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2020-2003قضااي اقتصادية يف العراق   
   األزمات احلاليةة و املُتَ بَع السياساتاهليكل اإلنتاجي، 

 د. علي مرزا

 مقدمــة  أواًل:
األسعار   نخفاضوا،  2019  أكتوبر/منذ بداية تشرين األولاالحتجاجات  ب  المتمثلة  ةألزمات الحاليه لَتَعرَّضقبل  

ا في مله َتَعرَّض، زمتينأآثار من  عانى العراق ، 2020 فبراير/اطشب ي بدأ فيذالالنفطية  العوائد ومن ثم
 شمال/وسط   لمساحات من  اإلرهابية  داعشعصابات    لاحتالنتجت عن    األولىف  ، وال زالت تبعاتها ماثلة.2014

 البنى األساسية جوانب من خريبوت ةوخارجي ةداخليسكانية  هجرةوما تبعها من  يونيو/حزيران العراق في
 واألمنية  والسياسية  مجتمعيةناهيك عن التبعات ال  ،عراق شمال ال/في وسط   اجية والبنى المؤسسيةل اإلنتواألصو 

والتي  ،أيلول من تلك السنة-في آب ،والثانية مالية/اقتصادية تمثلت في ابتداء انهيار أسعار النفط . واإلنسانية
السنتين   في  االحتياطيات الدولية  رصيد  كبير فيوانخفاض    العامة  ()االتحادية  الميزانية  في  قادت إلى عجز كبير

   ( أدناه.2( في الملحق )7الجدول ) ؛ 2016و  2015
منذ  مجددا   باالنخفاضأخذت أسعار النفط ، 2020أوائل  -2017وبعد تحسنها خالل السنوات 

العربية لكة الممعدم اتفاق  العامل األول،عاملين. تفاعل ل كحصيلة ، ثم تسارع االنخفاض2020فبراير /شباط 
، وما تبعه من زيادة +أوبكلدول  النفط  على االلتزام بسقوف إلنتاجفي بداية آذار/مارس،  ،وروسيا السعودية 

لتأثير ا  الثاني،العامل  و   .أدناه(  سادسا  لالتفاق في نيسان، انظر الفقرة    العودة)هذا قبل    .الشهرذلك  خالل  اإلنتاج  
 حاد في من انخفاضومن المتوقع أن يقود أليه  ، وما قاد  COVID-19كورونا   ڤايروسلوباء الركودي العالمي  

من  سعر نفط برنتمتوسط  هارأن فلقد .Economist (2020) Watkins (2020). الطلب العالمي على النفط 
حسب بيانات البنك الدولي  ،مارس/دوالر في آذار 33إلى  2020 يناير/دوالر/برميل في كانون الثاني 64

Pink Sheet.   لهذين الشهرين، دوالر،    28إلى    برميل/دوالر  60من    متوسط سعر تصدير النفط العراقينهار  أو
 . أدناه( 2في الملحق )( 9الجدول )؛ تباعا  

، انخفاضا  في سعر النفط وفي الطلب العالمي عليه في أوبكيواجه العراق، كغيره من دول  ،وبذلك
عجزا  كبيرا  في الميزانية   االنخفاض  . إذ من المتوقع أن يسببراقمما سيفاقم مشكلة التمويل في الع،  الوقت ذاته

االحتياطيات   حاد في  انخفاض  إلمكانية حصولإضافة    ،العامة، وما يتبعه من آثار اقتصادية واجتماعية عميقة
 ، أدناه.سادسا  له في الفقرة  َتَعرَّضالدولية، كما سن

جنوب وسط/عمت بغداد و التي حتجاجات، اال زمةتبعات ا في هذا الوقت، ال زال العراق يعاني من
 استمرارها  قاد  ولقدالحوكمة والعجز في تقديم الخدمات.    تواضعو   العراق، ضد المحاصصة والفساد والبطالة والفقر
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حكومة ، ال زالت 2020 أوائل نيسان/أبريلوحتى . 2019إلى استقالة الحكومة في األول من كانون األول 
  ى حكومة بديلة.االتفاق عل مستمرة حتى يتملة ستقيالم "تصريف األعمال"

 دخل ڤايروس كورونا البلد والذي يهدد بأزمة إضافية جدية.أيضا ،  ،في هذا الوقت
الهيكل لتفاعل هذه األزمات مع  واالجتماعية التبعات االقتصادية وستكشف ا، كشفتنهوفيما بي

 النفطي.-غير؛ بالذات للناتج كل، هشاشة هذا الهياإلنتاجي/الريعي لالقتصاد العراقي

 البطالة والفقر ثانيًا: 
وباقي القضايا التي تتناولها هذه  في العراق (االستثماري )بما فيه لهشاشة الهيكل اإلنتاجي  َتَعرَّضقبل الولكن 
، كمظهرين من ينخالل العقد والنصف الماضي لبطالة والفقرتطور القد يكون من المناسب التطرق  ،الورقة

في  واللذان ساهما  ،األداء االقتصادي واالجتماعي/السياسي الريعي في العراق هذه الهشاشة وتواضع هر مظا 
على معالجة تبعات الفقر   الدول الريعية  لقد حرصت معظم.  قيام االحتجاجات واستمرار األزمة السياسية الراهنة

. وباإلضافة ، الخوالرعاية االجتماعية  ميةت الصحية والتعليمالية وتوفير السكن والخدما من خالل التحويالت ال
غير أن من تبعات البطالة خاصة على فئة الشباب.    هذه الدول  خففت  المالية  لالستخدام الحكومي والتحويالت

االستخدام   توسيع  في  ذات السياسة  ومع اتباعه.  بمدى يذكر  تقليل نسبة السكان تحت خط الفقر  لم يستطعالعراق  
تباع نتيجة ال ،2014بعد ولكن ، بحيث خفف ذلك من نمو البطالة، 2014-2004ت خالل السنوا الحكومي

سياسة تحديد االستخدام الحكومي، من ناحية، وانخفاض/ركود نمو النشاط الخاص وعدم امكانيته استيعاب 
من يشية في محافظات الوسط األعلى، وتخلخل األوضاع المع ،ثانية االعداد الداخلة لسوق العمل، من ناحية

تململ البطالة وما يتبعها من  لم يستطع العراق حتى مجاراة الدول الريعية األخرى في تالفي تبعات  ناحية ثالثة،  
 . الجاريةحتجاجات االوالذي ظهر واضحا  في  وشبابي، اجتماعي وغضب

عدم  بيان أن مؤشرات البطالة )والفقر( المتوفرة تتسم بتعدد مصادر إعدادها و  ء  من المناسب ابتداو 
ممت ألغراض مختلفة. ولم تتبع، بالضرورة، منهجية انتظام الصدور. وما هو متوفر منها يعود إلى مسوح ص  
 واحدة في تقديرها مما يثير بعض من عدم اليقين حولها.

 ة ــالبطال( 2-1)
هرة في االستخدام الحكومي، في السنوات المنصرمة، من اهم أسباب انخفاض البطالة الظا لقد كان التوسع في  

إذ تبين البيانات المنشورة، على اختالف مصادر تقديرها ومنهجياتها،  (.2( في الملحق )6الجدول )؛ العراق 
إلى   ،2004، حسب مسح األحوال المعيشية في العراق  2004% في  27  حوالي  أن معدل البطالة تناقص من

مسح حسب ال 2012% في 11.9حتى وصل إلى حسب مسح التشغيل والبطالة،  2008% في 15.3
وصل معدل البطالة  2018. وحسب الموجز االحصائي لسنة 2012 لسنةاالجتماعي المستمر  -االقتصادي

 (.أ-2019)لإلحصاء المركزي ؛ الجهاز 2017% في سنة 13.8ولكنه أرتفع إلى  2016% في 10.8 إلى
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% 30 ، انخفض إلى2008% في سنة 44ي ة حوالفلقد بلغ معدل البطال بالنسبة لفئة "الشباب"أما 
الجدول و  ، أدناه،(1الشكل )أنظر . 2017% في 29أرتفع إلى ، ولكنه 2016% في 23إلى و ، 2008في 

 .(2في الملحق )( 1)
 2017-2004 معدل البطالة في العراق (1)الشكل 

 2012تفاوت معدل البطالة بين المحافظات  

 

2017- 2004معدل البطالة الوطني   

 

2012 ر والريفضبين الح ة تفاوت معدل البطال  

 

 2012 بين اإلناث والذكور تفاوت معدل البطالة

 

 في هذه الورقة.( 2( في الملحق )1على أساس بيانات الجدول ) "2017-2004معدل البطالة الوطني "شكل  ر سم  در:االمص 
 الباب الثاني.  ،(ب-2019الجهاز المركزي لإلحصاء )في  على أساس البيانات الواردة    األشكال األخرى ر سمت  

 محافظات الوسط األعلى: نينوى، ديالى، صالح الدين، األنبار.)أ(   مالحظات:
 المثنى، ذي قار، ميسان، البصرة.بابل، كربالء، واسط، النجف، القادسية،  محافظات الجنوب/الوسط: )ب(  

على، من ناحية، بعد العمليات العسكرية في محافظات الوسط األأثناء و وفي ظل الظروف التي سادت  
 .س  بخعلى  انقد ينطوي 2017و  2016ي أن معدل نستنتج ،ن ناحية أخرى وتقييد االستخدام الحكومي، م

 معدل البطالةفي حساب أهم محافظتين في الوسط األعلى وهما نينوى واألنبار شمول ويؤكد هذا البخس عدم 
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ر أن ذلك يشمل  ب(، الباب الثا -2019؛ أنظر الجهاز المركزي لإلحصاء )2016في   أيضا .   2017ني. ون َقد ِّ
 . 2017في سنة  لفئة الشباب بطالةللالجدول معدالت عالية و  الشكل وبالرغم من ذلك يبين

تفاوت معدل البطالة حسب المحافظات وفي ما بين الحضر والريف وبين اإلناث والذكور فهناك أما 
. ولقد ا ختيرت هذه السنة وذلك بغية 2012سنة ( أعاله يتبين هذا التفاوت ل1تفاوت واضح. وفي الشكل )

لية، لنفس السنة، المقارنة مع مؤشرات تفاوت نسبة السكان تحت خط الفقر حسب المحافظات، في الفقرة التا
وهي آخر سنة لتوفر مؤشر تفاوت نسبة السكان تحت خط الفقر حسب المحافظات والجنس والحضر والريف. 

 (.3الملحق ) ( في5الشكل ) متوفرة في، 2016 ،عدل البطالة لسنة أحدثمع مالحظة أن مؤشرات تفاوت م
في بغداد عن المتوسط الوطني في  هو ارتفاع معدل البطالة 2012غير أن ما يثير االنتباه في سنة 

الوقت الذي سنالحظ، في الفقرة التالية، انخفاض نسبة السكان تحت خط الفقر فيها عن المتوسط الوطني في 
نة. ويساهم في تفسير هذه الظاهرة عدم نمو النشاط اإلنتاجي/االقتصادي بما يكفي الستيعاب األعداد تلك الس

لقل األمن، في بغداد، بالرغم من الهدوء النسبي في العراق مقارنة بالسنوات الداخلة لسوق العمل واستمرار تق
مقارنة بالمتوسط الوطني )للشخص( بما يتيح السابقة، من ناحية، ولكن ارتفاع نفقات الميزانية العامة في بغداد  

 .11ل (، الفص2018حصة اعلى للشخص من هذه النفقات، من ناحية أخرى، في تلك السنة. أنظر مرزا )
 رــالفق( 2-2)

نفطي طويل األمد، بدوره نتيجة لغياب استراتيجية وسياسات للتنويع االقتصادي، - في غياب آفاق نمو غير
توفير على في العمل  2003المتعاقبة بعد  داراتع اعالن اإلق بمستوى ال يتناسب ماستمر الفقر في العرا

بالرغم من عدم وجود و فقر. لتخفيض عدد ونسبة من هم تحت خط ا بما في ذلك للمواطنين الكريم العيش
اء يشير إلى بق 2014-2007هو متوفر منها للفترة  بيانات حديثة عن نسبة السكان تحت خط الفقر ولكن ما 

في الملحق ( 2الجدول )( أدناه، و 2ل )شكال مس سكان العراق تحت خط الفقر كما هو واضح فيأكثر من خ  
. وبالرغم 2014المشار إليهما آنفا  زادت من نسبة السكان تحت خط الفقر بعد سنة  األزمات  أن    وال شك.  (2)

حسب الجهاز مليون ) 38 اليحو  2018الذي بلغ في العراق  سكانعدد بالنسبة  هذهضرب من ذلك، عند 
 هم تحت خط الفقر. منهم ا  ماليين شخص 8 ن حواليأ ف( أ-2019المركزي لإلحصاء، 

(، يخفي تفاوتا  كبيرا  بين 2غير أن "متوسط العراق" لنسبة من هم تحت خط الفقر المبين في الشكل )
األنواع الثالثة من التفاوت لسنة األسر حسب احجامها وبين الريف والمدن وبين المحافظات. ويمكن بيان هذه  

 هذا الشكل:في كما مبين ، وهي آخر سنة تتوفر فيها مثل هذه المؤشرات، 2012
، الذي يرتبط في الوقت ذاته، في المتوسط، سرةتزداد نسبة من هم تحت خط الفقر بازدياد حجم األ (أ)

ى من يعملون(. ، الخ، علواألحداث كبار السنبارتفاع معدل اإلعالة )أي اعتماد من ال يعملون من 
أشخاص يكون فيها السكان  3 التي اتسمت بحجم سرفي الجدول أن األ 2012إذ يتبين من عمود 

اشخاص يكون فيها السكان تحت خط الفقر  5%، وتلك التي تتكون من 1خط الفقر أقل من  تحت
 األشخاصيها عدد  التي يبلغ ف  سر% في األ26، ليقفز من هم تحت خط الفقر إلى  سر% من هذه األ5
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أنظر شخص؛  6.7بلغ  2012مع مالحظة أن متوسط حجم األسرة في العراق في  1فأكثر. 7
 ( في هذه الورقة.2( في الملحق )2( في الجدول )3المالحظة )

% مقارنة 3.5بلغت في كردستان  2012حسب المحافظات فإن نسبة من هم تحت خط الفقر في و  (ب)
 العراق. % في باقي 24% في بغداد و12مع 

% 31% للحضر و14  حوالي  2012نسبة من هم تحت خط الفقر في    ، بلغتالحضر والريفوبين  )ج(  
 للريف.

 ، % 2014-2007  تحت خط الفقر في العراق السكان( نسبة 2) الشكل
2012 نسبة حسب حجم األسرةالتفاوت   

 

2014-2007 النسبة الوطنية   

 

2012 تفاوت النسبة بين الحضر والريف  

 

2012  المحافظاتاوت النسبة بين فت  

 

الحضر  تفاوت حافظات و مومؤشرات تفاوت ال (2) ( في الملحق2بيانات الجدول ) على أساساألشكال  هذه سمت ر   المصدر:
 .(2016في العراق )اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر  الواردة في    2012والريف لسنة  

 . ’household‘  نيالمجال تعفي هذا   "األسرة"  مالحظة:
 

 %( غير أن نسبة السكان تحت خط الفقر ازدادت75% إلى  79)من    2014و  2012اإلعالة بين  بالرغم من انخفاض معدل   1
ت للعمليات العسكرية في  َتَعرَّض. وربما يعود ذلك إلى عوامل تتعلق بفقدان الدخل في المناطق التي  2012عنها في    2014في  

 .داعش اإلرهابيةعصابات  محافظات الوسط األعلى حتى قبل هجوم  
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أن نسبة السكان تحت خط الفقر حسب المحافظات يالحظ  و معدل البطالة    استطالع العالقة بينوعند  
إلى أن البطالة  ، بدوره،التغير في نسبة الفقر. وهذا يشير حوالي ثلثإال  "يفسر"معدل البطالة ال التغير في 

 .عوامل أخرى "تفسر" الثلثين اآلخرين من التغير  هناك  ، ولكنعوامل الفقربالرغم من كونها عامال  أساسيا  من  
التحويالت  التي من أهمها  ،الدخول التحويلية مدى كفاية ،خاصة في دولة ريعية ،لومن بين هذه العوام

بما   الحكومية، من خالل الميزانية العامة لألفراد والمحافظات، وكذلك تلك التي بين األفراد/المؤسسات الخاصة
لثروة/االدخار، التعليم، طبيعة البطالة؛ قصيرة/متوسطة أم ا لعوامل من الخارج. هذا إضافةيالت فيها التحو 

 وما يتبعه من من ناحية أخرى، يعتبر توفير فرص العملولكن . الخالنزاع والعمليات المسلحة، بعيدة المدى، 
الوسائل المستدامة لتخفيض نسبة   همن أ ( مالتأهيل/تخفيض البطالة ومعدلها )بالترافق مع ترقية التعليم والتدريب

تقديراتنا أن تغير معدل البطالة )زيادة استطالعنا/بين يالسكان تحت خط الفقر. فكما يتبين من الهامش أدناه 
 نقطة 2.4ونقصانا ( بنقطة واحدة يقود إلى تغير، بذات االتجاه، في نسبة السكان تحت خط الفقر بحوالي 

 2مؤثرة األخرى، بالطبع(.)بافتراض ثبات العوامل ال

  هشاشة الهيكل اإلنتاجي ًا:لث ثا
 ( الناتج المحلي اإلجمالي3-1)

 اختاللو  العمليات المسلحة، وبالرغم من د العوائد النفطيةزايوالتي اتسمت بت 2013-2003خالل السنوات 
وكانت أهم  3.يا  سنو  (% 9) حواليبلغت  ملموسةنسبة النفطي ب-الناتج المحلي اإلجمالي غير نما  ،ناألم
-رغي"/ةالنفطي-غير نشطةوباقي األوملكية دور السكن "الحكومة العامة"  هي: دة لهذا النموالمولِّ  نشطةاأل

ين والضمان االجتماعي والقوات العامَ فلقد ساهمت الحكومة العامة )اإلدارة العامة والصحة والتعليم . "السلعية
ولقد  .هذه النفطي-ي توليد أكثر من نصف نسبة نمو الناتج غيرالمسلحة( وملكية دور السكن في ما بينهما ف

 
ة عدد )حاصل قسم   p، تربط بين نسبة السكان تحت خط الفقر2012، لسنة  انحدارعادلة  م  tscoefficien معلمات تم تقدير  2

)حاصل قسمة عدد العاطلين على عدد قوة    المقابل   uومعدل البطالة  (  100السكان تحت خط الفقر على عدد السكان الكلي ×  
اللجنة الفنية  و ب( -2019الجهاز المركزي لإلحصاء )في  والتي وردت بياناتهما ،لمحافظات الثمانية عشر( ل100العمل × 

الذي  ، "2R "معامل التحديدوفي هذا التقدير يتبين أن ما ي طلق عليه  .(، تباعا  2016ق )لسياسات التخفيف من الفقر في العرا
 ، أي حوالي الثلث المشار له في المتن:0.32ي َشخ ِّص مقدار التغير في نسبة الفقر الذي يفسره تغير معدل البطالة، يساوي  

p = -5.8   +    2.4 u,     R2 = 0.32, 

t-v (-0.56)      (2.74).  
األنشطة االقتصادية عدا قطاع استخراج النفط مجموع القيم المضافة في جميع النفطي، -غير اإلجمالي المحلي الناتجيساوي  3

ي  فهشمل في نشاط الصناعة التحويلية  ت    ، الخ،تكرير النفط والبتروكيماويات وتصنيع الغاز  أنشطة  الخام والغاز. على هذا بما أن
 النفطي. -لي اإلجمالي غيربذلك جزء  من الناتج المح
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النفطي في الميزانية العامة -الجملة والمفرد وكذلك االستثمار العام النفطي وغيرتجارة ساهم ناتج نشاط 
-وباقي األنشطة غير  (من خالل نشاط البناء والتشييد)  الخاص/العائلي بما فيه في تشييد المساكنواالستثمار  

-نسبة نمو الناتج غير ما يزيد على خ مسيبتوليد  ،في ما بينها  ،)عدا الزراعة والصناعة التحويلية( فطيةالن
ية إال بنسبة قليلة ال تتعدى نسبة . من ناحية أخرى، لم يساهم مجموع ناتجي الزراعة والصناعة التحويلالنفطي

يساهم في انخفاض مساهمة  موهما المتدنية،وباإلضافة لنسب ن ( أدناه.3الشكل ) )أ( في :نمو السكان. انظر
حصة بلغت    فلقد  .فيه  نسبيا    هماينخفاض حصتاالنفطي  -في نمو الناتج غيرناتجي الزراعة والصناعة التحويلية  

، % عند القياس باألسعار الثابتة(16حوالي عند القياس باألسعار الجارية )و % 10حوالي  الناتج الزراعي
؛ % عند القياس باألسعار الثابتة(4.7% عند القياس باألسعار الجارية )و4.4يلية  وحصة ناتج الصناعة التحو 

العرض المتوفر أزمة المياه، التي بدأت قبل ثالثة عقود، وتمثلت في شح    وال شك أن لتفاقم  (.4( و)3الجدولين )
الزراعي ف األداء أثر في ضعمن دول الجوار، من ناحية، والتبذير في استعماله داخليا ، من ناحية أخرى، 

 بما فيها إنتاج النفط الخام. نشطةوحتى الصناعي، والذي سيمتد مستقبال لباقي األ
مرتبطة  ،سلعية-غير خدمية، معظمها أنشطةالنفطي -نمو الناتج غير مصادر أهمكانت  وبالنتيجة

بنفقات  ،مباشر بشكل مباشر أو غير ،بشكل كبير بإنتاج/تصدير النفط من خالل الطلب المَولَّد المتصل
 ( مقوماته.weak sustainability؛ مما يشير إلى هشاشة )أي ضعف استدامة العامة)االتحادية( الميزانية 

وضعف استدامة توليد فرص متنامية للعمل؛ انظر  ضئيل نفطي-ولقد انعكست هذه الهشاشة في تصدير غير
 (.2018( ومرزا )9( و)6الجدولين )

فلقد كان لتبعات انخفاض العوائد   ،2014، اللتان بدأتا في  زمتين المزدوجتينأما بعد حدوث/استمرار األ
عصابات داعش االرهابية، خاصة في المناطق الوسطى/الشمالية النفطية والتخريب الذي ترتب على احتالل 

ي انخفاض وبالذات في مجاالت البناء والتشييد والزراعة والصناعة التحويلية واالستخدام الحكومي، أثر بارز ف
"قادت العمليات النفطي. ففي ما يخص مجاالت وأثر التخريب في الزراعة فلقد -الناتج المحلي اإلجمالي غير

، بشدة االقتصادية في مناطق العمليات. ولقد تأثر النشاط الزراعي نشطةسلحة ضد داعش إلى عرقلة األالم
وباإلضافة للسيطرة على اإلنتاج صادرت  حيث وقعت أفضل المناطق إنتاجا  للحبوب تحت سيطرة داعش ...

 من دخولهم.  مزارع  ألف  400حوالي    حرمت  من الحبوب ألرسالها إلى سوريا وبذلك  عصابات داعش مليون طن
، كما استخدمت IEDs،  نها استولت على معدات زراعية، واستخدمت أنابيب الري لصنع العبوات الناسفةأكما  

. أما في UNESCO, et al (2019a. p. 66)؛ أنظر: يلة عقاب ..."أسلوب قطع الماء عن المزارعين كوس
على كان لظهور عصابات داعش تأثير سالب بالغ "االقتصادية األخرى فلقد  نشطةالصناعة التحويلية واأل

ة كبيرة جدا  في المناطق التي سيطرت ــاط االقتصادي بدرجـــض النشـــلقد انخفو ة. ـــالصناعة التحويلي نشاط 
ر: ــــــ"؛ أنظ ةـــاالقتصادي ةـــنشط ل لألـــف التمويـــة إلى تجفيـــات العسكريـــفاق على العمليـــا أدى اإلنـــكم. ها علي

UNESCO, et al (2019b. p. 51).  
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-نتيجة لذلك، وعوامل أخرى سلبية استمرت منذ ما قبل ظهور داعش، بلغت نسبة انخفاض الناتج غير
. وفي هذه السنوات كانت أهم مصادر هذا %( سنويا  3.2-)حوالـــي  2018-2014النفطي خالل السنوات 

. أخرى   نفطية-غير  أنشطةو التحويلية(  -االنخفاض انخفاض نواتج البناء والتشييد والزراعة )وبتأثير أقل الصناعة
الميزانية العامة انخفاض النشاط االستثماري في لركود/فلقد تسبب انخفاض نشاط البناء والتشييد، بدوره نتيجة 

. النفطي-بما يقرب من ثلثين نسبة االنخفاض في الناتج غير 2013بعد سنة  الخاص/العائليوفي النشاط 
ذكر تحويلية بمساهمة ت  لناتجي الزراعة والصناعة ا فيه الوقت الذي لم يساهم ولكن مما يفت االنتباه أنه في

بأقل   ناتجيهما مجموع    النخفاض الملموس فيتسبب ا،  2013- 2003السنوات    خاللالنفطي  -الناتج غير  بنمو
ويالحظ أن المساهمة . 2018-2014خالل السنوات  النفطي-ثلث نسبة االنخفاض في الناتج غير قليال  من

حدثت بالرغم  ، خالل الفترة الثانية،النفطي-طين في انخفاض نسبة نمو الناتج غيرالهاذين النش الكبيرة نسبيا  
% عند 9وحوالي % عند القياس باألسعار الجارية )10حوالي ا والتي بلغ مجموعهم هيفمن تدني حصتيهما 

 ، في حين لم يتسبب انخفاضالسكن بحوالي الع شروتسبب انخفاض ناتج ملكية دور    4.القياس باألسعار الثابتة(
نسبة نمو الناتج أخرى إيجابيا برفع  أنشطة. من ناحية أخرى، ساهمت إال بنسبة ضئيلةناتج الحكومة العامة 

النفطي، خاصة نشاط النقل والمواصالت والخزن، مما خفف بشكل ملموس من وقع المساهمات السلبية -غير
هذا (.  4( و)3أنظر الجدولين )  5.نفطية أخرى -وأنشطة غير  التحويلية-الصناعة/والزراعةنواتج البناء والتشييد  ل

 
% خالل 6.6إلى  2013-2003% خالل السنوات 9.9من  النفطي-غيربينما انخفضت حصة النشاط الزراعي في الناتج  4

ة أشد  انخفضتفإنها  ،سعار الجاريةعند القياس باأل 2018-2014السنوات  دَّ %، على التوالي، عند 6.9% إلى 15.7من  بحِّ
دَّ ويعود السبب في    القياس باألسعار الثابتة. يعكسه المقياس باألسعار    يإلى االنخفاض الكبير في اإلنتاج الزراعي )الذ   ةهذه الحِّ

 (.2( في الملحق )4( و)3، بين الفترتين. أنظر الجدولين )سعار الجاريةوعدم انخفاض القيمة بالتناسب عند القياس باأل  (الثابتة
وملكية دور السكن، الخ، في تحويلية ال-البناء والتشييد والزراعة/الصناعة شطةأن اتاألثر السلبي لمساهم مجموع يالحظ أن 5

%. ولكن هذا  100يزيد على  ،2018-2013النفطي، خالل السنوات -الناتج غير متوسط نسبة انخفاضعلى (، 3الشكل )
ات ــوع المساهمــأن مجمفــة ــنتيجالبرى. و ــأخ أنشطةوالخزن و  واالتصاالتأثر إيجابي لنشاط النقل  خففهألثر السلبي المجموع ل

غير النفطية فيها، في المتن،   نشطةالنفطي ومساهمة األ-%(.  نسب نمو/انخفاض الناتج غير100-)اوي  ــة يســة واإليجابيــالسلبي
ركزي  المالصادرة عن الجهاز  2018-2002للسنوات " لناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي"امحتسبة على أساس بيانات 

  2018"نهائية" )"فعلية" بتعابير الجهاز( في حين أن بيانات    2017-2002لإلحصاء/وزارة التخطيط، بغداد. مع العلم أن بيانات  
لة "أولية" ولكن مثل هكذا تعديل قد يغير النتائج.  2018ألرقام الحق جوهري إن أي تعديل  ( ومصادره.3، أنظر الجدول )م َعدَّ

لة من تقدير أولي أسبق. ثانيا ، أن هذه األرقام، مقارنة مع سنة   2018، ألن أرقام  أوال  جوهري غير متوقع.   األولية هي أرقام م َعدَّ
، الذي ضهر في  مقارنة مع الموسم السابق  2018/19تحسن في الناتج الزراعي، خاصة الحبوب، في الموسم  ال ، تعكس2017

، مقارنة 2016ن اتجاه النخفاض حاد في الناتج الزراعي بدأ منذ سنة ضم يندرج من 2018وأخيرا  فإن رقم . تصريحات رسمية
 : ، حيث ورد ما يليUNESCO, et al (2019a, p. 12)  (. وكذلك3؛ أنظر الجدول )2015-2013بالسنوات  

  ‘The agriculture sector was growing rapidly, nearly doubling in value between 2009 and 2013, before 
falling by 30% after 2014. [It] has faltered due to conflict, poor access to water, deteriorating soil 
quality, challenging legislative environment; and low public and private investment in new 
technologies for equipment, irrigation, farming, and fishing’ . 
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لم تقود إلى ارتفاع ملموس الزيادة  ، ولكن هذه  2019-2017مع مالحظة أن عوائد النفط زادت خالل السنوات  
 ولقد َقيََّد هذا التأثير .النفطي-الناتج غير انخفاض/في نسبة نموضعف تأثيرها، نسبيا ، ، ومن ثم في النفقات

اإلنفاق االستهالكي نمو  في تحديد  ؛ خاصة  2019-2016ببرنامج صندوق النقد الدولي  أيضا  االلتزام، عموما ،  
 ، أدناه.(6جدول )، والأدناه (3شكل )ال)ب( في  :انظر ي.ومن ثم االستخدام الحكوم العام

 2018-2003 النفطي-الناتج غير نمواالقتصادية في  نشطةاأل( مساهمة 3) لالشك
% 

% 9مساهمة األنشطة االقتصادية في تحقيق نسبة نمو )أ(  
2013-2003النفطي -سنويًا في الناتج غير  

    في تحقيق نسبة انخفاض ة االقتصادية  مساهمة االنشط)ب(  
 2018-2014النفطي  -% سنويًا في الناتج غير4-

   
السنة األخيرة والسنة ما قبل  نسبة المساهمة محتسبة لكل نشاط اقتصادي كحاصل قسمة زيادة ناتج النشاط بين  :المصادر

جدول ال ، كما وردت في100×  اتين السنتينالنفطي بين ه-مقسومة  على زيادة الناتج غيراألولى، في كل شكل، 
 ( في هذه الورقة. 2في الملحق )  (3)
 .%(100-( يساوي )ب%( وفي )100( يساوي )أمجموع المساهمات في )  مالحظة:

 االستثمار  اإلجمالي: المحلي تكوين رأس المال الثابت (3-2)
بجزء منه انعكاسا  لتباين نمو االستثمار )التكوين النفطي،  -لقد كان األداء المتباين بين الفترتين، في الناتج غير

الفترتين، من ناحية، وتدمير األصول الرأسمالية، في الفترة الثانية، من ناحية أخرى. ومن ي الرأسمالي( ف
المناسب اإلشارة إلى أن االستثمار يؤثر في مستوى ونمو اإلنتاج من خالل تأثيره في مستوى ونمو رصيد رأس 

رأس المال وما زاد عن ذلك مثل الطاقة اإلنتاجية في االقتصاد. فاالستثمار يعوض اندثار رصيد المال الذي ي
. وكما يتبين من الشكلين الرصيدندثار ينخفض االولكن إذا تخلف عن تعويض ، يقود إلى نمو )زيادة( مستواه 

% سنويا  خالل 18  بحوالي(  1988)مقاسا  بأسعار  النفطي  -أدناه، نما االستثمار غير  ،(5جدول )( وال6( و)5)
نسبة  انخفاضي تبلغكان باتجاه  فإنه 2017-2014. أما خالل الفترة الثانية 2013- 2002الفترة األولى 

 فيمع مالحظة أن االندثار في رصيد رأس المال  .2007، مقاسا  هذه المرة بأسعار %( سنويا  24-) تغيره
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نولوجي ولكنه امتد إلى تدمير األصول الرأسمالية نتيجة والتك يادالفترة الثانية لم يقتصر على االندثار االعتي
للعمليات المسلحة ضد عصابات داعش. وبالرغم من غياب بيانات عن التدمير الناتج عن العمليات المسلحة، 

االتجاه   انخفاضزه  كَّ التي يمثلها رصيد رأس المال، رَ   الطاقات اإلنتاجية،ن أن التدمير في  ي ِّ بَ فإن حقيقة حدوثه ت  
انخفاض هذه ركود/ذلك أن  6النفطية في الفترة الثانية مقارنة مع الفترة األولى.-الستثمارات غيرل العام

النفطي فكيف بالتدمير -االستثمارات يستبعد إمكانية تعويض االندثارات االعتيادية/التكنولوجية، في النشاط غير
)ومن   لم يؤدي لنمو رصيد رأس المال  2014ر بعد  ستثما أن اال  اتج عن العمليات المسلحة. نخلص مما تقدمالن

ن أ. بل يمكن القول في ضوء التدمير الذي حدث بعد هذه السنة  النفطي-ثم الطاقة اإلنتاجية( في النشاط غير
مقارنة  2017- 2014في فترة ض انخف النفطي-في النشاط غير رصيد رأس المال )ومعه الطاقة اإلنتاجية(

النفطي -مما ساهم )من ناحية العرض( في انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي غير 2013-2003مع فترة 
  7خالل الفترة الثانية، المشار أليه أعاله.

- النمو الموجب في االستثمار غيراالقتصادية في توليد  نشطةشارة إلى أن أهم األومن المناسب اال
رباء/الماء اللذان ساهما في ما بينهما بحوالي كانت الحكومة العامة والكه 2013-2003خالل الفترة النفطي 

 
في منشور الجهاز المركزي   2016رأس المال باألسعار الجارية والثابتة للسنوات حتى نهاية    )رصيد(  تتوفر تقديرات للمتراكم من  6

لى عدم توفر  إ. ولكن باإلضافة 2019أكتوبر /تشرين األول 1م َنزَّل من الموقع اإللكتروني للجهاز في  (غير مؤرخ) لإلحصاء
االندثار المفترض لحساب المتراكم )الرصيد( من رأس المال هو  نشور يتبين من الشرح الوارد فيه اتفصيلية في هذا المنجداول 

 السنوات  خالل ضد عصابات داعش لعمليات المسلحةلر مقدار االندثار الناتج عن التدمير نتيجة  دَّ قَ االندثار االعتيادي. أي لم ي  
2014-2016. 

 %8.2. وباستخدام معدل اندثار  1988بأسعار    ينارمليار د   160حوالي    2014في    راقالعد( رأس المال في  بلغ متراكم )رصي  7
 13حوالي  ،2014، كما هو في نهاية على رصيد رأس المال بقاءلإل 2014في  من اندثار 2015في  بلغ ما ينبغي تعويضه

وفعال    %.8.2أيضا  معدل االندثار  ، والذي احتسب منه  (2016)  لإلحصاءالجهاز المركزي    . أنظر1988بأسعار    ينارمليار د 
مما يبين أن رصيد رأس المال تم تعويض اندثاره وزيد عليه )في    ،يساوي أكثر من ضعف هذا المقدار  2015كان االستثمار في  

 2017مليار دينار وفي  12.8 حوالي رأس المال بلغ تكوين 2016ما عدا التدمير الذي رافق احتالل داعش(. ولكن في عام 
؛ أرقام خلفية ندثار التدميري فكيف باال السنوي  وهذه بالكاد تعوض عن االندثار االعتيادي 1988بأسعار مليار  15.8ي حوال

-2014بنسبة ملموسة في السنوات    النفطي في االستثمار الكلي-انخفاض حصة االستثمار غير  وفي ضوء حقيقة.  (5للجدول )
بعد  النفطي-في النشاط غير أن االستثمار إلى يمكن أن نخلص (،5، الجدول )2013-2003مقارنة مع السنوات  2017
في ضوء التدمير الذي حدث    ل )ومن ثم طاقة اإلنتاج( في هذا النشاط. ال بل يمكن القوللم يؤدي لنمو رصيد رأس الما  2013

-2014انخفض في فترة طي النف-)ومعه الطاقة اإلنتاجية في االقتصاد( في النشاط غيرن رصيد رأس المال أبعد هذه السنة 
%  93النفطي في االستثمار الكلي حوالي  -ففي الوقت الذي كانت حصة االستثمار غير  .2013-2003مقارنة مع فترة    2017

باألسعار الجارية ؛ 2017-2014% خالل السنوات 68% و66فإنها انخفضت إلى حوالي  2013-2003خالل السنوات 
 نشطةلم يقسمه حسب األ 2014-2001ز عن المتراكم لرأس المال اظ أن منشور الجهالح .(5جدول )الوالثابتة، تباعا ؛ 

 النفطي.-بالمستطاع عرض رصيد رأس المال للنشاط غير  ليساالقتصادية وإنما حسب نوع األصول. لذلك  
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النفطي. في ذلك الوقت لم يساهم نمو االستثمار في الزراعة والصناعة -من نسبة نمو االستثمار غير % 70
فلقد كانت   االستثمار السكنية  النفطي. أما مساهم-% في توليد نسبة نمو االستثمار غير5التحويلية بأكثر من  
في  ي االستثمار اإلنفاق الل تلك الفترة، هو أن مساهمة حية أخرى، مما يثير االنتباه خمتدنية جدا . من نا 

الكهرباء/الماء كانت عالية في الوقت الذي عانى االقتصاد والمجتمع عموما  من نقص في الطاقة الكهربائية 
 . (، أدناه4الشكل ))أ( في  ر:أنظ  .مقابل الطلب المتنامي عليها 

حول هشاشة  ،في القطاعات غير السلعية ذات المالحظةالنفطي -غيراالستثمار نمو ز ك  رَ ويثير تَ 
 ، المشار أليها سابقا .النفطي-غير )ضعف استدامة( الهيكل اإلنتاجي

%( 24-النفطي بنسبة )الستثمار غير االتجاه العام لالتي انخفض  2017-2014أما خالل الفترة  
العامة والكهرباء/الماء كما يبدو  نخفاض هما، مرة ثانية، الحكومةكان أهم نشاطين في تسبيب هذا اال، سنويا  
% من االنخفاض في نسبة نمو االستثمار 83، حيث ساهما في ما بينهما بحوالي (4شكل )ال)ب( في من 
، بالرغم من تقلب الزراعة والصناعةمجموع  نشاطي السكن و   النفطي. غير أن ما يلفت االنتباه أن كال  من-غير

 النفطي بحيث خففا قليال  من انخفاضه.-ساهما ايجابيا  في نمو االستثمار غير ا،مثمار فيهاالست
 النفطي-غير تكوين رأس المال الثابت المحلي اإلجمالي )االستثمار( نموفي االقتصادية  األنشطة( مساهمة 4) لالشك

2003-2017 ،% 
مساهمة األنشطة االقتصادية في تحقيق نسبة نمو )أ(  
  2013-2003النفطي  -ويًا في االستثمار غير% سن18

       مساهمة األنشطة االقتصادية في تحقيق نسبة انخفاض)ب(  
 2017-2014النفطي  -االستثمار غيرفي  % سنويًا 24-

   
ا قبل السنة األخيرة والسنة مالنشاط بين  استثمارنسبة المساهمة محتسبة لكل نشاط اقتصادي كحاصل قسمة زيادة  :المصادر

جدول ، كما وردت في ال100النفطي بين هاتين السنتين × -غير االستثمارمقسومة  على زيادة ل، األولى، في كل شك
 ( في هذه الورقة. 2في الملحق )  (5)
 %(.100-)يساوي  (  ب%( وفي )100( يساوي )أهمات في )مجموع المسا  مالحظة:
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 تحادية اال  ميزانيةوالتركيز على ال  السياسات التنموية تواضع :رابعاً 
 ( تواضع السياسات التنموية4-1)

  ددةعفي وثائق مت  اقتصادية ظهرت  أفكارو   مبادئعلى  زالت    وال  توجهات اإلدارة االقتصادية  انطوت  2003منذ  
تحديد  بدون و  العملية التنمويةفي  القطاع الخاص/السوق  دورعلى  ممنهجواضح/غير بشكل  بعضها  زك ِّ رَ ي  
التاريخية لمختلف جربة التمع  يتعارض بعضها سادت توجهات فلقد  .هذه العمليةر الدولة في دو ل واقعي"اء/نَّ بَ "

وتحقيق في توجيه    لسياسات عامة رصينة  كبيرةالهمية  األفي    حاليا ،  وصاعدة  ،حاليا /في السابق   ةرأسماليالدول،  
. والحمايةاالستثمار واالسناد  بهما  سواء من خالل االشتراك المباشر أو غير المباشر أو كال  تنمية مثمرة،عملية  

من ناحية فعاليتها في العراق،  مدروسةالغير  عامة لمؤسسات دولية،ال وصفاتال بعض تبنينتج عن  لذلك
 مجال "إدارة" علىدورها  ليقتصر اإلدارة االقتصادية تقليل فعالية ،2003منذ  فعليا ، ،التطبيق في ومجتزئة 

ريعي تمتلك فيه اقتصاد . وفي العامة )االتحادية( من خالل الميزانية ،بالذات، االستهالكي منه الكلي الطلب
 االهتمامهو  ،في ظل هذه المنطلقات ،دارة االقتصاديةإلل أهم توجهملموس أصبح  سنوي  مالي فائض الدولة

  .موما  وتحسين المناخ االقتصادي ع ويةالتنماالستثمارية/عملية الب االهتمام بما يتقدم علىباالستهالك 
 ()في خطط تنموية جادة واضحةالستثمارية االبرامج ال تواضع هذه التوجهات تبعاتكان من و 

 ،. وبالنتيجةنفسها  تنفيذ ملموس للبرامج االستثمارية الواردة في الميزانية العامة وتواضعمتوسطة/بعيدة المدى 
خطط التنمية في  وزمنيا  وإداريا  جدية ومفصلة قطاعيا   ، إنتاجية استثمارية،"خارطة طريق" غيابفي ظل 

استمر نقص الخدمات العامة )وأفضل مثال  لتحقيق التحول من اقتصاد ريعي إلى "اقتصاد متنوع"، الوطنية
جوانب  وعدم كفاية وتدهور ،عليها عن مجاراة الطلب  الكهربائية وخدمات التعليم والصحة، الخ( طاقةال ا:عليه

المتنامية والمتزايدة الداخلة لسو العمل   لقوة العمل  الستخدام غير الحكوميص افر   تواضع، و البنى األساسية  من
 .سنويا  

 االتحادية  موية واالستثمار في الميزانيةن( السياسة الت4-2)
زنات ايوجد في المو   اسات التنموية وعدم االهتمام فعليا  بما يرد في الخطط الوطنية للتنمية اليالس  تواضعنتيجة ل

الموازنات ال تشير إلى هذه الخطط. وباإلضافة لذلك   وجداول  أي صلة بهذه الخطط. فوثائق   (ديةتحااالالعامة )
 واضحة ال تتوفر أداة (، 15، الفصل 2018، مرزا )نفسها  نتيجة لعدم وجود قائمة مشاريع في الخطط الوطنية

لو كان هناك مثل هذه  ما  في ريعف قائمة مشا تنفيذ تخصيصات استثمارية فيها تقابل تكاليبزنات االمو  "زاملإل"
القائمة. لذلك فإن المشاريع الواردة في الميزانية تعتمد على اقتراحات من الوزارات المختلفة، بما فيها وزارة 

، بالرغم من وجود بعض من هذه األطر في وزارات متعددة، ولكن بدون إطار متوسط أو بعيد المدى  ،طيط تخال
نطوت الموازنات ا ،فطيةنعدا االستثمارات الما بالنتيجة ففي و  .اء، الخئية والكهربلموارد الما كوزارات النفط وا

 على استثمارات تمليها الحاجات اآلنية. 
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-2007للفترة  المتوسط  في الميزانية يمكن القول، فيالفعلية وفي ما يخص النفقات االستثمارية 
% 80أكثر من  ذَ فِّ في الوقت الذي ن   (فَ رِّ أي ص  ) ذ  فِّ ن   منها ( َص صِّ )خ   طَ طِّ ما خ   ن أقل من نصففأ  ،2018

ذت باالنخفاض بعد خأ  2014حتى عام    ارتفاعها . كما ان االستثمارات بعد  النفقات التشغيليةتخصيصات  من  
في الوقت الذي كان ي تأمل ان تتصاعد استثمارات إعادة االعمار في زيادة التخصيصات االستثمارية  ،ذلك

 .(8جدول )ال. 2016 سنة بعد نفذ منها وزيادة الم  

وتشير هذه المالحظات إلى انتفاء وجود برنامج استثماري تنموي وربما وال حتى برنامج آني منظم 
تأهيل واستكمال البنية األساسية )غير النفطية(. فاألداة الوحيدة،  وإعادةي الخدمات العامة فلتالفي النقص 

احداث عاجزة عن  ،العامة الميزانية بإدارة المتمثلة سياسة الماليةفي العراق، وهي ال ليا ، لإلدارة االقتصاديةعف
 و/أو إدراكعن  زةارة االقتصادية عاجإلداؤشر إلى أن يمما  يواالجتماعواقع االقتصادي لتأثير منظم في ا

 الذي أصبح يتفاقم بمرور السنين. الخطير عح هذا الوضيتصح

 لحكوميالميزانية وسياسة االقتراض ا عجز/( فائض4-3)
يتضح غياب معالم لسياسة مالية، او اقتصادية، واضحة من ": ( ما يلي271، ص 2018مرزا ) ورد في

المخططة لنفقاتها، واستهداف إنفاق أعلى من اإليراد المتوقع. ولقد ظهر ذلك في استهداف مبالغة الميزانيات 
ومدى انعكاس ذلك على الزيادة في  عجز في الميزانيات، بدون التخطيط جديا  لكيفية معالجة هذا العجز،

. هذه المبالغة "زانياتاالقتراض العام المحلي والخارجي، التي ينطوي عليها العجز المخطط، في وثائق هذه المي
العجز المتوقع قابلها تحقيق فائض في المنفذ فعليا  من الميزانية لجميع   المبالغة في  في إمكانية اإلنفاق ومن ثم

يتبين التشوش والخشية المبالغ  ،. من ناحية أخرى 2016و 2015في ما عدا  2019- 2003سنوات الفترة 
في الفصل األخير   أسعار النفط   بعد انهيار،  وما بعدها   2009  سنة  فيما حدث    ،العجز  احتمال حدوث  بها من

في الوقت   نهم  وزارة المالية  اع مع البنك المركزي لتفعيل اقتراضز دخلت رئاسة الوزراء في نعندما    ،2008من  
 25حوالي )مليار دوالر  21 بحواليرصيد من فائض متجمع بالعمالت اجنبية  هذه الوزارةكان لدى  يالذ

 وبالرغم من األسعار النفطية المنخفضة أدناه. (7جدول )وال (399ص ، 2018؛ أنظر مرزا )دينار( ترليون 
جة لالقتراض الداخلي. اح  تكن هناكم  ث لبحي.  2010و  2009، خالل السنتين  الموازنة فائضا  حققت  في حينه  

ترليون دينار خالل تلك  4.7لالقتراض الداخلي بمقدار  غير أن الخشية غير المبررة حينئذ دفعت الحكومة
الدولي للحصول على قروض تحوطية أثبتت الوقائع للجوء إلى صندوق النقد ا ، وكذلك8(7جدول )السنتين، ال

 
صيد الَدْين في تلك الفرق الموجب بين ر  (، بأنه2( في الملحق )7، من الجدول )االقتراض في سنة معينة يمكن قراءة مقدار 8

أما نتيجة لتخفيض الديون كما تم بالنسبة للديون   ،السنة السابقة. أما الفرق السالب فيبين انخفاض رصيد الَدْينرصيده في  السنة و 
ذلك الجزء من خدمة الَدْين    تسديدأو يكون التخفيض نتيجة ل  ،نادي لندن  توتلك المصنفة تح  نادي باريسالمصنفة تحت عنوان  

 .(7جدول ). مع العلم أن خدمة الَدْين  تتضمنها أعمدة النفقات في الصللأليمثل تسديدا     الذي
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ببرنامج صارم  االلتزاممن خالل  2015في سنة  ، بعد ذلك،للصندوق  كما لجأت 9أنها لم تكن ضرورية.
 االتفاق.  اتاحها القروض التي  من ستخدم جزء. وفعال  ا  2019-2016للسنوات 

كان من  ما إذاالتساؤل حول  2019- 2004خالل السنوات الملموس تطور فائض الميزانية ويثير 
فقبل حدوث األزمتين   10؟(7جدول )ال  بالحجم المبين في  الداخلي  ن العام خاصةيْ زيادة الدَ   أو المبرر  ي ور الضر 

ترليون  158حوالي  2014- 2003الحسابي لفوائض الميزانية للسنوات  راكمالمتبلغ  2014لعام  المزدوجتين
من أقل من  لدى الجهاز المصرفي الودائع الحكوميةرصيد ولقد انعكس ذلك بجانب منه في تصاعد دينار. 

أيضا  بجانب آخر  انعكس. كما 2014في نهاية دينار ترليون  38إلى حوالي  2003 نهاية في ترليون دينار
 78إلى حوالي    2003  نهاية  البنك المركزي من "ال شيء" تقريبا  في  فيفي زيادة إجمالي االحتياطيات الدولية  

جز ضه خالل عامي العوبالرغم من انخفا  .(7جدول )ال 11. 4201 نهاية فيمليار دوالر(  67)ترليون دينار 
نهاية بعد ذلك. فلقد بلغ في  المعتدل زايدتالحسابي لفائض الميزانية استمر بالالمتراكم ن ، فأ 2015/2016

 وصولهذا الفائض، بجانب منه، في    انعكس  ولقد.  (مليار دوالر  133ترليون دينار )  162حوالي    2019  أيلول
مليار  68ترليون دينار ) 80حوالي إلى  حتياطات الدوليةاالو  دينار، ترليون  55 إلى الودائع الحكوميةرصيد 

أي من هذين ، لم يستوعب، 2014ولكن كما كان عليه الحال في نهاية  12. 2019 أيلولدوالر(، في نهاية 
 (.2، وكذلك الملحق )(7جدول )ال انظر أسفل هذا الفائض الحسابي المتراكم. ، بشكل كاملالرصيدين

 
فأن  في إطار اللجوء لالقتراض، وبالرغم من الوفرة النسبية لالحتياطيات الدولية خاصة تلك التي تحت تصرف وزارة المالية،"   9

 Stand-By، دخلت في ثالث "ترتيبات تحوطية، 2010-2005اإلدارة االقتصادية وتحسبا  من عجز محتمل، خالل السنوات 

Arrangements وانطوت على قروض 2013آذار -2005"، مع صندوق النقد الدولي، غطت )مع التمديدات( الفترة ،
  475.4مليون دوالر )يعادل    727، حوالي  2005". ولقد بلغ قرض الترتيب األول، في كانون أول  precautionary"احتياطية،  

. وبلغ قرض الترتيب الثالث، في 2005مساويا  لقرض  ، مبلغا   2007(. وبلغ قرض الترتيب الثاني، في كانون أول  SDRن  يو مل
(. غير أن العراق لم يستخدم القرضين األول والثاني ولكنه استخدم SDRمليار  2.38مليار دوالر ) 3.7، حوالي 2010شباط 

ب    2015( من الثالث. وبحلول أواخر  SDRمليار    1.07مليار دوالر )  1.56حوالي   من القرض كان قد تم تسديد أغلب ما س حِّ
 (.272، ص  2018مرزا ). أنظر: "الثالث

 مليار دينار.  179فائضا  مقداره    أيضا ،، 2003ذة في سنة  فَ نَ حققت الميزانية العامة الم    10
صندوق تطوير العراق في  عندما كانت عوائد تصدير النفط تودع( حول تقسيم االحتياطيات الدولية في البنك المركزي 1أنظر الملحق ) 11

Development Fund of Iraq, DFIلت موجودات العراق في صندوق تطوير العراق،  2014"في أيار  . ولكن:2014، حتى آيار ن قِّ
DFIطيات الدولية، اعتبارا منذ ذلك في البنك المركزي. لذلك أصبحت جزء  من االحتيا 300/600بية للحكومة ، إلى حساب العملة األجن

، تحت إدارة وزارة المالية 300/600التاريخ. ويقع معظم االحتياطيات الدولية تحت إدارة البنك وجزء صغير، متناقص، منها، بما فيه حساب  
 (.425، ص 2018، مرزا )["(7) جدول]كما يبدو من العمود األخير في ال

لم يتغير كثيرا  في نهاية   إجمالي الموجودات األجنبية لدى البنك المركزي رصيد زي أن للبنك المرك اإللكترونييبين الموقع  12
 مليار دوالر.   67.6ترليون دينار أي ما يعادل   79.9بلغ    إذ 2019
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التي من و ، نتيجة لعدة عوامل، الذكر، يشوبها عدم يقين، آنفة اكمسابي المتر الفائض الحأرقام  ولكن
. إن حجم "مسددةالغير  "سلف  كال،  2019السنوات السابقة لسنة  "متأخرات" لم يجري صرفها في موازنات    بينها 

وع شر م  في  السلف غير المسددة  بالرغم من ذكرف  .المعالم  واضح، غير  2019-2006هذه السلف خالل الفترة  
تحديدا  تذكر    لم  أرقام صرفها )اطفاءها(  فإن،  2019-2015  موازنات السنواتتكرار ذلك في  و   2014موازنة  

كما ان التضارب في التصريحات يفاقم عدم اليقين حول أرقام هذه  .أو في تقارير تنفيذها  هذه الموازناتفي 
  13السلف وبالتبعية الفائض الحسابي المتراكم.

من خالل  من وزارة الماليةاستجابة  وعدم اليقين، حول أرقام الفائض المبين،  اؤالتهذه التسوتتطلب 
الفائض ستخدم فيها المجاالت التي ا  و  للنفقات، بما فيها السلف غير المسددة، واإليرادات ةمفصل اتبيان حساب

خلي والخارجي راض الدافي االقت ت الزيادةكان في ما إذاتساؤل  اإلجابة على . كما ينبغيالحسابي المتراكم
  ؟إذا كان فعال  تحقق الفائض الحسابي المتراكم المبين أعاله ،ة  ضروريأو  ة  مبرر فيه  تبالشكل الذي تم

 اآلنيةاستمرار سياسات الحلول  ًا:خامس 
تأهيل وتطوير البنى  إعادة بالرغم من التحسن األمني الملموس خالل السنتين األخيرتين، قاد التواضع في

الخاص،   لنشاط ل  غير محابية  ممارسات/استمرار تشريعاتو ، من ناحية،  ، الخجارةسية في النقل والطاقة والتاألسا 
، من للمنتجات الوطنية حماية تعرفة فعالة تواضع مستوى و  ثالثة،واستمرار الفساد، من ناحية  انية،ثمن ناحية 

 التالية: بعاتالت إلى تفاقم/ظهور ،العقدين الماضيينخالل  ، الخ،رابعةناحية 
 

-2014، أن السلف غير المسددة للسنوات  2019  نوفمبر/تشرين الثاني  12ذكر رئيس الوزراء في اجتماع لمجلس الوزراء في    13
 2019من قانون موازنة  13ترليون دينار. ولكن ورد في المادة  13، تبلغ 2019التي ينبغي تسديدها في موازنة ، و 2018

دارها في هذه المادة، تعود ، والتي لم ي حدد مق2019وكذلك تعليمات تنفيذها، أن السلف غير المسددة التي ينبغي تسديدها في 
الفعلية كما تظهر في النشرة االحصائية    العامة  مع العلم أن نفقات الميزانية  .2018-2014وليس فقط    2019لكامل الفترة قبل  

"حساب الدولة للموازنة اإلتحادية"، في الموقع اإللكتروني  Excel ل ملفات( أو في جداو 2018السنوية للبنك المركزي )حتى 
دد )أ طفأ( من هذه السلف2019رة المالية، حتى أيلول لوزا ، من غير  2018-2014ضوء تحديده للفترة في . و ، ال تبين ما س 

من ناحية   أم جميعها؟ 2019التي ورد ذكرها في موازنة  السلف غير المسددةالواضح هل أن رئيس الوزراء يشير لقسم من 
رحيم   ، في مجلس النواب،، ذكر عضو اللجنة النيابية2014-2006رة حجم السلف غير المسددة خالل الفت بخصوصأخرى، 
 14شبكة موقع أخبار العراق،    ؛ أنظر:ترليون دينار  113تبلغ    2014و 2006ان السلف التي لم يجري تسويتها بين   ،الدراجي

ومن الصعوبة التحقق من هذا الرقم الكبير ومدى المبالغة فيه، وفي ما إذا  .www.aliraqnews.com؛ 2015تشرين الثاني 
على أن ما ينبغي تسديده في   2019. ولكن في ضوء النص في موازنة 2018و 2015قد سدد قسم منه بين السنوات  كان

ية أخرى، فأن من المستبعد  ، من ناحية، والرقم الذي ذكره رئيس الوزراء، من ناح2018يشمل كامل الفترة حتى نهاية  2019
 دقة الرقم الكبير الذي ذكره عضو اللجنة المالية.

http://www.aliraqnews.com/
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عن القيام  حجامفي أسناد العملية التنموية بما في ذلك االِّ  والخارجي ف النشاط الخاص الداخليل  خَ تَ  (أ)
في توليد فرص االستخدام لألعداد المتنامية الداخلة لسوق  الملموسةبالمشاريع المنتجة ذات اإلمكانيات 

بتواضعها في دعم ( خطط التنمية الوطنيةا فيه )بما وفي ظل استمرار اإلدارة االقتصادية  سنويا . العمل
 )بالمعايير الدولية(  سيقود ذلك إلى تنامي البطالة في وضع يتسم بنمو سكاني عاليقاد و التنمية المستدامة  

 ه.يسانده تواضع السياسة السكانية المتضاربة بين تشجيع النمو السكاني أو الحد من
، من قبل النشاطين دة لالستخدامولِّ يع االستثمارية المنتجة والماالقبال على القيام بالمشار  ضعفلنتيجة  (ب)

تقوم  وفيها  ."األجنبي "كمقاول" في ما سمي "الفرص االستثمارية مستثمرالمجال لل حَ تِّ ف   العام والخاص،
 ،إنشاءها تمويل، بما فيها مع الوزارات/المؤسسات العامة بتنفيذ مشاريع متفق عليها الشركات األجنبية 

للقيام بالمشاريع التي عجزت  ،العامةبضمانة الميزانية  بعضها  ،لهذه الوزارات/المؤسسات العامة كقروض
أصبح  بالنتيجةو  .إنتاجية وخدميةمشاريع البنى األساسية ومشاريع  ويشمل ذلك. الميزانية عن تمويلها 

زيادة مساهمة  بالضرورة، ،وسيلة لتمويل المشاريع العامة وليس االستثمار األجنبي، بهذا الشكل، أساسا ،
 النشاط الخاص في العملية التنموية. 

ق يطر  عن العامة-الميزانية/استثمارات "القطاع العام"جانب من تمويل  ،، بالمحصلةهذا الوضع تيحوي  (ج)
إلى احتمال ظهور بوادر  يقود في االقتراضوالتوسع استمرار هذه التوجهات  ولكن .االقتراض الخارجي

، اقتصادية واجتماعية  جديةبتبعات    ،تتفاقم مستقبال ، نتيجة ارتباط االقتصاد بقروض خارجيةقد  أزمة مالية  
 .ةالخارجي ن و عن اإليفاء بخدمة الدي ، من خالل الميزانية العامة،حين تعجز العوائد النفطية

االعتماد   لى زيادةسيدفع إ  غير النفطية لتمويل إيرادات الميزانية العامة  نتاجيةضيق القاعدة اإلاستمرار  ن  إ  (د)
 آفاق تباطؤمن ناحية أخرى، فأن  .  والتصديرية  من خالل التوسع في طاقاته اإلنتاجية)والغاز(  على النفط 

ره مستقبال  يدفع بدو  ،ي األحفور من ضمن الوقود  العالم،النفط في  عمالنخفاض استا، ومن المحتمل نمو
في األمد  العالمي استخدامه نخفاضى عوائده قبل ابغية الحصول عل )والغاز( إنتاج النفط طاقات و  لزيادة

 . الطويل

إلى عملية تنمية وتنويع اقتصادي مستدام يساهم  هذه التبعات/التوجهاتاستمرار يقود المستبعد أن ومن  (ه)
أساسي، كما تقوم عليه الفلسفة االقتصادية للسوق/القطاع الخاص، بعد   دورفيها النشاط الخاص الداخلي ب

2003 . 
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 العراق  في عوائد النفطالنخفاض  ةالمتوقع الفاعلة  ة االقتصادي آلثار ل: مؤشرات أولية  اً دسسا
 الحالية النخفاض عوائد النفطخلفية األزمة ( 6-1)
 نخفاض الطلبال  األثر المزدوج  تفاعلعود إلى  تالنفط    أسعار  ا التي انحدرت أليه  ة المتدنيةالحالي  ياتن المستو إ

على ، 2020 بداية آذاراألخرى، في  +أوبكروسيا ودول بعد عدم اتفاق  ة عرضهادزيو  ،على النفط العالمي 
، روناو ك ڤايروسوباء  مكافحة إجراءاتإلى  ويعود انخفاض الطلب لتأثير التوقعات.إضافة  ،تخفيض اإلنتاج

ول العالم منذ التي أشتد تطبيقها في مختلف د ،، الخوالسفر الداخلي والخارجيوالعمل المتعلقة بتحديد التجول 
، بمختلف تخفيض الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إلىالمدى  ةمتوسط  وستمتد تأثيراتها، آذار/مارس أوائل

أما تأثير التوقعات في انخفاض األسعار فهو ينبع من ض الطلب على النفط. فيتخ  وما يستتبعه من قطاعاته،
. هذا إضافة لعوامل ركودية دة للحركة والعملدِّ حَ م  ءات الاإلجراالذي ستستمر فيه    يالمدى الزمن  حول  عدم اليقين

 اءات مكافحة الوباء.ر قبل بداية إجظهرت 
ح  الحالي    وبالرغم من أن المنظور  ولكن من المتوقع  ،ألمد غير قصير  العالمية  استمرار هذه االزمةي َرج ِّ

أن يميل سعر النفط  االعتياديةالقتصادية والحياة ا االلتحاق بالعملوعودة  واحتواء تبعاتهبعد بلوغ الوباء قمته 
نيسان   9في  (  بما فيها المكسيك في اليوم التالي) +أوبكدول  مجموعة    اتفاقخاصة بعد   ،الزيادةلالستقرار أو  

 فيي، -ب-بعشرة ماليين برميل يوميا ، م اإلنتاجبتخفيض  ويقضي االتفاق  .إنتاجها تخفيض ، على 2020
-ب-م 6، وبعد ذلك 2020من تموز حتى نهاية  ابتداء  ي -ب-مليون م 8ض أيار وحزيران ليصبح االنخفا 

َد    .2022حتى نهاية نيسان    ي دِّ الذي ،  +أوبك  دول  ( لمجموع"خطوط األساس"مجموع  )  مجموع اإلنتاجولقد ح 
المأخوذة أوبك سكرتارية  أرقامحسب ) لهذه الدول 2018أكتوبر /إنتاج تشرين األولمجموع ب ،تخفيضه ينبغي

. أنظر اإلعالن ي-ب-م  11بحوالي    لكل منهما   حدد  لتانالروسيا والسعودية  (، في ما عدا  مصادر ثانوية  من
أقل مما حدد  هو  2018أكتوبر  مستوى إنتاج السعودية فيمع العلم أن  .OPEC (2020a)وبك الصحفي أل

ولكن   ،نسبة التخفيض  اإلعالن الصحفي ألوبك صراحة  يرد فيولم  .  OPEC (2019, p. 56)  ؛في االتفاق  لها 
 FT (2020)؛ % من خط األساس العائد لها 23 تخفيض +أوبكذكرت ان على كل دولة في تقارير صحفية 

El-Gamal, et al (2020), مجموع من  )المزمع تخفيضها يوميا ( تمثل نسبة العشرة ماليين برميل، والتي
 ي(.-ب-م 43.5) +أوبكلدول خطوط األساس 

ومن المحتمل أن  ةغير يقيني  عوامليعتمد على وانتعاش الطلب  على األسعاراقية االتفتأثير ن أغير 
على مدى مساهمة الدول  +أوبكففي جانب األسعار تعتمد فعالية اتفاقية دول . ستغرق وقتا  غير قصيري

ئض" العرض ر سكرتارية أوبك أن "فا د ِّ قَ ت   . على سبيل المثال،ايضا    األخرى المنتجة للنفط في تخفيض إنتاجها 
، مما يقتضي، OPEC (2020b)، ي-ب-م 14.7إلى  سيصل 2020من ل الربع الثاني على الطلب خال
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 ر مصادرد   ـق  وت    .ي-ب-م  4.7دار  ـــا بمقـــنتاجهاض  ـــتخفي  الدول األخرى من    فعاال ،  +أوبكحتى يكون تخفيض  

أو  فحتى يعود لمستوياته السابقة ،جانب الطلب في. و Johnson & Standish (2020)؛ بركأخرى فائضاً أ
 األنفاقستشهد ركودا  عالميا . صحيح أن حزم  ،على األقل ،القادمةالستة فإن األشهر  قريب منها

اإلنفاق وما  منستديم مستوى مناسبا   من دول العالم للكثير والتحويالت/الدخول الموزعة في الميزانيات العامة
أسعار النفط لما تبقى من  تستمرمن المتوقع أن ن أ ف ،طلب على النفطلامستوى مناسبا  من إدامة يتبعه من 

هذا إضافة إلى أن انتعاش الطلب سوف يستغرق فترة  مما بلغته في كانون الثاني.بكثير  بأقل 2020 سنة
  .انخفاض أسعار النفط حاليا  أزداد بدافع الذي  من النفط  الخزين العالمي استنفاد جزء من ا من ضمنهو  ،في  كَ تَ 

 العراق فيالنخفاض عوائد النفط  ة المتوقعةة الفاعلاآلثار االقتصادي إسقاطاتافتراضات ( 6-2)
التبعات االقتصادية في ما يلي سنعرض نتائج تمرين بسيط هدفه بيان ما يمكن أن يواجهه العراق من أهم 

ق العام والعجز في الميزانية )االتحادية( الفاعلة حتى نهاية هذه السنة، وبالذات ما يتعلق بالعوائد النفطية واإلنفا
تياطيات الدولية لدى البنك المركزي. وبالطبع فأن أي العامة واالستيرادات وأثر ذلك على رصيد إجمالي االح

تصديره، من ناحية، ومدى  كميةاريوهات خاصة ألسعار تصدير النفط و اسقاط ينبغي أن يفترض عدة سين
أخرى. ذلك أن افتراص   لة انخفاض اإليرادات في الميزانية االتحادية، من ناحيةالتخفيض الممكن للنفقات لمقاب

عدة سيناريوهات يؤمن نظرة متوازنة في ضوء عدم اليقين الشديد المتوقع للمستقبل. غير اننا سنتبنى منظورا  
تصدير ت من خالل افتراض سعر نفط منخفض وكذلك انخفاض في كمية واحدا  متشددا  في جانب اإليرادا

حول  2020في نيسان  +أوبكتناسب مع اتفاقية دول ، بما ي 2020النفط عن مستوى كمية تصديره في آذار 
تخفيض اإلنتاج، مع مالحظة أن خط األساس )اإلنتاج( للعراق الذي ينبغي تخفيضه والذي يعود لشهر أكتوبر 

 OPEC (2019, p. 56)؛ أنظر2020آذار  -التفاقية، ال يختلف كثيرا  عن إنتاج شهري شباط ، حسب ا2018

%( 23نسبة انخفاض اإلنتاج )نخفض بنفس تس التصديركمية سنفترض أن (. و 2( في الملحق )9والجدول )
-ب -م   2.77رتفع إلىتحزيران ثم  في )نيسان( وأيار و ي  -ب-م  2.61ي في آذار إلى  -ب-م  3.39  منأي  

ة (. مع مالحظة أن كمي2020آذار  % عن مستوى 18.2)تخفيض بمستوى  2020في تموز حتى نهاية  ي
ومن ناحية السعر، فلقد بلغ متوسط سعر تصدير النفط العراقي حوالي   التصدير هذه ال تشمل تصدير كردستان.

لمؤشرات المتوفرة عن . وفي ضوء عدم انخفاضه بعد ذلك كما تشير له ا2020دوالر/برميل لشهر آذار  28
( سنفترض oilprice.comاألسبوع األول من نيسان )نفط خالل في سوق ال  Basra lightسعر نفط البصرة

دوالر/برميل لما تبقى من السنة انعكاسا  التفاق  30استمرار هذا السعر في نيسان، ليرتفع قليال  بعد ذلك إلى 
(، 2( في الملحق )9أما الصادرات غير النفطية، فإنها، وكما يبدو من الجدول )لتخفيض اإلنتاج.  +أوبك

وذلك انعكاسا  لهشاشة الهيكل   ،2020صادرات ضئيلة لجميع السنوات الماضية، وستستمر كذلك لنهاية  كانت  
  أعاله.ثالثا  النفطي المشار أليها في -اإلنتاجي غير
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دية، سنفترض اللجوء، ألسباب معظمها اجتماعية باإلضافة وفي ما يخص النفقات في الميزانية االتحا 
% فقط عما كان عليه 10الحفاظ على مستوى من االنفاق التشغيلي ينخفض بنسبة  إلدامة الطلب الفعال، إلى  

، وأن يتم اللجوء إلى تخفيض اإلنفاق االستثماري إلى النصف. إن تخفيض االنفاق االستثماري 2019في عام  
الرغم من في السابق عند َتَعر ِّض عوائد النفط لالنخفاض ب تو ما اعتادت عليه مختلف اإلدارابنسبة كبيرة ه

 وبعيدة المدى.  متوسطة/تبعاته السلبية الكبيرة قصيرة
وبالرغم من عدم اليقين الشديد الذي تنطوي عليه اإلسقاطات في هذه الورقة، فإنها تفيد في بيان الحالة 

 يواجهها العراق وما ينبغي على اإلدارة االقتصادية االهتمام به للمرحلة القادمة. ويحتوي الحرجة جدا  التي 
بعجالة ( في نهاية الورقة، على تفاصيل وحسابات اإلسقاطات. وسنستعرض 2(، في الملحق )9الجدول )

 األبعاد التالية من خالله.
 الميزانية االتحادية  وقع فيتالم زالعج( 6-3)

 ةتدنيالم  وء اإليراداتض، في  في الفقرة السابقة  المفترضةبالنسب    ،التشغيلي واالستثماري اإلنفاق    مستوى سيقود  
منذ  وهذا عجز غير مسبوق  .2020في سنة  من إجمالي النفقات% 41حوالي المتوقعة، إلى عجز يبلغ 

رصيد االحتياطيات الدولية لدى البنك  جانب كبير منبدون استنفاد  من المستبعد إمكانية تمويلهو ، 2003
ل االقتصاد عبء قروض أو تحميثانية، األخالل باالستقرار االقتصادي، من ناحية  وأالمركزي، من ناحية، 

 . خارجية إضافية، من ناحية ثالثة
، لعل من على مجموعة من اإلجراءات دمستعت مثل هكذا عجزتمويل إمكانية ن وعلى كل حال فأ 

 :يلي أهمها ما 
لدى البنك المركزي والبنوك التجارية في الداخل  (وزارة الماليةالحكومة ) في حسابات راكماستخدام المت  (1)

 في الخارج.  portfolio استثمارات الحافظةجزء من ك بيع وكذل
. زيادته إليرادات الميزانيةمن خالل  العجز تضييق االقتراض الخارجي في يساهم االقتراض الخارجي.   (2)

رصيد يوثر مباشرة على  عملة أجنبية. وبذلك ستكون تبعاته على التضخم معدومة واليوفر  كما أنه
على الميزانية   متوسطة وبعيدة المدى  أن تبعاته. غير  م ضاعف اإلنفاق ن خالل   مإال  االحتياطيات الدولية،

 .أعاله خامسا  في ، الذي أشير له الخارجي نيْ خدمة الدَ  عبء متراكتنبع من  حاديةاالت
القروض إيرادات هذه . تزيد )التي يقتنيها الجمهور والمصارف( من خالل اصدار السندات االقتراض  (3)

لإلنفاق الخاص. وبالطبع يساهم   crowding-out  در إزاحتها بقتأثيراتها التضخمية محدودة    كون وت  ،الميزانية
 وما تولده من طلبات أخرى بقدر تأثيرها في االستيرادات  الدوليةاالحتياطيات رصيد انفاقها في تخفيض 

 .الداخلي  الَدْينضا  في خدمة  يتظهر أ  ، على الميزانية،المدى  يدةوبع  ةتبعاتها متوسط   أن  ا كم  ،على الدوالر
. هذه الوسيلة تضخمية بمقدار عدم وجود طاقات )من خالل السوق الثانوية( قتراض من البنك المركزي اال (4)

بقدر تأثيرها في االستيرادات   االحتياطيات الدوليةرصيد  إنتاجية فائضة في االقتصاد كما أنها تقود لتخفيض  
 .رالدوالوما تولده من طلبات أخرى على 
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 بأكثر من النسبة المفترضة 2019عن عام  تخفيض النفقات التشغيلية إنتخفيض النفقات التشغيلية.   (5)
رواتب  يأهم عناصر النفقات التشغيلية هن أ. غير البشكل فع   العجز ق وتخفيضيقود لتخفيض اإلنفا

تأخير صرف الرواتب  ىيقود إل التخفيض يمكن أن لذلك فأن. والرعاية االجتماعية والمتقاعدين لعاملينا
 لقطاعات واسعة من العاملين في الدولة تخفيض المستوى المعيشي ، وبالنتيجةزيادة البطالةو/أو 

بينتها  ،ستكون له تبعات اجتماعية كبيرةو (. 2في الملحق ) (6أنظر الجدول ) ؛والمتقاعدين وعوائلهم
ال الذي يؤثر على الحركة الطلب الفع  تخفيض باإلضافة إلى هذا  .2019 ولاالحتجاجات منذ تشرين األ

 والسلعية. الخدميةلقطاعات لاالقتصادية 
 المشاريعو المشتريات الحكومية  تكاليفبتضخيم  مكافحة التبذير خاصة ذلك المصاحب للفساد المتعلق   (6)

 .االستثمارية
االتحادية زانية . يفيد هذا األسلوب في تخفيض التزامات الميصرف الدينار مقارنة بالدوالرتخفيض سعر   (7)

نافذة البنك المركزي الدوالر في باإلضافة إلى انه قد يقلل الطلب على هذا ن الداخلي. يْ ه خدمة الدَ ا تج
 خم.ضغير أنه قد يزيد من معدل الت بسبب تأثير عاملي الدخل والثروة.)ومعظمه طلب القطاع الخاص( 

سنبين في  اتخاذ إجراءات متوازنة،التركيز على المخاطر التي يمكن أن تترتب على عدم ولغرض 
لتمويل العجز فقط من  تم اللجوءاالحتياطيات الدولية إذا ما رصيد ممكن في الالفقرة التالية مقدار االنخفاض 

القتراض اوكذلك  خلالدفي ا بالدينار الحكومة )وزارة المالية( لدى الجهاز المصرفي عخالل استخدام ودائ
لتخفيض النفقات أو االقتراض الخارجي دون اللجوء  ،البنك المركزي  تراض مناالقو ات دإصدار سنبي لالداخ

ما  هو بيان إن الهدف من هذا االفتراض أو بيع استثمارات الحافظة في الخارج أو تخفيض سعر الصرف.
تصادي واالق  االستقرار النقدييؤثر سلبا  في    كبير  الدولية من تخفيضتياطيات  حاالرصيد  له    َتَعرَّضييمكن أن  

 .ملموسةبدرجة  ،والثقة بالدينار

 إجمالي االحتياطيات الدولية  ميزان المدفوعات: تدهور  في ممكنالعجز ال( 6-4)
. وسينعكس ذلك، باإلضافة االتحادية  الميزانيةفي    كبير  تبين االسقاطات توقع حصول عجزه،  الكما أشير له أع

على حدوث عجز كبير في ميزان  فذة البنك المركزي()من نا  الخاص على العملة األجنبيةالقطاع إلى طلب 
رصيد اجمالي  إجمالي االحتياطيات الدولية. لقد بلغرصيد في  موازي المدفوعات وبالنتيجة انخفاض 

 ( أن هذا الرصيد9. وتبين اسقاطات الجدول )2019ة  ي نهايفمليار دوالر    67.6  حوالياالحتياطيات الدولية  
أي   .2020نهاية  مليار دوالر في    39.8إلى   المبينة في نهاية الفقرة السابقة،  ، في ظل االفتراضاتسينخفض

، ومن ثم تأثيره  إن استمرار الكساد العالمي .% من االحتياطيات(41) مليار دوالر 27.8ينخفض بحوالي 
العراقي يؤشر الحالة التي سيصل لها االقتصاد  ،في السنوات القادمة الطلب العالمي على النفط السلبي على 

 .2020عن مستوى االسقاط في نهاية  رصيد االحتياطيات الدوليةإذا ما استمر االنخفاض في 
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رصيد وقد يرى بعض المراقبين أن افتراضات االسقاطات، والتي ينتج عنها هذا االنخفاض في 
العالمي باالنحسار   االحتياطيات الدولية، مبالغ بها وأن األمر لن يصل إلى هذا الحد خاصة بعد أن يبدأ الكساد

كورونا ومن ثم تخفيف اإلجراءات المشددة التي صاحبته، من ناحية، وبالتبعية  ايروسڤتبعا  النحسار وباء 
والتحويالت/الدخول في الميزانيات االنفاق    زيادة  جراءاتإلرجوع الحياة االقتصادية نتيجة، من بين وسائل أخرى،  

خفيض إنتاج النفط، على ت)وربما دول أخرى(  +أوبكة ثانية، واتفاق ، من ناحيالعامة للكثير من دول العالم
متوازنة،   إجراءات. غير أن من المناسب للعراق التفكير بالسيناريو المتشدد وتجنب نتائجه ب، الخمن ناحية ثالثة

 .عماد النشاط االقتصادي واالجتماعي في العراق خاصة وأن العوائد النفطية هي 

 ومنشآت القطاع العام العائلي/القطاع الخاص التبعات على  (6-5)
 2020في  الصادراتو قيمة وكمية االستيرادات  وفي نفقات الميزانية العامة إن االنخفاض المفترض أعاله في

 العائلي/على القطاع الخاص ، وفي بعض األحيان متعاكسة،ستكون له تبعات متشعبة 2019عنها في 
 :ما يلي من أهمها ، لعل نفسها لعامة اوالميزانية  ومنشآت القطاع العام

والبناء التجارة الداخلية ونقل البضائع والمسافرين داخليا  وخارجيا  و  على القطاعات السلعيةالتأثير السلبي   (1)
والفنادق  ةيالشخص الخدماتو  التأمينمقاوالت و لكا  المتصلة بها  األخرى  األنشطة وعلى ، الخ،والتشييد

ساهم ذلك بدوره بشكل مباشر ي. و فيها  يقود إلى بطالة وفقدان الدخلمما  ،الخ والسياحة عموما ، والمطاعم
 .في الداخل وتركيز حالة الكسادالكلي في تخفيض الطلب  ،وغير مباشر، من خالل مضاعف اإلنفاق 

مما يتطلب زيادة النفقات  للعاطلين وعوائلهم يتقود البطالة وفقدان الدخل إلى انخفاض المستوى المعيش  (2)
ذلك أرضية على ما يمكن تخفيضه من النفقات في   ويحددونفقات الرعاية االجتماعية.    طلينعاتحويلية للال

، بالمستوى المبين أعاله، 2019عن نفقات  2020في  بحيث يصبح افتراض انخفاضها  الميزانية العامة
 . (9في الجدول ) عما تبينه اإلسقاطات . ويقود ذلك بدوره لزيادة العجز في الميزانيةصعب التنفيذ

 .إن حالة الكساد المتوقعة في العالم تستبعد حصول ارتفاع في أسعار االستيرادات بل ربما انخفاضها  (3)
على انخفاض االحتياطيات   كبح  على األسعار في الداخل، من ناحية، وربما    ويفرض ذلك ضغط تخفيضي

تجهيز   ن النقص فيأ ف  احتمال حدوثه  عفض    بالرغم من  تصل،في سياق ملكن  و .  ، من ناحية أخرى الدولية
أو نتيجة   فيها   النخفاض الطلب  استجابةنتيجة النخفاض اإلنتاج    ، بدورهدول المنشأ   منبعض االستيرادات  

مما المستوردة والمستخدمات  النهائية بعض السلعارتفاع أسعار قد يقود إلى حاالت من  ،لصعوبات النقل
  .، عموما  ار المحليةواالسعيؤثر سلبا  في العرض واإلنتاج 

من  مقتدر بشكل مهني ومعالجتها أخرى ينبغي تشخيصها  متفاعلة وال شك أن هناك تبعات سلبية
 البلد.على األداء االقتصادي العام والسلم االجتماعي في  قبل اإلدارة االقتصادية، بهدف استدناء تأثيرها 
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 (1ق )  امللح
 موازنة اجلهاز املصريف االحتياطيات الدولية والودائع احلكومية يف

لنفقاتها إلى زيادة الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي )في  العامة يقود تخطي إيرادات الميزانية
رصيد إلى زيادة  ،القطاع العائلي والخارجي أنشطةبالتفاعل مع  ،الداخل والخارج( بشكل مباشر. كما أنه يقود

الحكومية (. إن الزيادة في الودائع 2018 ا،في مرز  16 فصللفي ا 2 االحتياطيات الدولية )أنظر الملحق 
ألن الودائع "متقابلة". لذلك فإن الزيادتين ال يمكن جمعهما  هي زيادات االحتياطيات الدوليةرصيد زيادة في وال

الجهاز المصرفي  balance sheetsهي موجودات في موازنة  واالحتياطيات الدوليةالحكومية هي مطلوبات 
  راق.في الع

ن رصيد يالحظ أ لبنك المركزي(ل النشرات اإلحصائية السنويةهذه الموازنة )كما تعرضها  ففي
يقع في جانب الموجودات في حين يقع رصيد الودائع االحتياطيات الدولية( رصيد ) الموجودات األجنبية

إجمالي دناه تشمل الحكومية في جانب المطلوبات، وكما يلي )مع مالحظة أن الموجودات األجنبية في أ
 لبنوك األخرى(:وللبنك المركزي لاالحتياطيات الدولية 

 =(  الموجودات األجنبية + الموجودات األخرى + الديون على القطاعين العام والخاص)
 . (الودائع الحكومية + الودائع الخاصة + العملة خارج البنوك + مطلوبات أجنبية وأخرى + رأس المال واحتياطي)

في جانب الموجودات   (االحتياطيات الدوليةرصيد  )أي زيادة في رصيد الموجودات األجنبية    نأ لذلك ف
مبيعات  )سواء كانت (، الذي ي رَفد بمعظمه من اإليرادات النفطية للميزانية، أي الجزء األعلى)يمين المعادلة

يقابله   بودائع بالعملة األجنبية(  الوزارة  أو احتفاظ   لنقد األجنبي إلى البنك المركزي مقابل الدينارمن اوزارة المالية  
(. ويعتمد حجم ، الجزء ألسفلزيادة في رصيد الودائع الحكومية بالدينار، في جانب المطلوبات )يسار المعادلة

الزيادة في الودائع الحكومية على مدى وجود مصادر أخرى لتزويد العملة األجنبية، من ناحية، واستخدام الودائع 
أي أن التقابل ال يعني   ناحية ثانية، وتغير الحدود األخرى على يسار المعادلة، من ناحية ثالثة.  حكومية، منال

  التساوي.
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رصيد الودائع الحكومية  عن نفقاتها إلى السحب من العامة إيرادات الميزانية تخلفيقود في المقابل، 
ى العملة األجنبية قد يقود لنقص طلب عل نها ينتج عفي تمويل نفقات ، من بين وسائل أخرى، الستخدامها 

 . (االحتياطات الدوليةرصيد ) ةالموجودات األجنبيمقابل )ولكن ليس بالضرورة متساوي( في رصيد 

عتبار ودائع وزارة المالية بالعملة األجنبية جزء  من االحتياطيات ا  أن ولكن من المناسب مالحظة
قبل نقل موجوداته للبنك المركزي في  DFIطوير العراق عندما كانت تودع عوائد النفط في صندوق ت  الدولية،

الودائع رصيد هذه االحتياطيات والتغير في رصيد بين تغير  "المتساوي" ، تبين حالة التقابل2014أيار 
في صندوق تطوير العراق هذا بالطبع على افتراض أن ودائع وزارة المالية  .بشكل واضح ومباشر ،الحكومية

، في (7جدول )ال أرقام  ن الودائع الحكومية على يمين موازنة الجهاز المصرفي أعاله، وفيجزء  متعتبر  كانت  
 أيضا .  (،2الملحق )

 يالحظ ما يلي: بالنتيجة
، إن تغير االحتياطيات الدولية يقابله تغير في رصيد الودائع الحكومية ولكن ليس بالضرورة تغيرا  متساويا   )أ(

حين كانت ودائع وزارة المالية بالعملة األجنبية في صندوق تطوير   2014ار  الحالة التي سادت قبل أي  عدا
  الودائع.، وبمقدار تغير هذه العراق تعتبر جزء  من االحتياطيات الدولية

تمويل النفقات العامة وزيادة )أو نقصان( الودائع  إلى العامة إيرادات الميزانية "استخدامات")ب( تنصرف 
. إن التطرق للتغير في االحتياطيات ينطوي التطرق للتغير في االحتياطيات الدولية  دون ،  الحكومية وغيرها 

هناك مصادر أخرى في تغير االحتياطيات غير على ازدواج في حساب االستخدامات، من ناحية، وألن 
 رادات الميزانية )النفطية(، من ناحية أخرى.يا
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 (2امللحق )
 ولاجل                            دا

 2017-2004 ( معدل البطالة في العراق1الجدول )
2017 2016 2012 2008 2004   

سنة 24-15 الشباب، فئة 43.8 30.0 21.8 22.7 29.0  

 متوسط العراق 26.8 15.3 11.9 10.8 13.8

 .2018ئي ، والموجز اإلحصا2017و 2006/2007الجهاز المركزي لإلحصاء: المجموعتين اإلحصائية السنوية:  المصادر:
َرت بداللة العالقة بين نسبتي فئة الشباب ومتوسط العراق لسنة   2017مع مالحظة أن نسبة    .2016لفئة الشباب ق د ِّ

  2014-2007 تحت خط الفقر في العراق  السكان( نسبة 2الجدول )
ر تحت خط الفق األشخاصنسبة  حجم األسرة )عدد األفراد في   

  2007 2012 2014 األسرة( 
0.1 2.6 1  
0.7 1.0 2  
0.7 1.9 3 

 3.7 3.9 4 

 4.9 7.7 5 

 10.5 11.8 6 

 7 فأكثر 30.8 26.9 

.522  متوسط العراق 22.9 18.9 

 المصادر: 
   .(2016اللجنة الفنية لسياسات التخفيف من الفقر في العراق ):  2007-2012
،   النبأ اإلعالمية"كة "شب :كما ورد في الموقع اإللكتروني : تصريح لوزير التخطيط،2014

https://n.annabaa.org/news1202  ،21   ،2015آب. 

  مالحظات:
، كما مبين في قائمة المصادر في نهاية هذه الورقة، يشير إلى قياس الفقر لسنة اللجنة الفنيةبالرغم من أن عنوان تقرير  (1)

 فقط.  2012و  2007يه تتعلق بسنتي  المؤشرات ف، غير 2013
 2007شخص/شهر في سنة /رألف دينا 76.9في هذا الجدول  2012و 2007ي للسنتين تساوي قيمة خط الفقر الوطن (2)

سعر صرف نافذة وتعادل هذه القيم باستخدام    حسب ما ورد في المصدر المذكور أعاله.  شخص/شهر/ألف دينار  105.5و
. ولكن ال تتوفر تقديرات لخط 2012شخص/يوم في  /$3.02و  2007يوم في  /شخص/$2.04  سمي"(البنك المركزي )"الر 

مقارنة متوسط نسبة السكان تحت خط الفقر  من ، باألسعار الثابتة. ولكن PPPالفقر الوطني بالقيمة الشرائية المعادلة، 
 $5.5و $3.2فقر  لخطي 2012و 2006 للسنتينللعراق في هذا الجدول مع نسبة السكان تحت خط الفقر للعراق 

تم   World Bankصفحة العراق في بيانات البنك الدولي،    ، وردت في)لكل من السنتين(  PPP  2011بأسعار  شخص/يوم  

https://n.annabaa.org/news1202
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ينتج   الذي  ، احتسبنا الوزن 2014-2007  من السنوات  فلكل سنة  تقدير تقريبي للقيمة بالقوة الشرائية المعادلة للخط الوطني.
$ مع متوسط العراق في هذا الجدول 5.5$ و2.2ي حسابات البنك الدولي لقيمتي خط الفقر  تساوي المتوسط الموزون ف  عنه

(. وباستخدام هذا الوزن قمنا باحتساب قيمة خط الفقر الوطني بوزن القيمتين 2012مع  2012/14و 2006مع  2007)
. 2014، 2012، 2007لسنوات ل $3.4قيما  قريبة جدا  من  ، لينتج عنهماتباعا  ، 2014-207$، للسنوات 5.5$ و3.2

من الموقع،  25/11/2019لة في زَّ نَ صفحة العراق في بيانات البنك الدولي م  
https://data.worldbank.org/country/iraq  . 

متوسط حجم األسرة في العراق. بدال  من على  2012و 2007للسنتين فقر لم يحتوي مصدر نسبتي السكان تحت خط ال (3)
متوسط حجم األسرة  ذلك تبين تقارير المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة، الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء، أن

 تقاريرال منمأخوذة رقام . األ2014شخص في  6.6و 2012شخص في  6.7و 2007في شخص  6.9 بلغ قفي العرا
  :، على التواليالتالية

  Iraq Household Socio-Economic Survey IHSES II 2007 P. 43 

 .41ص   ،IHSES II   ،2012العراق،  في    لألسرةالمسح االجتماعي واالقتصادي  
 .11، ص.  2014 النصف السنوي   المستمر  يواالقتصاد االجتماعي    المسح  

https://data.worldbank.org/country/iraq
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 2018-2002 والثابتة ( الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 3) الجدول
 دينار ارملي
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  الجهاز المركزي لإلحصاء:  المصادر:
 .2019كانون األول  ،  2018لسنة  والدخل القومي السنوية للناتج المحلي االجمالي    وليةاألالتقديرات  
 .2019تشرين الثاني  ،  2017لسنة  والدخل القومي السنوية للناتج المحلي االجمالي    الفعليةالتقديرات  

 .2018، كانون األول  2016للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة    السنوية  ةالتقديرات الفعلي
 .2018كانون األول    ،، "سلسلة معدلة"2015و 2014لسنتي    اإلجماليللناتج المحلي    لسنويةالفعلية ا  التقديرات
 .2017الثاني    ن ، كانو 2014للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة    السنويةالفعلية    التقديرات

 .2016، شباط  2013  القومي لسنةللناتج المحلي اإلجمالي والدخل    ةيالسنو التقديرات الفعلية  
 .2015، شباط  2012المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة  التقديرات الفعلية السنوية للناتج  

 .  2014نيسان  ،  2011و 2010التقديرات الفعلية للناتج المحلي االجمالي والدخل القومي لسنتي  
 ، بدون تاريخ.2009التقديرات الفعلية للناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي لسنة  

 ، الحسابات القومية، الموقع اإللكتروني للجهاز.14الباب  ،  2012/2013المجموعة اإلحصائية السنوية 
 اإللكتروني للجهاز.، الحسابات القومية، الموقع  14، الباب  2010/2011المجموعة اإلحصائية السنوية 
 ، الحسابات القومية، الموقع اإللكتروني للجهاز.14، الباب  2008/2009المجموعة اإلحصائية السنوية 

لتعدين والمقالع . وفي هذه المجموعات ورد تقسيم نشاط ا2012-2011و  2010/2011،  2008/2009من المجموعات اإلحصائية السنوية    مأخوذة  2008-2001لقيم المضافة للسنوات  ا  مالحظة:
التنمية االجتماعية والشخصية؛ فلقد ورد مفصال  بين الحكومة العامة والخدمات   بالنسبة لنشاطولكنه مدمجا  باألسعار الجارية. وكذا الحال  1988مفصال  بين النفط الخام وباقي التعدين بأسعار 

فصل مكونات كل من النشاطين مقاسة باألسعار الجارية وذلك بالتناسب مع أهميتها النسبية مقاسة باألسعار الثابتة مع لولكنه مدمجا  باألسعار الجارية. ولقد لجأنا  1988الشخصية بأسعار 
أنه يفترض ثبات   )حيث under-estimation كل من باقي التعدين والخدمات الشخصية بتغير الرقم القياسي ألسعار المستهلك. ومع ما لهذا األجراء من احتمال بخس قيمة اعارتفافتراض 

  طريقة أخرى.   د ال توج األسعار( ولكن
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 2018-2002 االقتصادية فيه األنشطةمتوسط نسب نمو الناتج غير النفطي ومساهمة ( 4) الجدول

 
 .(3الجدول )محتسبة على أساس األرقام باألسعار الثابتة في    المصدر:

 :  اتمالحظ
األولى واألخيرة المبينة  احتسبت بقسمة التغير بين السنتين    في العمودين قبل األخيرين في هذا الجدول،  ،النفطي"-في الناتج غيرالمساهمة في متوسط الزيادة السنوية  ")أ(  

  .100السنتين في كل فترة ×  هاتين  النفطي بين  -على التغير في الناتج غير، في كل فترة،  لكل نشاط  في عناوين العمودين،
 .A + t Ln tLn Y =  (g+1)  :مية لكل فترةثفي معادلة االتجاه العام شبه اللوغار  g و السنويةتقدير نسبة النم العام يشير إلى االتجاه  )ب(

األنشطة االقتصادية

17-2014 13-2003 18-2013 13-2002 االتجاه العام
سنتي البداية 

والنهاية
االتجاه العام

سنتي البداية 

والنهاية

6.9 15.7 24.6 2.5 -13.5 -10.2 0.2 1.1 الزراعة والغابات والصيد

10.2 8.1 5.5 3.3 النفط الخام

0.4 0.4 1.8 0.6 -11.0 -11.4 23.6 20.5 األنواع األخرى من التعدين

2.5 4.7 5.5 0.6 -5.2 -5.9 5.4 0.8 الصناعة التحويلية

2.6 2.9 -0.8 4.8 0.3 1.1 17.8 12.4 الكهرباء والماء

13.5 7.1 63.6 14.9 -15.1 -13.9 21.2 15.3 البناء والتشييد

18.8 5.3 -33.7 0.3 6.3 6.0 0.5 0.3 النقل والمواصالت والخزن

17.9 11.0 7.5 14.1 -1.3 -1.3 12.9 10.7 تجارة الجملة والمفرد الخ.

2.5 2.4 4.1 5.0 0.2 -3.7 24.8 21.2 البنوك والتأمين

10.9 20.2 11.1 23.8 -4.6 -3.1 16.2 20.1 ملكية دور السكن

20.9 27.9 2.7 30.0 -0.2 -0.4 11.9 10.9 الحكومة العامة

3.2 2.4 13.6 3.4 -9.4 -10.8 9.6 12.7 الخدمات الشخصية

100 100 100 100 -3.4 -3.0 9.4 8.6 مجموع األنشطة عدا النفط

4.1 3.1 7.5 6.0 مجموع األنشطة 

28.3 20.1 8.6 7.5
 Imputed رسم خدمة البنوك المحتسب

Banks' Charges

4.0 3.0 7.5 6.0  GDP مجموع األنشطة ناقصاً الرسم

 نسبة النمو السنوية % نسبة النمو السنوية %

الحصة في الناتج 

غير-النفطي  %

المساهمة في متوسط 

الزيادة السنوية في 

الناتج غير-النفطي، %

2018-2013 2013-2002
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 2017-2002 )االستثمار( اإلجمالي المحلي  ( تكوين رأس المال الثابت5) الجدول
 مليار دينار

 

 
 لإلحصاء: الجهاز المركزي  المصدر:

17-2014 13-2007 17-2013 13-2002 االتجاه العام
سنتي البداية 

والنهاية
االتجاه العام

سنتي البداية 

والنهاية
2017 2016 2015 2014 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2002

1.8 1.7 -0.1 1.2 -20.0 -14.8 15.4 6.1 776 283 185 734 1,475 0.44 0.52 0.18 0.14 0.00 0.02 0.01 0.23 الزراعة والغابات والصيد

66.1 62.0 22.3 11.8 10,569 10,496 26,306 3,111 1,535 0.94 1.33 1.56 1.24 0.09 0.08 0.16 0.28 النفط الخام

0.5 0.4 2.0 1.3 -37.4 -49.2 38.1 46.6 19 367 13 178 279 0.24 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 األنواع األخرى من التعدين

6.6 4.8 -8.2 3.5 33.2 32.5 8.2 6.9 4,275 1,339 783 723 1,388 1.18 0.47 0.82 0.57 0.32 0.13 0.21 0.57 الصناعة التحويلية

12.6 31.5 32.0 31.3 -31.4 -31.0 29.8 26.3 3,936 2,486 1,603 5,570 17,367 5.99 6.39 4.12 4.06 1.41 0.55 1.75 0.46 الكهرباء والماء

15.8 7.7 14.1 10.3 -55.5 -53.3 61.3 45.9 249 1,478 4,452 10,912 5,233 1.84 2.29 0.83 0.65 0.25 0.10 0.01 0.03 النقل والمواصالت والخزن

2.1 2.0 4.9 1.6 -16.7 -15.3 7.4 4.6 485 207 1,210 341 944 0.73 0.40 0.14 0.15 0.04 0.00 0.10 0.45 البناء والتشييد

3.5 3.7 8.9 6.6 -19.5 -22.6 22.0 20.1 963 630 1,490 714 2,678 1.34 0.45 0.36 0.34 0.25 0.03 0.07 0.18 تجارة الجملة والمفرد الخ.

0.6 0.6 0.2 -0.1 13.0 2.8 -1.5 -3.3 159 282 149 104 142 0.05 0.06 0.07 0.06 0.09 0.05 0.06 0.07 البنوك والتأمين

16.9 3.5 -8.7 1.5 23.0 26.9 5.8 3.8 6,759 4,430 3,274 3,767 2,603 0.80 0.68 0.37 0.30 0.23 0.16 0.15 0.53 ملكية دور السكن

34.0 43.1 51.4 38.9 -46.3 -39.7 19.8 27.0 2,938 3,169 2,795 27,799 22,162 7.39 3.10 3.49 4.03 3.22 8.82 3.12 0.54 الحكومة العامة

5.4 1.0 3.4 3.9 -3.9 -7.6 51.9 76.7 876 946 3,267 747 1,201 0.68 0.08 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 الخدمات الشخصية

100 100 100 100 -26.6 -21.2 17.7 19.0 21,435 15,616 19,223 51,590 55,471 20.68 14.47 10.37 10.30 5.83 9.87 5.50 3.04 مجموع األنشطة عدا النفط

-17.3 -13.4 17.9 18.6 32,004 26,113 45,528 54,702 57,006 21.62 15.80 11.94 11.54 5.92 9.95 5.66 3.32 مجموع األنشطة 

الحصة في التكوين 

غير-النفطي  %

المساهمة في متوسط 

الزيادة السنوية في تكوين 

رأس المال غير-النفطي، %

نسبة النمو السنوية، %

2013-2017األنشطة االقتصادية 2013-2002
بأسعار 2007بأسعار 1988

17-2014 13-2007 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2002

1.6 1.8 733 329 213 541 794 1,420 596 389 13 54 18 الزراعة والغابات والصيد

11,823 11,589 28,854 4,580 2,729 2,874 4,110 2,978 234 143 190 النفط الخام

0.6 0.3 17 399 15 248 387 62 8 22 4 5 األنواع األخرى من التعدين

6.7 3.9 3,916 1,460 852 1,186 2,076 1,031 1,611 1,248 540 270 189 الصناعة التحويلية

11.9 22.6 3,850 2,708 1,754 4,867 10,146 11,447 7,297 6,531 2,200 1,284 1,422 الكهرباء والماء

13.0 2.8 265 1,650 4,942 7,520 1,764 806 424 1,397 395 251 8 النقل والمواصالت والخزن

2.2 8.0 481 234 1,310 428 4,327 6,665 2,642 369 106 7 105 البناء والتشييد

3.8 3.4 892 691 1,676 933 2,370 1,276 904 761 586 74 101 تجارة الجملة والمفرد الخ.

0.7 0.6 147 314 180 109 159 133 171 137 260 132 78 البنوك والتأمين

18.4 6.9 6,151 4,715 4,073 5,478 3,820 3,492 1,632 1,301 942 575 504 ملكية دور السكن

35.2 49.0 3,259 3,592 3,037 29,064 25,295 8,757 8,826 11,109 8,172 20,429 4,899 الحكومة العامة

5.8 0.8 797 1,023 3,744 886 1,171 178 14 11 18 16 15 الخدمات الشخصية

100 100 20,508 17,115 21,796 51,258 52,308 35,266 24,125 23,275 13,237 23,097 7,339 مجموع األنشطة عدا النفط

32,330 28,703 50,650 55,837 55,037 38,140 28,235 26,253 13,471 23,241 7,529 2,199 مجموع األنشطة 

الحصة في التكوين 

غير-النفطي  %
باألسعار الجارية

األنشطة االقتصادية
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 .2016-2014،  2013-2012،  2012-2010،  2009-2008المجموعات اإلحصائية السنوية: 

 .2010، كانون األول  2009إجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق  

 .2013، شباط  2010تقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة  ال 

 . 2015، شباط  2012التقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة  

 .2016، شباط  2013التقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة  

 .2018، كانون األول  2016التقديرات الفعلية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت في العراق لسنة  

 )لم يحدد الشهر(.  2019ريخ  بتا،  2017لسنة    الثابت في العراق  إلجمالي تكوين رأس المال  فعليةالتقديرات ال
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 2019-2001 االتحادية يزانيةفي الم اً لوزارات والدوائر الممولة مركزيا العاملون في ( 6) الجدول

   ألف 

924 2001 

1,913 2006 

2,060 2007 

2,264 2008 

2,320 2009 

2,468 2010 

2,663 2011 

2,750 2012 

2,908 2013 

3,004 2014 

3,027 2015 

2,905 2016 

2,886 2017 

2,886 2018 

2,942 2019 

 المصادر:  
عدد العاملين في أجهزة الدولة حسب المهنة والحالة العلمية والجنس : 2001

لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية الجهاز المركزي ، 2001لسنة 
  .2007-2006 السنوية

م ان ، مع العل2019- 2006اإلتحادية  الموازنة: قوانين 2019- 2006
  عليه. صادق أحيل لمجلس النواب ولم ي   2014موازنة مشروع 
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 2019-2003 الحكومية واالحتياطيات الدولية( الميزانية االتحادية والَدْين الحكومي والودائع 7) الجدول
 ترليون دينار

  

 ادر:ــــــالمص
 ( اإليرادات والنفقات المخططة )الموازنات العامة(: 1)  

 قر في مجلس النواب.يلم    2014موازنة  مشروع ، مع العلم أن  2016-2004  االتحاديةالعامة    ناتالمواز 
 .2017أيلول   11  ، جريدة الوقائع العراقية2017( لسنة  44قانون تعديل قانون الموازنة االتحادية رقم )

 .2018نيسان    2وقائع العراقية  جريدة ال  ،2018قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 

المجموع

المتراكم 

لوزارة 

المالية

 تحت إدارة 

البنك 

المركزي

المجموع الخارجي الداخلي المجموع االستثمارية
الجارية 

)تشغيلية(
المجموع غير النفطية النفطية المجموع

االستثمار

ية

الجارية 

)تشغيلية(
المجموع

غير 

النفطية
النفطية

0.04 0.04 0.9 0.18 2.16 2.34 2003

10.1 10.1 4.2 183.3 177.2 6.1 0.9 32.1 33.0 0.4 32.6 -0.9 19.5 18.6 2004

17.8 17.8 7.9 167.2 160.6 6.6 14.1 26.4 40.5 1.1 39.4 -7.0 36.0 7.5 28.4 29.0 2005

38.8 12.6 26.2 14.0 136.8 131.2 5.6 10.2 38.8 49.1 2.2 46.9 -5.6 51.0 9.3 41.7 45.4 3.1 42.3 2006

54.2 15.8 38.4 19.4 130.5 125.3 5.2 15.6 39.0 3.4 35.6 54.6 5.0 49.6 -9.7 51.7 12.7 39.1 42.1 1.0 41.1 2007

84.0 25.1 59.0 29.7 116.5 112.0 4.5 20.8 59.4 6.3 53.1 80.3 9.2 71.0 -9.1 59.9 15.7 44.2 50.8 5.6 45.2 2008

63.8 11.6 52.2 23.6 114.1 105.7 8.4 2.6 52.6 5.8 46.7 55.2 6.9 48.4 -18.8 69.2 15.0 54.1 50.4 2.9 47.5 2009

68.6 9.4 59.3 21.0 86.8 77.6 9.2 5.2 64.4 12.1 52.3 69.5 8.4 61.1 -22.9 84.7 23.7 61.0 61.7 1.9 59.8 2010

90.4 19.3 71.1 27.5 88.5 81.0 7.4 30.4 69.6 9.9 59.7 100.0 2.9 97.1 -15.7 96.7 30.1 66.6 80.9 6.1 74.9 2011

102.3 21.0 81.3 38.0 88.4 81.9 6.5 29.1 90.4 14.1 76.2 119.5 9.8 109.6 -14.8 117.1 37.2 79.9 102.3 7.9 94.4 2012

97.7 7.6 90.1 36.5 87.5 83.3 4.3 7.0 106.9 26.4 80.5 113.8 9.8 104.0 -19.1 138.4 55.1 83.3 119.3 8.2 111.1 2013

77.8 0.8 77.0 38.4 89.9 80.4 9.5 21.8 83.6 24.9 58.6 105.4 8.4 97.0 -23.8 163.4 62.9 100.5 139.6 9.4 130.2 2014

63.4 63.4 36.7 117.9 85.7 32.1 -3.9 70.4 18.6 51.8 66.5 15.2 51.3 -25.4 125.2 41.2 78.2 99.8 15.4 78.6 2015

53.1 53.1 30.4 133.0 85.6 47.4 -12.7 67.1 15.9 51.2 54.3 9.7 44.7 -24.2 105.9 30.5 83.0 81.7 14.8 70.1 2016

57.9 57.9 31.2 136.1 88.4 47.7 1.8 75.5 16.5 59.0 77.3 12.3 65.1 -25.0 107.1 28.5 78.6 82.1 10.2 71.8 2017

76.0 76.0 51.0 130.5 88.7 41.8 25.7 80.9 14.0 66.9 106.6 10.4 96.1 -12.5 104.2 24.7 79.5 91.6 14.6 77.0 2018

-27.5 133.1 33.0 100.1 105.6 11.8 93.7 2019

80.2 80.2 55.3 125.4 85.0 40.4 6.8 66.4 9.4 57.1 73.2 5.8 67.5 2019 9/30 - 1/1

-13.0 13.0 13.0 السلف غير المسددة

80.2 80.2 55.3 125.4 85.0 40.4 162 1,036 1,199 117 1,081 -262 1,463 1,201

68 68 47 106 72 34 133 864 997 99 898 -220 1,225 1,005

الودائع 

الحكومية 

في البنوك 

التجارية 

والبنك 

المركزي

الَدْين الحكومي 

Government Debt

االحتياطيات الدولية 

اإلجمالية في البنك المركزي

             مليار دوالر

ترليون دينار

الميزانية اإلتحادية

المنفـذة )الفعلية( المخططة )المصادق عليها(

اإليراداتاإليرادات
الفائض

 أو 

العجز

النفقات
الفائض

 أو 

العجز

النفقات

رصيد نهاية أيلول 2019المجموع  2019-2004
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 .2019شباط   11جريدة الوقائع العراقية    ،2019مالية قانون الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق للسنة ال
 أرباح وحدات القطاع العام"."من حصة الميزانية  يضا  اإيرادات النفط تشمل "المخططة"  2010-2006موازنات   في :مالحظة

 والنفقات الفعلية:   ( اإليرادات2)
-2010أن بيانات  ،2015-2013ورد في نشرات السنوات  ، ولقد2015، 2014، 2013، 2011، 2009، 2007: البنك المركزي، النشرات االحصائية السنوية 2004-2015

ورد في الموقع اإللكتروني للبنك المركزي  قات واإليرادات مع ماللنف 2015-2010من الحسابات الختامية للميزانية االتحادية. ولقد تم تعديل أرقام السنوات  مأخوذة 2014
 : 30/10/2019لة في  زَّ نَ والم    ،2019حزيران  -2004للسنوات  نفقات وإيرادات الميزانيةمجموع  ل

https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2004&dtTo=10/30/2019&tmId=184&dtformat=MMM,yyyy      

قع البنك مع ما ورد في مو   2015-2010. ولقد تم تعديل األرقام للسنوات  2017آذار    8ن ز َِّل في  م  . ملف إكسيل  2016: موقع وزارة المالية: حسابات الدولة لغاية كانون أول 2016 
 :30/10/2019المركزي إليرادات ونفقات الميزانية العامة والمنزلة من الموقع في  

 ن ز َِّل.م  . ملف إكسيل  2017: موقع وزارة المالية: حسابات الدولة لغاية كانون أول  2017 
مع العلم  2018ني للبنك المركزي يبين مجموع النفقات ومجموع اإليرادات لكامل سنة الموقع اإللكترو  . غير أن2018: موقع وزارة المالية: حسابات الدولة لغاية تشرين الثاني 2018 

 . بالتناسبمع تعديل تفاصيل اإليرادات والنفقات    2018أرقامه لألحد عشر أشهر األولى تنطبق مع وزارة المالية. لذللك تم تبني أرقام البنك المركزي لسنة  أن  
 .  ن ز ِّلَ م  . ملف إكسيل  2019  لغاية أيلولالدولة المالية: حسابات  : موقع وزارة  2019 

   :مالحظات
. وهذه تساوي بالضبط مجموع قيمة  2018-2004مليار دوالر منها تعود للسنوات  841مليار دوالر فإن  898من ضمن مجموع اإليرادات النفطية الفعلية في هذا الجدول البالغة  (أ)

ت ت لمجموع هذه السنوات كما تظهر في النشرات اإلحصائية السنوية للبنك المركزي. ولكن ما يلفت االنتباه هو مع انطباق مجموع السنواصادرات النفط الخام الواردة في ميزان المدفوعا
 هذه بين هذا الجدول وميزان المدفوعات غير أن قيمة السنوات المتقابلة تختلف في ما بينهما. 

بدون تحديد "( 31/2018)"لغاية  2019، أنها تشمل السنوات السابقة لعام 13، المادة 2019ورد في ت موازنة  ،”مسددة لف غير"سفقرة  الفعلية 2019من ضمن "نفقات" ميزانية  )ب(
ضوء تحديده  ترليون دينار. وفي 13تبلغ  2018و 2014، ذكر أن السلف غير المسددة بين 2019تشرين الثاني،  12مقدارها. ولكن في كلمة لرئيس الوزراء في مجلس الوزراء في 

 ها؟أم جميع  2019، من غير الواضح هل أنه يشير لقسم من تلك التي ورد ذكرها في تعليمات موازنة  2018-2014للفترة  

https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=01/31/2004&dtTo=10/30/2019&tmId=184&dtformat=MMM,yyyy
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 : حكوميال الَدْين( ج)
 .2019 كانون األول  15نزلة في  الَدْين الداخلي: الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، م  

 مجموع الَدْين: 
اإللكتروني  ، الموقع IMF's World Economic Outlook Database, October 2019مقدر من قبل صندوق النقد الدولي كما ورد في  2018فعلي و 2004-2017

 .2019تشرين الثاني    9نزلة في  م   للصندوق.
 .  IMF (2019)؛  2019: مقدر في ضوء ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسنة  2019

 ين عمود مجموع الَدين وعمود الَدين الداخلي. الَدْين خارجي: الفرق ب

 :Gross International Reserves( االحتياطيات اإلجمالية الدولية د)
 البنك المركزي:  تحت إدارة

 . ، عدد خاص2003-1991بنك المركزي العراقي،  لالمجموعة اإلحصائية ل  :2003
  .2019 كانون األول  15  لة فيزَّ نَ : الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، م  2004-2019

 .( أعاله1الذي يعود لوزارة المالية؛ أنظر الملحق ). ذلك الجزء من فوائض الميزانية بالعملة األجنبية (396، ص. 2018زارة المالية: مرزا )المتراكم لو 

 :الودائع الحكومية لدى المصارف التجارية والبنك المركزي ( ه)
 :2018نشرة  بما فيهاية للبنك المركزي : النشرات اإلحصائية السنو 2003-2018
 .2019 كانون األول  15الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، منزلة في  :  2019أشهر 
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 2018-2004 التنفيذ االتحادية ونسبةالنفقات المخصصة والمنفذة في الموازنة ( 8) الجدول
 ترليون دينار

   صصة النفقات المخ النفقات المنفذة  % ،التنفيذنسبة 

 االستثمارية المجموع
الجارية 

 )تشغيلية(
  االستثمارية المجموع

الجارية 

 )تشغيلية(
 االستثمارية المجموع

الجارية 

   )تشغيلية(

165     32.1     19.5     2004 

73     26.4     36.0 7.5 28.4 2005 

76     38.8     51.0 9.3 41.7 2006 

75 27 91 39.0 3.4 35.6 51.7 12.7 39.1 2007 

99 40 120 59.4 6.3 53.1 59.9 15.7 44.2 2008 

76 39 86 52.6 5.8 46.7 69.2 15.0 54.1 2009 

76 51 86 64.4 12.1 52.3 84.7 23.7 61.0 2010 

72 33 90 69.6 9.9 59.7 96.7 30.1 66.6 2011 

77 38 95 90.4 14.1 76.2 117.1 37.2 79.9 2012 

77 48 97 106.9 26.4 80.5 138.4 55.1 83.3 2013 

51 40 58 83.6 24.9 58.6 163.4 62.9 100.5 2014 

56 45 66 70.4 18.6 51.8 125.2 41.2 78.2 2015 

63 52 62 67.1 15.9 51.2 105.9 30.5 83.0 2016 

70 58 75 75.5 16.5 59.0 107.1 28.5 78.6 2017 

78 57 84 80.9 14.0 66.9 104.2 24.7 79.5 2018 

 المتوسط السنوي                  

70 45 82 71.6 14.0 57.6 101.9 31.4 70.7 2018-2007 

78 41 94 68.9 11.2 57.7 88.2 27.1 61.2 2013-2007 

62 48 68 75.5 18.0 57.5 121.2 37.6 84.0 2018-2014 

 .(7جدول ): الالمصدر
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 2020لما تبقى من سنة  العراق في اآلثار االقتصادية الفاعلة المتوقعة النخفاض عوائد النفط  إسقاطات( 9) الجدول

 
 :الفعلية األرقام،  المصادر

 .المائلة إسقاطاألرقام غير المائلة فعلية في حين األرقام  2020خالل األشهر الثالثة األولى من  (1)
 وقع اإللكتروني لوزارة النفط.تصدير النفط الخام وعوائده، بيانات وزارة النفط: الم (2)
 .(7اإلتحادية: نفس مصادر الجدول ) الميزانية (3)
 انات ميزان المدفوعات:يب (4)

 .2018، 2017، 2016، 2015، 2014، 2012، 2011النشرات اإلحصائية السنوية للبنك المركزي، ، 2010-2018

مليار دوالر ترليون دينار مليار دوالر دوالر/برميل

1,166 77.3 7.8 -1.7 15.4 5.4 59.3 89.8 0.4 89.3 7.0 106.9 26.4 80.5 113.8 104.0 104.0 89.2 102 2.39 0.26 2.13 2013

1,166 66.0 -11.9 -20.1 18.8 3.8 53.2 84.0 0.4 83.5 21.8 83.6 24.9 58.6 105.4 97.0 98.1 84.1 92 2.52 0.06 2.45 2014

1,167 53.7 -14.1 -10.9 6.0 0.5 48.0 51.3 0.4 50.9 -3.9 70.4 18.6 51.8 66.5 51.3 57.2 49.0 45 3.01 0.16 2.85 2015

1,182 44.9 -8.3 -11.8 3.1 0.5 34.2 41.2 0.2 41.0 -12.7 67.1 15.9 51.2 54.3 44.7 51.5 43.6 36 3.30 0.02 3.28 2016

1,184 48.9 2.7 -6.6 9.7 0.7 37.9 57.6 0.4 57.1 1.8 75.5 16.5 59.0 77.3 65.1 70.5 59.6 49 3.31 0.02 3.29 2017

1,183 64.3 6.6 -24.1 8.8 1.2 45.7 86.4 0.6 85.8 25.7 80.9 14.0 66.9 106.6 96.1 99.1 83.8 66 3.50 0.01 3.49 2018

1,182 67.6 3.3 -14.1 5.8 1.8 54.1 79.1 0.5 78.6 6.3 92.8 14.2 78.6 99.7 91.8 92.9 78.6 61 3.53 0.12 3.41 2019

2020
1,182 68.7 1.1 -0.6 0.5 0.9 3.8 6.2 0.0 6.2 1.4 6.5 0.6 5.9 7.9 7.3 7.3 6.2 60 3.31 0.05 3.26 كانون الثاني

1,182 68.1 -0.6 -0.6 0.5 0.9 3.8 5.1 0.0 5.1 0.0 6.5 0.6 5.9 6.5 6.0 6.0 5.1 51 3.39 0.09 3.30 شباط

1,182 65.4 -2.7 -0.6 0.5 0.9 3.8 3.0 0.0 3.0 -2.6 6.5 0.6 5.9 3.8 3.5 3.5 3.0 28 3.39 0.12 3.27 آذار

1,182 62.1 -3.3 -0.6 0.2 0.9 3.8 2.2 0.0 2.2 -3.7 6.5 0.6 5.9 2.8 2.6 2.6 2.2 28 2.61 0.10 2.62 نيسان

1,182 59.1 -3.0 -0.6 0.1 0.9 3.8 2.4 0.0 2.3 -3.5 6.5 0.6 5.9 3.0 2.8 2.8 2.3 30 2.61 0.10 2.62 أيار

1,182 56.2 -2.9 -0.6 0.1 0.9 3.8 2.4 0.0 2.3 -3.5 6.5 0.6 5.9 3.0 2.8 2.8 2.3 30 2.61 0.10 2.62 حزيران

1,182 53.4 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 تموز

1,182 50.7 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 آب

1,182 48.0 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 أيلول

1,182 45.3 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 تشرين األول

1,182 42.5 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 تشرين الثاني

1,182 39.8 -2.7 -0.6 0.0 0.9 3.8 2.5 0.0 2.5 -3.3 6.5 0.6 5.9 3.2 2.9 2.9 2.5 30 2.77 0.10 2.62 كانون األول

1,182 39.8 -27.8 -7.1 2.0 10.3 45.4 36.3 0.2 36.0 -31.6 77.8 7.1 70.7 46.3 42.6 42.6 36.0 35 2.88 0.09 2.78
مجموع/متوسط

2020 

فعلية

فعلية/

إسقاط

إسقاط

كمية التصدير، مليون برميل 
ً يوميا

اإليرادات

البصرة
كركوك 

وأخرى

المجموع 
)بدون 

كردستان(

متوسط 

سعر النفط

مجموع العوائد  

)بدون كردستان(

العوائد 

النفطية

مجموع 

العوائد

النفقات

التشغيلية

رصيد 

إجمالي 

االحتياطيات 

الدولية تحت 

إدارة البنك 

دنانير المركزي

للدوالر

الفوائد 

على الدين 

الخارجي 

وتعويضات

 حرب 

الكويت

سعر 

الصرف 
)النافذة(

غير 

النفطية
المجموع

االستيرادات 

)cif( 

الميزانية االتحادية،   ترليون دينار

الصادرات

ميزان المدفوعات،   مليار دوالر

صافي ميزان 

المدفوعات: 

التغير في 

رصيد 

االحتياطيات 

الدولية

الفرق بين 

مبيعات 

النافذة 

واستيرادات 

القطاع 

الخاص

المتبقي 

 )صافي 

فقرات 

الميزان 

األخرى(

النفطيةالمجموعاالستثمارية

تصدير النفط الخام وعوائده )الفعلية: بيانات وزارة النفط(

الفائض 

أو العجز
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درت االستيرادات الخاصة ولقد ق  رت الصادرات األخرى بداللتها.  دِّ وق    في الجدول،  ي أعمدة بيانات وزارة النفطالصادرات النفطية تساوي الصادرات كما وردت ف :  2020الثاني-كانون -  2019
 ، 2018و 2017 لسنتي الواردة ة. ولقد تم ذلك ألن بيانات الموقع تبين انطباق هذه التحويالت مع االستيرادات الخاص2019لسنة  بما يساوي مبيعات التحويالت من النافذة 2019لسنة 

 . يلكتروني للبنك المركزي العراقالموقع اإلثم قدرت االستيرادات الكلية بداللتها.    .2018رة اإلحصائية السنوية  شفي الن  ،على التوالي
  ،اإلحصائية في الموقع اإللكتروني للبنك المركزي، الموقع  واالستيرادات الخاصة: محتسبة من البيانات الوارد   مبيعات النقد ومبيعات التحويالت(مجموع  )  الفرق بين مبيعات نافذة البنك المركزي  (5)

  .من استيرادات خاصة في بيانات البنك المركزي في النشرات السنوية  د وما ور 
بين صراحة في الحساب رجي" فإنه ال ي  أما تسديد "أصل الدين الخاوما بعدها تقدير الكاتب. ، 2018من النشرات السنوية للبنك المركزي حتى  ،والتعويضات ين الخارجيد على ال الفوائد (6)

انات وخدمة المنح واالع"دمج في فقرة  أو وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية، وإنما ي    المركزي   في نشرات البنك  صراحة  المالي لميزان المدفوعات في النشرة السنوية للبنك المركزي. كما أنه ال يبين
في   "المتبقي"ضمن عمود  ي شملن تسديد أصل الدين الخارجي على هذا فأني الدين الداخلي والخارجي. عت ، في هذه الفقرة،ة الدينخدمنات فإن . وباإلضافة لشمولها المنح واإلعا"الدين

 من الموقع االلكتروني للبنك المركزي، الموقع االحصائي. فمأخوذ  إجمالي االحتياطات الدولية  رصيد ( أدناه. أما  6نقطة )الالجدول؛ أنظر  
والفرق  عدا الفائدة على الدين الخارجي والتعويضات)صافي الخدمات وصافي الدخل وصافي التحويالت  =، أي في الميزانالفقرات األخرى  صافي "المتبقي" في هذا الجدول  عمود اوي سي (7)

  .صافي السهو والحذف -ياطيات الدولية(  )عدا تغير رصيد االحت  ورأس المال  صافي الحساب المالي -(  بين مبيعات النافذة واستيرادات القطاع الخاص
للبنك المركزي والمبين في عمود "صافي ميزان المدفوعات" في هذا االحتياطيات الدولية لكل سنة كما ورد في بيانات ميزان المدفوعات في النشرات السنوية رصيد يالحظ أن التغير في  (8)

اإللكتروني للبنك   هو الموقععلما  أن مصدر هذا العمود    ،يات الدولية، للسنوات المتعاقبة، والمبين في العمود قبل األخير في الجدولالجدول ال يساوي دائما  الفرق بين رصيد اجمالي االحتياط
 حصائي.المركزي، الموقع اإل

 االفتراضات: ،مالحظات على االسقاطات
. إذ سنفترض أن كمية التصدير ستنخفض بنفس نسبة  2020في نيسان  +أوبكب مع اتفاقية دول ، بما يتناس2020انخفاض في كمية تصدير النفط عن مستوى كمية تصديره في آذار  (أ)

)تخفيض بمستوى   2020ي في تموز حتى نهاية -ب-م  2.77أيار وحزيران ثم ترتفع إلىو  )نيسان(  ي في-ب -م 2.61ي في آذار إلى -ب-م 3.39%( أي من 23انخفاض اإلنتاج )
 وهذه األرقام والحسابات المؤسسة عليها دوالر/برميل في أيار وحتى نهاية السنة. 30ما سعر التصدير فإنه يبقى في نيسان كما في آذار ويرتفع إلى أ .(2020% عن مستوى آذار 18.2

 المقابلة لهذه األشهر. "  تصدير النفط الخام وعوائده"األعمدة الستة األولى من الجدول المعنونة:    مبينة في
% 90حوالي  2020النفقات التشغيلية في  يكون حجماألدوية والمعدات الطبية الخ، بحيث  ، بالرغم من ارتفاع نفقات. تنخفض النفقات التشغيليةالميزانية االتحاديةفي  التشغيليةالنفقات  (ب)

 %.50. أما النفقات االستثمارية فتنخفض بنسبة  2019  من نفقات
 %( في الميزانية العامة 50) واالستثمارية %(90) النسبة متوسط موزون لنسب النفقات التشغيليةهذه %(. وتساوي 84ي )حوال 2019بنسبة من استيرادات  2020ددت استيرادات ح     (ج)

 .2019مقارنة بعام    2020المفترضة لعام 
ق د ِّرت  ولقد ". تصدير النفط الخام وعوائده "ألخير من أعمدة ا د في العمو كما وردت  2020 كانون األول-كانون الثانيفي أعمدة )بيانات ميزان المدفوعات( خالل األشهر النفطية الصادرات  (د)

 كنسبة من الصادرات النفطية إسقاطا  من السنوات الماضية.  الصادرات األخرى 
التغير في رصيد  ميزان المدفوعات":)المبين في عمود "صافي االحتياطيات في الشهر السابق ناقصا  العجز  رصيد يساوي  2020 أشهر نشهر مإجمالي االحتياطيات الدولية لكل رصيد    (ه)

 المعني. للشهر    الدولية(االحتياطيات  
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 (3امللحق )
 2016التفاوت يف معدل البطالة يف العراق  ( 5الشكل )

 التفاوت بين المحافظات 

 

والريف حضرالتفاوت بين ال   

 

 التفاوت بين اإلناث والذكور 

 

 ب(، الباب الثاني.-2019لواردة في الجهاز المركزي لإلحصاء )ر سمت هذه األشكال على أساس البيانات ا المصدر:
 فأن "المحافظات األخرى" ال تشمل بيانات نينوى وال األنبار.   2016بسبب ظروف العمليات المسلحة خالل  :  مالحظة
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