدوات السياسات االقتصادية الكلية، المنهاج االستثماري الحكومي من أهم أ

ة ياالقتصاد العراقي في ضوء أهداف وخطط التنمية الوطن األساسية لتنفيذ أولويات مسيرة أعمار وتنمية
لة ولويات الضرورية للمرحسس والمبادئ التي تعكس درجة األلأل افقو  اإلصالح االقتصاديوسياسات 

 .المقبلة
المراحل الزمنية و  المدةووفقًا لما تقدم فإن اتجاهات تطور اإلنفاق االستثماري تتباين باختالف 

بها االقتصاد العراقي عبر تطوره التاريخي وفي ضوء متطلبات السياسة االقتصادية التنموية التي مر 
والتنموية حيث ال يزال االقتصاد العراقي يعتمد بصورة أساسية على مصدر واحد والمتمثل باإليرادات 

رادات يالمتحققة عن تصدير النفط الخام إلى الخارج لتمويل مسيرة التنمية واألعمار فيه مع محدودية اإل
األخرى ، إذ في ضوء تنفيذ األهداف األساسية للخطط االقتصادية والتنموية في بناء التنمية االقتصادية 
المتوازنة فان االستثمارات الجديدة تحدد معدل النمو والتطور في البلد مع ضمان تحقيق مستوى من العدالة 

ذا التوزيع والً إلى تحقيق التوازن والعدالة في هفي توزيع االستثمارات والدخول بين المحافظات واألقاليم وص
 على مستوى اإلفراد وفئات وشرائح المجتمع العراقي كافة.

وفي ضوء هذا التوجه نالحظ وجود تذبذب في تخصيصات ونفقات البرنامج االستثماري واختالفها 
رة على ا تواجه تحديات كبيإن السياسة االستثمارية كثيرًا م إذ .ما بين الزيادة والنقصان بين عام وأخر

لة آمستوى االقتصاد العراقي وهذا يعود إلى هيمنة اإليرادات النفطية في تمويل هذا اإلنفاق ومحدودية وض
تراجع العوائد النفطية وعدم انتظامها فضاًل عن عدم تمكن القطاع العام  أنإذ  األخرى،مصادر اإليرادات 

ورة عامة ، بصهعلى كفاءة أداء اقتصادذلك ام في العراق انعكس من تنويع عوائده المالية عدا النفط الخ
 .تاركًا أثارا سلبية على مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية فيه

( 4108-4102) دةـــللم التخصيصات االستثماريةوجود تذبذب في  يتضح( 41الجدول ) خالل من
في حجم ( مليار دينار، واخذت باالنخفاض 21724) 4102 عامل إذ بلغت التخصيصات السنوية

( %17.0-وبنسبة ) 4102( مليار دينار وذلك في عام 42241التخصيصات السنوية لتصل إلى )
إلرهابي عصابات داعش ا النفط الخام عالميًا، وزيادة المجهود الحربي بسبب دخول نتيجة النخفاض أسعار

عن إغالق المنافذ الحدودية في محافظة االنبار ونينوى فضاًل بعض الحقول النفطية،  مما اثر على إنتاج
يصات على تناقص التخص التأثير سلباً بانعكس  الذيالعراقية  الحكومةمما اثر على انخفاض إيرادات 

لتصل  4107في حين ارتفعت التخصيصات السنوية في عام السنوية للمشاريع االستثمارية في العراق 
( ويعزى ذلك إلى تحسن أسعار النفط في األسواق العالمية واستقرار %11وبنسبة ) مليار دينار( 42853)
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( مليار 41217.8)لتصل إلى التخصيصات االستثمارية  انخفضت 4108الوضع األمني ، وفي عام 
 .(%08-وبنسبة ) دينار

 

 (51جدول )
 (5112-5112)التخصيصات السنوية والمصروفات الفعلية للموازنة االستثمارية للمدة 

 )مليار دينار(                                                                               
 

 العام
التخصيصات 

 السنوية
1 

المصروفات 
 الفعلية

5 

 نمونسبة 
 التخصيصات %

3 

 نمونسبة 
 المصروفات %

4 

نسب الصرف المالي أو 
 التنفيذ %

2 
5112 40742.0 23100.0 - - 22 
2016 52251.1 19187.0 (32) (12) 74.9 
5112 5.12853 17037.0 11 (15) 59.7 
5112 53232.2 15223.2 (12) (52)  54.7 

 

 التخطيط، دائرة البرامج االستثمارية الحكومية. المصدر: وزارة
 

 جلت في عامفبعد أن سارية مـفيما يتعلق بنسب أو كفاءة التنفيذ المالي إلى التخصيصات االستث
( ويعود ذلك إلى ترشيد اإلنفاق االستثماري والناجم عن الصدمات التي تعرض إليها 22%) 4102

(، %72.6شهدت نسب الصرف المالي ارتفاعًا لتشكل ما نسبته ) 4102االقتصاد العراقي. وفي عام 
، هذا التذبذب في (%22.7)بلغت بحدود  4108، وفي عام (%26.7بلغت بحدود ) 4107وفي عام 

نسب االنجاز المالي يعود إلى جملة أسباب منها طول مدة المصادقة على تخصيصات الموازنة االستثمارية 
والتأخر في إجراء اإلعالن واإلحالة للمشاريع الى جانب التلكؤ في تنفيذ المشاريع المستمرة بسبب إحالتها 

اس جانبًا من المشاريع الحكومية الحيوية والتي لها مسإلى مقاولين غير كفؤين مما انعكس في تأخر تنفيذ 
مباشر باحتياجات السكان، السيما في المناطق التي شهدت التوسع في العمليات العسكرية. األمر الذي 

المشاريع االستثمارية إلى مجموعة معايير لتحقيق التوزيع األمثل لالستثمارات وبما يضمن يستلزم إخضاع 
من خالل عدم إدراج مشاريع جديدة ما لم تكن مستوفية لمعايير دراسات االختيار  الكفاءة المثلى في

 إن تشير نتائج هذه الدراسات إلى إمكانية تنفيذ المشاريع ونجاحهاالجدوى االقتصادية والفنية. إذ ينبغي 
 ويات اإلنتاجيةتوالتي ستساهم بعد انجازها إلى دعم وتنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد العراقي وزيادة مس

ة العامة فضاًل عن رفد الموازن وبما يسهم من تقليل االستيرادات وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات،
 .بموارد جديدة
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يتطلب االستمرار والتركيز في تفعيل استراتيجيات وسياسات اقتصادية تقوم على أساس كل ذلك 
ل مع ختنويع مصادر الد ومن ثم االقتصاديةطة إلى تطوير األنش النفط نشاطالتحول من االعتماد على 

والتنافسية مع العالم الخارجي مع تحقيق نمو متوازن على مستوى االقتصاد  التصدير استراتيجيةاعتماد 
تطور متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وزيادة مستوى الرفاهية في  علىالكلي وبما ينعكس الحقًا 

 العراق. 
 (51شكل )
 (5112-5112) لبرامج االستثمار للمدةإجمالي التخصيصات والمصروفات السنوية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2015 2016 2017 2018



 

43 

 

 (55شكل )
 (5112-5112)التنفيذ على المشاريع االستثمارية للمدة  أوالنسبية لنسب الصرف المالي  األهمية

 

 
 
مع التوجهات الالمركزية في أدارة الدولة فأن جزء  وانسجاما األقاليمفيما يتعلق ببرنامج تنمية  إما

ة وتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع االستثماري اعتمادمن مهام وصالحيات الوزارات القطاعية على مستوى 
من  احتياجاتهاحيث أنها تتولى تحديد  4112منذ عام  باإلقليمالمحافظات غير المرتبطة  إلىقد تم نقلها 

حتية والخدمات االجتماعية كمشاريع الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي مشاريع البنى الت
وير طوأكساء الشوارع ومشاريع الكهرباء وتحسين البيئة وغيرها من المشاريع ذات المساس المباشر بت

يوضح التطور الحاصل في تخصيصات برنامج  أدناه( في 40، والجدول )وتحسين حياة المواطنين فيها
        ف المالي لهذا البرنامج للمدةكردستان( والنفقات الفعلية ونسب الصر  إقليمعدا ) األقاليم تنمية

(4102-4108. ) 
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 (51جدول )
   (5112-5112) كردستان( للمدة إقليمعدا ) األقاليمأجمالي التخصيصات والمصروفات االستثمارية لبرنامج تنمية 

 )مليار دينار(                                                                                                  
 

 السنوات

 

تخصيصات برنامج 
 األقاليمتنمية 
(1) 

 

المصروفات 
 الفعلية

(5) 

نسب الصرف المالي 
 %أو التنفيذ 

(3) 

نسبة تغير 
التخصيصات % 

(4) 

نسبة تغير 
 % المصروفات

(2) 

5112 4339.1 1785.5 41 - - 
5112 1212.1 8548.2 42 (29) 322 
5112 1139.2 224.9 23 (43) (95) 
5112 5141.4 932.2 42 92 (55) 

         

 .قسم الموازنة االستثمارية ،دائرة االستثمار الحكومي التخطيط،وزارة المصدر: 
           

 (53شكل )
   (5112-5112) للمدة الفعليةوالمصروفات كردستان(  إقليمعدا ) برنامج تنمية االقاليم تخصيصات
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 استثمار القطاع الخاص المحلي واألجنبي :ثانياً            
وأساسي في بناء اقتصاديات البلدان من خالل مساهمته الفعالة  دور مهمبلقطاع الخاص يسهم ا

في التنمية االقتصادية والبشرية التي تنعكس بالمقابل على توفير فرص العمل من جهة ومساعدة القطاع 
ناهيك عن زيادة الدخل القومي وتقليل االعتماد على الواردات وزيادة الصادرات مما  أخرىالعام من جهة 

 .صادي وخلق بيئة مناسبة لالستثماراالستقرار االقتلى إيؤدي ذلك 
وانخفاض  سياسيالمني و ألا ستقرارالاعدم والمتمثلة بالعراق التحديات التي واجهها اقتصاد  إن إال

هذا القطاع مما اثر بشكل واضح وكبير على مساهمة  ضعف إلىمستوى الخدمات بشكل كبير أدى 
الل الهيكلي الذي يعاني منه االقتصاد العراقي مما انعكس على أداء نتيجة االخت أنشطة اقتصادية واسعة

يعول عليه بمفرده في رفع  إناألجنبي وأصبح من غير الممكن أم المحلي سواء كان القطاع الخاص 
ه بعد عام إال ان ،الحكومةمعدالت االستثمار فضال عن عدم فاعلية السياسات االقتصادية التي تنتهجها 

 تإصالحاعراق العديد من الخطوات المتجهة نحو تعزيز القطاع الخاص من خالل اعتماد اتخذ ال 4111
تشجيع االستثمارات  إلىوالذي يهدف  4112لعام ( 01) اقتصادية شاملة نذكر منها قانون االستثمار رقم

لخدمية وتنويعها وا يةاإلنتاجفي عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته  لإلسهامونقل التقنيات الحديثة 
كما يقوم هذا القانون بتشجيع القطاع الخاص العراقي واألجنبي لالستثمار في العراق من خالل توفير 

المشاريع االستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا  لتأسيسالتسهيالت الالزمة 
وتنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص العمل  واألجنبيةالمحلية  األسواقالقانون في 

للعراقيين وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتوسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان 
 التجاري للعراق.

القطاع الخاص  إنفقد افترضت الخطة ( 4144-4108) التنمية الوطنية أما فيما يخص خطة
 على مختلف المجاالت واالستثمارات المحددة من قبل الخطة إنفاقها( يتوقع %21) تهيساهم بما نسب

 .( من فرص التشغيل خالل مدة الخطة%21) ويوفر
 المالية للعراق األزمةاالستثمار في ظل  .أ

 إذ الذاتية له اإلمكاناتيمر االقتصاد العراقي حاليا بظروف من الصعب تخطيها اعتمادا على 
، ومع  أو المخطط لها مستقبال إنشاءهار جميع المشاريع التي اق بإكمالام يعليه الق عذرمن المت أصبح

التي  هاباإلر والحرب على  األمنية واألوضاعالنفط الذي يعتبر الممول الرئيسي للدولة  أسعارانخفاض 
تكفل  جراءاتإكافة  إتباعلزاما على الحكومة من  أصبحالعسكري  اإلنفاقعبر  األموالتستنزف الكثير من 

 األهمطريق  لمشاريع عنترتيب األولويات بالنسبة لمنها  ياستمرارية النشاط االقتصاد أخرىب أوبصورة 
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ميع ج يال يلبذلك  إن إال باألجلتنفيذ المشاريع  أسلوبوكذلك عن طريق  أهمية األقلثم المهم ثم 
تكون  األمد طويلة ستراتيجيةاوعدم وجود  األهدافمتطلبات النشاط االقتصادي نتيجة غياب الوضوح في 

 نإنجد تعدد الجهات التي تضع لها استراتيجيات دون  إننا ، إذاقيشاملة لجميع قطاعات االقتصاد العر 
، ولما تقدم اإلمكاناتوهذا بدوره سوف يضيع الجهود ويهدر  األخرىيكون ترابط مع باقي االستراتيجيات 

التي  ألهدافاالرئيسية في تنفيذ  األداةللقطاع الخاص هو  واألجنبييكون االستثمار المحلي  إننرى  فإننا
هيئة يوفرها هذا القطاع من خالل ت إنالتي تستطيع  اإلمكانياتكومة واالستفادة من جميع تسعى لها الح

كيز على يتم التر  المناخ االستثماري وان أوجميع سبل النهوض بهذا القطاع سواء كان بيئة االستثمار 
لديها من الصالحيات التي تساهم في حل  أزمةمعالجة المشاكل التي تقف في طريقه عن طريق خلية 

الواجهة  نهاألتكون الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات المحافظات جزء من هذه الخلية  إنهذه العراقيل على 
فرص وخلق ال إيجادجها االستثمارية نحو في التعامل المباشر مع المستثمرين وان توجه برام األولى

مار بيانات الهيئة الوطنية لالستث وبحسب، الخطط والبرامج االقتصادية أهدافاالستثمارية بما يحقق 
عدد المشاريع التي تم منحها إجازات  فقد بلغ( 4108-4118)دة  للم وهيئات االستثمار في المحافظات

 ( مليون دوالر.011420رها )( وبكلفة إجمالية مقدا0822) استثمارية
زز النشاط االستثمارية نحو ما يع اإلجازاتتتجه  إنفي تقاريرنا السابقة بضرورة  إليه أشرناورغم ما 
اتجاه  نإ إالوخلق فرص استثمارية سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة  اإلنتاجياالقتصادي 

هج االتجاه العام للفرص االستثمارية استمر على نفس الن إن السابقة إذلم يبتعد عن السنين  اإلجازاتهذه 
 (4228.8)( وبكلفة 111) حيث بلغ عدد المشاريع التي منحت اجازات استثمارية للقطاعين الخدمي

( مليون  2122.8( وبكلفة )122والتجاري )( من اجمالي اعداد المشاريع %08مليون دوالر وبنسبة )
( مليون دوالر والصناعي 0204.0( وبكلفة )020ريع للقطاع الزراعي )في حين بلغ عدد المشادوالر، 

  ( مليون دوالر. 41262.0( وبكلفة )470)
 المشاريع االستثمارية بحسب بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار .ب

والمستلمة من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات  (44)ومن البيانات المدرجة في الجدول 
( مشروع وبكلفة 0822استثمارية لها قد بلغ ) إجازاتحجم المشاريع التي تم منح  إنالمحافظات يتبين لنا 
موزعة حسب القطاعات  (4108–4118)( مليون دوالر للفترة من عام 011420استثمارية مقدارها )

د على للتعاق اإلدارية اإلجراءات إلكمالمتوقف  األخرها قيد التنفيذ والقسم ومن %011نفذ بنسبة  منها ما
  .التنفيذ
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العراق عدة مشاكل تجعل من واقع االستثمار في العراق وبيئته  إلىويرافق محاولة جذب االستثمار 
 داريإلاوالسياسي والفساد  األمنيبيئة طاردة لالستثمار نتيجة للظروف المحيطة بعمله منها الوضع 

 اإلداريةشاكل الم أبرزهاومن عديدة المشاكل ال ، فضالً عنوغياب البنى التحتية الالزمة لعمل هذه المشاريع
التعاقدية وشروطها من خالل نافذة واحدة وعدم جعل المستثمر هو المسؤول  اإلجراءاتالمتعلقة بتهيئة 

تصادي االق اإلصالحتتحمل الحكومة عملية  إنلذلك البد  ،للتعاقد األصوليةصال الموافقات عن استح
 والجدول ،بيواألجنوالسياسي لخلق بيئة استثمار واعدة تستقطب المستثمرين من القطاع الخاص المحلي 

 .(4108–4118) حسب الهيئات وكلفها االستثمارية للفترة من  اإلجازات إجماليالتالي يبين  (41)
 نإالستثمار وهيئات االستثمار في المحافظات يتبين من خالل البيانات لدى الهيئة الوطنية ل

النجف االشرف ( مشروع تليها هيئة استثمار 128الممنوحة ) اإلجازاتفي عدد  األعلىمحافظة بغداد هي 
الديوانية وديالى استثمار  تي( مشروع في حين كانت هيئ077) هيئة استثمار كركوك( مشروع ثم 476)

من حيث التكاليف  إما، ( مشروع42)( و 44)الممنوحة وبلغت  اإلجازاتمن حيث عدد  األدنىهي 
( مليون 28620.6استثمارية بكلفة ) إجازاتالهيئة الوطنية لالستثمار منحت  إنفيتضح االستثمارية 

ة بكلفاالشرف ( مليون دوالر ثم هيئة استثمار النجف 02272.6دوالر  تلتها هيئة استثمار بغداد بكلفة )
( مليون 224.20الكلف االستثمارية وبلغت ) ادني ديالى( مليون دوالر واحتلت هيئة استثمار 00120.6)

جال القطاع تثمارها في مويرجع ارتفاع الكلف االستثمارية للهيئة الوطنية لالستثمار بسبب اس .دوالر
 إلىنوحة المم اتاإلجاز سبب ارتفاع الكلف االستثمارية لهيئة استثمار بغداد لبلوغ عدد  إما، السكنــي

( مليون دوالر ولمختلف القطاعات ولنفس 6621.6مشروع ونسبة االنجاز فيها صفر وبمبلغ )( 401)
( مشروع 026)م تنفذ االستثمارية للمشاريع التي ل لإلجازاتنجد ذلك في هيئة استثمار النجف  األسباب
 .( مليون دوالر8061.7وبكلفة )
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 (55جدول )
افة للمحافظات ك االستثمارية الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات االستثمار اإلجازات إجمالي

 (5112-5112)للمشاريع للمدة  اإلجماليةكردستان وكلفها  إقليمعدا 
 

 الكلفة مليون الدوالر اجمالي عدد االجازات هيئات االستثمار ت

 48941.9 206 الهيئة الوطنية لالستثمار 1

 2077.5 69 هيئة استثمار نينوى 2

 452.51 24 هيئة استثمار ديالى 3

 3083.7 177 هيئة استثمار كركوك 4

 1613.9 111 هيئة استثمار صالح الدين 5

 2833.2 87 هيئة استثمار االنبار 6

 14675.9 358 هيئة استثمار بغداد 7

 3400.4 75 هيئة استثمار كربالء 8

 952.7 71 استثمار بابلهيئة  9

 11041.9 279 هيئة استثمار النجف 10

 848.7 22 هيئة استثمار الديوانية 11

 1075.6 28 هيئة استثمار ذي قار 12

 850.2 33 هيئة استثمار ميسان 13

 917.8 49 هيئة استثمار واسط 14

 5142.2 148 هيئة استثمار المثنى 15

 5352.6 108 هيئة استثمار البصرة 16

 103261 1845 المجموع

 بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات االستثمار في محافظات العراق. المصدر:
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 (54شكل )
 (5112-5112)للمشاريع للمدة  اإلجماليةكردستان وكلفها  إقليمللمحافظات كافة عدا هيئات االستثمار 

 
 (52شكل )

 (5112– 5112المشاريع للهيئة الوطنية وهيئات المحافظات للمدة ) إعداد
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 (52) شكل
 االستثمار هيئات مشاريع تكاليف

 
 
 حسب موقف المشروع البياناتتحليل  .ج

  5112لغاية  %111المشاريع المنجزة بنسبة  .0
( 2082.7عدد المشاريع وبكلفة ) إجمالي( من %08.2( مشروع وبنسبة )116بلغت المشاريع المنجزة )

  -كاالتي:  األولىمليون دوالر توزعت المراتب الثالث 
 إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع من 26) أنجزت :بغدادهيئة استثمار  .أ

( وبلغت الكلفة االستثمارية %02.2( مشروع وبنسبة )128استثمار من قبل الهيئة والبالغة )
 ون دوالر.( ملي827.2لها )

المشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع من 24) أنجزت :النجف االشرفهيئة استثمار  .ب
( وبلغت الكلفة %02.0( مشروع وبنسبة )476استثمار من قبل الهيئة والبالغة ) إجازات

 ( مليون دوالر. 762.2االستثمارية لها )
المشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع من 24) أنجزت :الوطنية لالستثمارهيئة ال .ج

( وبلغت الكلفة %41.2( مشروع وبنسبة )412استثمار من قبل الهيئة والبالغة ) إجازات
 ( مليون دوالر.0212.2االستثمارية لها )

استثمار نينوى الوطتية لالستثمار

استثمار ديالى

استثمار كركوك
استثمار صالح الدين 

استثمار االنبار 

استثمار بغداد

استثمار كربالء
استثمار بابل

استثمار النجف

استثمار الديوانية 
استثمار ذي قار 

استثمار ميسان 
استثمار واسط 

استثمار المثنى 

استثمار البصرة
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 عثالث مشاري أنجزت إذمن حيث عدد المشاريع المنجزة  األدنىهي  :ديالىهيئة استثمار  .د
( 42استثمار من قبل الهيئة والبالغة ) إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجماليفقط من 

 ( مليون دوالر.01.2( وبلغت الكلفة االستثمارية لها )%1.8-مشروع وبنسبة )
 5112المشاريع المستمرة بالعمل لغاية  .5

عدد المشاريع وبكلفة  إجمالي( من %42.4( مشروع وبنسبة )222بلغت المشاريع المستمرة بالعمل )
 - كاالتي: األولىمليون دوالر توزعت المراتب الثالث  (48628.8)

استثمار  إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع من 86) :بغدادهيئة استثمار  .أ
( وبلغت الكلفة االستثمارية لها %42.6( مشروع وبنسبة )128من قبل الهيئة والبالغة )

 ( مليون دوالر.1882.2)
 إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع من 28) :االشرفهيئة استثمار النجف  .ب

( وبلغت الكلفة االستثمارية %42.2( مشروع وبنسبة )476استثمار من قبل الهيئة والبالغة )
 ( مليون دوالر.4121.7لها )

استثمار  إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع من 24) :كركوكهيئة استثمار  .ج
( وبلغت الكلفة االستثمارية لها %46.2( مشروع وبنسبة )077)البالغة من قبل الهيئة و 

 ( مليون دوالر.0826.8)
( 2ت )بلغ إذمن حيث عدد المشاريع المستمرة بالعمل  األدنىهي  :الديوانيةهيئة استثمار  .د

( 44استثمار من قبل الهيئة والبالغة ) إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجماليمشروع من 
 ( مليون دوالر.121.1( وبلغت الكلفة االستثمارية لها )%44.7) وبنسبة

  5112المشاريع التي لم تنفذ لغاية  .3
عدد المشاريع وبكلفة  إجمالي( من %22.2( مشروع وبنسبة )0120تنفذ )بلغت المشاريع التي لم 

 -: كاالتي األولىمليون دوالر توزعت المراتب الثالث  (26012.4)
ثمار است إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع لم ينفذ من 401) :بغدادهيئة استثمار  .أ

( 6621.6( وبلغت الكلفة االستثمارية لها )%28.7( وبنسبة )128من قبل الهيئة والبالغة )
 مليون دوالر.

المشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع لم ينفذ من 026) :االشرفالنجف هيئة استثمار  .ب
( وبلغت الكلفة %21.2( مشروع وبنسبة )476مار من قبل الهيئة والبالغة )استث إجازات

 ( مليون دوالر.8061.7االستثمارية لها )
 إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي( مشروع لم ينفذ من 020) :ستثمارالوطنية لالهيئة ال .ج

االستثمارية لها ( وبلغت الكلفة %28.2( وبنسبة )412استثمار من قبل الهيئة والبالغة )
 ( مليون دوالر.12162.0)
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من  ( مشروع2وبلغت )من حيث عدد المشاريع التي لم تنفذ  األدنى: هي ذي قار هيئة استثمار .د
( مشاريع وبنسبة 48استثمار من قبل الهيئة والبالغة ) إجازاتالمشاريع التي منحت لها  إجمالي

 ون دوالر.( ملي402(. وبلغت الكلفة االستثمارية لها )07.6%)
 إعدادمن  (%22.2) تحيث كان األعلىتبين لنا إن المشاريع التي لم تنفذ كانت نسبتها هي 

في انجاز  تباطءاالستثمار لها وهي نسبة عالية وهذا مؤشر يدل على إن هناك  إجازاتالمشاريع التي منح 
المشاريع الذي بدوره سيؤثر على النشاط االقتصادي بصورة عامة وعلى القطاعات التي تندرج ضمنها 

 خاصة.هذه المشاريع بصورة 
الممنوحة من الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات  اإلجازاتجميع  إنمما تقدم نرى 

لم تنفذ لحد  أومستمرة بالعمل  أو( %011كانت منجزة )والتي تم توزيعها حسب طبيعة االنجاز سواء 
المشاريع  نسبة إنتبين لنا  إذونسب هذه المشاريع سابقا من مجمل المشاريع  إعدادهاوالتي تم ذكر  اآلن

المستمرة اريع ثم المشالثاني بالترتيب التي لم تنفذ بينما جاءت المشاريع  األقل( كانت هي %011المنجزة )
 . بالترتيب االخيربالعمل 
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 (53جدول )
 5112لعام  اهنجاز االستثمار ونسب إ هيئات مشاريع عدد

 

 هيئات االستثمار ت

عدد 

 االجازات

 االستثمارية

 المشروع انجاز

 نسبة 

اجمالي 

 المشاريع
%100 

 نسبة

1/2 

مستمر 

 بالعمل

 نسبة

1/4 

 لم يتم

 المباشرة بها

 نسبة

1/6 

1 2 3 4 5 6 7 

 11.2 68.4 141 11.2 23 20.4 42 206 الوطنية لالستثمار 1

 3.7 75.4 52 8.7 6 15.9 11 69 استثمار نينوى 2

 1.3 41.7 10 45.8 11 12.5 3 24 استثمار ديالى 3

 9.6 58.2 103 29.4 52 12.4 22 177 استثمار كركوك 4

5 
صالح  استثمار

 الدين
111 7 6.3 39 35.1 65 58.6 6.0 

االنبار استثمار 6  87 11 12.6 44 50.6 32 36.8 4.7 

 19.4 58.7 210 24.9 89 16.5 59 358 استثمار بغداد 7

 4.1 64.0 48 17.3 13 18.7 14 75 استثمار كربالء 8

 3.8 47.9 34 16.9 12 35.2 25 71 استثمار بابل 9

10 
استثمار النجف 

 االشرف
279 42 15.1 68 24.4 169 60.6 15.1 

 1.2 40.9 9 22.7 5 36.4 8 22 استثمار الديوانية 11

12 
هيئة استثمار ذي 

 قار
28 10 35.7 13 46.4 5 17.9 1.5 

 1.8 63.6 21 30.3 10 6.1 2 33 استثمار ميسان 13

 2.7 65.3 32 18.4 9 16.3 8 49 استثمار واسط 14

 8.0 46.6 69 27.7 41 25.7 38 148 استثمار المثنى 15

 5.9 38.0 41 27.8 30 34.3 37 108 استثمار البصرة 16

  1041  465  339 1845 المجموع

%100 
  56.4  25.2  18.4 المشاريع ألعدادنسبة طبيعة المشروع 

 .بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات :المصدر
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 (54جدول ) 
 بحسب طبيعة المشاريع (5112-5112)وكلف المشاريع لعموم هيئات االستثمار  إعداد

 
 .بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات المصدر:

 
 

                        
 

 

 هيئات االستثمار ت

اجمالي 

 عدد

 االجازات

 مجموع  تكلفة المشاريع )مليون دوالر(

تكاليف 

 االستثمار

نسبة تكلفة 

مشاريع 

الهيئة الى 

 االجمالي
منجز 

111% 
 االنجاز صفر قيد االنجاز

 47.4 48941.9 36095.1 11240.6 1606.2 206 الوطنية لالستثمار 1

 2.0 2077.5 2019.3 15.0 43.3 69 استثمار نينوى 2

 0.4 452.5 273.46 168.5 10.6 24 استثمار ديالى 3

 3.0 3083.7 1004.5 1869.8 209.4 177 استثمار كركوك 4

 1.6 1613.9 865.0 716.4 32.4 111 استثمار صالح الدين 5

 2.7 2833.2 1288.2 1531.78 13.17 87 استثمار االنبار 6

 14.2 14675.9 9943.9 3884.4 847.6 358 استثمار بغداد 7

 3.3 3400.4 2307.1 779.1 314.2 75 استثمار كربالء 8

 0.9 952.7 611.1 190.4 151.2 71 استثمار بابل 9

10 
استثمار النجف 

 االشرف
279 794.5 2053.7 8193.7 11041.9 10.7 

 0.8 848.7 472.01 350.3 26.3 22 استثمار الديوانية 11

 1.0 1075.6 216.0 835.3 24.3 28 استثمار ذي قار 12

 0.8 850.2 348.2 430 72.1 33 استثمار ميسان 13

 0.9 917.8 559.6 313.1 45.1 49 استثمار واسط 14

 5.0 5142.2 1811.2 3019.3 311.7 148 استثمار المثنى 15

 5.2 5352.6 3097.8 1571.16 683.6 108 استثمار البصرة 16

 %100 103261 69106.2 28968.8 5185.7 1845 المجموع
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 (52) شكل
 %111 المنجزة الهيئات مشاريع إعداد 

 (52) شكل
 ارماالستث لهيئات المنجزة المشاريع تكلفة

 
 

الوطتية لالستثمار
24%

استثمار نينوى
1%

استثمار ديالى
0%

استثمار كركوك
5%

استثمار صالح الدين 
1%

استثمار االنبار 
0%

استثمار بغداد
19%

استثمار كربالء
7%

استثمار بابل
4%

استثمار النجف
18%

ة استثمار الديواني
1%

استثمار ذي قار 
1%

ان استثمار ميس
2%

استثمار واسط 
1%

استثمار المثنى
2%

استثمار البصرة
16%

15, الوطتية لالستثمار
11, استثمار نينوى 

3, استثمار ديالى

استثمار 
22, كركوك

7, استثمار صالح الدين 

ر استثمار االنبا
 ,11

57, استثمار بغداد

14, استثمار كربالء

25, استثمار بابل

42, استثمار النجف

استثمار 
8, الديوانية 

استثمار 
,  ذي قار 

10

استثمار 
2, ميسان 

, استثمار واسط 
8

38, استثمار المثنى 

37, استثمار البصرة
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 (59) شكل
 االستثمار لهيئات المستمرة المشاريع إعداد

 

 
 

 (31) شكل
 ارماالستث لهيئات المستمرة المشاريع تكلفة

 

الوطتية لالستثمار
5%

استثمار نينوى 
1%

استثمار ديالى
2%

استثمار كركوك
11%

استثمار صالح الدين 
8%

استثمار االنبار 
9%

استثمار بغداد
19%

استثمار كربالء
3%

بلاستثمار با
3%

استثمار النجف
15%

استثمار الديوانية 
1%

ار استثم
ذي قار 

3%
استثمار ميسان 

2%

استثمار واسط 
2%

استثمار المثنى 
9%

استثمار البصرة
6%

41%

0%1%

7%

3%

0%

14%

3%
1% 8%

1% 3% 2% 1%

11%
6%

الوطتية لالستثمار استثمار نينوى  استثمار ديالى استثمار كركوك

استثمار صالح الدين  استثمار االنبار  استثمار بغداد استثمار كربالء

استثمار بابل استثمار النجف استثمار الديوانية  استثمار ذي قار 

استثمار ميسان  استثمار واسط  استثمار المثنى  استثمار البصرة
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 (31) شكل
 االستثمار لهيئات المتوقفة المشاريع إعداد

 
 (35) شكل

 ارماالستث لهيئات المتوقفة المشاريع تكلفة

 

الوطتية لالستثمار
54%

استثمار نينوى 
3%

استثمار ديالى
0%

استثمار 
كركوك

2%

استثمار صالح 
الدين 

1%
استثمار االنبار 

2%

استثمار بغداد
15%

استثمار كربالء
3%

استثمار بابل
1%

استثمار النجف
13%

استثمار 
الديوانية 

0%

استثمار ذي قار 
0%

استثمار ميسان 
0%

ار استثم
واسط 

0%
استثمار المثنى 

2%

استثمار 
البصرة

2%

57, استثمار صالح الدين 

20, استثمار االنبار 

144, استثمار بغداد

,  استثمار كربالء
38

16, استثمار بابل

156, استثمار النجف

4, استثمار الديوانية 

2, استثمار ذي قار 

11, استثمار ميسان 
6, استثمار واسط 

37, استثمار المثنى 

26, استثمار البصرة
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 (52جدول )
 5112ولغاية  5112عدد المشاريع حسب القطاع وطبيعة المشروع من 

 
 

 

 ارماالستث لهيئات المتوقفة المشاريع بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات المصدر:

 
 
 
 
 

 القطاع ت
عدد 

 المشاريع

 المشاريع المنجزة
المشاريع قيد 

 االنجاز

المشاريع التي لم 

 تنفذ
كلف مشاريع 

 القطاع

 الكلفة عدد الكلفة عدد الكلفة عدد

 2658.6 1524.9 196 828.2 79 305.4 58 333 خدمي 1

 54409.9 34707.6 162 19091.9 155 610.3 10 327 سكن 2

 20595.1 15494.7 126 2791.5 40 2308.9 105 271 صناعي 3

 4190.0 2652.1 107 1257.4 57 280.5 41 205 سياحي 4

 1612.1 1119.1 87 377.4 32 115.6 32 151 زراعي 5

 6344.8 4872.9 230 967.8 75 504.0 49 354 تجاري 6

 899.4 791.8 37 58.71 9 48.9 9 55 تعليمي 7

 1763.4 1328.8 47 366.2 11 68.3 13 71 صحي 8

 471.3 39.4 2 185.03 1 246.9 1 4 اتصاالت 9

 228.7 28.2 1   200.5 2 3 كهرباء 10

 7709.0 4280 4 3000 1 429 14 19 طاقة 11

 1080.9 1020.9 5   60 2 7 نقل 12

 245.0 245 1     1 لوجستي 13

 0.0       0 اعالم 14

 923.6 872.0 18 44.4 5 7.1 3 26 ترفيهي 15

 128.8 128.8 18     18 رياضي 16

 103261 69106 1041 28969 465 5185.4 339 1845 المجموع
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 ثالثا: إجمالي تكوين رأس المال الثابت
يعد التكوين الرأسمالي الثابت من ابرز المتغيرات االقتصادية التي احتلت دورًا حيويًا ومؤثرًا في 

 يشكل كونه كبيرة أهمية ذو الثابت المال رأستكوين  اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية لذلك يعد مؤشر
 تتباين كما القومي، في الدخل النمو ومعدل مستوى يحدد فهو االقتصادية التنمية عمليةفي  فعاال عامال

 بدء عبر على التوسع العالية بالقابلية يتميز إذ األخرى اإلنتاج مقارنة بعوامل المؤشر هذا خصائص
عناصر  إنتاجية ارتفاع في ينعكس سوف المال رأس إن زيادة واالدخار كما االستثمار عمليات واستمرار
جة نتيللمدخرين مكافأة ك اإلنتاجيةمحفز للزيادة في  عامل فهو وبالتالي والعمل، كاألرض األخرى اإلنتاج
 .لالستهالك الحاضروالناجم عن تأجيلهم  تهملتضحي
 بدورها تعمل يوالت وغيرها والمكائن والتجهيزات كالمعدات السلع الرأسمالية لتكوين منه جزءا توجهو 

 للسلع درصي تحقيق باتجاه الحالية الموارد جزء من توجيه أخر وبمعنى ،ةاإلنتاجي كفاءةال زيادة على
إجمالي يمثل  خالل ذلك، ومن االستهالكي اإلنتاج وتوسيع لتطوير المستقبل في التي تستخدم الرأسمالية

ادة في يمثل الزي آخر ، إي بمعنىتكوين رأس المال الثابت  اإلضافة إلى رأس المال القائم في المجتمع
الموجودات الثابتة من السلع الرأسمالية التي تدخل نطاق االقتصاد القومي والتي تتميز عن السلع 
االستهالكية بأن األخيرة تستهلك كليًا خالل دورة اإلنتاج وتأخذ عادة سنة تقويمية . وتشترك السلع 

تي شهدها لك سوف يتضمن هذا المحور التغيرات اعلى ذل وبناءً  لية في عملية اإلنتاج لعدة سنواتالرأسما
  .(4107-4102) هذا المؤشر خالل المدة

 ل حسب الملكية باألسعار الجارية الما رأسوزيع إجمالي تكوين ت .1
 إجمالي تكوين رأس المال الثابت ملحوظا في انخفاضاً شهد مستوى النشاط االقتصادي المحلي 

( مليار 21221.2)ليصل إلى  2015عام فبعد أن سجل في وباألسعار الجارية )حسب نوع الملكية( 
، انخفض دينار مليار) 02804)الخاص القطاع و  ( مليار دينار11818.2لعام )القطاع دينار موزعًا ل

مليار دينار للقطاع العام  (07186.2)( مليار دينار موزعه إلى 48711.0)ليصل إلى  4102في عام 
 . مليار دينار للقطاع الخاص (00101.2)و 

( مليار دينار للقطاع 07211.2( مليار دينار موزعة إلى )14111.1سجل ) 4107وفي عام 
أالن سياسة االستثمار للقطاع الخاص اتسمت بعدم ( مليار دينار للقطاع الخاص، 02842.7العام و )

( 4144-4108على أنماطها التقليدية على الرغم من سعي خطة التنمية الوطنية )وبقيت التنوع والثبات 
إن  يالحظالقتصادية واالجتماعية والخدمية، و إلى فتح مجاالت االستثمار له في مختلف األنشطة ا

متميز في فكان له الدور المن عليها القطاع العام يزال يهيالعراقي ال  اإلضافات الرأسمالية في االقتصاد
القطاع النفطي بوصفه قطبًا تنمويًا ومصدرًا أساسيا للعمالت المال الثابت وذلك الستمرار  تكوين رأس
 لى دورععلى الرغم من التأكيد ف، يفسر الدور المحوري للقطاع العام، وتمويل االستثمارات مما األجنبية

تبط يبقى مر إال إن مساهمتها في التكوين الرأسمالي في النشاط االقتصادي المحلي القطاع الخاص 
 .بالظروف العامة السياسية واالقتصادية التي تحيط بالبالد
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 (52جدول )
 (5112-5112الجارية للمدة )إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الملكية باألسعار 

 )مليار دينار(                                                                                                                                  

 .الثابت تكوين رأس المالإجمالي المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، قسم 

 األنشطة االقتصادية
2015 2016 5112 

 المجموع خاص  عام  المجموع خاص عام المجموع خاص عام
 714.8 266.2 011.2 328.5 160.3 168.2 213.4 159.4 54.0 الزراعة والغابات والصيد

 00816.2 02.6 0084.2 11987.8 393.6 11594.2 28869.1 4.5 28864.6 التعديـن والمقالع
 00844.2 1.1 0084.2 11588.6 0 11588.6 28854.4 0.0 28854.4 أ ـ النفط الخـام

 02.6 02.6 1.1 399.1 393.6 5.5 14.7 4.5 10.2 من التعدين أخرى أنواعب ـ 
 1602.8 1728.7 027.0 1459.5 1248.4 211.1 851.7 485.5 366.2 الصناعة التحويلية
 1821.1 4148.2 0240.6 2707.6 1647.1 1060.5 1754.5 1003.9 750.6 الكهرباء والمـاء
 281.8 476.6 411.6 233.8 5.4 228.4 1309.8 984.6 325.2 البناء والتشييد

 422.4 1.4 422.1 1650.4 1376.2 274.2 4941.8 4729.5 212.3 النقل والمواصالت والخزن
 860.2 782.1 012.1 690.7 541.4 149.3 1676.4 1484.9 191.5 تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه

 022.8 018.6 17.6 314.5 202.9 111.6 180.1 142.8 37.2 البنوك والتأمين
 2021.6 2021.6 1.1 4715.1 4715.1 0 4073.1 4073.1 0.0 ملكية دور السكـن

 2122.2 762.6 1426.2 4632.3 1040.2 3592.1 6780.7 3743.8 3036.9 خدمات التنمية االجتماعية
 1426.2 1.1 1426.2 3592.1 0 3592.1 3036.9 0.0 3036.9 االجتماعيةخدمات التنمية  أ ـ

 762.6 762.6 1.1 1023.2 1023.2 0 3743.8 3743.8 0.0 ب ـ الخدمات الشخصية
 14111.1 02842.7 07211.2 28703.1 11313.6 17389.5 50650.6 16812.0 33838.6 أجمالي تكوين رأس المال الثابت
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 (33شكل )
 (5112-5112إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الملكية باألسعار الجارية للمدة )

 
 تكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات  إجماليتوزيع  .5

( 47الجدولين )بيانات لمتابعة تطورات اجمالي تكوين رأس المال حسب نوع الموجودات فمن 
( 42222لتسجل )الحصة األكبر المكائن والمعدات شكلت  4102في عام ه ( يتضح بأن48و)

( %01.4( ثم تلتها اإلنشاءات األخرى وبأهمية نسبيه )%21.7مليار دينار وبأهمية نسبيه بلغت )
 وهكذا بالنسبة لبقيت األنواع من الموجودات. 

على صدارتها وبالترتيب األول بحسب نوع الموجود  حافظت المكائن والمعدات 4102وفي عام 
( مليار دينار واألبنية السكنية 2412.8مليار دينار ثم تلتها اإلنشاءات األخرى ) (01110)لتسجل 

 .( مليار دينار وهكذا بالنسبة الموجودات األخرى2646.7)
استمر الحال على ما هو علية في السنوات السابقة، إذ سجلت المكائن والمعدات  4107اما في عام 

( مليار 7671.0( تليها االنشاءات األخرى )%22.18( مليار دينار وبأهمية بنسبة )02272.7)
ت ( مليار دينار وبأهمية نسبية بلغ2126.7)( ثم األبنية السكنية %42.7دينار وبأهمية نسبية )

 (.  %2.6( مليار دينار وبأهمية نسبية )4412.2( وشكلت األبنية غير السكنية حوالي )06.7%)
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 (52جدول )
 (5112-5112)الجارية للمدة  باألسعارتكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجود للقطاعين العام والخاص 

 )مليار دينار(                                                                                                                                            

 الثابت. الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، قسم إجمالي تكوين رأس المال المصدر:

 
 المجموع موجودات أخرى نباتات وحيوانات وســائط النقـل األثــاث المكائن والمعدات اإلنشاءات األخرى األبنية غير السكنية ةالسكني األبنية األعوام

2015 4287.9 4949.4 6701.2 25656.0 2528.7 6286.6 43.5 1977.3 50650.6 

5112 4929.7 2134.3 6205.8 13001.0 286.9 1989.9 27.6 127.9 28703.1 

5112 2126.7 4412.2 7671.0 02272.7 212 270.2 01.1 027.7 14111.1 
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 (52جدول)
 (5112-5112)لتكوين رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات للمدة األهمية النسبية  

 

النسبية  األهمية االقتصادية األنشطة
5112 )%( 

النسبية  األهمية
5112 )%( 

النسبية  األهمية
5112 )%( 

 06.7 17.2 8.5 السكنية األبنية
 2.6 7.4 9.8 األبنية غير السكنية
 42.7 21.6 13.2 اإلنشاءات األخرى
 22.18 45.3 50.7 المكائن والمعدات

 0.1 1 5.0 األثــاث
 0.8 6.9 12.4 وســائط النقـل

 1.12 0.1 0.1 نباتات وحيوانات
 1.2 0.4 3.9 موجودات أخرى

 111 100 100 المجموع
 .الثابت الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية الحسابات القومية، قسم إجمالي تكوين رأس المال :المصدر

  
 (34) شكل

 (5112-5112)للمدة  األهمية النسبية للتكوين الرأسمالي حسب نوع الموجود

 

 

األبنية 
السكنية

األبنية غير 
السكنية

اإلنشاءات 
األخرى

المكائن 
والمعدات

األثــاث
وســائط 

النقـل
نباتات 

وحيوانات
موجودات 

أخرى

2015 8.5 9.8 13.2 50.7 5 12.4 0.1 3.9

2016 17.2 7.4 21.6 45.3 1 6.9 0.1 0.4

2017 19.7 6.9 24.7 45.08 1.3 1.8 0.04 0.5
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 الفصل الرابع
 التطورات النقدية 

 السياسة النقدية 
السياسة النقدية واحدة من أهم السياسات االقتصادية التي تعتمد من قبل الدول لتحقيق جملة  تعد

من األهداف أهمها تحقيق االستقرار النقدي واالقتصادي والذي ال يتم إال عن طريق تعزيز الثقة بالعملة 
فضاًل عن محاربة التضخم وتحقيق معدالت  .المحلية من جهة والعمل على ثبات سعرها من جهة أخرى

الخ. وهذا يتطلب قبل كل شيء وجود  .، وكذلك توازن ميزان المدفوعات... واالستخدام الكاملنمو عالية
 اقتصادية واضحة المعالم ومرتبطة بأهداف تنموية وطنية. استراتيجية

ل موقعًا ود الثالث الماضية لم تحتوالجدير بالذكر أن السياسة النقدية في العراق وتحديدًا خالل العق
وبناًء على ذلك ومن أجل تفعيل دور السياسة النقدية في العراق تم إصدار  .فعااًل في تحقيق أهم أهدافها

والذي بموجبه قامت السلطة النقدية في العراق باتخاذ  4112لعام  22قانون البنك المركزي العراقي رقم 
 الصعيد النقدي أبرزها االستقاللية التي كفلها قانون البنك المركزي والتيالعديد من اإلجراءات الهامة على 
 .تأتي لتحقيق أهدافه دون أي تدخل

 (M1)الضيق  بالمفهوم النقد أواًل: عرض
خالل ملحوظًا ارتفاعًا ( 4108-4102) المدة خالل (M1) الضيق بالمفهوم النقد عرض سجل

إلى االرتفاع  ذلك ويعزى ،على التوالي دينار مليار( 75523)( و69613) ليسجل 4102و201 2ي عام
 4102بعام  قياساً  4102في عام  دينار مليار (42075) في صافي رصيد العملة في التداول لتبلغ

الودائع  سجلت فيما ، 2016لعام (44.3%)  مقابل (M1) النقد عرض من (55.7%) تهنسب ما لتشكل
 دينار مليار  (34757) بعد إن كانت 2016 عام دينار مليار (33448) بلغ طفيفاً  انخفاضاً الجارية 

ليسجل   4108و 4107( خالل العامين M1واستمر النسق التصاعدي لعرض النقد ) ، 2015لعام
( 17111(   )12221، وتركز هذا االرتفاع في الودائع الجارية لتبلغ )( مليار دينار77828)( و76986)

( على التوالي، بالمقابل سجل رصيد صافي العملة في %28( و )%47.6نسبته ) مليار دينار شكلت ما
 (%24.2) ، شكل ما نسبته( مليار دينار على التوالي40498) ( و40343التداول ارتفاعًا طفيفًا ليبلغ )

 والذي الجمهور لدى المصرفي والوعي النسبي التحسن على يدل جيد مؤشر وهذا( على التوالي، %24و)
( 46) والجدول من عرض النقد ، المصارف لدى الجارية الودائعلنسبة   الزيادة المتصاعدةعلى  انعكس
 . المؤشرات هذه توضح( 12) والشكل
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 (59)جدول 
  (2015-2018)للمدة  نموه ومعدل مساهمتها ونسبةM1   الضيق بالمفهوم النقد عرض مكونات

                              )مليار دينار(                                                                                                                                                                                                            

 السنوات
 في العملة صافي

 التداول
 نسبة
 % المساهمة

 الجارية الودائع
 نسبة

 % المساهمة
 النمو معدل النقد عرض

 ـــــــ 69613 49.9 34757 50.1 34855 2015

2016 42075 5.72 33448 44.3 75523 2.2 

2017 40343 24.2 36643 47.6 76986 1.9 

5112 40498 25 37330 42 77828 1.1 
 (.5112-5112للمدة ) النشرة االحصائية السنويةدائرة اإلحصاء واألبحاث،  العراقي، المركزي البنك :المصدر

 
 (32)شكل 

 (2015-2018)للمدة  ومكوناته النقد عرض
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 (M2) الواسع بالمفهوم النقد ثانيًا: عرض
 دينار مليار (84527) بمقدار 4102 عام نهاية (M2) الواسع بمعناه النقد عرض رصيد سجل

ليصل  4108و 4107واستمر باالرتفاع خالل عامي  2016 عام في دينار مليار (90466) إلى رتفعلي
( على التوالي، ويعزى ذلك %4.7( و)%4.2( مليار دينار، وبمعدل نمو بلغ )95391( و)92857)

بشكل (، فضاًل عن ارتفاع رصيد الودائع االخرى M1الى االرتفاع في مكونات عرض بالمفهوم الضيق)
( على التوالي %01.7) ( و%2.4) ( مليار دينار، وبمعدل نمو بلغ07221( و)02870) ملحوظ ليبلغ

  .هأدنا( 12والشكل ) (11) الجدول في موضح هو وكما
 (31)جدول 

 2015-2018)) للمدة هنمو  معدل (M2) الواسع بالمفهوم النقد عرض مكونات
 ) دينار مليار)                                                                                         

 4108 2017 2016 2015 المكونات
 M1 69613 75523 76986 77828 الضيق بالمفهوم النقد عرض

 0.0 1.9 8.5 ــــــ (%) النمو معدل

 07221 02870 02621 02602 األخرى الودائع

 11.2 2.5 1.5 ـــــــ (%) النمو معدل

 M2 84527 90466 92857 95391 الواسع بالمفهوم النقد عرض

 5.2 5.2 2 ـــــــ النمو معدل

 (.5112-5112للمدة )النشرة االحصائية السنوية دائرة اإلحصاء واألبحاث،  ،العراقي المركزي البنك :المصدر
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 (32)شكل 
  (2015-2018) لمدةل الواسع بالمفهوم النقد عرض

 

 وحركة األسعارالتضخم  معدل ثالثًا:
واألوضاع األمنية غير  4102عام  بدايةنظرًا لالزمة المالية واالقتصادية التي يمر بها العراق منذ 

 (%0.2جل ما نسبته )( انخفاضًا ملحوظًا ليس4108-4102، شهد معدل التضخم خالل المدة )المستقرة
، ويعود السبب إلى ظاهرة الركود التي 4102( عام %1.2، استمر باالنخفاض ليسجل )4102في عام 

اًل عن ، فضأسعار النفط في األسواق العالميةعاشها االقتصاد العراقي جراء االنخفاض الحاصل في 
خالل  رف منالصإجراءات السياسة النقدية لدعم السيولة المحلية واالستمرار في تحقيق االستقرار لسعر 

، كما أسهمت مجموعة من المتغيرات الدولية في تراجع معدل التضخم منها أزمة نافذة بيع العملة األجنبية
الركود العالمي وتراجع نمو األنشطة االقتصادية كافة تمثلت بعدم استقرار األسواق واألسعار العالمية 

( وذلك على FAOراعة التابعة لألمم المتحدة )السيما أسعار السلع الغذائية بحسب منظمة األغذية والز 
 .عالمي وارتفاع قيمة الدوالرخلفية وفرة المعروض في ظل ضعف الطلب ال

فقد شهدت األسواق المحلية استقرارًا نسبيًا في المستوى العام لألسعار خالل  4107إما في عام 
جة األساس إلى السياسة النقدية ( ويعود هذا االستقرار بالدر %1.4هذا العام إذ سجل معدل التضخم )

للبنك المركزي باعتماد آلية جديدة أفصحت عن أبعاد متعددة األهداف والمهام تأتي في مقدمتها هدف 
التضخم فقد شهد معدل  4108عكس في قيم التضخم، اما عام تحقيق االستقرار في األسعار الذي ان
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التوسع في االنفاق العام الناجم عن اعمار ، ويعود هذا االرتفاع الى (%1.2ارتفاع طفيف ليسجل )
 المناطق المحررة.

 (31جدول )
 )%(( 5112-5112لمدة )لمعدل التضخم السنوي 

 

 معدل التضخم )%( السنة

2115 1.4 

2116 1.5 

2117 1.2 

2118 0.4 

  ،واالبحاثدائرة اإلحصاء  العراقي،لبنك المركزي ا المصدر: 
 (.5112-5112للمدة )النشرة االحصائية السنوية 

 

 
 (32شكل )
 (5112-5112لمدة )لمعدل التضخم السنوي 
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ويمكن تحليل ذلك في  5112في المحافظات العراقية خالل عام  كما شهدت معدالت التضخم تفاوتاً 
   .أدناه

، 4107مقارنة بعام  4108( خالل عام %2.8أعلى معدل تضخم بلغ ) (القادسية)محافظة  سجلت .1
( نقطة عام 014.2بعد ما كان ) 4108( نقطة عام 018.2الرقم القياسي العام إلى ) حيث وصل

 ، وجاء هذا نتيجة لالرتفاعات الحاصلة في أغلب مكونات سلة المستهلك العراقي.4107
( %4( و)%4.2) معدالت تضخم متقاربة تراوحت ما بين بغداد()والعاصمة  البصرة() محافظةسجلت  .5

 .4107مقارنة بعام  4108عام على التوالي خالل 
و ( %0.1( و )%0.6)تراوحت معدالت تضخم  (ديالى، ميسان، واسط) ةفي حين شهدت محافظ .3

 .4107مقارنة بعام  4108خالل عام على التوالي ( 0%)
ت معدال (، كربالءالنجف، ، اربيل، بابل، ذي قار، كركوكالمثنى) في حين سجلت كل من محافظة .4

 .في محافظة كربالء (%1.4( في المثنى و )%1.8بين ) ماتضخم معتدلة تراوحت 
انخفاض في معدلة  4108فقد شهدت أسواقها خالل عام  )السليمانية(أما على مستوى محافظة  .2

 .4107( مقارنة بعام %-1.2) اذ بلغالتضخم 
مقارنة  4108( خالل عام %-0.4اما محافظة )دهوك( فقد شهد معدل التضخم انخفاض كبير بلغ ) .2

 ( يوضحان هذه المؤشرات18( والشكل )14الجدول )و  4107بعام 
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 (35جدول )
 (5112-5112)للمدة القياسية ألسعار المستهلك في المحافظات  األرقام

                                                                 (5115=111) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية األرقام القياسية.
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحافظات
 التغيرمعدل  الرقم القياسي العام

% 2017 2018 

 112 311.. 111 بغداد

 112 2511. 103.2 البصرة

 215 2311. 103.2 بابل

 518 2815. 102.6 القادسية

 11. .251. 103.1 واسط

 211 2112. 109.2 كربالء

 (215) .151 95.6 السليمانية

 211 2611. 105.5 كركوك

 13. 2212. 103.1 ديالى

 218 .1... 110.2 المثنى

 212 2618. 106.4 النجف

 12. 2.18. 100.8 ميسان

 (11.) 1112 100.2 دهوك

 215 2311. 102.5 ذي قار

 216 1515 95.2 أربيل

 ــــ 2312. ــــ االنبار

 ــــ 1118 ــــ نينوى



 

71 

 

 (32شكل )
 )%( 5112معدالت التضخم في المحافظات خالل عام 

 

 

  الصرف سعر رابعًا:
 الدينار صرف سعر لتحسين جديدة نقدية سياسة 2003 عام بعد العراقي المركزي البنك انتهج
 األجنبية العملة وشراء بيع نافذة تبني طريق عن وذلك منها، يعاني كان التي التذبذبات من والتخلص

 النقدية السياسة أساليب من واحداً  يعد والذي العراقي الدينار قيمة رفع في كبيرة نجاحات حققت التي
 وخفض لألسعار العام المستوى استقرار إلى والمؤديةعلى النقد األجنبي  الكلي الطلب استقرار في المؤثرة
 معدالت توحيد من تمكن وقد السيولة، مناسيب وضبط النقدية الكتلة نمو في المباشر التأثير عبر التضخم
 السوق رغبة إشباع خالل من الصرف سوق آلية تجانس تحقيق عن فضالً  العراقي، الدينار إزاء الصرف

، توازنيه صرف معدالت ضمن كافة استيراداته لتمويل الخاص القطاع احتياجات وسد األجنبية العملة من
 لكل دينار (1190) بلغ بمعدل (4108-4102(م األعوا خالل معدله على محافظاً  األساس السعر بقي
 ووضع المحلية السيولة مناسيب على السيطرة في المفتوحة السوق عمليات أكبر من تعد التي دوالر

 تقتضي جديدة تعليمات المركزي البنك أصدر إذ العامة، الموازنة في السليمة مساراته في النقدي الفائض
 المسموح المصرفية العمليات لتمويل الخارج في مراسليها لدى بالشراء الراغبة المصارف أرصدة بتعزيز

 .األخرى والعمليات التجارة وتمويل السعر استقرار لضمان قانونا بها
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)سعر الصرف  المحلية السوق في األمريكي الدوالر تجاه العراقي الدينار صرف سعر معدل ارتفعو 
 الطلب عوامل تفاعل إلى ذلك ويعزى أمريكي، دوالر لكل دينار (1247) ليبلغ 2015 عام الموازي(
 الصرف سعر بين الفجوة تزايد في انعكس الذي األمر المضاربة، اتتوقع عن الناتج والطلب االعتيادي
 دوراً ( الدوالر لتوفير األساس المصدر) النفط أسعار النخفاض كان كما ،الموازي صرف وسعر الرسمي
 (1275)  ليبلغ 2016 عام في باالرتفاع استمر انه إال العملة، من العراق واردات انخفاض في كبيراً 
 األجنبية للعملة المواطنين احتياجات ارتفاع إلى السبب ويعود (2.2%) بلغ نمو بمعدل دوالر لكل دينار

 خالل من العملة بيع إلجراءات المركزي البنك تطوير عن فضالً  الطبية، والمعالجة السفر ألغراض
 الصرف سعر معدل إن إال الحواالت، من بدل مستنديه اعتمادات فتح آلية اعتماد على المصارف تشجيع
       إلى انخفض نمو وبمعدل دوالر لكل دينار (1258) ليسجل 2017 عام في انخفاضاً  شهد الموازي

( %-2( دينار لكل دوالر وبمعدل نمو )0418ليسجل ) 4108عام في االنخفاض  استمرو   (1.3-%)
 األجنبية العملة من العراق واردات ارتفاع في كبير بشكل أسهم مما النفط أسعار ارتفاع هو والسبب

      والجدول المركزي، البنك قبل من المالية وزارة من اة المشتر  الكمية زيادة على انعكس الذي األمر )الدوالر)
 . المؤشرات هذه يوضحان (16) الشكلو   (11)
 

 (33)جدول 
 (5112-5112) لمدةل الموازيو  الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر

 )دينار / دوالر(                                                                                    
 %الموازي  الصرف سعر النمو معدل الموازي الصرف سعر الرسمي الصرف سعر السنة

 ــــ 1247 1190 2015

2016 1190 1275 2.2 

2017 1190 1258 (1.3) 

2118 1191 1218 (4) 

 .(5112-5112للمدة )النشرة االحصائية السنوية  اإلحصاء واالبحاث العراقي، دائرة المركزي البنك :المصدر
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 (39)شكل 
 (5112-5112) لمدةل الموازيو  الرسمي السوق في األمريكي الدوالر مقابل الدينار صرف سعر

 
 سعر الفائدة خامسًا:

تنفيذًا للسياسة النقدية التي يعتمدها البنك المركزي على اإلسهام في تحفيز المصارف لتحسين النمو 
 (12)، إذ يالحظ من الجدول مان المناسب ألنشطة القطاع الخاصاالقتصادي عن طريق توفير االئت

( سنوياً والمعمول %2إن البنك المركزي استمر باالعتماد على سعر الفائدة )سعر السياسة( ) (21)والشكل 
اريع شمما انعكس ايجابيًا على رصيد المصارف التجارية من رؤوس األموال لتمويل م 4101به منذ عام 

انخفض في  ، إال انه4102فائدة بهذا المستوى حتى عام ، واستمر سعر الالقطاع الخاص ودعم التنمية
 (.%2عند ) 4108( على التوالي، وظل محافظًا  عام %2( و )%2.11يبلغ )ل 4107و  4102عامي 

     خالل المدةلتنخفض  4102 عام (%8) أسعار الفائدة على االئتمان األوليفيما سجلت 
ض نخففقد ا الفائدة على االئتمان الثانويإما  ،( على التوالي%2( و )%2.11( إلى )4108 -4102)

لفائدة ، كما كان 4108( في عام %7ليصل إلى ) 4102( عام %6) من( 4108-4102) خالل المدة
( عام %7.21إلى ) 4102( عام %6.21) خالل المدة اعاله منانخفاضًا  مقرض الملجأ األخير

4108. 
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 (34)جدول 
 2015-2018)) لمدةل المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل

   (%)                                                                             
 

 السنة             

 المؤشرات

2015 2016 2017 2118 

 2122 4.00 4.33 6.00 السياسة سعر

 6.00 6.00 6.33 8.00 األولي االئتمان على الفائدة

 7.00 7.00 7.33 9.00 الثانوي االئتمان على الفائدة

 7.50 7.50 7.83 9.50 األخير الملجأ مقرض فائدة

      

 (.5112-5112النشرة االحصائية السنوية للمدة ) اإلحصاء واالبحاث العراقي، دائرة المركزي البنك :المصدر
 
 (41)شكل 

 (5112-5112) مدةلل المركزي البنك لدى الفائدة أسعار معدل
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عديدة على المتغيرات االقتصادية فضاًل عن أثرها في االستثمار. إذ يمتد أثر  ولسعر الفائدة آثار
سعر الفائدة حتى يصل تأثيره في سعر الصرف وميزان المدفوعات وسوق األوراق المالية وغيرها من 

 فعند ارتفاع سعر الفائدة يؤدي ذلك إلى انخفاض االئتمان والذي يؤثر في، المتغيرات االقتصادية األخرى
سلبًا مما يؤثر بشكل أو بآخر على حركة التجارة الخارجية بجانبيها االستيرادات  االستثمار واإلنتاج

 والصادرات. ومن ثم على المستوى التوازني للدخل ومعدل دخل الفرد.
  المصرفي الجهاز سادسًا:

 وتعاطي القروض منح كان إذ م،.ق. عشر السادس القرن إلى العراق في المصرفي العمل يعود
 التاسع القرن نهاية إلى العراق في ظهورها تأخر الحديثة الصيرفة إن إال بابل هياكل في تتم الودائع
 على االنكليز شجع أخرى جهة من االنكليزي النفوذ وتغلغل جهة من العثمانية الدولة ضعف مع عشر،
 الشرقي المصرف فتح تم وبعدها العثماني، للمصرف  فرعاً  وكان 1890 عام بغداد في لهم مصرف فتح

 للعمل الحقيقية البداية إن غير عراقية مدن عدة في أخرى فروع فتح تاله ثم بغداد في له فرعاً  البريطاني
 المصارف من عدد تأسيس تاله ثم ،1941 مارس 06 في الرافدين مصرف بتأسيس يبدأ المصرفي
 (حالياً  المركزي البنك) 1947 عام العراقي الوطني المصرف وهي األجنبية الفروع جانب إلى العراقية

 أممت بموجبة والذي (100) رقم قانون صدر إذ ،1964 عام بغداد ومصرف العراقي التجاري والمصرف
 التأميم عملية على وترتب ،للحكومة ملكيتها وآلت األجنبية المصارف فروع ومنها الحكومية المصارف
 مجموعتين إلى ثم ومن األمر بادي في مجموعات أربع في التجارية المصارف دمج منها عدة إجراءات
 العراقي التجاري المصرف الجهاز جعل مما نفسه الرافدين مصرف ظل في واحدة مجموعة في وأخيراً 
 صدر إذ ، 1988عام نهاية حتى ذلك واستمر الرافدين مصرف وهو واحد تجاري مصرف من مكون
 مليون (100) قدرة مال برأس الرشيد مصرف تأسيس تم بموجبة والذي 1988 لسنة (52) رقم قانون
 عدل بموجبة الذي 1991 لسنة  (12) رقم القانون صدر الثانية الخليج حرب وبعد بالكامل، دفع دينار
 إحكام ظل في المساهمة الشركات أجيزت وبمقتضاه 1976 لسنة (64) رقم العراقي المركزي البنك قانون
 مع ذلك وتزامن العراق في للنقد المصرفي السقف ورفع لدعم خاصة مصارف تأسيس الشركات قانون

 وهذه الرسمية للمصارف رديفاً  المصارف هذه تكون لكي 1990 عام العراق على المفروض الحصار
 المصارف إغالق إلى تشير التوقعات كانت إذ االحتالل، بعد 2003 عام بدايتها بدأت المصارف
 (56) ن قانو  صدور بعد المنافسة على قدرتها لزيادة المصارف بين اكبر اندماجيات وخلق الضعيفة

 مصارف بعض على المصرفي االستثمار اقتصر إذ ذلك عكسيشير إلى  الواقع إن غير  2004 لسنة
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 الزيادة واستمرت 2003 عام مصرفاً  (16) التجارية المصارف عدد بلغ إذ بينها، فيما اندماج يحصل ولم
 تجارية مصارف بين تتوزع حكومية مصارف (7) منها ، 2018عام مصرفاً  (71) العدد وصل حتى

 محلياً  تجارياً  مصرفاً   (24)منها خاصاً  تجارياً  مصرفاً   (64)و إسالمي ومصرف متخصصة وأخرى
( 16)و أجنبية إسالمية مصارف (2)و محلي إسالمي مصرف (22) منها إسالمي مصرف (24)و

 نسبته ما شكلت الحكومية للمصارف فرع (431) منها (865) فروعها عدد وبلغ أجنبي، تجاري مصرف
           نسبته ما شكلت (434) الخاصة التجارية المصارف فروع عدد بلغ بينما الفروع، مجموع من  (%49.8)
 في (62%)و بغداد في  (38%) بنسبة المصارف فروع وتوزعت الفروع مجموع نم  (%50.2)
 .والشمالية والجنوبية الوسطى المحافظات
     (15151.3)  4108عام  نهاية العراق في العاملة التجارية للمصارف المال رأس إجمالي وبلغ

 إجمالي من  (22.5%) نسبته ما شكلت الحكومية للمصارف دينار مليار (3401.6) منها دينار مليار
 شكلت دينار مليار (11749.7) الخاصة التجارية المصارف أموال رؤوس بلغت حين في األموال رؤوس

 التجارية المصارف استجابة إلى الزيادة هذه وتعود، موالاأل رؤوس إجمالي من (77.5%) نسبته ما
 مليار (250) إلى األدنى الحد ليصل أموالها رؤوس زيادة والمتضمنة المركزي البنك ولوائح لتعليمات

 المصارف من (60%) من أكثر استجابة إذ ،30/2/4101من ابتداء سنوات ثالث غضون في دينار
 إسالمية مصارف إلى المالي التحويل شركات تحويل عن فضالً  المركزي، البنك لقرار الخاصة التجارية
 ائتماني تصنيف أعلى على للحصول إعمالها توسيع في الخاصة التجارية المصارف رغبة وكذلك خاصة،
 مازالت حين في المساهمين، حقوق على ايجابياً  انعكست إرباحاً  المصارف تحقيق عن فضالً  ممكن
       والبالغة المقررة الزيادة سقوف إلى تصل ولم مستوياتها في الحكومية التجارية المصارف أموال رؤوس

 دينار مليار (200)و  الرشيد لمصرف دينار مليار (300)و الرافدين لمصرف دينار مليار  (400)
 .المتخصصة للمصارف
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  (32) جدول
 ( 5112-5112ة )للمد العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس تطور

 )مليار دينار(                                                                                         

 (.5112-5112النشرة االحصائية السنوية للمدة ) اإلحصاء واالبحاث العراقي، دائرة المركزي البنك :المصدر
 
 
 (41)شكل 

 (5112-5112ة )للمد والخاص الحكومي للقطاعين العراق في العاملة المصارف أموال رؤوس مجموع

 

 
 
 
 
 
 

 2118 2017 2016 2015 التفاصيل
 النسبية األهمية

2018 (%) 

 أموال رؤوس مجموع

 المصارف
10172.4 11826.9 14474.5 15151.3 100 

 22.5 3401.6 3376.6 2301.6 2251.6 حكومية مصارف

 1115 11749.7 11097.9 9525.3 7920.8 خاصة مصارف
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 (45)شكل 
 5112ص لعام والخا الحكومي للقطاعين العراق في العاملة المصارف أموال رؤوسل األهمية النسبية

 
 

 األموال استثمار كيفية توضح والتي العاملة التجارية المصارف ميزانية في الموجودات جانبإما 
 إلى استناداً  متداولة (سائلة) وموجودات ثابتة موجودات إلى تقسم والتي المصرف عمليات لتنفيذ

 للمصارف الموجودات إجمالي( إن 21الشكل )و  (12) الجدول من ويالحظ وطبيعتها، استخداماتها
 مليار  (156691.1) كانت إن بعد 2018 عام دينار مليار (123171.2) بلغ العراق في العاملة
 محافظاً  الحكومية للمصارف الموجودات رصيد واستمر ، (21.4-%) انخفاض وبنسبة 2017 عام دينار
 حين في العراق، في العاملة للمصارف الموجودات إجمالي من (77.2%) بنسبة الصدارة مركز على
 بالمقابل ، 2018عام الموجودات إجمالي من  (22.8%) الخاصة للمصارف النسبية األهمية بلغت

 وبنسبة 2018 عام دينار مليار (95061.6) إلى الحكومية للمصارف الموجودات رصيد انخفض
 رصيد ارتفع حين في دينار، مليار (131354.9) رصيدها والبالغ 2017 عام عن (%-47.2)انخفاض

 مليار  (28109.6)  إلى 2017 عام دينار مليار (25336.3) من الخاصة للمصارف الموجودات
 أموالها استثمار في المصارف إدارة ضعف على يدل وهذا  (10.9%) ارتفاع وبنسبة2018 عام دينار
 االستثمار في واالكتفاء واإلفراد للمشروعات االئتمان بتقديم والمتمثل الرئيسي عملها عن انحرافها بسبب
 .العملة مزاد في والمضاربة النقدية السياسة كأدوات آمنة ببيئة

 
 

مصارف حكومية
22.5%

مصارف خاصة
77.5%
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 (32) جدول
 (5112-5112) للمدة التجارية المصارف موجودات تطور

 )مليار دينار(                                                                                      

 2118 2017 2016 2015 التفاصيل
 األهمية

 2118 النسبية

التغير  نسبة

2118 

 (1116) 1111 1526.16 131354.9 197604 200537.5 الحكومية المصارف موجودات

 211. 1118 18.2116 25336.3 23758.7 22461.2 الخاصة المصارف موجودات

 (1.12) 100 123171.2 156691.1 221362.7 222998.6 الموجودات إجمالي

 (.5112-5112للمدة )النشرة االحصائية السنوية  اإلحصاء واالبحاث العراقي، دائرة المركزي البنك :المصدر
 

 

 (43)شكل 
 (5112-5112للمدة ) لخاصةاو  الحكومية المصارف موجودات

 

 
 
 
 
 
 

222998.6 221362.7

156691.1

123171.2

0

50000

100000

150000

200000

250000

2015 2016 2017 2018



 

81 

 

 بأموال يتعامل كونه المصرف مطلوبات من األكبر الجزء الودائع تمثل إذ المطلوبات جانب إما
      ةللمد الودائع إجمالي في  واضح تذبذب هناك( إن 22والشكل )(37)  الجدول من ويالحظ الغير

 بلغت إذ 2016 عام انخفضت، 2015 عام دينار مليار  (64344.1) بلغت إذ ،2018) -4102)
 الدولة، سيطرة من المحافظات بعض وخروج األمني الوضع لتردي وذلك دينار، مليار ( (62398.7

 الخارج إلى الهجرة وزيادة الجمهور، قبل من الودائع سحوبات وزيادة النفط أسعار انخفاض عن فضالً 
 فضالً  المصارف، فروع بعض الندماج وذلك فرعًا، (820) إلى ليصل المصارف فروع عدد وانخفاض

 فضالً  النقدية، الكتلة انخفاض إلى أدى والذي العراق محافظات بعض في المصارف فروع إغالق عن
  (67048.6) بلغت إذ 2017 عام لالرتفاع عادت ثم الدوالر، من المركزي البنك مبيعات انخفاض عن
 إلى االرتفاع هذاود يع، و 4108(  خالل عام 76893.9دينار ، واستمرت في االرتفاع لتبلغ ) مليار
 المصارف فروع وعودة اإلرهابية العصابات على القضاء بعد الغربية المحافظات على الدولة سيطرة إعادة
 بتوطين الحكومة قيام عن فضالً  دينار، مليار  (70733.1) لتصل النقدية الكتلة وزيادة المناطق هذه إلى

 ملحوظ بشكل الودائع ارتفاع إلى أدى الذي األمر والخاصة، الحكومية المصارف لدى موظفيها رواتب
 كمتوسط بلغت إذ المصرفي، الجهاز ودائع من األكبر الحصة على الحكومية المصارف واستحوذت
  (7) يتجاوز لم إذ الحكومية المصارف عدد قلت من الرغم على ذاتها للمدة الودائع إجمالي من  (%86)
 المصارف كون إلى يعود وهذا المصارف، هذه لدى الودائع على الفائدة أسعار وانخفاض مصارف
 الحكومية المؤسسات قيام عن فضالً  المالية وزارة إلى تابعه كونها الحكومة قبل من مضمونه الحكومية
 إجمالي من الخاصة التجارية المصارف نصيب إن نجد بالمقابل المصارف، هذه لدى أموالها بإيداع
 المصرفي الجهاز من (89%) من أكثر تشكل كونها من بالرغم  (13.6%) كمتوسط يتجاوز لم الودائع
 الحكومية والمؤسسات الخاصة والشركات اإلفراد ثقة ضعف على يدل أنما دل إن وهذا العراق، في التجاري

 الجهاز أموال رؤوس من (87%) من أكثر تمتلك كونها من بالرغم الخاصة، التجارية بالمصارف
 .العراق في التجاري المصرفي

 (32)جدول 
 (5112-5112) للمدة العراق في التجارية للمصارف الودائع إجمالي

 )مليار دينار(                                                                             
 2118 2017 2016 2015 التفاصيل

 األهمية متوسط

 (%)   النسبية

 المصارف لدى الودائع

 الحكومية
55230.9 53806.6 58492.5 66095.1 86 

 المصارف لدى الودائع

 الخاصة
9113.2 8592.2 8556.2 10798.8 .2 

 100 76893.9 67048.6 62398.7 64344.1  الودائع إجمالي

 (.5112-5112النشرة االحصائية السنوية للمدة ) اإلحصاء واالبحاث العراقي، دائرة المركزي البنك :المصدر
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 (44)شكل 
 (5112-5112) للمدة العراق في التجارية للمصارف الودائع إجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  5119لعام  االول والثانيالنقدية للربعين مؤشرات ال سابعًا:
 مؤشرات القطاع النقدي .1

، 4106 لعامالثاني و االول  وللربعين 4108 لعام الثاني( المؤشرات النقدية للربع 18الجدول )يبين 
  -يلي: وكما 

( %-2)وبنسبة تراجعا  4106من عام  نيسجلت أسعار الفائدة على القروض خالل الربع الثا
ن عام مالثاني األول و من العام السابق، في حين سجلت خالل الربعين  نيمقارنة بالربع الثا

وهو ما يشير إلى انتهاج سياسة نقدية توسعية من خالل فسح  (،%-4نسبة بلغت ) 4106
 المجال إمام المواطنين للحصول على التمويل المناسب.

 ( %2.16سعر الفائدة المدفوعة من قبل المصارف التجارية على الودائع الثابتة ) لسجل معد
بينما  4108 لعام الثاني( عن الربع %-2والذي انخفض بنسبة ) 4106 لعام الثانيفي الربع 

في حين بلغ سعر الفائدة على ودائع  ،4106 لعام االول( عن الربع %-0بنسبة ) خفضنا
الثاني ( عن الربع %-6) إلى بانخفاض نسبته 4106 لعام الثاني( في الربع %1.21التوفير )

 .4106 لعام االولالربع ( عن %-2ة )بينما انخفضت وبنسب ،4108 لعام
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  4106لعام  الثانيدينار في الربع  مليون( 27781240لتداول )لبلغ رصيد العملة المصدرة 
 االولالربع  عن( %2بنسبة ) ارتفع كما ،4108 لعام الثاني( عن الربع %8بنسبة ) رتفعا والذي
 .4106 لعام

 ( بلغ عرض النقدM1( بالمفهوم الضيق )80004267 )لعام الثانيدينار في الربع  مليون 
( عن الربع %2بنسبة ) ارتفع كما ،4108عن الربع الثاني لعام  (%8) ارتفاع بنسبةو  ،4106
 .4106 لعاماالول 

 ( بلغ عرض النقدM2( بالمفهوم الواسع )68187122 )4106 لعام الثانيدينار في الربع  مليون 
 االول( عن الربع %4بينما ارتفع بنسبة ) ،4108 لعام الثاني( عن الربع %8بنسبة ) ارتفعوالذي 
 .4106 لعام

 ( )لعام الثانيدينار في الربع  مليون( 71272200بلغ رصيد القاعدة النقدية )االحتياطي النقدي 
( عن %7بينما ارتفع بنسبة ) ،4108 لعام الثاني( عن الربع %02بنسبة ) ارتفعوالذي  4106
 .4106 لعام االول الربع

  انخفض بنسبة  اذ 4106 لعام الثانيدينار في الربع  مليون( 20201661الدين الداخلي )بلغ
 لعام االول( عن الربع %-2بنسبة ) انخفضفي حين  ،4108 لعام الثاني( عن الربع %-00)

تحسن اإليرادات العامة والناجم عن ارتفاع أسعار النفط  إلىالدين  انخفاضويعود سبب  ،4106
 العالمية.

  إذ حافظ على  األمريكيمقابل الدوالر  4108لعام  نيالثا( دينار للربع 0061سعر الصرف )بلغ
 .4106لعام  انيوالث االولهذا السعر في الربعين 
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 (32جدول )
 5119 لعامالثاني و االول  والربعين 5112 لعام الثانيالمؤشرات النقدية للربع 

 5112 الثانيالربع  وحدة القياس الدورية المؤشرات
(1) 

 5119 االولالربع 
(5) 

 5119 نيالثاالربع 
(3) 

 نسبة التغير %
1/3 

 نسبة التغير %
 5/3 

 (4) (2) 11.23 15.52 15.23 % شهري / ربعي سعر الفائدة على القروض
 (1( (4) 2.19 2.15 2.59 % شهري / ربعي سعر الفائدة على الودائع الثابتة

 (2) (9) 3.21 3.22 3.21 % شهري / ربعي الفائدة على التوفير 
 - - - - - % شهري / ربعي سعر الفائدة الحقيقي

 4 2 42221251 42232552 44123312 مليون دينار شهري / ربعي العملة المصدرة
 4 2 21115292 22239222 24223222 مليون دينار شهري / ربعي (M1عرض النقد )

 5 2 92322322 92212321 91923592 مليون دينار شهري / ربعي (M2) عرض النقد
 2 12 23424211 22212232 23419452 مليون دينار شهري / ربعي االحتياطي النقدي

 (2) (11) 41411991 43424412 42159142 مليون دينار شهري / ربعي الدين الداخلي
 - - - - - مليون دوالر سنوي الدين الخارجي 

دينار عراقي/دوالر  شهري / ربعي معدل سعر الصرف
 1.1 1.1 1191 1191 1191 أمريكي

 القومية. الحسابات مديرية لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:
 بيانات.( عدم توفر -)                                                                         
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 (42)شكل 
 5119 لعام االول والثانيوالربعين  5112 لعام الثاني( والدين العام الداخلي للربع M1عرض النقد )

 
 

 مؤشرات القطاع المصرفي .5
ين جدول يب إذ المالية،الجهاز المصرفي واحتماالت تعرضه لالزمات  أداءوهي المؤشرات التي تعكس 

 ،4106 لعام الثاني والثالثوالربعين  4108 لعام الثانيللربع مؤشرات القطاع المصرفي  أهم( 16)
  -يلي: وكما 
 الموجودات لدى المصارف التجارية  إجماليبلغ  :التجاريةالموجودات لدى المصارف  إجمالي

مقارنة ( %01بنسبة ) ارتفعوالذي  4106 لعام الثانيدينار في الربع  مليون( 046161262)
 .4106 لعاماالول  الربع عن( %2بينما ارتفع بنسبة ) ،4108مع الربع الثاني 

  الثاني( دينار في الربع 1.12بلغ معدل العائد على الموجودات ) الموجودات:معدل العائد على 
بينما ارتفع بنسبة  ،4108لعام  الثانيالربع  مقارنة مع( %-4.0)انخفض بنسبة  إذ 4106لعام 

 .4106لعام  االولالربع  عن( 4.7%)

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

2018الربع الثاني  2019الربع االول  2019الربع الثاني 

(M1)عرض النقد  الدين الداخلي



 

48 

 

  لعام  الثانيدينار في الربع  مليون( 02110124بلغ رصيد حقوق الملكية ) :الملكيةحقوق
عن الربع ( %0وبنسبة ) 4108لعام  الثانيالربع  مقارنة مع( %1ارتفعت بنسبة ) إذ 4106
 الخاصة.المصارف التجارية  أموالبسبب زيادة رؤوس  4106االول 

  ( دينار في الربع 4.64بلغ معدل العائد على حقوق الملكية ) :الملكيةمعدل العائد على حقوق
في حين  4108لعام  الثانيالربع  مقارنة مع( %-1.78انخفض بنسبة ) إذ 4106لعام  الثاني

 .4106لعام  االولالربع  عن( %4.71ارتفع بنسبة )
  الموجودات للمصارف إجمالي إلىبلغت نسبة القروض الممنوحة  :الموجودات إلىنسبة القروض 

 الثانيالربع  مقارنة مع( %-1.61بنسبة ) انخفضت إذ 4106لعام  الثاني( في الربع 42.11%)
 .4106لعام  االولالربع  عن( %-1.62بنسبة ) انخفضتفي حين  4108لعام 

  ( %00.82الموجودات ) إلىبلغت نسبة حقوق الملكية  :الموجودات إلىنسبة حقوق الملكية
 4108لعام  الثانيالربع  مقارنة مع( %-1.60بنسبة )انخفضت  إذ 4106لعام  الثانيفي الربع 

 .4106لعام  االولالربع  عن( %-1.67وبنسبة )بينما انخفضت 
  ( %01.17بلغت النسبة ) :المصرفيةالقروض  إجمالي إلىنسبة الديون المشكوك في تحصيلها

 4108لعام  الثانيالربع ب مقارنة( %-1.82بنسبة ) نخفضتا إذ 4106لعام  الثانيفي الربع 
هذه النسبة يدل  انخفاض إن إذ ،4108لعام  االولالربع  عن( %-1.80بنسبة )وانخفضت 

دية لدى الجمهور السيولة النق لتوفرالمالية التي يتعرض لها االقتصاد نتيجة  األزمة أثرتقليل على 
 وفوائدها.على قدرتهم على تسديد الديون  ايجاباً والتي انعكست 

 االئتمان المقدم من قبل  إجماليبلغ  :التجاريةاالئتمان المقدم من قبل المصارف  إجمالي
 4106لعام  الثانيدينار في الربع  مليون( 16021826المصارف التجارية لمختلف القطاعات )

 بنسبة ارتفعفي حين  4108مقارنة مع الربع الثاني لعام  (%1.12شهد تغير طفيف وبنسبة )
 .4106لعام  االولالربع  عن( 0%)
   مليون( 48614481بلغت ودائع الجمهور لدى المصارف ) :المصارفودائع الجمهور لدى 

 4108لعام  الثاني مقارنة بالربع( %07ارتفعت بنسبة ) إذ 4106لعام  الثانيدينار في الربع 
فضاًل عن  المصرفي،زيادة الوعي ، وذلك نتيجة 4106لعام  االولالربع  عن( %2وبنسبة )

 لفة.ين الرواتب في المصارف المختالتقنيات الحديثة المستخدمة من قبل الجهاز المصرفي وتوط
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  يستدل على هذا المؤشر من خالل تغطية خدمات المصارف لعموم إفراد المجتمع،  :المصارفعدد
ازدادت النسبة دل على إن  السكان فكلماإذ تحسب من خالل قسمة عدد المصارف على عدد 

هناك تغطية مصرفية، والعكس صحيح. فبعد أن سجلت عدد المصارف في الربع الثاني من عام 
من الربع  (%4وبنسبة ) 4106( خالل الربع الثاني لعام %2( ازدادت وبنسبة )26%) 4108

 .4106االول لعام 
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 (39جدول )
 5119االول والثاني لعام والربعين  5112 لعام الثانيالمصرفي للربع  الجهازمؤشرات 

 

 5112 نيالثاالربع  وحدة القياس الدورية المؤشرات
(1) 

 5119 االولالربع 
(5) 

 نيالربع الثا
5119 

(3) 

 نسبة التغير%
1/3 

 نسبة التغير%
5/3 

 4 13 159193294 153312921 114195321 مليون دينار شهري / ربعي إجمالي الموجودات لدى المصارف التجارية
 5.2 (5.1)  1.32 1.13 1.42 دينار شهري / ربعي معدل العائد على الموجودات

 1 3 12311145 12111415 14223252 مليون دينار شهري / ربعي حقوق الملكية
 5.21 (1.22)  5.95 1.12 3.21 % شهري / ربعي معدل العائد على حقوق الملكية
 (1.92) (1.91)  52.11 52.42 52.21 % ربعي نسبة القروض إلى الموجودات

 (1.92) (1.91) 11.22 15.12 15.92 % ربعي نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات
نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى 

 (1.21) (1.24) 13.12 12.92 12.32 % ربعي إجمالي القروض المصرفية

 1 1.14 39143229 32941251 39152232 مليون دينار شهري / ربعي إجمالي االئتمان
 2 12 52915523 52313211 54252142 دينارمليون  شهري / ربعي ودائع الجمهور لدى المصارف

 5 4 25 21 29 عدد سنوي عدد المصارف
 القومية. الحسابات مديرية لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:
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 (42)شكل 
 5119والربعين االول والثاني لعام  5112للربع الثاني لعام  الموجودات إلىحقوق الملكية و القروض  تينسب

 (42)شكل 
  5112للربع الثاني لعام  نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي القروض المصرفية

 5119والربعين االول والثاني لعام 
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  الفصل الخامس
 ميزان المدفوعات 

االقتصاد الوطني على االقتصاد العالمي وبالعكس، يعد ميزان المدفوعات النافذة التي يطل منها 
 تصاد العالمياالقتصاد الوطني باالق تتم بين كونه السجل الذي تندرج فيه كافة المعامالت االقتصادية التي

فوعات أهمية ميزان المد يتبوأفيها القيود الدائنة والقيود المدينة، و  مزدوجة تندرجعالقات تبادلية من خالل 
ح درجة توض ، فضاًل عن ما يدرج فيه من معامالت اقتصاديةبلدالمستوى االقتصادي ألية  بالغة على

يعكس من حيث المحتوى هيكل اإلنتاج وقوة االقتصاد  إذ، تداخل االقتصاد المحلي باالقتصاد الكلي
 الوطني وقدرته التنافسية، ومدى استجابته لتطور قوى اإلنتاج دوليًا.

مفهوم ميزان المدفوعات إال إن جميع هذه التعاريف ال تخرج أو تتجاهل وهناك عدة تعاريف تحدد 
ين جميع سجل إحصائي يب) بأنهالتعريف التالي الذي يعرف ميزان المدفوعات  يتضمنهاالدالالت التي 

 المعامالت االقتصادية التي تحدث بين اقتصاد معين والعالم الخارجي خالل مدة زمنية معينة وغالبًا ما
يعاتها من األصول ومشترياتها ومب البلدان(، لذلك فهو يسجل القيمة النقدية للسلع المتبادلة بين تكون سنه 

المتلقاة من بقية العالم، فجميع المعامالت  أووالخدمات بمختلف أشكالها، وكذلك الهبات الممنوحة إلى 
 ا في ميزان المدفوعات.يتم التقاطها وتلخيصه البلداالقتصادية المتنوعة التي تعبر حدود 

رئيسة:  ومهما اختلفت صيغ التعاريف لميزان المدفوعات فهي تتفق على كونه يضم ثالثة عناصر
األول في المعامالت االقتصادية للبلد مع األجانب )غير المقيمين( التي تشمل تجارة السلع والخدمات  يتمثل

 على شكل سلع أمب واحد سواء أكانت نقدية )الميزان التجاري( وحركة رأس المال والتحويالت من جان
مادية، ويتمثل العنصر الثاني في صفة المقيمين التي تشمل األشخاص والشركات والوكاالت الحكومية 
والخاصة، في حين يشمل العنصر الثالث قياس المعامالت االقتصادية المذكورة خالل مدة زمنية أمدها 

 سنة واحدة.
لمدفوعات العرض والطلب على العملة الوطنية اتجاه العمالت ميزان ا ومن جانب أخر يبين

مكن في سوق الصرف األجنبي، وهنا ي البلداألجنبية، وذلك بما يساهم في تحديد القيمة الفعلية لعملة 
االعتماد على الميزان المذكور كمؤشر لكيفية استخدام سعر الصرف في تعديل المعامالت االقتصادية 

 أوخم التض حدة التخفيف من بوصفة كأداة لكبح أوإزالة العجز  أوص الفائض الدولية بهدف امتصا
 الركود الناجم عن اختالل ميزان المدفوعات.  
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سجل ميزان المدفوعات يوفر أداة اقتصادية تحليلية شاملة لالقتصاد المعني  بانمما تقدم يتضح 
غالل هما، كحجم االستثمارات ودرجة استمن حيث هيكله اإلنتاجي وهيكله التصديري والعوامل المؤثرة في

الطاقة اإلنتاجية، ومستوى التكاليف واألسعار، والمستوى العلمي والتقني، ونوعية اإلنتاج وغيرها، فضال 
عن انه يمثل أداة مهمة لرسم السياسة الخارجية للبلد، وفي هذا السياق تظهر أهمية الميزان في اللجوء 

لتكوين التصورات الالزمة عن الوضع المالي للدولة لمساعدتها في التوصل إليه من قبل الجهات الحكومية 
 إلى قرارات بصدد السياسات النقدية والمالية من ناحية، وبصدد مسائل التجارة والمدفوعات من جهة أخرى.

 فائض 2018وفي ضوء ما متوفر من بيانات أولية، أظهرت نتائج ميزان المدفوعات العراقي لعام 
، وقد أسهمت عدة عوامل 4107عام  ( مليون دوالر4710.4بعد ما كان ) مليون دوالر،( 2262.8)بلغ 

  .في تسجيل هذا العجز وكما مبين أدناه
 الحساب الجاري أواًل:

يشتمل الحساب الجاري على كافة المعامالت التي تتضمن قيمًا اقتصادية والتي تمت بين العراق 
قابل، المستلمة دون م أووالعالم الخارجي، كذلك يشمل القيود المعادلة للقيم االقتصادية الجارية المقدمة 

الناتج  يفل تأثيره يؤثر على مستوى الفعاليات االقتصادية الداخلية من خالفضاًل عن ذلك فالحساب 
 المؤشرات الرئيسية في صياغة السياسة االقتصادية وتنفيذها. أحد بوصفهالمحلي اإلجمالي 

 سجل ( قد4108-4102للمدة )إن صافي الحساب الجاري  يالحظ( 21الجدول ) ضمن بيانات
، 2018( مليون دوالر 12126.2) إلى ليصل 2015( مليون دوالر في عام -0601.0)من  اً ارتفاع

فائض الميزان  رتفاعا إلى األساسبالدرجة  2018صافي الحساب الجاري لعام  ارتفاعويعود سبب 
 .التجاري، وفيما يلي توضيح لمكونات الحساب الجاري
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 (41)جدول 
 (5112-5112) لمدةلمكونات ميزان المدفوعات 

 )مليون دوالر(                                                           

        

 .(5112-5112)، التقرير االقتصادي للمدة ، مديرية اإلحصاء واألبحاثبنك المركزي العراقيال المصدر:
 األرقام بين االقواس قيم سالبة.  -      

 
 الميزان التجاري .1

هو محل الحساب و  المدةيتعلق الميزان التجاري بتجارة السلع إي صادرات السلع ووارداتها خالل 
المكون  الميزان التجاري دميزان التجارة المنظورة، ويع إيالفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، 

سواء  تصادلالق الخارجي المركزالرئيسي في ميزان المدفوعات العراقي لما له من أهمية في تقرير 
من خالل تصدير النفط الخام الذي  مستوحاة عجزًا، وجاءت هذه األهمية أمفائضًا  في حالة كان
لعملة الصعبة لتغطية قيم من خالل توفير ا  في تمويل االقتصاد العراقي بارز بدور يسهم

( 27282.4ارتفاعًا واضحًا إذ بلغ )2018 االستيرادات، وقد سجلت نتائج الميزان التجاري لعام 
، ويعود هذا (%61وبمعدل نمو بلغ ) 2017( مليون دوالر لعام 24608.3مليون دوالر مقابل )

النفط  أسعاروارتفاع  باليوم يلرمبـــ /م (2)زيادة كمية النفط الخام المصدر، إذ بلغت  إلىالفائض 
الذي  ، األمردوالر للبرميل الواحد (22.2)سعر برميل النفط  معدل العالمية، إذ بلغ األسواقفي 

قداره م النفط، إذ سجلت الصادرات الكلية ما إيراداتمن  المتأتيةانعكس على ارتفاع قيمة الصادرات 

 الفقرات
FOB 

2115 2016 2017 2118 

 3236115 13954.5 355211 (.1.31.) الحساب الجارياوالً: 

 2128211 24608.3 61.13.. 25.111. الميزان التجاري .1

 8635111 57559.1 .221511 5.31111 الصادرات .أ

 38875.7 32950.8 3211118 2282815 االستيرادات .ب

 (121115.) (10396.4) 151318 (11459.2) صافي الخدمات .2

 (15212.) (1440.7) 21813. (5.615.) الدخل االولي .3

 26818. 1183.3 1005.5 52312 الدخل الثانوي .4

 (518) (0.9) (0.5) (15.) الحساب الرأسماليثانياً: 

 22302.5 5837.8 111511 (636312.) الماليالحساب ثالثاً: 

 (126.11.) (8115.8) 631112 (222818.) صافي السهو والخطأرابعاً: 

 651518 112.11 (.83221) (226511.) الفائض او العجز في الميزان
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 كثرأ( مليون دوالر التي تحققت أغلبها من عوائد تصدير النفط الخام، والتي تشكل 82126.6)
ما  4108في عام وبالمقابل فقد سجلت االستيرادات الكلية ، الصادرات إجمالي( من %66.1من )
 ويعود سبب ارتفاع، 4107( عن عام %08وبمعدل نمو بلغ ) مليون دوالر 38875.7) )قيمته 

إلى عجز الناتج المحلي عن تلبية الطلب المحلي المتنامي والناجم عن  2018 االستيرادات لعام
ضعف الجهاز اإلنتاجي، فضالً عن إعادة أعمار المناطق المحررة وما تتطلبه من تهيئة المستلزمات 

 الالزمة لذلك.
 

 (42)شكل 
 ( 5112-5112لمدة )لتطور الحساب الجاري 
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 صافي الخدمات .5
يسجل فيه جميع المعامالت الخدمية مثل خدمات النقل والتأمين والسياحة والمالحة والخدمات 

ي تشير البيانات الخاصة بحساب الخدمات ف، و ويسمى بميزان التجارة غير المنظورةوغيرها المالية 
بعدما  2018( مليون دوالر لعام -04246.2ميزان المدفوعات العراقي إلى تسجيل عجز بقيمة )

في العجز بزيادة و  2017( مليون دوالر في عام -10396.4كان العجز في صافي الخدمات )
( 18000.3( مليون دوالر، وجاء هذا العجز نتيجة زيادة المدفوعات البالغة )4111.0) مقداره

مليون دوالر اغلبها مدفوعات تتعلق بتكاليف الشحن والتامين على االستيرادات على أساس تحويلها 
الخدمات زيادة عدد المسافرين إلى الخارج للحصول على (، فضاًل عن FOB( إلى )CIFمن )

( مليون دوالر، تمثل 5570.8لهذا الحساب ) المقبوضات، في حين بلغ جانب لسياحيةاو الطبية 
اغلبها اإليرادات المتحققة عن نفقات الوافدين إلى العراق من العرب واألجانب ألغراض السياحة 

 تبات المقدسة. وزيارة الع
 الدخل األولي )حساب الدخل(.3

تم استحداث مصطلح الدخل األولي استنادًا إلى منهجية الطبعة السادسة الخاصة بأرقام ميزان 
إذ وحسب المنهجية المتبعة دوليًا،  4116المدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 

 واألرباح األرباحصل مالي، ويتضمن توزيعات ألمستثمر  يقوم على أساس امتالكالدخل الذي  يشير
 المعاد استثمارها والفائدة ودخل االستثمار.

 بعدما 8201مليون دوالر عام  (-0722.1)بلغ  إذسجل هذا الحساب عجز وبنسق متصاعد 
والناجم عن زيادة صافي تعويضات العاملين إذ  2015( مليون دوالر في عام -0202.2كان )
( مليون دوالر -0787.1( مليون دوالر فيما سجل صافي دخل االستثمار عجزًا بلغ )11.1بلغت )

نتيجة لزيادة المدفوعات والتي تتضمن مدفوعات متعلقة بأرباح الشركات األجنبية العاملة في العراق 
 والمحولة إلى الخارج. 

 بدون مقابل(  الجارية حساب الدخل الثانوي )التحويالت.4
مصطلح مستحدث استناداً إلى منهجية الطبعة السادسة الخاصة بأرقام ميزان المدفوعات  أيضاً هو 

وحسب المنهجية المتبعة دوليًا، ويدرج فيه  4116الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 
تصنيف أكثر تفصيل ألنواع التحويالت الجارية على أساس تكميلي، ويبين حساب الدخل الثانوي 

 عينيًا. وألجارية بين المقيمين وغير المقيمين وقد تتخذ التحويالت شكاًل نقديًا التحويالت ا
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بعد ان سجل  4108  ( مليون دوالر لعام 0128.8وسجلت نتائج هذه التحويالت فائضا مقداره )
( مليون دوالر، وقد تحقق ذلك الفائض نتيجة الرتفاع صافي التحويالت 1183.3) 2017 في عام
فضاًل ، ( مليون دوالر176.5والبالغة )من قبل غير المقيمين إلى ذويهم وألكثر من سنة الخاصة 

المنح المقدمة إلى العراق من المنظمات اإلنسانية عدا الدولية إلى النازحين في المناطق الساخنة  عن
( مليون دوالر، في حين حقق جانب المدفوعات لهذا الحساب مبلغًا قدره 0482.2والبالغة )

           يوضح مكونات الحساب الجاري خالل المدة  (26)والشكل ( مليون دوالر. 162.1)
(4102-4108 .) 

 (49)شكل 
  (5112-5112) لمدةلمكونات الحساب الجاري 
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 ثانيًا: الحساب الرأسمالي
مدينة الأشارت الطبعة السادسة حسب منهجية صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تسجيل القيود 

والدائنة لحيازة األصول غير المنتجة غير المالية والتصرف فيها بصورة منفصلة بداًل من ترصيدها، 
 والتحويالت الرأسمالية بين المقيمين وغير المقيمين.

مليون  (0.9-) مقابل 4108مليون دوالر لعام  (5.8-)أظهرت نتائج هذا الحساب عجزًا بقيمة 
 داخل البلد، إذ يمثل إلى األموالمالئمة البيئة االستثمارية لجذب رؤوس  ، بسبب عدم4107دوالر عام 

ما ، أالعراق من الخارج إلىالجانب الدائن من هذا الحساب المساعدات والتحويالت الرأسمالية المقدمة 
   .(21)وكما موضح في الشكل  ،الخارج إلىيمثل التحويالت الرأسمالية فالجانب المدين من هذا الحساب 

 
 
 (21)شكل 
 (5112-5112) لمدةلتطور الحساب الرأسمالي 
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 الحساب المالي ثالثًا:
يضم هذا الحساب صافي قيمة عمليات اقتناء األصول والخصوم المالية والتصرف فيها، وسجل 

( مليون دوالر 5837.8كان ) ان بعد 4108( مليون دوالر لعام 22302.5هذا الحساب فائضًا بلغ )
، إذ إن فائض الحساب المالي جاء نتيجة فائض في صافي االستثمار المباشر إذ بلغ 7201عام 

تطور  ، ويمكن توضيحالشركات العاملة في مجال النفطستثمارات ا( مليون دوالر بسبب زيادة 5073.5)
 (. 20)هذا الحساب بالشكل 

 
 

 (21)شكل 
 (5112-5112) لمدةلتطور الحساب المالي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017 2018



 

97 

 

 صافي السهو والخطأ رابعًا:
بعد تسجيل قيود الميزان التجاري بطريقة القيد المزدوج ينبغي إن يتساوى إجمالي الجانب المدين 
مع إجمالي الجانب الدائن حكمًا، فإذا لم تتحقق هذه التسوية لسبب ما تضاف فقرة أخيرة على الميزان 

 ، ويشتق صافي السهو والخطأ كقيمة باقية من صافيتسمى فقرة صافي السهو والخطأ لمعادلة الجانبين
 الحساب المالي مطروحًا من الحساب الجاري والحساب الرأسمالي. 

( مليون -04120.4)انخفاضًا بلغ  سجل صافي السهو والخطأفقد  (20)الجدول ومن بيانات  
االنخفاض يعني  سبب هذا إن، 4107( مليون دوالر في عام -8115.8بعدما كان ) 4108دوالر لعام 

إن هناك معامالت تخص االستيرادات  أوإن هناك معامالت مدينة لم تسجل في ميزان المدفوعات، 
القطاع الخاص لم تغطى بالكامل، وربما إن هناك قيود دائنة قدرت أكثر من قيمتها، والشكل  أوالحكومية 

 (.4108 – 4102أدناه يوضح تطور هذه الفقرة خالل المدة )
 
 (25شكل )

 (5112-5112)لمدة لصافي السهو والخطأ   
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 الفصل السادس
 التجارة الخارجية

توازنها، والتي معياراً لتطور البلدان و يا للقدرة اإلنتاجية التنافسية و تعد التجارة الخارجية مؤشراً جوهر 
ولي، أم د من خاللها تطل على العالم الخارجي فيتم التفاعل بين محيطين أو أكثر سواء كان إقليمي

ويرتبط هذا المؤشر باإلمكانات اإلنتاجية المتاحة وقدرة البلد على التصدير واالستيراد وانعكاس ذلك على 
 رصيده من العمالت وما لذلك من اثأر على الميزان التجاري.

ومن ثم فان غالبية البلدان تركز على دراسة تحليل التجارة الخارجية من اجل معرفة مدى مساهمتها 
 النشاط الدولي والوقوف على حجم الثقل الذي تسهم فيه صادراتها ووارداتها مع البلدان األخرى.في 

السيما الدور الذي تضطلع فيه التجارة الخارجية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب عن 
سبب بطريق تصريف فوائض السلع القابلة للتصدير واستيراد مجموعة من السلع لسد حاجة السوق المحلي 

النقص في اإلنتاج أو الن تكلفة إنتاجها عالية. األمر الذي انعكس في حجم وتركيب اتجاهات التجارة 
الماضية وذلك تماشيًا مع تطور الدخل القومي ومتوسط الخارجية والتطورات التي شهدتها خالل سنوات 

 ة.المجاور البلدان دخل الفرد واالنفتاح على 
ين ححدودية التنوع النسبي في نمط إنتاجه من المعروض السلعي في يتميز االقتصاد العراقي بم 
مما استلزم تحليل مكونات التجارة الخارجية ودورها المنشود في استحثاث النمو  بالتنوع،طلبه  يتصف

 -: االتياالقتصادي لتكون القاطرة التي تقود المتغيرات االقتصادية األخرى وذلك من خالل 
 (5112-5112) للمدةإجمالي االستيرادات  أواًل:

 هذا اعتماد مدى تعكسبوصفها  الخارجية التجارة مكونات من األول المكون االستيرادات تعد
إذ من خاللها يمكن  الخارجية التحديات مواجهة على تهقدر  ثم ومن ية،عالمال األسواق على االقتصاد
أو  محليًا، كافية غير بكميات نتجت إما ألنها ،محلياً  المتوفرة رغي اإلنتاجية السلع مختلف على الحصول

 ومن ثم فالحل األفضل يكمن في استيرادها. عالية اقتصادية بتكلفة تنتج
( 28278.4بلغ ) 4102بان إجمالي استيرادات العراق لعام  ( يتضح24فمن خالل الجدول )

وفي عام ، مليار دينار ( 27121.1إلى )ليصل  4102في عام مليار دينار واخذ باالرتفاع المستمر 
ويعزى ذلك إلى اإلجراءات اإلصالحية ( مليار دينار 17120.4) إلىانخفض إجمالي االستيرادات  4107

اءلة فضاُل عن إجراءات البنك المركزي بمس على المنافذ الحدودية،التي قامت بها هيئة الكمارك بالسيطرة 
تم السماح لهم ي ضوؤهاقيام االستيرادية التي يقدمونها والتي على المستوردين ومطالبتهم بصحة صدور اال
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إلى الخارج ومكافحة غسيل األموال ، اما عام بالمشاركة في مزاد العملة من اجل منع تهريب العملة 
 ( مليار دينار.21812.2فقد بلغ اجمالي االستيرادات في العراق ) 4108

 حسب مكوناتها للوقوف على مدى عجز الجهاز اإلنتاجيوبغية تتبع هيكل االستيرادات وتحليلها 
 -إلى: فهي تقسم  ة متطلبات حاجة االقتصاد العراقي،عن تلبي

 االستيرادات السلعية غير النفطية .1
تشمل جميع السلع التي يقوم العراق باستيرادها لسد حاجة السوق المحلي، فمن بيانات الجدول 

 الستيراداتا إجماليبالنسبة األكبر من ( يتضح بان االستيرادات السلعية غير النفطية تساهم 84)

مليار دينار وبنسبة ( 22612) 4102 عامفي  السلعية غير النفطية بلغ إجمالي االستيرادات إذ
مليار  (22110.7) 4102لترتفع في عام ( من إجمالي االستيرادات، %62.2مساهمة بلغت )

إلى عجز الجهاز اإلنتاجي وقصوره في تلبية ويعزى ذلك  ،(%62.6)دينار وبنسبة مساهمة بلغت 
الطلب المحلي المتنامي بشقيه الحكومي والخاص، والناجم عن عدم االستقرار األمني والذي اثر 

نتاجية إلبدرجة كبيرة على الوضع االقتصادي مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن إقامة المشاريع ا
وغياب الدعم الحكومي للمشاريع اإلنتاجية من جهة أخرى. فضاًل عن عدم تفعيل القوانين  من جهة

المتعلقة باالستثمار مما أدى إلى ضعف االستثمار المحلي السيما إن زيادة الطلب المحلي لم يشكل 
ن ثم اجية ثابتة ومالطاقات اإلنت في بقاءحافز للولوج في مثل هذه المجاالت األمر الذي انعكس 

انخفضت  4107إما في عام  االعتماد على السوق الخارجية لتغطية العجز في المعروض السلعي.
( %64.1( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت )12284.2االستيرادات السلعية غير النفطية إلى )

ر النفطية فقد بلغت االستيرادات السلعية غي 4108اما في عام  من إجمالي االستيرادات.
وكما موضح ( من اجمالي االستيرادات. %64.2( مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت )21276.0)

 .(21)في الشكل 
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 (23شكل )
 (5112-5112)االستيرادات السلعية )غير النفطية( للمدة 

 

 
 االستيرادات النفطية .5

( 4271.4( ما قيمته )24يوضحها الجدول )شكلت االستيرادات السلعية من المنتجات النفطية والتي 
موزعة على استيراد  االستيرادات وهي( من إجمالي %2.2وبنسبة إسهام ) 4102مليار دينار عام 
( مليار دينار وبنسبة 0224.6( والبنزين )%1.1( مليار دينار وبنسبة )022.2الغاز السائل )

( مليار دينار 684.1( وزيت الغاز )%1.1( مليار دينار وبنسبة )71.2( والنفط األبيض )1%)
( %2.0)لتساهم بنسبة  ( مليار دينار4120.2إلى ) 4102( ثم انخفضت في عام %4.1وبنسبة )

 النفطية المنتجات ستيراداتفقد ارتفعت ا 4108و 4107 يإما في عام من إجمالي االستيرادات.
( على %7.2و ) (%7.7)مليار دينار وبنسبة مساهمة بلغت ( 1142.1و )( 4878.8إلى )
 .التوالي
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 (24شكل )
 (  5112-5112دات المنتجات النفطية للمدة )استيرا
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 (41جدول )
 (5112-5112لسلعية والمنتجات النفطية للمدة )االستيرادات ا

 .5112لإلحصاء، مديرية إحصاءات التجارة، التقرير السنوي لالستيرادات لسنة الجهاز المركزي  المصدر:
         

 
 

 
 

 اسم السلعة
 

5112 5112 5112 5112 
معدل 
نسبة  مليار دينار مليون دوالر %التغير

نسبة  مليار دينار مليون دوالر مساهمة
نسبة  مليار دينار مليون دوالر مساهمة

نسبة  مليار دينار مليون دوالر مساهمة
 مساهمة

االستيرادات السلعية غير 
 النفطية

16120.2 22612 62.2 22212.2 22110.7 62.6 46017.1 12284.1 64.1 12016.1 21276.0 64.2 07.2 

استيرادات 
المنتجات 
 النفطية

 ــــــــ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.10 2.4 1.1 022.2 020.1 الغاز السائل
 42.1 2.6 4021.7 0806.2 2.2 0717.1 0222.2 4.1 0117.2 0012.4 1.1 0224.6 0422.0 البنزين
النفط 
 األبيض

21.1 71.2 1.4 011.2 044.2 1.4 044.2 022.7 1.2 27.7 76.6 1.4 (22.8) 

 2.2 4.2 0162.2 642.0 4.7 0142.7 828.7 0.2 602.2 772.2 4.1 684.1 824.2 زيت الغاز
مجموع استيرادات 
 المنتجات النفطية

4464.7 4271.4 2.2 0686.2 4120.2 2.0 4212.2 4878.8 7.7 4801.2 1142.1 7.2 02.2 

 12.5 111.1 43214.2 32925.2 111.1 32321.5 31225.9 111.1 22323.3 42294.9 111.1 42222.5 41244.1 االستيرادات إجمالي
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     (22شكل )
 (5112-5112)للمدة  االستيراداتقيمة  إجمالي 

 
 

  5112لعام  األشهراالستيرادات حسب   
أعلى نسبة من إجمالي شكل  4108من عام  حزيرانشهر ( يتضح بان 21بيانات الجدول )من 

( 01200.2( مليون دوالر بما يعادل )8671.2بلغت ) إذ( %42.4) وبنسبة إسهاماالستيرادات 
قيمته  المنتجات النفطية بلغت األول أعلى نسبة من استيراد تشرينشهر  سجل، بينما مليار دينار

، إما بالنسبة للسلع (%02.8وبنسبة )( مليار دينار 227.6مليون دوالر وبما يعادل )( 274.0)
( 8810.6( وبقيمة )%42.8) إذ سجلأعلى نسبة  حزيراناالستيرادية غير النفطية فقد احتل شهر 

 دينار.( مليار 01227.2)وبما يعادل مليون دوالر 
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 (45) جدول
 5112 لعام االشهر حسب االستيرادات اجمالي

 الشهر
 

 السلعية
 النسبية األهمية

 المنتجات النفطية
 األهمية النسبية

 إجمالي االستيرادات
 األهمية النسبية

 دينار مليار مليون دوالر دينار مليار مليون دوالر دينار مليار مليون دوالر

 النصف االول

 األولالربع 
 6.2 2018.8 1274.1 00.7 188.8 146.1 6.4 1706.6 1021.1 كانون الثاني

 6.2 2022.2 1214.2 7.8 428.7 408.6 6.2 1887.7 1481.2 شباط
 2.1 4772.4 4122.1 2.1 072.7 027.8 6.2 4266.2 4062.2 آذار

 52.5 11159.2 9312.2 54.2 255.4 292.2 52.5 11512.1 2253.1 األولمجموع الفصل 

 الربع الثاني
 2.6 4260.2 4061.1 2.2 406.2 082.7 2.6 4174.0 4112.1 نيسان
 2.1 0862.2 0210.2 2.8 447.0 064.4 2.0 0228.2 0216.4 أيار
 42.4 01200.2 8671.2 2.6 021.7 018.2 42.8 01227.2 8810.6 حزيران
 34.4 12192.2 15221.2 12.3 211.4 212.4 32.2 14422.5 15542.4 مجموع الفصل الثاني

 29.2 52152.5 55121.2 43.1 1435.2 1515.1 21.1 54292.4 51222.2 األولالنصف 

 النصف الثاني

 الربع الثالث
 00.2 2672.2 2412.2 01.4 116.7 487.2 00.2 2212.8 1607.1 تموز
 2.4 4717.6 4422.1 7.4 421.8 411.8 2.4 4267.0 4124.4 أب
 2.6 4226.4 4070.7 00.8 164.1 114.1 2.2 4072.6 0816.7 أيلول

 53.2 11523.2 2255.5 59.5 925.9 253.3 53.1 9311.2 2292.9 لفصل الثالثمجموع ا

 الربع الرابع
 8.7 1801.7 1441.2 02.8 227.6 274.0 8.1 1424.8 4728.1 أولتشرين 

 2.2 0622.6 0222.2 8.6 462.1 421.7 2.0 0226.2 0211.7 تشرين ثاني
 1.7 0242.2 0172.0 4.1 22.4 22.4 1.8 0221.1 0106.6 أولكانون 
 12.9 2395.4 2549.9 52.2 919.2 222.1 12.9 2425.2 2421.9 مجموع الفصل الرابع

 41.4 12222.5 14225.1 22.9 1295.2 13112.3 39.1 12223.2 13521.2 النصف الثاني
 111.1 43214.2 32925.2 111.1 3352.3 5213.4 111.1 41429.1 34139.3 المجموع العام

 .5112التجارة، التقرير السنوي لالستيرادات لسنة المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات 
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  5112و 5112م الشركاء التجاريين للعراق في عامي أله (غير النفطيةالسلعية )االستيرادات 
بادل من خالل توسيع أفاق الت يز عالقاته مع جميع بلدان العالم،يضطلع العراق إلى تطوير وتعز  

 إذ إن هناك مجموعة من الشركاء التجاريين يا النسبية التي تمتلكها البلدان،التجاري وحسب المزا
بشكل  يتجلى يرتبطون بعالقات تجارية واسعة مع العراق ويحظون باألولوية في التعامل وهو ما

لتشكل قيمة ما  4108المرتبة األولى عام  الصين( إذ تبوئت 22واضح من خالل بيانات الجدول )
( %42.4مليار دينار وبنسبة ) (01262.0( مليون دوالر بما يعادل )8622.4تم استيراده منها )

وبنسبة إسهام بلغت  4107عام  الثالثةمن إجمالي االستيرادات السلعية بعد إن كانت تحتل المرتبة 
( 2402.1مليون دوالر أي ما يعادل )( 2122.6مة )بالمرتبة الثانية و بقي ايران( تلتها 00.0%)

النفطية بعد إن ( من إجمالي االستيرادات السلعية غير %00.6مليار دينار لتشكل نسبة إسهام )
 ، ومن ثم تلتها الواليات المتحدة االمريكية 4107( وذلك في عام %11.0سجلت نسبة إسهام )

بة الثالثة إلى المرت تقدمت( %2.2بنسبة إسهام )و  4107عام  السادسةفبعد إن كانت في المرتبة 
( %6.8( مليار دينار وبنسبة )1622.2( مليون دوالر أي ما يعادل )1124.2لتسجل ما قيمه )

من إجمالي االستيرادات السلعية )غير النفطية( وهكذا بالنسبة الى بقية البلدان وكما موضح  في 
  .( 22( والشكل )22الجدول )
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 (43) جدول
 5112 و 5112 عامي في للعراق التجاريين الشركاء الهم النفطية( )غير السلعية االستيرادات

 .5112المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات التجارة، التقرير السنوي لالستيرادات لسنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البلد

5112 5112 
األهمية  قيمة االستيرادات

 النسبية
% 

 البلد
 األهمية النسبية قيمة االستيرادات

 مليار دينار مليون دوالر مليار دينار مليون دوالر %

 52.5 11294.1 2922.5 الصين 31.1 11322.4 2222.2 إيران
 11.9 4512.3 4122.9 إيران 11.4 3951.2 3315.2 إيطاليا
 9.2 3922.2 3345.2 امريكا 11.1 3212.2 3552.2 الصين

 2.2 5235.1 5554.1 كوريا الجنوبية 9.2 3312.9 5292.2 كوريا الجنوبية
 2.4 5212.5 5513.1 روسيا  2.2 1942.2 1242.4 تركيا
 2.2 5319.2 1929.5 البرازيل 2.2 1212.9 1443.4 امريكا

 2.2 5545.1 1292.4 تركيا 4.4 1211.5 1522.9 االتحاد األوربي
 4.1 1251.3 1315.1 االمارات   5.2 292.5 222.1 الهند

 3.2 1212.1 1521.2 االتحاد األوربي 5.1 252.2 212.9 البرازيل

 5.5 912.4 222.2 الهند 5.1 293.2 222.3 االمارات 
 12.1 2522.9 2132.2 دول اخرى 12.1 2291.2 425.1 دول اخرى

 111.1 41429.1 34139.3 العام المجموع 111.1 34425.3 59132.3 المجموع العام
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 (22) شكل
 )%( 5112 لعام للعراق تجاريينال شركاءال الهم النفطية( )غير السلعية االستيرادات نسبة
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 (5112-5112للمدة )إجمالي الصادرات  ثانيًا:
الحصول  مصادر أهم ومن االقتصادية، السياسة لرسم األساسي المحور المنظورة تار دالصا تعد
 تطوير تيجيةاسترا تهدفإذ  ،المدفوعات زانمي على الضغطمن قيود  تخفف التي األجنبي على النقد

 والخدمات السلع إنتاج زيادة إمكانية إلى المرسومة االقتصادية السياسة خالل منو  بلد ألي تراالصاد
 أهمية له الوطنيةالصادرات  تطور دراسة نفاومن ثم  .العالمية سوقاال في المنافسة على القدرة لها التي

 خاللها منن يمكالخاصة بها  بياناتال تحليل السيما إن الخارجية التجارة قطاع وتقييم متابعة في خاصة
درات وتوظيف الصا تشجيع على األمر الذي حدا بالعديد من البلدان االقتصادي، النمو درجةالوقوف على 

 سرأ تكوين معدل زيادة طريق عن االقتصاد تحفيز في ستسهمكونها سياسات النمو المقاد بالصادرات 
( يتضح بان السمة الغالبة لطبيعة الصادرات 22فمن خالل بيانات الجدول ) .اإلنتاجيةوتعزيز قدراته  المال

والجزء  إجمالي الصادرات ( من%66العراقية هي صادرات من منتجات النفط خام إذ تشكل ما نسبته )
( هي صادرات سلعية غير نفطية، إذ بلغ إجمالي الصادرات بشقيها النفطية %0المتبقي ال يتعدى )

( مليار دينار 20724.2إلى ) 4102( مليار دينار، لتنخفض في عام 27242.6) 4102والسلعية لعام 
ول الشمالية ي الحقنتيجة سيطرة الجماعات اإلرهابية )داعش( على ثالث محافظات وتوقف تصدير النفط ف

قيمة إجمالي  ارتفعت 4107إما في عام ار النفط الخام في السوق الدولية ، فضال عن انخفاض أسع
( مليار دينار 71621.0الصادرات من النفط الخام والمنتجات النفطية والمواد السلعية األخرى إلى )

نتيجة تحسن أسعار النفط  4108( مليار دينار في عام 011282.2واستمر هذا االرتفاع ليصل الى )
(، السيما إن هيكل الصادرات 27والشكل ) (22الخام في السوق الدولية وكما موضح في الجدول )

 -من: العراقية يتكون 
 النفط الخام. .1
 .المنتجات النفطية .5
 . سلعيةال .3

 -االتي: والتي يمكن توضيحها من خالل 
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  (44) جدول
 (5112-5112) للمدة الصادرات قيمة إجمالي

 .5112لسنة  للصادراتالمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصاءات التجارة، التقرير السنوي 
 
 
 

 

 اسم السلعة

 

2115 2116 2117 2118 
نسبة 

التغيير 

السنوي 

% 
 مليار دينار مليون دوالر

نسبة 

 المساهمة
 مليار دينار مليون دوالر

نسبة 

 المساهمة
 مليار دينار مليون دوالر

نسبة 

 المساهمة
 مليار دينار مليون دوالر

نسبة 

 المساهمة

 2211 1812 1126811 838.211 1111 1222213 5156213 1111 5.56113 2361111 1112 5112.18 2125811 النفط الخام

              المنتجات النفطية

 1811 212 31815 .3311 213 .12.1 1211. .21 1.11 6218 211 1216 .8.1 نفثا

 ـــ 212 511 212 212 2 2 212 2 2 2 2 2 اسفلت

مجموع المنتجات 

 النفطية
8.1. 1216 211 6218 1.11 21. .1211 12.1. 213 32.15 22311 212 .2211 

 12116 11. 1.1. 21512. 215 32811 11.11 211 2813. 1213 212 13215 1.11. صادرات سلعية

 41.9 111.1 111684.6 85181.8 111.1 71951.1 61122.4 111.1 51742.5 43774 111.1 57526.9 49331.5 المجموع
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 (22) شكل
 (5112-5112) للمدة الصادرات قيمة إجمالي

 
 

 صادرات النفط الخام  .1
 (%66.2وبنسبة إسهام ) دينار مليار( 27410.8) 4102لعام  بلغت قيمة صادرات النفط الخام

وهذا ناجم  4102( عام %66.7( مليار دينار وبنسبة إسهام )20224.1إلى ) انخفضت لتصلثم 
عن توقف تصدير النفط في المحافظات الشمالية وانخفاض أسعاره في السوق الدولية. ثم اخذ 

مليار ( 66128.6و )( 71211.1إلى ) لتصل 4108و 4107 يباالرتفاع التدريجي خالل عام
نتيجة تحسن أسعار النفط الخام في ( على التوالي، %68.2و )( %66.4دينار وبنسبة إسهام )

مقارنة بالعام ( %21.7السوق الدولية. لتسجل الصادرات من النفط الخام معدل نمو سنوي بلغ )
 - االتي:في الشكل  وضحوكما م 4107
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 (22) شكل
 (5112-5112) للمدة الخام النفط صادرات قيمة إجمالي

 
 

  5112إجمالي قيمة صادرات النفط الخام وحسب األشهر لعام  
من بيانات يتضح  4108صادرات من النفط الخام وحسب األشهر لعام الوعند تتبع إجمالي قيمة 

 .مليون دوالر( 81802.6وبما يعادل ) ( مليار دينار66126400.8)قد بلغت ( 22الجدول )
 بلغت إذ 4108( لعام %6.2نسبة صادرات للنفط الخام مقدارها ) أعلى ايلولاحتل شهر  .أ

( 2801.6بلغت قيمته ) إذ( %2.6اقل نسبة ) شباطشهر  سجل، بينما ( مليار دينار6122.7)
 دوالر.( مليون 2724.4مليار دينار بما يعادل )

 إذ( %20.6نسبة صادرات للنفط الخام مقدارها ) أعلى 4108احتل النصف الثاني من عام  .ب
وكما هو موضح في  ،( مليون دوالر21246.4( مليار دينار وبما يعادل )20220.2بلغت )

 .(22الجدول )
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 (42) جدول
  5112 لعام األشهر حسب الخام النفط صادرات قيمة

  

 الشهر
5112 

 األهمية النسبية
 مليون دينار مليون دوالر

 2.1 2114241.4 6772.2 كانون الثاني
 2.9 2211951.4 5762.2 شباط
 2.2 2212412.4 6435.2 آذار

 55.2 55455122.5 18969.6 األولمجموع الربع 
 2.2 2222119.4 6501.7 نيسان
 9.1 2952142.2 7550.8 أيار

 2.2 2222222.5 7263.6 حزيران
 52.4 52192231.5 21316.1 مجموع الربع الثاني

 42.1 42212292.4 40285.7 األولمجموع النصف 
 9.1 2913412.1 7532.5 تموز
 9.5 9144243.1 7736.5 أب

 9.2 9324249.2 7922.8 أيلول
 52.2 52415212.2 23191.8 مجموع الربع الثالث

 9.4 9342242.1 7908.5 أولتشرين 
 2.4 2355244.2 6195.3 تشرين ثاني

 2.4 2322112.5 6233.6 أولكانون 
 54.3 54132212.2 20337.4 مجموع الربع الرابع

 21.9 21421214.4 43529.2 مجموع النصف الثاني
 111.1 99129511.2 83814.9 المجموع

 
 .5112لسنة  للصادراتالتقرير السنوي  ،التجارة إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر
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 صادرات المنتجات النفطية . 5
إذ  ،4102( مليار دينار عام 62.2) إذ بلغت قيمتها اسلفت(، )نفثًا، فطية منالنتتكون المنتجات 

( مليار 70.6) إلى 4102في عام لتنخفض نفطية أعلى قيمة من مجموع المنتجات النفثا  سجل
ارتفعت قيمة المنتجات النفطية إلى  4107. إما في عام فقط النفثاوالتي تعود إلى منتجات  دينار

( مليار 211.7فقد ارتفعت قيمة المنتجات النفطية ) 4108، اما في عام ( مليار دينار410.0)
( مليار 2.4( مليار دينار، فيما سجل االسفلت )168.2دينار، إذ سجل النفثا اعلى قيمة بلغ )

 (.27وكما موضح في جدول )دينار. 
 

 5112لنفطية حسب األشهر لعام قيمة صادرات المنتجات ا  
( مليار دينار وبما يعادل 211.7ما قيمته ) 4108سجلت صادرات المنتجات النفطية في عام 

  -( مليون دوالر، إذ: 102.2)
إذ ، 4108( لعام %02.7على أعلى نسبة صادرات للمنتجات النفطية مقدارها ) ايلولاحتل شهر  .أ

اقل نسبة  شباط( مليون دوالر. بينما سجل شهر 21.0يعادل ) دينار وبما( مليار 26.0بلغت )
 ( مليون دوالر. 7.2( مليار دينار وبما يعادل )8.6( إذ بلغت قيمته )4.4%)

على أعلى نسبة صادرات للمنتجات النفطية مقدراها  4108احتل النصف الثاني من عام  .ب
مليون دوالر وكما موضح في ( 412.2( مليار دينار وبما يعادل )420.7( إذ بلغت )26.6%)

 (.27جدول )
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 (42) جدول
 5112 لعام األشهر حسب النفطية المنتجات صادرات قيمة

 

 الشهر
5112 

 األهمية النسبية
 مليون دينار مليون دوالر

 2.1 51515.5 12.1 كانون الثاني
 5.5 2923.5 2.2 شباط
 2.4 51222.1 12.2 آذار

 15.2 21125.4 43.5 األولمجموع الربع 
 2.2 34221.2 59.4 نيسان
 11.1 41292.5 34.2 أيار

 2.2 23553.2 59.2 حزيران
 52.2 111221.2 93.2 مجموع الربع الثاني

 41.1 121934.1 132.1 األولمجموع النصف 
 2.2 53122.5 19.2 تموز
 2.2 31311.9 52.2 أب

 14.2 29122.3 21.1 أيلول
 52.5 113222.4 92.5 الثالث مجموع الربع
 11.4 45131.2 32.2 األولتشرين 

 15.1 42253.5 41.1 تشرين الثاني
 9.3 32441.2 31.2 األولكانون 

 31.2 152194.2 112.4 مجموع الربع الرابع
 29.9 541221.5 514.2 مجموع النصف الثاني

 111.1 413224.5 314.2 المجموع
 

 .5112لسنة  للصادراتالسنوي  يرالتقر  ،التجارة إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر
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 الصادرات السلعية األخرى . 3
( 060.4وبما يعادل ) 4102 لعام( مليار دينار 411.2بلغت قيمة الصادرات السلعية األخرى )

( 61.1وبما يعادل )مليار دينار ( 018.1لتصل إلى ) 4102 ثم انخفضت في عاممليون دوالر، 
إلى لتصل ارتفعت قيمة الصادرات السلعية  فقد 4108و 4107 يإما في عاممليون دوالر. 

على  مليون دوالر( 0142.2و )( 460.6مليار دينار وبما يعادل )( 0404.1و )( 128.7)
 (.28جدول ) وكما موضح في التوالي.

 أهم البضائع للصادرات السلعية األخرى  .أ
بلغت  ذإأعلى نسبة  أرواح النفط )بنزين( للمحركات )عدا محركات الطائرة( –قود و شكلت صادرات 

مخاليط قارية أساسها االسفلت أو ، تليها 4108 لعام( من إجمالي الصادرات السلعية 14.7%)
أو القار النفطي أو القطران )"مثل المعاجين القارية" كت باك( المعدني أو زفت القار الطبيعيان 
( وكما في الجدول %2.8بنسبة )زيوت محضرات التشحيم ( تليها %2.0بنسبة )القطران المعدني 

 - :اآلتي
 (42) جدول

 5112 لعام األخرى السلعية للصادرات البضائع أهم
 

 القيمة وصف السلعة
 دوالرمليون 

القيمة 
  النسبية األهمية مليار دينار

 14.7 162.1 112.1 أرواح النفط )بنزين( للمحركات )عدا محركات الطائرة( –وقود 
مخاليط قارية أساسها االسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطي أو 
القطران )"مثل المعاجين القارية" كت باك( المعدني أو زفت القطران 

 المعدني
24.6 24.2 2.0 

 2.8 28.1 26.0 زيوت محضرات التشحيم 
 4.1 42.2 41.8 زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 

 0.2 02.2 02.1 بقايا اخرى من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية 
 0.4 02.7 04.2 زيوت ومحضرات كاملة نافثا من زيوت نفط او المواد المعدنية القارية 

 1.2 2.4 2.1 ومخارط وملولباتمثاقب 
 24.4 211.1 212.2 أخرىسلع 

 011.1 0404 0142.2 المجموع
 .5112لسنة  للصادراتير السنوي التقر  ،التجارة إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر
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  5112قيمة الصادرات السلعية األخرى ألهم الشركاء التجاريين للعراق لعام  .ب
( من إجمالي قيمة الصادرات %66.10المرتبة األولى وبنسبة ) اإلمارات العربية المتحدةاحتلت 

المملكة األردنية ( مليار دينار عراقي ـ تلتها 1200) بما يعادل( مليون دوالر 1015.4بلغت ) فقد
وبما  ( مليون دوالر1.1)من إجمالي قيمة الصادرات وبقيمة ( %1.11وبنسبة تصدير ) الهاشمية
بنسبة  واالرجنتين( %1.00ثم تلتها ايطاليا بنسبة مساهمة )، ( مليار دينار عراقي1.6) يعادل

 -: االتيهو موضح في الجدول  وكما(. %1.10مساهمة )
 (42) جدول

 5112 لعام للعراق التجاريين الشركاء ألهم األخرى السلعية الصادرات قيمة
 

 البلد
5112 

 النسبية األهمية
 دينار مليار دوالرمليون 

 66.10 0411 0102.2 العربية المتحدة اإلمارات
 1.1 1.6 1.1 الهاشمية األردنيةالمملكة 

 1.0 0.1 0.0 ايطاليا
 1.1 1.0 1.0 االرجنتين
 1.1 1.2 1.2 المانيا

 1.2 2.4 2.4 دول أخرى
 011.11 1515 1152.4 المجموع العام

  .5112ير السنوي للصادرات لسنة التقر  ،التجارة إحصاءات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر     
 

 (29) شكل
 5112 لعام للعراق التجاريين الشركاء ألهم األخرى السلعية لصادراتا قيمة

 

1200

3.9 1.3 0.1 0.5 6.20

200

400

600

800

1000

1200

1400

اإلمارات العربية 
المتحدة

المملكة األردنية 
الهاشمية

ايطاليا االرجنتين المانيا دول أخرى



 

117 

 

 5119الثاني لعام االول مؤشرات القطاع الخارجي للربعين  ثالثًا:
( مؤشرات الصادرات والواردات السلعية وصافي الميزان التجاري وصافي 21يبين الجدول )

  يلي:وكما  4106الثاني لعام األول و والربعين  4108لعام  الثانياالستثمار األجنبي المباشر للربع 
 ( مليون دوالر لل06282بلغت قيمة الصادرات السلعية ) انخفضت، إذ 4106لعام  الثانيربع 

( عن الربع %1.70بنسبة )وارتفعت ، 4108لعام  الثاني( مقارنة مع الربع %-01.12بنسبة )
  .4106لعام  االول

  إذ ارتفعت بنسبة 4106لعام  الثانيربع ( مليون دوالر لل04086السلعية ) الوارداتبلغت قيمة ،
لعام  االول( عن الربع %02.84، وبنسبة )4108لعام  الثاني( مقارنة مع الربع 18.14%)

ويعزى ذلك إلى ضعف مرونة الجهاز اإلنتاجي المحلي وهذا مؤشر على زيادة االنكشاف  ،4106
 االقتصادي للعراق اتجاه العالم الخارجي. 

 انخفض، إذ 4106لعام  الثانيربع ( مليون دوالر لل224) صافي االستثمار األجنبي المباشر بلغ 
( %-21.87بنسبة ) انخفضفيما ، 4108لعام  الثاني( مقارنة مع الربع %-41.10بنسبة )

وجاء هذا االنخفاض نتيجة انخفاض صافي استثمارات غير  .4106لعام  االولعن الربع 
المقيمين في حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها، فضاًل عن االلتزامات األخرى على 

 المؤسسات المقيمة في العراق.  
 إذ ، 4106لعام  الثانيربع ( مليون دوالر لل7262) حقق صافي الميزان التجاري فائضًا بلغ

بنسبة     بينما انخفض، 4108لعام  الثاني( مقارنة مع الربع %-42.66) بنسبةانخفض 
السلعية وزيادة ويعود ذلك إلى انخفاض الصادرات  .4106لعام  االول( عن الربع %-02.17)

الواردات السلعية، إذ ان صافي الميزان التجاري يساوي الصادرات السلعية مصروح منها الواردات 
 السلعية. 

من خالل مؤشرات القطاع الخارجي التي تخص الصادرات والواردات يتضح انخفاض 
تجاري ن الالصادرات في حين هناك زيادة في الواردات السلعية أدت إلى انخفاض صافي الميزا

والذي من شانه أدى إلى انخفاض صافي االستثمار األجنبي المباشر مقارنة مع الربع األول من 
    . 4108والربع الثاني من عام  4106عام 
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 (49) جدول
    لعام الثاني الربع المباشر األجنبي االستثمار وصافي التجاري الميزان وصافي السلعية والواردات الصادرات مؤشرات

  5119 لعام والثاني األول  ينلربعول 5112

وحدة  الدورية المؤشرات
 القياس

 الثانيالربع 
 5112لعام 

 االولالربع 
 5119لعام 

 الثانيالربع 
 5119لعام 

 
نسبة 
 التغير
% 
 

 
 نسبة
 التغير
% 
 

(1) (5) (3) 1/3=4 5/3=2 
 1.70 (01.12) 06282 06227 40621 مليون دوالر ربعي الصادرات السلعية
 02.84 18.14 04086 01202 8804 مليون دوالر ربعي الواردات السلعية

صافي االستثمار 
 األجنبي المباشر

 (21.87) (41.10) 224 0072 712 مليون دوالر ربعي

صافي الميزان 
 التجاري

 (02.17) (42.66) 7262 8610 01028 مليون دوالر ربعي

 .القومية الحسابات مديرية لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر
 

 (21) شكل
  5112 لعام الثاني للربع التجاري الميزان وصافي السلعية والواردات الصادرات مؤشرات

  5119 لعام والثاني األول ينلربعول
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 الفصل السابع 
 تنمية البنى التحتية

فاءة تعكس تلك الك إذ مجتمع إياألدلة المهمة على مستوى تقدم  أحدتعد كفاءة البنى التحتية 
 عن االتجاهات فضال المتاحة للتمويل والتجديد، اإلمكاناتجانب  إلىالمواصفات الفنية والهندسية المتطورة 

االجتماعية والممارسات السلوكية ذات الصلة بوظائف تلك البنى، والممارسات التي تشكل ضغطًا على 
 كفاءة الخدمة من حيث االستمرار والوفرة.

درة جانب انحسار شديد في الق إلىدمار هائل،  إلىقد تعرضت اغلب البنى التحتية في العراق و 
وهكذا تواصل الخلل والدمار على نحو تراكمي يدفع المواطن العراقي ثمنه اليوم معاناة  ،للحكومةالتمويلية 
 وحرمانًا.

عادة، وقد رافق هذا التراجع في كفاءة البنى التحتية زيادة في حجم السكان موغرافي توزيع دي وا 
القتصادية الوظائف ا أداءسلباً على  أثرهالهجرة والنزوح، مما انعكس  إلى أدتالتي  األمنيةبسبب الظروف 
ا سيتناول هذا لهذياه وانحسار فاعلية قطاع النقل و االنقطاع التام للطاقة الكهربائية والم أوبسبب الشحة 
تمثلة بنشاط الكهرباء ونشاط الماء والصرف الصحي ونشاط قطاع البنى التحتية والم أنشطةالفصل أهم 

 .     النقل
 نشاط الكهرباء أوال:

يرتبط االقتصاد العراقي ارتباطا وثيقا بأداء قطاع الطاقة، وقد أدت الحروب المستمرة والعقوبات 
تلك تدهور كل منها بصورة بالغة، السيما وان العراق يم إلىاالقتصادية التي شهدها العراق منذ التسعينات 
ني من تدهور انه يعا إال، مرموقة يةبلوغ مراكز تنافس إلىاليوم احتياطات كبيرة من النفط  والغاز تؤهله 

الصناعات القائمة على تلك المصادر تكاد تكون  إنالبنية التحتية الالزمة لالستفادة من مصادره، كما 
ون الطاقة وبحكم ك م العجز المزمن في نظم القوى الكهربائية المحلية لتلبية الطلب الكلي،معدومة ومن ث

 ولتأهي المحرك األساسي لالقتصاد وألنشطته المختلفة ومؤشرًا من مؤشرات الرفاه االجتماعي فقد 
 ، لالزمة لهية االحكومة اهتماما بتأهيل هذه البنية االرتكازية األساسية من خالل رصد المبالغ االستثمار 

ستثمارية في التخصيصات اال إجماليبلغت نسبة التخصيصات االستثمارية الفعلية لنشاط الكهرباء من  إذ
فقد بلغت  4107في عام  إما (%2.8) لتصل إلى 4102(، وانخفضت في عام %8.62) 4102عام 

 .(%15بلغت ) 4108، وفي عام التخصيصات االستثمارية إجماليمن ( 11%)



 

121 

 

والطاقة الكهربائية بأنشطتها الثالثة )اإلنتاج، النقل، التوزيع( تعد من العوامل المساعدة لمعظم 
 -وكاالتي:  بينهااألنشطة والفعاليات االقتصادية وتعكس مدى التشابك فيما 

 نشاط اإلنتاج  .1
 الحلقات المهمة في منظومة الطاقة الكهربائية فهو يمثل المرحلة منيعد نشاط انتاج الطاقة الكهربائية 

( 21بيانات الجدول ) خالل األولى من مراحل المنظومة، وللوقوف على مراحل تطور اإلنتاج فمن
قد  4102عام في  معدل اإلنتاجأن يتضح  حسب نوع المحطات الفعلي اإلنتاج معدلالذي يوضح 
الطاقة  إنتاج( 0262المحطات و) إنتاج( 7820واط منها )( ميكا 6112حوالي ) وصل الى

 ذإالطاقة الكهربائية تحسنا ملحوظا  إنتاجشهدت معدالت  4102وفي عام  .المستوردة مع البارجات
 إنتاجميكا واط ( 6010منها )( ميكا واط 01267حوالي ) إلىالطاقة الكهربائية  إنتاجوصل 

معدل بلغ  4107في عام  إما .قة المستوردة مع البارجاتالطا إنتاج ميكا واط (0122المحطات و)
بخارية المحطات منتج في الميكا واط  (1208منها )ميكا واط ( 01811الطاقة الكهربائية ) إنتاج
في حين  ،ديزلمحطات ال( ميكا واط انتاج 082و) غازية،المحطات انتاج ال( ميكا واط 2801و)

الطاقة المستوردة مع البارجات فقد بلغت  إما، ميكا واط (428حطات الكهرومائية )الم إنتاجبلغ 
 اغلب المحطات إنكون  إلى( ميكا واط، ويعزى سبب زيادة الطاقة المستوردة مع البارجات 0126)

التي تعمل بالطاقة الحرارية والمائية والغازية تقع ضمن المحافظات الساخنة مثل صالح الدين ونينوى 
 .واالنبار

 (50) جدول 
 (واط )ميكا (5112-5112) للمدة المحطات نوع حسب الكهربائية الطاقة إنتاج كمية

 .ربائيةالكه والطاقة الصناعة قطاعو  الهواء ملوثات البيئية، اإلحصاءات تقرير اإلحصاء، قسم ،الكهرباء وزارة  : المصدر
 

 

 5112 5112 5112 5112 اإلنتاجمحطات 
 1471 1208 1447 1114 محطات بخارية
 2240 2801 2461 1680 محطات غازية
 172 082 442 227 محطات ديزل

 418 428 182 460 محطات كهرومائية
 1247 0126 0122 0262 البارجاتالطاقة المستوردة + 
 13115 11231 11492 9332 اإلجمالي
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 (21) شكل
 (5112-5112) للمدة الكهربائية لطاقةا إنتاج كمية اجمالي

 
بلغ معدل انتاج  4108وفي عام التي مرت بها بسبب الظروف  لإلغالقوكركوك وقد اضطرت 

الطاقة الكهربائية الى زيادة الطاقة انتاج ميكا واط وتعزى الزيادة في معدالت  (01114الطاقة )
 انخفاض معدالت أثرالمستوردة فضال عن المحطات االستثمارية التي دخلت الى الخدمة على 

 في المحطات الكهربائية العاملة. اإلنتاج 
كومة الح أعطتهالذي  واألولويةالطاقة الكهربائية لم يتناسب مع الدعم  إنتاجتطور  إنوالمالحظ 

االعتماد تحسن بل يالحظ التذبذب و  إيالطاقة  إنتاجلم تؤشر كميات  إذوبرامجها االستثمارية السنوية 
فنية  سبابألعلى الطاقة المستوردة بسبب عدم تنفيذ عقود التجهيز والتلكؤ في تنفيذ معظم المشاريع 

 إمداداتقصور  فيالذي انعكس  األمرالمحطات الكهربائية تقادم معظم تعاقدية، فضال عن  أو
لتي يمكن  لكل من هذه القطاعات الكثيفة االقتصادية وا ألنشطةدامة الطاقة الكهربائية لواست

لتطوير العديد من الصناعات الثانوية وشركات الخدمات المرتبطة  أساساتشكل  إناالستخدام للطاقة 
طنية قوة اقتصادية و  إلىبها، فهي توفر حلقة وصل حيوية في تحويل مصادر الطاقة في العراق 

م احتياجاته بدال من االستيراد لتلبية معظضخم ومربح للعراق وتلبي جميع  إنتاجتصبح مصدر 
 الطلب المحلي.
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  -النقل: نشاط  .5
ا من الطاقة من محطات التوليد وتحويلهحيث تستلم  يمثل المرحلة الثانية من مراحل المنظومة الكهربائية

( وخطوط الضغط العالي والفائق لتحويلها 014K.V)و ( 211K.Vخالل محطات التحويل ذات الجهد )
( وتجهيزها الى مديريات توزيع الكهرباء من خالل خطوط نقل الطاقة، اذ 00K.Vو)  (11K.V)الى 

(. ولتتبع 014K.V( واألخرى ذات جهد)211K.Vيوجد نوعان من هذه الخطوط احداهما ذات جهد )
الخطوط  إعداد( الذي يوضح 24من خالل بيانات الجدول )فشبكات نقل الطاقة الكهربائية  تطورات تشكيل

 الطاقة.لنقل 
            خط وبطول (21)( 211K.Vبلغت اعداد خطوط نقل الطاقة وبجهد ) 4102انه في عام  الحظي
( كم. وفي عام 01087( خط وبطول)220( بلغت)014K.Vكم، وفي محطات ذات الجهد ) (2622)

 (247( خط وبطول )71)( 211K.Vفقد بلغت اعداد خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد ) 4102
كم. اما في عام  (41188خط وبطول) (641( فقد بلغت)014K.Vفي محطات ذات الجهد ) اما كم،

 (2212( خط وبطول )211K.V( )20فقد بلغت اعداد خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد )4107
فقد  4108 ( كم. وفي عام00884( خط وبطول)262( بلغت)014K.Vكم وفي محطات ذات الجهد )

(كم وفي 2112( خط وبطول )211K.V( )22بلغت اعداد خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد )
خطوط  أطوال إعدادانخفاض  ( كم00227( خط وبطول)242( بلغت)014K.Vمحطات ذات الجهد )

( 20ك.ف( قد بلغ عددها حوالي ) 211فالمحطات ذات الجهد ) 4107نقل الطاقة الكهربائية في عام 
( والطول 262ك.ف( فقد بلغ العدد حوالي ) 014( كم والمحطات ذات الجهد )2212والطول حوالي )

بائية ة الكهر اقعدد محطات التحويل العاملة في شبكات النقل للط إلىبالنسبة  إما ،( كم00884حوالي )
( الذي يوضح عدد محطات التحويل العاملة في شبكات نقل الطاقة 24الجدول ) فمن خالل بيانات

( 08ك.ف( ) 211ذات الجهد )ـالمحطات بلغ عدد  قد 4102و 4102 ييتضح بانه في عام الكهربائية.
( محطة 08فقد بلغت ) 4107على التوالي. اما في عام  M.V.A(16250)تصميمية سعة بمحطة و 
. اما  M.V.A(06211( محطة وبسعة )06فقد بلغت ) 4108 عام وفي M.V.A(07211وبسعة )

( محطة 402)بحدود  4102في عام  بلغتفقد ( 014K.Vمحطات ذات الجهد )بالنسبة الى 
 4107وفي عام  M.V.A(11122( محطة وبسعة )402)4102، وفي عام  M.V.A(14716وبسعة)

( محطة وبسعة 417فقد بلغت ) 4108، وفي عام  M.V.A( 14707( محطة وبسعة )412فقد بلغت )
(12168.2 )M.V.A 
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 (21) دولج
  (5112-5112) للمدة الكهربائية الطاقة نقل خطوط وأطوال إعداد

 السنة
 ك.ف 135الجهد / ك.ف 411الجهد /

 الطول )كم( العدد الطول )كم( العدد
5112 23 4942 421 13122 
5112 21 2521 953 53122 
5112 21 2212 492 11225 
5112 22 4312 452 11222 

 .الــسنــوي اإلحصائي التقــرير ،اإلحصاء قسم ،المعلوماتية مركز الكهرباء، وزارة : الــمصــدر                    
 

 (25) شكل
  (5112-5112) للمدة الكهربائية الطاقة نقل خطوط وأطوال إعداد
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 (25) جدول
  (5112-5112) للمدة الكهربائية للطاقة النقل شبكات في العاملة التحويل محطات عدد

 السنة 
 ك.ف 135 ك.ف 411

 ة السعة التصميمي العدد التصميمية السعة العدد
5112 08 02421 402 14716 
5112 08 02421 402 11122 
5112 08 07211 412 14707 
5112 06 06211 417 12168.2 

 .السنوي اإلحصائي التقرير ،اإلحصاء قسم ،المعلوماتية مركز الكهرباء، وزارة : المصدر
 

 (23) شكل
 (5112-5112) للمدة الكهربائية للطاقة النقل شبكات في العاملة التحويل محطاتل التصميمية السعة
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  -التوزيع: نشاط  .3
( 11K.Vتقوم الشركات المختصة باستالم الطاقة الكهربائية المجهزة من محطات التحويل على الجهدين )

( وتوزيعها على عموم المستخدمين للطاقة الكهربائية من خالل شبكات التوزيع )الهوائية 00K.Vو)
 لكهرباء،االتشيكل ضمن نشاط واالرضية( المنتشرة في كافة انحاء العراق. وللوقوف على تطورات هذا 

هناك و ينة وليست على نسق واحد، شبكات التوزيع متبا وأطوال إعداد إنتضح ( ي22فمن بيانات الجدول )
فقد بلغت الخطوط الهوائية في عام ك.ف(  11خطوط ) بالنسبة الىف تزايد ملحوظ في عدد الخطوط

. اما بالنسبة ( كم4888خط وبطول )( 212كم وخطوط القابلو ) (04042( خط وبطول )218) 4102
( كم. اما لخطوط 28722( خط وبطول )2208ك.ف( فقد بلغت اعداد الخطوط الهوائية ) 00لخطوط )

ك.ف( فقد بلغت  00/1.2)( كم. اما فيما يخص محوالت 1662( خط وبطول )0222القابلو فقد بلغت )
فقد بلغت الخطوط الهوائية  4102. اما في عام M.V.A(21242) وبسعة( خط 040024اعدادها )

( كم. اما بالنسبة 2370( خط وبطول )240) القابلو( كم، وخطوط 5646.2( خط وبطول )140)
( كم. اما لخطوط 30953( خط وبطول )1410ك.ف( فقد بلغت اعداد الخطوط الهوائية ) 00لخطوط )

ك.ف( فقد بلغت  00/1.2)( كم. اما فيما يخص محوالت 3254( خط وبطول )0401القابلو فقد بلغت )
فقد بلغت الخطوط الهوائية  4107اما في عام  .M.V.A(776720) وبسعة( خط 017020اعدادها )

( كم. اما بالنسبة لخطوط 1171( خط وبطول )774) القابلو( كم، وخطوط 6102( خط وبطول )276)
اما لخطوط القابلو ( كم. 26722( خط وبطول )2481ك.ف( فقد بلغت اعداد الخطوط الهوائية ) 00)

ك.ف( فقد بلغت  00/1.2( كم. اما فيما يخص محوالت )1722( خط وبطول )0126فقد بلغت )
فقد بلغت الخطوط الهوائية  4108اما في عام . M.V.A(20002) وبسعة( خط 021286اعدادها )

بالنسبة ( كم. اما 2886( خط وبطول )1286) القابلو( كم، وخطوط 64219( خط وبطول )6717)
( كم. اما لخطوط 8840خط وبطول ) (736ك.ف( فقد بلغت اعداد الخطوط الهوائية ) 00لخطوط )

ك.ف( فقد بلغت  00/1.2( كم. اما فيما يخص محوالت )2938( خط وبطول )769القابلو فقد بلغت )
   .M.V.A(54904( خط وبسعة )163146اعدادها )
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 (23) جدول
 (5112-5112) للمدة الكهربائية الطاقة توزيع شبكات وأطوال إعداد

 السنة
 ك.ف 00/1.2محوالت  ك.ف 00خطوط  ك.ف 11خطوط 

 قابلو هوائية قابلو هوائية
 السعة العدد

 الطول )كم( العدد الطول )كم( العدد الطول )كم( العدد )كم( الطول العدد
4102 218 04042 212 4888 2208 28722 0222 1662 040024 21242 

4102 140)*( 5646.2 240 )*( 3704 1410 )**( 30953 0401 )**( 3254 017020 776720 

4107 276 6102 774 1171 2481 26722 0126 1722 021286 20002 

4108 6717 64219 1286 2886 736 8840 769 2938 163146 54904 
 .السنوي اإلحصائي التقرير ،اإلحصاء قسم ،المعلوماتية مركز الكهرباء، وزارة : المصدر

 .(كم(291) وبطول قابلوال خطوط +كم (4112) وبطول هوائيةال الخطوط )  وتضم شبكة ( 321 اعدادها) البالغ الجنوب مناطق عدا )*(
 .( (كم1151) وبطول قابلوال خطوط +(كم13222وبطول) هوائيةال الخطوط) وتضم ( 1292 ) اعدادها البالغو  الجنوب مناطق عدا)**(

 



 

127 

 

( 4108-4102) المستهلكين للمدة أصنافتوزيع الطاقة الكهربائية والمجهزة حسب  إلىبالنسبة  إما
هناك تزايد نسبي في حجم الحصص الموزعة من الطاقة الكهربائية  إن (22) نالحظ من بيانات الجدول

 4107( في العام %20حوالي ) إلىقد تزايدت حصة القطاع المنزلي لتصل  إذ  ،السابقة األعوامعن 
التجاري  اآلخرينالمستهلكين  أصناف إلى(، وكذلك الحال بالنسبة %22) 4102كانت عام  إنبعد 

كان في  إنبعد  4107على التوالي في عام ( %04) ،(%4) ،(%2) لىإوالزراعي والصناعي لتصل 
بلغت نسبة  إذ(، مع تراجع ملحوظ في حصة القطاع الحكومي %00) ،(%4) ،(%2) 4102عام 

تراجعت  4108وفي عام  (.%10) 4102كانت في عام  إنبعد  4107( في عام %06التجهيز )
( ونشاط %02) ( وحصة القطاع الحكومي ما نسبته%26حصة االستهالك المنزلي لتسجل ما نسبته )

( ، مع محافظة كل من النشاط التجاري والصناعي على حصته من الطاقة %0) الزراعة ما نسبته
  التوالي. لىع (%04ا )مالكهربائية المجهزة والبالغة نسبته

 
 (24) جدول

 .س( .و )م (5112-5112) للمدة المستهلكين أصناف حسب المجهزة الكهربائية الطاقة توزيع
 

 

 .السنوي اإلحصائي التقرير ،اإلحصاء قسم ،المعلوماتية مركز الكهرباء، وزارة  : المصدر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 السنة

 

إجمالي 

 الطاقة 

 

 منزلي

 

% 

 

 تجاري

 

% 

 

 حكومي

 

% 

 

 زراعي

 

% 

 

 صناعي

 

% 

2115 21232122 1211612. 28 3281211 1 6221.82 .5 ..521.88 11 61.155 1 

2116 38635822 .1151233 26 .136188 5 .1213125 3. 625182 1 2.1333. .. 

2117 22112611 12113.12 6. 1283165 6 1553112 .1 121112 1 5211121 .1 

2118 31513113 13325253 51 13..233 6 5882525 .5 522.1. . 2183511 .1 
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 (24) شكل
 (5112-5112) للمدة المستهلكين صنافأ حسب المجهزة الكهربائية الطاقة اجمالي

 
 

منظومة الكهرباء في العراق تدور في حلقة مفرغة بين ضعف قدرتها على  إنيتضح مما تقدم 
 آلونةااالعتماد عليها على النحو المطلوب على الرغم من التحسن الطفيف في  إمكانيةالتوصيل وعدم 

من شأنها ضمان سالمة المنظومة على المدى  بإصالحاتضرورة القيام  إلىالذي يدعو  األمر، األخيرة
 يالطويل، وتعد ابرز مشاكل القطاع الكهربائي هي التدابير اليائسة التي تدفع المستخدمين التخاذها والت

 ،التجارية العادية وفقا لجدول زمني يمكن االعتماد عليه اإلعمالتزيد من تدهورها، وعدم القدرة على تنفيذ 
وفي بلد يعاني من برودة الطقس في فصل الشتاء وقسوة حرارته في فصل الصيف، فأن نقص الطاقة 

نية بائية من الشبكة الوطالطاقة الكهر  إمداداتغياب  أدى، وقد لإلفرادالكهربائية يشكل صعوبات جمة 
ف (، والتي يمثل استمرار تشغيلها تكالياألهليةانتشار تركيب المولدات الديزل الخاصة )المولدات  إلى

 لىإكبيرة تقع على كاهل المواطن، وتلوث للهواء وانبعاث الغازات في الغالف الجوي، وتشير التقديرات 
( مليار 21لعراقي بسبب نقص الطاقة الكهربائية تتجاوز )التي يتكبدها االقتصاد ا اإلجماليةالتكلفة  إن

القصور في منظومة الطاقة الكهربائية  أوجهمجموعة متنوعة من  إلىويعزى هذا النقص  ،دوالر سنويا
رباء مما عمر محطات توليد الكهتقادم تعمل بكامل سعتها، نظرا لظروف التشغيل غير القياسية و  التي ال
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فضال عن كلفة  (،%21طاقة والتي لم تصل في احسن األحوال الى )للالفعلية  ة التجهيزاثر على قدر 
االقتصادية المولدة لفرص العمل وتسد حاجة الطلب المحلي  األنشطةالفرصة البديلة المتمثلة بشل 

فأن المحطات الكهربائية الموجودة تعاني من اختناقات تيار الضغط العالي  أخرىالمتنامي، ومن جهة 
فظة السيما في منطقة الوسط وتحديدا في محاخدمة لقدرة شبكة نقل الكهرباء الموفرة ل األحمالق حيث تفو 
ناقات لتخفيف االخت إضافيةتعزيز من خالل مد خطوط  إلىخطوط الكهرباء الحالية بحاجة  إنكما بغداد، 

تقليل و  وتحسين مستوى مرونة منظومة الكهرباء وزيادة قدرتها على توصيل التيار على النحو المطلوب
 .نسبة الضائعات 

ا الزائدة وعدم االعتماد عليه كاألحمالشبكات توزيع الكهرباء فهي تعاني من مشاكل مماثلة  إما
( %7) على الشبكة والتي تبلغ كمتوسط ما نسبته بحدود وكثرة التجاوزات نتيجة للنمو العشوائي للسكن

شكل عكس بتنل منهجيةالقياسية و الصيانة المارسات م إلىاالفتقار  خالل المدة المدروسة، الى جانب
 كثرأمما يتطلب تحديد مزيج تقنيات توليد الكهرباء وتحديد  الكهربائية.الطاقة  نشاطتحديات عديدة تواجه 

 اإلمكانياتالسيما و  ،التوليد كفاءة والتي من شأنها تزويد العراق بالكهرباء وعلى نحو مستدام بيئيا أساليب
ا تمكنه من مب عية بفضل ما ينعم به من مصادر الطاقة المتجددة )كالطاقة الشمسية(. التي يملكهاالطبي

 وفيرة.توليد طاقة كهربائية 
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 5119األول والثاني لعام مؤشرات نشاط الكهرباء للربعين  ثانيًا:
 نةين األول والثاني لسمؤشرات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة للربع (22يبين جدول )

 وكما يلي: 2018لسنة الثاني  والربع 4106
مع  مقارنةً  (06.6%)بنسبة  4106 لسنةالثاني كمية الطاقة الكهربائية المنتجة في الربع ارتفعت  .0

 .4108لسنة  ثانيالربع ال
 ( مقارنةً %01.0) بنسبة 4106 لسنةالثاني كمية الطاقة الكهربائية المستوردة في الربع  انخفضت .4

 .4108  لسنة الثاني مع الربع 
يمكن مقارنة إنتاج واستيراد الكهرباء مع الربع السابق لنفس السنة ألن إنتاج واستهالك الكهرباء  ال
 تغيرات الموسمية.يتأثر بال

 

 (22) جدول
 5112 لسنة الثاني والربع 5119 لسنة والثاني األول ينللربع والمستهلكة المنتجة الكهربائية الطاقة مؤشرات

 

 المــــــــــؤشـــــرات
 الدورية

 

 وحدة القياس

 

الربع الثاني 

2118 

ي الربع الثان

2119 

نسبة 

 التغير %

1 2 1/2 

 111. 11151365 12221128 م . و . س ربعي الكهربائية المنتجةكمية الطاقة 

 .21.- 582161. 158118. م . و . س ربعي كمية الطاقة الكهربائية المستوردة *

 

 .اإلحصاء قسم ،المعلوماتية مركز ،الكهرباء وزارة المصدر:
 الفعلي التشغيل ساعات لمجموع المولدة القدرة مقدار )م.و.س(
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 (22) شكل
 5119 لعام الثاني والربع 5112 لعام الثاني للربع والمستوردة المنتجة الكهربائية الطاقة كمية
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 قطاع الماء والصرف الصحي ثالثًا:
 .خدمات الماء الصافي 1

أعمالها من القيام بالوحدات االقتصادية الماء شريان الحياة وهو مورد ضروري من خالله تستطيع  
لى صحة االقتصادية وتشكل خطراً ع اإلنتاجيةمشاكل في تجهيز المياه تؤثر سلبا على  إياالعتيادية وان 

والتأكيد  الماء الصافي بنشاطخاصة للنهوض  أهميةللحكومة سياسة التنموية ال أولت، وفي العراق الناس
لصالحة وتأمين المياه ا األساسيةعلى شمول كافة المناطق الحضرية والريفية على حد سواء بهذه الخدمة 

وتبعًا لتباين  ،وشرائح المجتمعكافة فئات لسد احتياجات للشرب وتقديمها بكميات كبيرة ونوعيات جيدة 
طورًا تاالمطار والثلوج المتساقطة ليشهد هذا المرفق كميات المياه الواردة من خارج العراق او كميات 

 وشموليتها لعموم السكان.تغطيتها نسبة ، من خالل ارتفاع ملموسًا في تقديم هذه الخدمة
كمية  انالصافي يتضح نشاط الماء المؤشرات الرئيسية ل( الذي يوضح 27ومن بيانات الجدول )
( 2120( مشروع و)422/ يوم وهي موزعة على )1ون م( ملي02.1) 4102الماء الصافي المنتج في عام 

( 141)يب الفرد اليومي الذي بلغ بحدود وهو ما انعكس في تحديد نص ،مجمعًا تنتج الماء الصالح للشرب
 لتر/ يوم. 

/ يوم وهي موزعة 1( مليون م00.6) إلىالصافي المنتجة  الماءانخفضت كمية  4102وفي عام 
ويعزى ( لتر/ يوم، 114حوالي ) إلى نصيب الفرد اليوميليبلغ معًا ( مج1014( مشروع و)077على )

( مشروع  بسبب عدم تحديث وصيانة 02) إذ تقدر بحدود المشاريع من عددهذا االنخفاض إلى توقف 
قطع الغيار الضرورية وقلة التخصيص المالي بسبب الظروف الراهنة  إلىالوحدات الكهرومائية واالفتقار 

يانة السدود وعدم صالتأهيل فضال عن التلكؤ والتأخير في مشاريع  ،التي تواجه البالد اإلرهابوعمليات 
هذه النسب تشمل محافظات  العراق عدا محافظتي  إنالقائمة والتقادم في الوحدات الكهرومائية، علمًا 

قليماالنبار ونينوى   كردستان. وا 
/ يوم وهي 1( مليون م01.8ة لتصل )ارتفعت كمية المـــاء الصـــافي المنتجــ 4107في عام و 

يب الفرد اليومي الذي وهو ما انعكس في تحديد نص ،( مجمعًا للماء1182( مشروع و)416موزعة على )
فضال  ،في انجاز المشاريع قيد التنفيذ اإلسراعنتيجة جاءت الزيادة ، وهذه ( لتر/ يوم147بلغ بحدود )

يع القائمة والعمل على تخفيض نسبة الهدر من الماء مشاريع جديدة وتوسيع طاقات المشار  إنشاءعن 
( 421/ يوم وهي تنتج من خالل )1( مليون م02.8بلغت كمية الماء الصافي ) 4108. وفي عام المنتجة

( لتر / يوم، وهذا ناجم عن التوسع في تنفيذ 124( مجمعًا للماء ليبلغ نصيب الفرد )1221مشروع و )
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( يوضح 27والجدول ) ومة سابقاُ ومد شبكات اخرى للمناطق المخدومة. شبكات جيدة للمناطق غير المخد
 هذه المؤشرات.    

 (22) جدول
 (5112-5112) للمدة الصافي الماء لنشاط الرئيسية المؤشرات

 

 .البيئة إحصاء قسم لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر
 
 (22شكل )

 (5112-5112) للمدة المنتج الصافي الماء كمية
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يعزى المياه بشكل سلس و  إمداداتالماء يعاني من ضغوط متزايدة تعيق  نشاطمما تقدم يتضح بان 
عد و منها قدم محطات مياه الشرب والشبكات الناقلة ومشاكل التيار الكهربائي  أسبابجملة  إلى ذلك

والهدر  ةالماء والتجاوز على االنابيب الناقل استمراريتها تؤثر بشكل كبير ومباشر على ومجمعات
 فضال عن النمو السكانيوالناجم عن ضعف الوعي لدى بعض المواطنين،  واالستخدام المفرط للمياه

انب من جبتزايد الحاجة إلى امدادات المياه ولمختلف االستعماالت. و  والتطور الحضري والذي انعكس
ة بشكل فيه الكلف التشغيليوحدات الماء )الجباية( الزالت منخفضة في الوقت الذي تزداد  أسعارفان  أخر

المنخفضة  األسعار( من كلف التشغيل والصيانة وهذه %2) من أكثر اإليراداتتغطي هذه  ال إذسريع 
 أداء الضرورية لتحديث وتحسين األموالتقدم حافزا لترشيد االستهالك وتجرد قطاع تجهيز الماء من  ال

ة عالية تأمين ماء صالح للشرب بنوعي إلىالشبكات، لذا يواجه العراق صعوبات في تحقيق هدف الوصول 
 .وزيادة نسبة المخدومين في المحافظات

 .خدمات الصرف الصحي 2

 من توفر الظروف المالئمة للمعيشة وتمده البد لإلنسانمن اجل الحفاظ على بيئة صحية سليمة 
ي بنظر االعتبار توفر البنى التحتية الجيدة والتياة إلى جانب اعمال أخرى تأخذ بالمقومات األساسية للح

مات صورة عن خد وإلعطاءلضمان تلبية احتياجات السكان شروطها هو توفر الصرف الصحي،  أهممن 
الذي يوضح المؤشرات الرئيسة لنشاط الصرف ( 28من خالل تحليل بيانات الجدول )ف هذا النشاط،

عدد محطات المعالجة المركزية والوحدات  بلغ 4102عراق عدا إقليم كردستان ففي عام الصحي في ال
والي ح إلىالمجاري )العادمة والمشتركة( فقد ارتفعت  ( محطة ونسبة السكان المخدومين بشبكات21)
كمية و ومحافظتي نينوى واالنبار بسبب الظروف التي مرت بها  كردستان إقليم( وهذه النسبة عدا 16.6%)

 إما ( محطة،0182/ يوم وعدد محطات الضخ )1( مليون م0.6المحطات ) المياه العادمة المتولدة في
(  محطة فضال 27) إلىفقد ارتفعت عدد محطات المعالجة المركزية والوحدات لتصل  4102في عام 

، ونسبة لمالي( محطات متوقفة بسبب الظروف المالية التي يمر بها البلد وقلة التخصيص ا2) إلىعن 
 إقليم( وهذه النسبة عدا %24.2حوالي ) إلىالسكان المخدومين بشبكات المجاري )العادمة والمشتركة( 

كردستان ومحافظتي نينوى واالنبار بسبب الظروف التي مرت بها وكمية المياه العادمة المتولدة في 
( 02) إلىمحطة فضال عن ( 0078/ يوم، وعدد محطات الضخ )1( مليون م4.1المحطات والوحدات )

محطة ضخ متوقفة بسبب الظروف المالية التي يمر بها البلد، وهذا ما يعكس حجم الضغط على محطات 
المحطة اكبر من الطاقة  إلىالمعالجة السيما في محافظة بغداد المركز بسبب كمية المياه الداخلة 

اه لتنعكس بتراجع النسبة المئوية للمية النهر مباشرة دون معالج إلى طرحها إلىمما يؤدي  التصميمية،
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العادمة المياه ( السيما أن %27.7العادمة المعالجة إلى المتولدة والقادمة إلى المحطات لتبلغ بحدود )
ارتفاع  ىإلمما يؤدي  أخرىتوجد أي معالجة  فقط وال (بيولوجيةات تعالج معالجة ثانوية )محطالمتولدة لل

م المؤثرة على المصدر المائي، والكثافة السكانية والتوسع الكبير فيها, مما يعظتراكيز العناصر الكيميائية 
 .أخرىمن كلفة تقديم هذه الخدمة من جهة ويعيق زيادة نسبة التغطية من جهة 

 
 (22جدول)

 (5112-5112) للمدة الصحي الصرف لنشاط الرئيسية المؤشرات 

 .البيئة إحصاء قسم لإلحصاء، المركزي الجهاز : المصدر
 

 (22) شكل
 (5112-5112) للمدة والمشتركة( )العادمة المجاري بشبكات المخدومين السكان نسبة

 
 

 2118 2117 2116 2115 التفاصيل

 59 54 47 43 عدد محطات المعالجة المركزية والوحدات المعالجة المتوسطة والصغيرة

 34 34.6 42.5 39.9 نسبة السكان المخدومين بشبكات المجاري )العادمة والمشتركة( )%(

 2.8 3.3 2.3 1.9 / يوم(3كمية المياه العادمة المتولدة في المحطات ووحدات المعالجة )مليون م

 1271 1282 1178 1185 عدد محطات الضخ

2015
%39.9
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% 42.5
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2018
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( 22) إلىفقد ارتفعت عدد محطات المعالجة المركزية والوحدات لتصل  4107في عام  إما
وبلغت ( %12.2حوالي ) إلى، ونسبة السكان المخدومين بشبكات المجاري )العادمة والمشتركة( محطة

وم، وعدد محطات الضخ / ي1( مليون م1.1كمية المياه العادمة المتولدة في المحطات والوحدات )
ن م هذه الزيادة لم تكن كافية للتغطية بالمستوى المطلوب إلى جانب المشاكل األخرى ،( محطة0484)

 (. %22تقادم المحطات لتبلغ نسبة المياه العادمة المعالجة حوالي )
( محطة لتعالج كمية من المياه العادمة 26فقد بلغت عدد محطات المعالجة ) 4108وفي عام 

( محطة. وعلى 0470/ يوم إلى جانب محطات الضخ التي بلغت بحدود )1( م4.8المتولدة اليها بحدود )
المحطات اال ان الزيادة السكانية كانت تفوق هذه الزيادة مما انعكس على تدني نسبة الرغم من زيادة عدد 

 (. %12التغطية للسكان المخدومين بشبكات المجاري لتصل إلى )
على الرغم من ضخامة المبالغ االستثمارية التي خصصت لها اال  مشاريع الصرف الصحي إن 

يشكل  حوأصبفي تلوث البيئة ه ب عدم االهتمام أسهمد كانت ولم تزل دون المستوى المطلوب، وقانها 
ل التي والجداو  األنهاراغلب مياه الصرف الصحي يلقى في  إن إذخطورة حقيقية على صحة المواطنين، 

ها خدمات تتوفر في التي ال واألريافللشرب من قبل العديد من سكان القرى مصدر رئيسي مياهها تعد 
عيق تحقيق ياالمر الذي  وصحتهمتهم وهذا يشكل تحديا وخطورة على حياشبكات المياه الصالحة للشرب، و 

ذا ،4111اجندة التنمية المستدامة  أهدافو تأمين الصرف الصحي مستجيب لغايات  إلىالرؤية الهادفة   وا 
لمواطنين رر بصحة االض إلحاقالتدهور في هذا النشاط ومن ثم لم يتم التصدي لتلك المسائل سيستمر 

عاقة تحقيق التنمية الشاملة في البالد.     وا 
سكان لتغطية الجود عجز كبير في نسبة يعاني من تحديات كبير تتمثل بو  النشاطهذا  يتضح ان

 مكاناتاإلحجم المعاناة وضعف زيادة  إلىالمناطق الريفية مما يؤشر  في اغلبالحضر وانعدام التغطية 
طية ضخمة جدا لزيادة نسبة التغمالية موارد  إلىمما يتطلب  مقارنة بسكان الحضر لسكان الريف المتاحة

شبكات الصرف الصحي القائمة حاليا وعدم استيعابها  أعمارناهيك عن تقادم  ،وتحسين نوعية الخدمات
والتطوير، فضال عن التلوث البيئي الخطير  اإلدامة إلىلجميع كميات المياه العادمة المتولدة وحاجتها 

مصادر الموارد المائية وخاصة اختالط مياه الصرف الصحي  إلىالناجم عن تصريف مياه غير معالجة 
 بشبكات مياه الشرب القريبة من مأخذ مشاريع مياه الشرب.
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 قطاع النقل رابعًا:
حسب البند المعمول به لحد  يتصف هذا القطاع بوجود شركات مملوكة للحكومة ومرتبطة بها

)يقوم القطاع االشتراكي بقيادة وتوجيه  إنالذي ينص على  0681( لعام 81في قانون النقل رقم ) أالن
الفرعية ذات الصلة الصادرة بموجبها تمنح وزارة النقل وتشكيالتها  واألنظمةنشاط النقل( والتعليمات 

 -آلتية: اتصدير والخزن، ويتكون هذا القــطــاع مــن التشكيالت السيطرة والتــوجيــه في مـجـال االستيراد وال
 النقل البري  .1

يعد وسيلة مهمة من وسائط النقل سواء كان لنقل األشخاص ام البضائع ويزداد االعتماد عليه 
لما يمتاز به من المرونة واالستجابة العالية لتلبية مختلف الحاجات والمتطلبات ما بين المناطق الجغرافية 

لبري بواجبات يقوم النقل الذا اتجهت البلدان الى تطوير وتحديث شبكات ووسائل النقل البري. وفي العراق 
  -ومقسم بين كل من: سواء كان النقل بواسطة سكك الحديد ام على الطرق تواكب تطورات العمل 

  .سكك الحديدالالنقل بواسطة  .أ
  -النقل على الطرق ويشمل:  .ب

  .الشركة العامة للنقل البري 
  .الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 

  -ولتوضيح المؤشرات الرئيسية لتطورات كل تشكيل من خالل اآلتي: 
 السكك الحديد .أ

في مجال النقل البري التي تحقق شروط النقل  األساسيةالجوانب  أحديمثل النقل بسكك الحديد 
ي مجال استخدام الرائدة ف البلدانبأمان وبأقل تكلفة للمسافرين والبضائع ولمسافات طويلة، ويعد العراق من 

، ويمتلك شبكة سكك حديدية تغطي أجزاء واسعة 0602في حزيران عام  قطار أولتم تسيير  إذالسكك 
 (.26)منه وكما موضحة في الجدول 

 تحسن الحظ أن هناكيوعند االطالع على المؤشرات الرئيسية لنشاط السكك الحديدية في العراق 
وبلغ  كم (4861)حوالي  أطوال محاور سكك الحديد بلغت 4102عام مؤشرات، ففي بعض الواضح في 

( الف مسافر وبمتوسط اجرة نقل بحدود 161( قاطره لتنقل عددًا من المسافرين بلغ )172عدد القطارات )
( الف دينار وبطاقة متحققة من نقل المسافرين من خالل عدد الكيلوات المترية السفرية المقطوعة 00.8)

( مليون دينار 2224مليون مسافر / كم لتحقق إيرادات من عملية نقل المسافرين بلغت ) (016بحدود )
( الف طن ولتحقق إيرادات 108إلى جانب نقل البضائع إذ بلغت كمية البضائع المنقولة باجر بحدود )

 ( مليون دينار.1102من جراء ذلك بلغت )
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 (22) جدول
 (5112-5112) للمدة الحديدية السكك لنشاط يسةالرئ المؤشرات

  واالتصاالت. النقل احصاءات مديرية – لالحصاء المركزي الجهاز  : المصدر
 

 (22) شكل
 (5112-5112) للمدة والبضائع المسافرين نقل من المتحققة اإليرادات

 
 

 5112 5112 5112 5112  القياس وحدة التفاصيل
 4861 4861 4861 4861 كم الحديد سكك محاور أطوال
 172 172 172 172 قاطرة القاطرات عدد
 246 212 207 161 مسافر إلف بأجر المسافرين عدد
 078 026 022 016 كم مسافر/ مليون السفرية الكيلومترات عدد

 8.2 6.6 6.6 00.8 دينار إلف المسافر نقل أجرة متوسط
 122 012 24 108 طن إلف باجر المنقولة البضائع
 2271 2101 2021 2224 دينار مليون نالمسافري نقل من المتحققة اإليرادات
 2222 0221 806.1 1102 دينار مليون البضائع نقل من المتحققة اإليرادات
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وبلغ عدد القاطرات  ،( كم4861)فقد ازدادت اطوال سكك الحديد لتصل إلى  4102اما في عام 
( ألف دينار، وبطاقة 6.6( ألف مسافر وبمتوسط اجرة نقل )207( قاطرة لتنقل المسافرين بحدود )172)

( مليون مسافر / كم لتحقق إيرادات بلغت 022نقل متحققة بالكيلو مترات السفرية المقطوعة بحدود )
( مليون 806ألف طن لتحقق إيرادات ) (24( مليون دينار وبلغت كمية البضائع المنقولة بحدود )2021)

تشغيل مشاريع مد السكك الحديد الجديدة وتحسن األوضاع األمنية  إلىويعود سبب هذا االرتفاع دينار. 
 السكك أطوالفقد شهد ارتفاعا في بعض المؤشرات، فكانت  4107عام  إمافي بعض محافظات البلد، 

( الف مسافر وبمتوسط 212( قاطرة لتنقل )172طرات )( كم، وعدد القا4861) الحديد باقية على حالها
( مليون دينار وبطاقة 2101( الف دينار لتحقق إيرادات من نقل المسافرين بلغت )6.6اجرة نقل بلغت )

( مليون مسافر / كم إلى جانب نقل البضائع التي بلغت 026متحققة من عملية نقل المسافرين بلغت )
ويعود سبب االرتفاع لتسير قطارات جديدة ( مليون دينار. 0221لغت )( الف طن لتحقق إيرادات ب012)

المتحققة سواء من نقل المسافرين ام البضائع. اما  اإليراداتزيادة حجم أدى إلى وهذا ما  ،لنقل البضائع
فقد شهد نشاط سكك الحديد تطورًا ملموسًا والذي تظهره بعض مؤشراته ال سيما زيادة  4108في عام 
( الف دينار لتحقق إيرادات بحدود 8.2( ألف مسافر وبمتوسط اجرة نقل )246افرين ليصل إلى )عدد المس

( مليون مسافر / كم اما البضائع 078( وبطاقة نقل متحققة من كيلو مترات السفرية بحدود )2271)
ي عدد ف( مليون دينار وهذه الزيادة 2222( الف طن لتحقق إيرادات بحدود )122المنقولة فقد بلغت )
إلى تسيير قطارات جديدة لنقل البضائع واألشخاص إذ تم دعم الشركة بإدخال  تعودالمسافرين والبضائع 

 ( إلى الخدمة. DMUالقطار الصيني الجديد )
جملة  لىإمما تقدم يتضح بان النقل بواسطة سكك الحديد في العراق غير فعال نسبيا وهذا يعود 

فضال عن عدم وجود  ،( سنة81–21بين ) معظم هذه السكك هو ما عمر إنأسباب منها قدم الشبكة إذ 
صيانة دورية يعول عليها وبشكل مستمر ومن قبل شركات رصينة في هذا المجال وان كانت هناك صيانة 

مما  ،ترتقي مع حجم واحتياجات الشبكة، ناهيك عن عدم وجود خطوط مزدوجة فهي قليلة وبطيئة ال
الذي انعكس سلبا على انخفاض  األمر ،ينعكس بطول مدة الرحلة وارتفاع زمن االنتظار في المحطات

عدم تحديث شبكة اإلشارات ( بسبب %21تتجاوز ) الطاقة التشغيلية لشبكة سكك الحديد والتي ال
في الحوادث لتال جبةالواعدم توفر شروط السالمة مما انعكس ببأساليب اإلدارة الحديثة للنقل واالتصاالت 

ها لزيادة وتحسين مواصفاتونقل الحموالت بأمان، مما يتطلب التوسع في شبكة النقل بالسكك الحديدية 
طاقاتها االستيعابية وبشكل متكامل ومنسجم ليعزز موقع العراق الجغرافي في مجال النقل بواسطة السكك 
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، الطرق السريعة والطرق الشريانية بين المدن والذي من شأنه المســـاهمة في تخفيف الضغط علىالحديد 
التي تصيب هذه الطرق نتيجة الحموالت الكبيرة التي تمر عليها  اإلضراروما يترتب على ذلك بالحد من 

 والتي تزيد عن الحموالت المحورية المقررة.   
 النقل على الطرق  .ب

 الشركة العامة للنقل البري 
يانات لنقل البري. فمن خالل بلشركة اوللوقوف على اهم المؤشرات التي تعكس النشاط النوعي والمالي 

( الذي يعكس اهم المؤشرات الرئيسة لشركة النقل البري يتضح بان عدد الشاحنات العاملة 21الجدول )
( ألف طن 122ت )( شاحنة لتنقل كمية من البضائع بلغ216قد بلغت ) 4102المملوكة للشركة في عام 
( شاحنة 202فقد بلغت عدد الشاحنات ) 4102( مليار دينار. اما في عام 02.6ولتحقق ايرادات بلغت )

( مليار دينار. اما في عام 6.2( ألف طن ولتحقق ايرادات بلغت )466لتنقل كمية من البضائع بلغت )
( ألف طن ولتحقق 112بلغت )( شاحنة لتنقل كمية من البضائع 261فقد بلغت عدد الشاحنات ) 4107

( شاحنة لتنقل 246فقد بلغت عدد الشاحنات ) 4108( مليار دينار. اما في عام 00.4ايرادات بلغت )
( مليار دينار. ويعود ذلك الى 42.6( ألف طن ولتحقق ايرادات بلغت )721كمية من البضائع بلغت )

اعدادها بسبب نهاية عمرها اإلنتاجي وعدم زيادة عدد النقالت للشاحنة الواحدة على الرغم من انخفاض 
التعاقد مع سائقي الشاحنات من القطاع الخاص لتلبية  إلىمما تضطر الشركة تعويضها بشاحنات جديدة 

، فضاًل عن توقف بعض الخطوط والناجم عن سوء األوضاع األمنية مما متطلبات الشحن الخاصة بها
ين نقل البضائع لتلبية الطلب المتنامي وتحقيق الشراكة بيتطلب تشجيع إقامة شركات مساهمة او خاصة ل

 القطاعين العام والخاص.  
 في عام( مشتغل لينخفض 1124) 4102بلغ في عام فيما يخص عدد المشتغلين في الشركة فقد  إما

 4108و 4107ي استمر باالنخفاض تدريجيا ليبلغ في عام، و ( مشتغل1020) إلىليصل  4102
 أووفاة ال أوالعاملين للتقاعد  إحالةويعود هذا االنخفاض إلى على التوالي مشتغل ( 4101( و )4717)

 خارج الشركة. النقل
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 (29) جدول
 (5112 – 5112) للمدة البري لنقلل العامة الشركة لنشاط التحليلية المؤشرات

 
 
 
 
 

 
 واالتصاالت. النقل احصاءات مديرية – لالحصاء المركزي الجهاز : المصدر                     

 

 (29) شكل
 (5112-5112) للمدة البري النقل لنشاط المتحققة االيرادات

 
 
 
 
 
 
 

 5112 5112 5112 5112  القياس وحدة التفاصيل
 459 493 214 219 عدد الشاحنات عدد

 221 334 599 324  طن الف  ةالمنقول البضائع كمية
 52.9 11.5 9.2 12.9 دينار مليار  المتحققة اإليرادات

 5313 5212 3121 3325 عدد المشتغلين عدد
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 الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 
بمهمة نقل المسافرين والوفود في الداخل ما بين المحافظات بواسطة حافالتها العاملة الشركة  تضطلع

( 21.4بلغت )( مليون مسافر ولتحقق إيرادات 06( حافلة لتنقل )227) 4102والتي بلغت في عام 
( مليون مسافر 02.1( حافلة لتنقل )211فقد بلغ عدد الحافالت ) 4102مليار دينار. اما في عام 
( حافلة 212فقد بلغ عدد الحافالت ) 4107( مليار دينار. اما في عام 42.6ولتحقق إيرادات بلغت )

فقد بلغ  4108في عام  ( مليار دينار. اما42.4( مليون مسافر ولتحقق إيرادات بلغت )06.1لتنقل )
 ( مليار دينار.12.6( مليون مسافر ولتحقق إيرادات بلغت )40.2( حافلة لتنقل )212عدد الحافالت )

فضال عن ذلك مازالت الشركة  وآمنة،امتالك الشركة لحافالت حديثة الصنع ومكيفة  ذلك إلىيعود و 
بتفضيلها على حافالت القطاع مما شجع المسافرين  ،القطاع الخاص أسعاراقل من  بأسعارتعمل 
( مشتغل لينخفض 1214) 4102بلغ في عام فيما يخص عدد المشتغلين في الشركة فقد  إما . الخاص
 4107ي استمر باالنخفاض تدريجيا ليبلغ في عام، و ( مشتغل1014) إلىليصل  4102 في عام

 وأالعاملين للتقاعد  الةإحويعود هذا االنخفاض إلى على التوالي مشتغل ( 4222( و )4724) 4108و
 خارج الشركة. النقل أوالوفاة 

 (21) جدول
 (5112-5112) للمدة والوفود المسافرين لنقل العامة الشركة  لنشاط التحليلية المؤشرات

 

 
 

                           
    

 واالتصاالت. النقل احصاءات مديرية – لالحصاء المركزي الجهاز : المصدر             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5112 5112 5112 5112 وحدة القياس  التفاصيل
 212 212 211 227 عدد عدد الحافالت العاملة

 40.2 06.1 02.1 06 مليون راكب  عدد الركاب 
 12.6 42.4 42.6 12.4 مليار دينار اإليرادات المتحققة
 4222 4724 1014 1214 عدد عدد المشتغلين
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 (21) شكل
 (5112-5112) للمدة والوفود المسافرين لنقل العامة الشركة  لنشاط المتحققة االيرادات
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 النقل المائي .5
 نهريا وذلك لتميزه عن باقي وسائط النقل أمتهتم البلدان عادة بالنقل المائي سواء كان بحريا 

، النقل األخرى بتشكيالتفضال عن رخص تكاليفه قياسا  ،السيما نقله لكميات البضائع الضخمة ،األخرى
خاصة بالمحوالت كميناء المعقل وام قصر وخور الزبير وأبو فلوس، والعراق لديه أربع موانئ رئيسة 

 العميق( تقع على امتداد الخط الساحلي)البصره، ميناء وموانئ متخصصه لشحن وتفريغ النفط هما 
والممتد من راس الفاو الى مدخل خور عبد اهلل والميناء الرحوي  ( كم21الضيق والذي يصل بحدود )

فضالً عن موانئ الصيد البحري التي تمتاز بمخازنها المبردة كميناء العشار الى جانب توفر اليات ومعدات 
لجدول وكما موضح في اوفقًا لنوعية الحمولة كتفريغ الحاويات والحموالت السائبة )الحبوب والسكر(، 

 .4108حسب الميناء لعام  ذي تم فيه تصنيف الموانئ من حيث العمر والطاقة اإلنتاجية( ال24)
  (21) جدول

 5112 لعام الميناء حسب االنتاجية والطاقة واالرصفه العراقية الموانئ مواصفات

 واالتصاالت. النقل احصاءات مديرية – لالحصاء المركزي الجهاز :المصدر
 

ولتتبع تطورات تشكيل النقل المائي من خالل التعرف على المؤشرات اإلحصائية عن الشركات 
  -التابعة له وهي: 

 الشركة العامة لموانئ العراق.  .أ
 الشركة العامة للنقل البحري. .ب

 
 
 
 
 

 اإلنتاجيةالطاقة  األرصفة الطول تاريخ االنجاز اسم الميناء

 طن ألف 207.0 6 كم 0.6 0606 المعقل
 مليون طن 08.1 42 كم 2.0 0622 قصر أم
 طن إلف 27.1 1 كم 1.242 0672 فلوس أبو

 مليون طن 6.2 04 كم 4.7 0686 خور الزبير
 مليون طن  48.2 28 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ المجموع 
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 الشركة العامة لموانئ العراق  .أ
الموانئ العراقية والمالحة داخل المياه ويقع على عاتقها إدارة  0616تأسست إدارة الموانئ العراقية عام 

اإلقليمية فضاًل عن القيام بأعمال الصيانة والحفر في القنوات المالحية. وتضطلع الشركة بتقديم الخدمات 
البحرية للسفن التجارية والنفطية. وللوقوف على اهم مؤشرات التحليلية لنشاط الشركة، فمن خالل بيانات 

ي الى موانئ العراق فقد بلغت ف القادمةسفن الك المؤشرات يتضح بان عدد ( الذي يعكس تل21الجدول )
( ألف طن. اما عدد السفن 02027( سفينة وهي محمولة بالبضائع المستوردة بلغت )4112) 4102عام 

 ألف( 0822بلغت ) المصدرة( سفينة وهي محملة بالبضائع 476المغادرة للموانئ العراقية فقد بلغت )
الى  القادمةسفن العدد فقد بلغت  4102اما في عام ( مليار دينار. 112.0ادات بلغت )طن لتحقق إير 
( ألف طن. اما عدد 02128( سفينة وهي محمولة بالبضائع المستوردة بلغت )0860موانئ العراق )

( 4121( سفينة وهي محملة بالبضائع المصدرة بلغت )104السفن المغادرة للموانئ العراقية فقد بلغت )
فقد بلغت عدد السفن القادمة  4107اما في عام ( مليار دينار. 112.4طن لتحقق إيرادات بلغت ) ألف

( ألف طن. اما عدد 07146( سفينة وهي محمولة بالبضائع المستوردة بلغت )4126الى موانئ العراق )
( 2411رة بلغت )( سفينة وهي محملة بالبضائع المصد217السفن المغادرة للموانئ العراقية فقد بلغت )

فقد بلغت عدد السفن القادمة  4108( مليار دينار. اما في عام 241.4ألف طن لتحقق إيرادات بلغت )
( ألف طن. اما عدد 07868( سفينة وهي محمولة بالبضائع المستوردة بلغت )4122الى موانئ العراق )

( 01222بالبضائع المصدرة بلغت ) ( سفينة وهي محملة662السفن المغادرة للموانئ العراقية فقد بلغت )
 ( مليار دينار. 221.1ألف طن لتحقق إيرادات بلغت )

 (25) جدول
 (5112-5112) للمدة العراق لموانئ العامة للشركة الرئيسية المؤشرات

 5112 5112 5112 5112 وحدة القياس  التفاصيل

 4122 4126 0860 4112 عدد عدد السفن القادمة للموانئ العراقية )لنقل البضائع(
 07868 07146 02128 02027 طن ألف كمية البضائع المستوردة 

 662 217 104 476 عدد عدد السفن المغادرة من الموانئ العراقية
 01222 2411 4121 0822 ألف طن  كمية البضائع المصدرة 

 221.1 241.4 112.4 112.0 مليار دينار مجموع اإليرادات 
 واالتصاالت. النقل احصاءات مديرية – لالحصاء المركزي الجهاز : المصدر
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 (21) شكل
 (5112-5112) للمدة العراقية للموانئ والمغادرة القادمة السفن عدد

 
 

 الشركة العامة للنقل البحري  .ب
والغرض من ذلك هو القيام بعمليات النقل البحري سواء  0624الشركة العامة للنقل البحري عام  تأسست

لشركة اكان بواسطة بواخر الشركة ام استئجارها وقبول الوكاالت عن الشركات المالحية. حيث تقوم 
بتسيير خطوط مالحية منتظمة الى جميع موانئ العالم لتنقل الشحنات السائلة كالبترول ومشتقاته الى 

ض ذا الغر جانب الشحنات الجافة كخامات الحديد والحبوب واالخشاب بواسطة السفن المتخصصة له
الذي يوضح اهم المؤشرات التحليلية للشركة العامة للنقل البحري يتضح بان عدد السفن العامة التي 

( 181( سفن لتنقل حمولة اجمالية مصدرة ومستوردة بلغت )2) 4102تمتلكها الشركة قد بلغ في عام 
( سفن لتنقل 2السفن ) فقد بلغ عدد 4102( مليار دينار. اما في عام 21.2ألف طن لتحقق إيرادات )

( مليار دينار. اما في عام 27( ألف طن لتحقق إيرادات )171حمولة اجمالية مصدرة ومستوردة بلغت )
( ألف طن 212( سفن لتنقل حمولة اجمالية مصدرة ومستوردة بلغت )8فقد بلغ عدد السفن ) 4107

( سفن لتنقل حمولة 8السفن ) فقد بلغ عدد 4108( مليار دينار. اما في عام 22.8لتحقق إيرادات )
  ( مليار دينار. 87.0( ألف طن لتحقق إيرادات )786اجمالية مصدرة ومستوردة بلغت )
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 يزال يعاني من معوقات حقيقية تحد من فاعلية نموه والمتجسده مما تقدم يتضح بان النقل المائي ال
ضافيا قة في القنوات الرئيسة تحديا إبالممرات المائية الضيقة، إذ تشكل الرواسب الطينية والسفن الغار 

لحجم حركة المرور الحالية بسبب محدودية األعماق للممرات المالحية وضيق واجهات األرصفة والتي 
ب ومن جان ،الها للبواخر العمالقة بانسيابيةمما يحد من إمكانية استقب ،( متر04–7.2تتراوح ما بين )

فضال عن مشاكل  ،ناولة البضائع والخدمات السائدةالمعدات االختصاصية ومعدات م شحةهو  أخر
ناقات اخت إلىتنسيق زمن الشحنات مما يؤدي من حيث  ية مرتبطة بعمليات إدارة الموانئإدارية رئيس

خليص عدة أيام لالنتهاء من ت إلىسلطات الكمارك تحتاج  إنكما  ،طويلة للتحميل والتفريغويتطلب مدة 
 نقلل لنقل الحاويات وبواخرمتخصصة  بحري يضم بواخر أسطول إلىالمعامالت، فضال عن الحاجة 

عزوف القطاع الخاص لالستثمار في تنفيذ البنى التحتية لهذا النشاط ساعد  إنكما  ،حموالت المتنوعةال
طس في المياه وقلة الغوا شحةأما في مجال النقل النهري فالعمل شبه متوقف بسبب . تطويره على عدم

فضال عن وجود عوائق في مجرى األنهار من بقايا الجسور المتضررة بسبب  ،الكري إلىا األنهار وحاجته
 الحروب السابقة وكذلك أنشاء الجسور الوقتية والعائمة وجسور الخدمة.
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 النقل الجوي .3
قصير  أبعد المسافات في زمن إلىيتمتع النقل الجوي بالسرعة الفائقة التي تمكنه من الوصول 

تعجز عن تحقيقه وسائل النقل األخرى، وتنبثق هذه األهمية من الخدمات التي يقدمها في مجال نقل 
ط تسهيل عملية النقل وزيادة الرواب إلىأخر والتي أدت  إلىالركاب والبضائع واألمتعة والبريد من بلد 

ي يضطلع به النقل الجوي فقد سعت جميع البلدان الى . وانطالقًا من هذا الدور الذالدوليةوالعالقات 
فان الجهة المخولة في تنظيم عمل هذا التشكيل هي سلطة الطيران المدني فهي في العراق و  االهتمام به.

المسؤولة عن منح التراخيص لهبوط واقالع الطائرات في عموم المطارات العراقية. الى جانب الشركة 
راقية التي تقوم بجميع اعمال النقل الجوي على الطائرات العراقية وتقديم الخدمات العامة للخطوط الجوية الع

 الفنية واالرضية لكافة الطائرات المدنية )العربية واألجنبية(. 
 
  (23) جدول

 (5112-5112) للمدة الجوي النقل نشاط مؤشرات

  واالتصاالت. النقل احصاءات مديرية – لالحصاء المركزي الجهاز : المصدر     
 اربيل. مطار عدا المطارات جميع تشمل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5112 5112 5112 5112 وحدة القياس التفاصيل
 7726 7621 2221 1821 ألف مسافر النقل الدولي

 0214 0222 1226 4817 ألف مسافر النقل الداخلي

 *02.4 11.1 12 8.2 ألف طن كمية البضاعة المنقولة والبريد

 262.2 218.6 222.8 276.1 مليار دينار اإليرادات المتحققة
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 (25) شكل
 (5112-5112) للمدة الجوي النقل لنشاط المتحققة االيرادات

 
 

عدد مسافري النقل اجمالي ( إن هناك ارتفاع مستمر في 22إذ يتضح من خالل بيانات الجدول )
( ألف مسافر اما النقل الداخلي فقد بلغ 1821) 4102في عام  إذ سجلخالل المدة المدروسة، الدولي 

( ألف طن ولتحقق إيرادات بلغت 8.2( ألف مسافر لتصل كمية البضاعة المنقولة بحدود )4817)
( ألف مسافر اما 2221فقد بلغ عدد مسافرين النقل الدولي ) 4102( مليار دينار. اما في عام 276.1)

( ألف طن ولتحقق 12( ألف مسافر لتصل كمية البضاعة المنقولة بحدود )1226النقل الداخلي فقد بلغ )
( 7621فقد بلغ عدد مسافرين النقل الدولي ) 4107( مليار دينار. اما في عام 222.8إيرادات بلغت )

( 11.1( ألف مسافر لتصل كمية البضاعة المنقولة بحدود )0222ألف مسافر اما النقل الداخلي فقد بلغ )
فقد بلغ عدد مسافرين النقل  4108( مليار دينار. اما في عام 218.6لتحقق إيرادات بلغت )ألف طن و 
( ألف مسافر لتصل كمية البضاعة 0214( ألف مسافر اما النقل الداخلي فقد بلغ )7726الدولي )

 تنفيذ إلىوهذا يعود ( مليار دينار. 262.2( ألف طن ولتحقق إيرادات بلغت )02.4المنقولة بحدود )
وامتالك الشركة ألسطول جوي متكامل، فضال عن زيادة الرحالت  ،إعمال إلعادة تأهيل المطارات الحالية

 .صة السياحية الداخلية والخارجيةوخا
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مما تقدم يتضح بان قطاع النقل في العراق يعاني من خلل كبير ضمن نشاط الشحن والدعم 
اللوجستي متمثال بارتفاع تكاليف شــحن البضائع ويؤثر سلبا على الصادرات والواردات وتتضمن المعوقات 

المركزية على  ةشبكة الطرق السيئة والسيطر  األساسيالتي تواجه النقل الكفوء والمنظم للنشاط االقتصادي 
لى المال الكافي مما ينعكس ع رأستمتلك  حركات الشحن من قبل مشاريع مملوكة للدولة غير كفوءة وال

قطاع النقل في العراق غير متكامل بصورة جيدة مع دول الجوار  إنفضال عن ذلك  اإلنتاجية،انخفاض 
 لمنطقة.يعزز التجارة البينية بين بلدان احرية لنقل الشاحنات مما  إلعطاءتوجد اتفاقيات للترانزيت  ال إذ

م في ويساه أيضاوجود قطاع نقل كفوء سيسهل االرتباط االقتصادي داخل العراق وخارجه  إن
 إنتاجية أكثرمما يجعل االقتصاد  األخرىاالقتصادية  باألنشطةالخاصة  اإلنتاجخفض تكاليف مدخالت 

ذاالعالمية األسواقوتنافسية في  عراق النمو المتوازن في جميع القطاعات والمناطق سيصبح ما حقق ال ، وا 
شاط نقل بوجود ن إاليتم  ويزيد من فرص التوظيف وهذا ال أسواقهيوسع  إنمن الضروري للقطاع الخاص 

 تطورا.   أكثر
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 ( 1ملحق )
 )مليون دينار( (5112-5112)للمدة  مع النفط وبدونه الجارية االقتصادية باألسعارالناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة  

 *()5112 5112 5112 5112 االنشطة االقتصادية رمز التصنيف الدولي
 4897589.8 6598384.8 7832046.9 8160769.7 الزراعة والغابات والصيد 1
 118198265.2 89065057.7 67796890.8 65590963.0 التعدين والمقالع 2
 117856343.6 88664813.0 67400216.2 65194040.7 النفط الخام 4-0

 341921.6 400244.7 396674.6 396922.3 االنواع األخرى من التعدين 2-2
 4509661.9 2806862.2 4436442.7 4234716.9 الصناعة التحويلية 3
 7358898.7 6486406.1 6450645.8 5928469.7 الكهرباء والماء 4
 10685051.8 01218624.2 12260516.5 12514765.3 والتشييدالبناء  5

 142249422.4 151322222.4 98776542.70 96429684.60 مجموع االنشطة السلعية
 52293153.2 31213224.4 31376326.5 31235643.9 مجموع االنشطة السلعية عدا النفط

 26687900.7 41680782.8 22618847.1 20800702.2 النقل واالتصاالت والخزن 6
 19519413.1 41170681.0 18593822.9 21326778.9 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه 7

 4599204.4 4137873.5 3420766.6 2622463.0 البنوك والتأمين 8-1
 21212212.5 42191239.4 44633436.62 44749944.10 مجموع االنشطة التوزيعية

 14685608.6 15052742.1 14379154.5 13793774.9 السكنملكية دور  8-2
 43225114.5 20101422.1 40985235.6 41229609.7 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 9

 36019664.1 12102827.2 34224314.6 34798833.3 الحكومة العامة 9-1
 7205450.4 6996406.9 6760921.0 6430776.4 الخدمات الشخصية 9-2

 22911253.1 22122992.4 55364390.10 55023384.60 الخدمية مجموع األنشطة
 254366708.7 554232353.5 198774369.4 196203013.3 مجموع األنشطة

 3302228.8 2970613.7 1850227.7 1522041.5 ناقصا: رسم الخدمة المحتسب
 251064479.9 551222219.5 196924141.7 194680971.8 الناتج المحلي اإلجمالي

 133208136.3 133111292.2 129523925.5 129486931.1 عدا النفط الناتج المحلي اإلجمالي
 .مديرية الحسابات القومية لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:

 فصلية.*( بيانات أولية )                                                                                    
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 ( 5ملحق )
 (%( )5112-5112للمدة )الجارية مع النفط وبدونه  االقتصادية باألسعارلناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة التوزيع النسبي ل 

 *()5112 5112 5112 5112 االنشطة االقتصادية رمز التصنيف الدولي
 1.92 2.62 3.94 4.16 الزراعة والغابات والصيد 1
 46.46 16.22 34.11 33.43 والمقالعالتعدين  2
 46.33 16.27 33.91 33.23 النفط الخام 4-0

 0.13 1.08 0.20 0.20 االنواع األخرى من التعدين 2-2
 1.77 4.02 2.23 2.16 الصناعة التحويلية 3
 2.89 4.86 3.25 3.02 الكهرباء والماء 4
 4.20 2.67 6.17 6.38 البناء والتشييد 5

 22.52 23.21 49.70 49.15 االنشطة السلعيةمجموع 
 11.1 14.3 15.59 15.72 مجموع االنشطة السلعية عدا النفط

 10.49 01.28 11.38 10.60 النقل واالتصاالت والخزن 6
 7.67 8.62 9.35 10.87 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه 7

 1.81 0.82 1.72 1.34 البنوك والتأمين 8-1
 19.92 51.42 22.45 22.81 االنشطة التوزيعية مجموع

 5.77 2.71 7.23 7.03 ملكية دور السكن 8-2
 17.02 08.42 20.62 21.0 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 9

 14.16 02.01 17.22 17.73 الحكومة العامة 9-1
 2.86 1.00 3.40 3.28 الخدمات الشخصية 9-2

 55.22 54.94 27.85 28.04 مجموع األنشطة الخدمية
 100.00 100.00 100.00 100.00 األنشطةحسب مجموع ال

 مديرية الحسابات القومية1 لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:
  أولية فصلية1*( بيانات )                                                                                                                  
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 ( 3ملحق )
 ( )مليون دينار(5112-5112للمدة ) مع النفط وبدونه (2007=100الثابتة ) االقتصادية باألسعارالناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة  

 *()5112 5112 5112 5112 االنشطة االقتصادية رمز التصنيف الدولي
 4822640.8 3863223.0 4598970.6 4613210.7 الزراعة والغابات والصيد 1
 048180212.7 129839551.3 135393334.8 108877465.2 التعدين والمقالع 2
 127885395.7 129589085.3 135142908.9 108624648.4 النفط الخام 4-0

 062000.1 250466.0 250425.9 252816.8 االنواع األخرى من التعدين 2-2
 0764128.1 0642207.2 1787446.6 1723531.5 الصناعة التحويلية 3
 4002822.6 1938555.3 2251534.3 2152042.5 الكهرباء والماء 4
 2182210.6 8687442.8 8555838.5 9402528.4 البناء والتشييد 5

 139231754.6 142224923.2 152587124.80 126768778.30 مجموع االنشطة السلعية
 11346358.9 12922222.2 17444215.9 18144129.9 عدا النفط مجموع االنشطة السلعية

 07787177.2 02021411.1 15272685.4 14054528.5 النقل واالتصاالت والخزن 6
 02422771.2 02274618.2 13396126.0 15136109.9 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه 7

 4221128.6 4126746.2 1949154.8 1518507.8 البنوك والتأمين 8-1
 34491916.9 33125221.1 30617966.2 30709146.20 مجموع االنشطة التوزيعية

 7682627.2 7977075.8 7714138.7 7435997.3 ملكية دور السكن 8-2
 06087116.1 19102036.5 19067140.8 19583652.1 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 9

 02881821.7 14881446.0 14986350.5 15610781.8 الحكومة العامة 9-1
 2112028.1 4220590.5 4080790.3 3972870.3 الخدمات الشخصية 9-2

 27079112.3 27079112.3 26781279.5 27019649.40 مجموع األنشطة الخدمية
 200895628.0 512212922.1 209986370.5 184497573.9 مجموع األنشطة

 1766329.5 0282861.4 1054260.8 881321.8 ناقصا: رسم الخدمة المحتسب
 199129298.5 512131122.9 208932109.7 183616252.1 الناتج المحلي اإلجمالي

 71243902.8 22241921.2 73789200.8 74991603.7 عدا النفط الناتج المحلي اإلجمالي
 مديرية الحسابات القومية. لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:

 بيانات أولية فصلية.*( ) 
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 ( 4ملحق )

 ( )%(2118-2115للمدة ) ( مع النفط وبدونه2007=100الثابتة ) االقتصادية باألسعارالتوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة  

 *()5112 5112 5112 5112 االنشطة االقتصادية رمز التصنيف الدولي
 1.42 0.87 2.19 2.50 الزراعة والغابات والصيد 1
 63.76 24.78 64.48 59.02 التعدين والمقالع 2
 63.66 24.22 64.36 58.88 النفط الخام 4-0

 0.10 1.04 0.12 0.14 االنواع األخرى من التعدين 2-2
 0.89 1.61 0.85 0.93 الصناعة التحويلية 3
 1.05 1.62 1.07 1.17 الكهرباء والماء 4
 2.18 2.12 4.08 5.10 البناء والتشييد 5

 29.3 21.22 72.67 68.72 مجموع االنشطة السلعية
 2.24 2.51 8.19 9.7 مجموع االنشطة السلعية عدا النفط

 8.85 7.80 7.27 7.62 النقل واالتصاالت والخزن 6
 7.09 7.16 6.38 8.20 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه 7

 1.23 0.02 0.93 0.82 البنوك والتأمين 8-1
 12.12 12.14 14.58 16.64 مجموع االنشطة التوزيعية

 3.98 1.82 3.67 4.03 ملكية دور السكن 8-2
 9.55 6.41 9.08 10.6 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 9

 7.41 7.06 7.14 8.46 الحكومة العامة 9-1
 2.14 4.12 1.94 2.15 الخدمات الشخصية 9-2

 13.23 13.19 12.8 14.64 مجموع األنشطة الخدمية
 100.00 100.00 100.00 100.00 األنشطةحسب مجموع ال

 مديرية الحسابات القومية. لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:
 *( بيانات أولية فصلية. ) 
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 ( 5ملحق )

 )مليون دينار(  (2118-2115)توزيع الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع الملكية باألسعار الجارية مع النفط وبدونه للمدة 

 

 االنشطة االقتصادية الرمز
2115 2116 2117 

 المجموع الخاص العام المجموع الخاص العام المجموع الخاص العام

 6598384.8 6521837.4 76547.4 183122611 7765214.5 6683112 8.6216111 8100044.6 60725.1 الزراعة والغابات والصيد 1

 89065057.7 400244.7 88664813.0 6111681218 396674.6 612221.611 65512163 393136.4 65197826.6 والمقالعالتعدين  2

 88664813 ــ 88664813.0 612221.611 ــ 612221.611 65.1222211 ــ 65194040.7 النفط الخام 2-1

 400244.7 400244.7 0.0 31661216 396674.6 2 31611113 393136.4 3785.9 االنواع األخرى من التعدين 2-2

 846949888 32221.118 8.211816. 223622111 2803198.4 63312213. 21321.611 2330530.9 1904186.0 الصناعة التحويلية 3

 6486406.1 1106861.7 5379544.4 625262518 1077944.0 531112.18 511826111 897284.2 5031185.5 الكهرباء والماء 4

 6.84498488 118118111. 5111..21 11625.615. 11661877.9 51863816 15.216513. 11971299.0 543466.3 البناء والتشييد 5

 121378687.4 7337333340 96357036.1 98776542.7 23714919.4 75171633.3 96429684.6 23692295.1 72737389.5 االنشطة السلعية

 31713874.4 ـــ 7692223.1 7671417.1 ـــ 7671417.1 7543348.8 ـــ 7543348.8 االنشطة السلعية عدا النفط

 4.94684884 22470895.7 .5.28121. .116.88211 21193292.4 1425554.7 1282212111 19612796.8 1187905.4 النقل واالتصاالت والخزن 6

7 
تجارة الجملة والمفرد 

 والفنادق وما شابه
3704367.6 17622411.3 1.31611811 1072135.5 17521687.4 .851381111 161283215 17377145.6 4448694486 

 86.848.88 11163813 3340235.2 321216616 886233.0 2534533.6 1611263 973170.2 1649292.8 البنوك والتأمين 8-1

 48191639.4 3333332243 7545959.8 44633436.6 39601212.8 5132223.8 44749944.1 38208378.3 6541565.8 االنشطة التوزيعية

 6848488486 .52511211. ـــ 2311.5215. 14379154.5 ـــ 311311211. 13793774.9 ـــ ملكية دور السكن 8-2

9 
خدمات التنمية االجتماعية 

 والشخصية
34798833.3 6430776.4 2.11162111 34224314.6 6760921.0 2218513516 322.682112 6996406.9 8646.4888. 

 846848888. ـــ 322.682112 321123.216 ـــ 34224314.6 3211883313 ـــ 34798833.3 الحكومة العامة 9-1

 6996406.9 6996406.9 ـــ 616211.12 6760921.0 ـــ 623211612 6430776.4 ـــ الخدمات الشخصية 9-2

 56165996.4 22149149 322.682112 55364391.1 21141175.5 34224314.6 55023384.6 20224551.3 34798833.3 االنشطة الخدمية

 224636323.2 86716479.9 137919843.3 198774369.4 84446197.7 114328171.7 196213113.3 82125224.7 114077788.6 المجموع حسب االنشطة

 135971511.2 ـــ 53506774.8 46927955.5 ـــ 46927955.5 48883747.9 ـــ 48883747.9 عدا النفط مجموع االنشطة

 القومية.مديرية الحسابات  لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:
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 ( 6ملحق )

 ( )%( 2117-2115توزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع الملكية باألسعار الجارية للمدة )

 األنشطة االقتصادية الرمز 
2115 2116 2117 

 المجموع الخاص العام المجموع الخاص العام المجموع الخاص العام

 22. 98.84 11. 22. 99.15 0.85 100 99.26 0.74 الزراعة والغابات والصيد 1

 22. 0.4 1116 22. 0.6 99.4 100 0.6 99.4 التعدين والمقالع 2

 22. ـــ 2212. 22. ـــ 100 100 ـــ 100 النفط الخام 2-1

 22. 100 212 22. 100 0.0 100 99.0 1.0 االنواع األخرى من التعدين 2-2

 22. 62.3 3111 22. 63.2 36.8 100 55.0 45.0 الصناعة التحويلية 3

 22. 17.1 8111 22. 16.7 83.3 100 15.1 84.9 الكهرباء والماء 4

 22. 96.7 .31 22. 95.1 4.9 100 95.7 4.3 البناء والتشييد 5

 111 20 80 111 24.1 76.1 100 24.6 75.4 االنشطة السلعية

 111 111 100 111 ـــ 100 100 ـــ 100 االنشطة السلعية عدا النفط

 22. 93.9 .61 22. 93.7 6.3 100 94.3 5.7 النقل واالتصاالت والخزن 6

7 
تجارة الجملة والمفرد والفنادق 

 وما شابه
17.4 82.6 100 5.8 94.2 .22 .312 86.6 .22 

 22. 16.7 8313 22. 25.9 74.1 100 37.1 62.9 البنوك والتأمين 8-1

 111 85 15 111 88.7 11.3 100 85.4 14.6 االنشطة التوزيعية

 22. 100  22. 100 ــــ 100 100 ــــ ملكية دور السكن 8-2

9 
خدمات التنمية االجتماعية 

 والشخصية
84.4 15.6 100 83.5 16.5 .22 8111 17.1 .22 

 22. ــــــ 22. 22. ـــ 100 100 ـــ 100 الحكومة العامة 9-1

 22. 100  22. 100 ــــ 100 100 ــــ الخدمات الشخصية 9-2

 111 36.2 55.6 111 38.18 61.82 100 36.76 63.24 االنشطة الخدمية

 111 38.6 61.4 111 42.5 57.5 100 41.9 58.1 المجموع حسب األنشطة

 القومية.مديرية الحسابات  لإلحصاء،الجهاز المركزي  المصدر:
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