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ع  تتقم  وققتتام ستيتتوا  تتا قتتي  ع تتتيوع عم  تناقلتتم اقعقتتت عصتقعالتتم عي تاتتاًا انلتتقوق
 2صل قصتت  تااتت عو  عصعتتوعي يتت ًا ت نستتا ت تتتتم  تتا ة تتااو ستيتتوا  تتا ع يتتوع عم عص اوسيتت 

 توصيقن  يناو ساا ت  ع ت اته  ا عص  قم عصتاصا: 3الياو  قيو قاا يعا م 

 

 
 عصاال و: اؤ    ًوعي عصا تاتم 

 
هتت ع عصتاويتتو و ق  ل عتتام ستيتتوا ق تت يق  تتاةنقا ًلتتل اقعقتتت عصتقعالتتم عي تاتتاًا    عثتتاو

ًلتتل  تتتيم عصاثتتام  نالتت  ع ًناتتا عصاسنتتا عصاتايتتم  تتع قن ا  تتن  تتا   تتا التت  ته 
ًلتتل عص ي تتتقم عصاةتالتتين  تتت عف عصتتولل  تتا التت   عصتاويتتو عصتت ل عًتتا م نلتتو  قساصتت  

ا نلتتتس   يستتتا ت تتتاوتام  تتتا تيانتتتام عقتالتتتا  نيتتتقم   قهتتت   صي تتتم عصاتتتوا ع قصتتتل عصتتتت
عي تتتيوع عم عصعوعقيتت  قت  تتيوعتسا عصاةتل تت  اتتن قتتتم عصا للتتين قعيًتتن  عصعوعقتتا ااتتا يثيتتو 
عصتلتلتت   تتا عصتتولل عصعتتا  عصعوعقتتا   ق هايتت  عصاق تتقك نتتق  تق تتيا علتتساصي   قتت  عصتيانتتام 

ًتتا  ق تتا  عصانلتتقوا اتتن عصاؤ  تتام عيقتالتتا ي  عصعوعقيتت  قت تتاوتسا اتتت تع تتسا تلتتسم
 ه ع عصتاويو تلسم ةاص قساآلتا:

 
عصتاويتتو قعص تت قم هتتق اتتن عًتت ع  عصاسنتت د انتتاو عصعتيتت ل اتت يو اؤ  تت  ًتتوعي   1

عصا تتتتاتم صل وع تتتام قعي تلتتتاوعم عيقتالتتتا ي  قهتتتق التتتا    اتتتقي عصالسيتتت  
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تتت  تتت عقم عصتاويتتو اتتن ًتت ا نالتت ين  تتا اقعقتتت عصتقعالتتم عي تاتتاًا   1عص سويتت  
ق تتا تعتتص انالتتام عص تتقعو ًلتتل عصتتقعتد ع  اتتن  قن ع لتتاوا عصتتل عصاالتت و 

  2قه   ًا ا  يا  انتلوا تين عصسثيوين ان عصا قنين 
هتت ا عصتاويتتو هتتق ا اقصتت  التتسقوا صتتت قيج ع التتاايام ت تتاوا عصعتتوعي عصةاو يتت    2

صاااونتت  تتتتين ع التتاايام لستتتو  تتتت  قم االتت وا صلعتتتوعي عصو تتاي  اتتن ةتتنم ع
قعصتتا تهستتو قتتي  التتا وعتسا عصتتل عصعتوعي  تتا تياناتستتا ع  التتااي  عصق نيتت  عق تيانتتام 
التتن قي عصناتت  عصتت قصا  تتقم عصت تتاوا عص قصيتت  اتتت ع التتاايام عي تتتيوع عم عصا تت ل  

 التتاف اتتن قتتتم هياتت  عص اتتاوم عصعوعقيتت  قعصانلتتقوا اتتن قتتتم عص ستتام عصاوستتمل صإ
عصتتتاتت صتتقمعوا عصتة تتي  عصعوعقيتت    صاتت  عثنينتتا ًلتتل  ستتق  عص تتي  انتتاو عصعتيتت ل  تتا 
ل تت  انالتتام عص تتقعو قةالقالتتا ًلتتل تتنيتته انس يتت  ًلايتت  اتتن ع تتم عصت ستت  اتتن 
 قتت  هتت   عصتيانتتام قعقتو نتتا ًليتته تتيتتان عصاالتتا و عصتتتا ع تتتعالسا ًلتتل ن تتق قع تتا 

 ات عصتعاج  ا عصت ليم 
قهتتق عص ستتام عصاوستتمل   صاالتت و عصعوعقتتا عصاتت سقو  تتا تاويتتو قتعتت  عصو تتقك عصتتل ع  3

ت ستت نا اتتن التت   نالتته صاياتت  ع اتتاصا عي تتتيوع عم عصعوعقيتت  عص تتلعي    صإ التتاف
 6.3اليتتاو  قيو عاويستتا ت تتانسا  تتقعصا  16.9تقعقتتت  2021) تتياف  تتا  تتن  

% اتتتتن ع اتتتتاصا 37اليتتتتاو  قيو ع تتتتتيوع عم عصانت تتتتام عصن  يتتتت   لل تن تتتتت  

ثاصتتا عستتتو انتتتط صلتتن    تتا  عتت   قهتت ع ريتتو اعاتتقم  تتا تلتت  ي    وع عم عص تتلعي عي تتتي
انهاتت  لقتتتم تلتتد تعتت  عص تتعق ي  قوق تتيا   ساتتا ي تتاه  عصا تتاك عصن  تتا ت تتقعصا 

% اتتن ريتتوع عم 92م  تتقعصا %  تتا تستتقين عصنتتاتط عصا لتتا ع  اتتاصا قيلتتس  60

ع نتا يتت   ةمينتت  عص قصتت    قساتتا هتتق اعتتوقا صل ايتتت  تتطن ا تتاهاام عصا اًتتام
% ااتتا 10عصموعًيتت  قعصالتتناًي   تتا تستتقين عصنتتاتط عصا لتتا ع  اتتاصا ي تت تتاقم 

ي عتتم عصعتتوعي اعتاتت ع ت و تت  ستيتتوا ًلتتل عي تتتيوع عم  تتا هتتم ق تتق   لتتت  
اليتتتتاو  قيو  80-70ناتتتت و  ت تتتتقعصا   effective demand عةلتتتتا  عتتتتام 

 عاويسا  
اوستتمل صإ التتاف للتتاو قاتتن تتتا  عينالتتاا ت تت و ع لتتاوا عصتتل عن عص ستتام عص  4

تق تتتقل عصتتتل عن االتتت و تيانتتتام عي تتتتيوع  عص تتتلعي  ريتتتو عصن  يتتت  هتتتق هياتتت  

 
 ال    عصاسن د اناو عصعتي ل ًلل عص ي تقم 1

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B
3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-107341707266590/   

 
 ا  ااع  عصسق   ان  قن ع لاوا عصتتل االتت و عص تت قم قاتتن  قن عن يسلتتا ن  تته تتت قيج ل   عصات عقصين ل تا     2

 االا و عصتيانام  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009875587715   

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-107341707266590/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-107341707266590/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A-107341707266590/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009875587715
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عص اتتتاوم عصعااتتت  قاتتتن  قن رقلتتتي  سو  تتتتان   عاتتتا االتتت و تيانتتتام ع تتتتيوع عم 
 عصانت ام عصن  ي   سق قمعوا عصن    

اتتن  انتت  يةتتو ينلتتو عصتنتتم عصاوستتمل عصعوعقتتا تلتتسم  قول ًلتتل اققعتته تيانتتام   5
عصةاو يتت  عي ااصيتت  قاتتن  قن ت االتتيم  تتقم اسقناتستتا قانلتتاسا   ق تتج عصت تتاوا 

 40.8اتتا قياتتته  2021 تتا  تتن   هتت   عصتيانتتام تليتتم قياتت  ع اتتاصا عي تتتيوع عم عص تتلعي  

  لل اتتت تستتاصيا عصلتت ن قعصتتت اين 3قيو عاويستتا قعالتتم عصتتل عصاتتقعني عصعوعقيتت  ) تتيافاليتتاو  
اليتتاو  قيو عاويستتا   قهتت ع يعنتتا ق تتق   تتوي ستيتتو قت تتاو   6.1قعصتتتا تليتتم 

 24 تتا عيوقتتا  تتتين اؤ  تتتين عقتالتتا يتين ق نيتتتين   يتلتتا هتت ع عص تتوي  تتقعصا 
يوع عم  تتا هتت   عص تتن  يعتتتتو اليتتاو  قيو   قت تت و ع لتتاوا عصتتل لن ا تتتق  عي تتت

اتتتنة ص ن تتتتيا تاصاااونتتت  اتتتت  تتتنقعم  تتتقوا ل تتتعاو عصتتتن   قتتتتم  تتتن  عيماتتت  
ت تتت   اا تت  سقوقنتتا قعنسيتتاو ًااتت عم عصتتن      علتتل  تتتيم  2020عصام ق تت   تتا 

عسثتتو تاليتتم  2019عصاثتتام  تلتتا ع اتتاصا قياتت  عي تتتيوع عم عص تتلعي  ) تتياف  تتا ًتتا  

اليتتتاو  قيو تعتتت  ر تتتا   ع تتتتيوع عم  73.5صتتتل اليتتتاو  قيو قعوت تتتت ع 58اتتتن 

  4عصة اام )عي تيوع عم ريو عصانهقواف
ق تتج تيانتتام عصتنتتم عصاوستتمل تليتتم قياتت  ع اتتاصا عي تتتيوع عم عص تتلعي  ) تتق ف لل   6

قعالتتم اينتتاف تلتت  عصانلتت  قتتتم عصلتت ن قعصتتت اين قاتتن ستتم لتتوساف عصعتتوعي عصت تتاويين 
صتتوق  ي تتتوص عن يهستتو  تتا ع التتاايام اليتتاو  قيو عاويستتا قهتت ع ع 34.7 تتقعصا 

التتتا وعم ستتتم عصتلتتت عن عصاالتتت وا قصتتتيد  تتتتع   قم  اتتت  ساتتتا قو   تتتا عصتاويتتتو 
 الياو  قيو  36.89اق قك عصت ا قتايا  

صلالتتا وعم قلوقتتا   Free on Boardاتتن عص تتوقول عصتاييتتم تتتين عوقتتا  ) تتق ف   7

صن تتتتيوع عم قهتتت ع اتتتا يسالتتته   Cost Insurance and Freight) تتتياف 

 عصتاويو قاعه  عصا قنين ريو عصاتةالالين قس صم عيًن   
ساتتا ينيتتل عصنهتتو عصتتل عن قياتت  عي تتتيوع عم عي ااصيتت  عصانلتتقوا اتتن قتتتم عصتنتتم   8

اليتتتتاو  قيو تت تتتتان  40.8عصالتتتتاو عصيستتتتا قتقعقتتتتت  2021عصاوستتتتمل ص تتتتن  

 30.3قعصتتتتا تليتتتم قياتستتتا  عي تتتتيوع عم عص سقايتتت  قع تتتتيوع عم عصا تتتاك عصةتتتاص

 25.8اليتتتاو  قيو عاويستتتا تاتتتا  تتتا  صتتتم تستتتاصيا عصلتتت ن قعصتتتت اين ) تتتياف عق 

ايتتمعن عصاتت  قًام ص تتن  اليتتاو  قيو عاويستتا ) تتق ف اتتن  قنستتا ساتتا قو   تتا تيتتان 

  5 عصانلقو ًلل اققت عصتنم عصاوسمل عصعوعقا  2021

 
   11/8/2022اققت عصتنم عصاوسمل  عصاققت عي الااا  تاويخ عص ةقم عصل عصاققت   3

https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2005&dtTo=08/11/2022&tmId=204
&dtformat=MMM,yyyy   

   10/8/2022اققت عصتنم عصاوسمل  عصتيانام عصةاال  تايمعن عصا  قًام عصعوعقا  تاويخ عص ةقم عصل عصاققت  4

https://cbi.iq/news/view/725   
 عصاال و عص اتج  5

https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2005&dtTo=08/10/2022&tmId=204&dtformat=MMM,yyyy
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2005&dtTo=08/10/2022&tmId=204&dtformat=MMM,yyyy
https://cbi.iq/news/view/725
https://cbi.iq/news/view/725
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2005&dtTo=08/11/2022&tmId=204&dtformat=MMM,yyyy
https://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2005&dtTo=08/11/2022&tmId=204&dtformat=MMM,yyyy
https://cbi.iq/news/view/725
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لل  تتتقعصا  2021صتتوق  عصةتتاص تا تتتيوع عم عصا تتاك عصةتتاص ) تتياف  تتا  تتن  ع  9

اليتتاو  قيو ياثتتم ع  تتاد صلاااونتت  اتتت اتيعتتام عصتنتتم عصاوستتمل اتتن عصعالتت   30

ع  نتيتت  تتتا توعص عن عصلتت ن قعصتتت اين قااتتم تتته لتتوسام ع نتيتت  قهتتق تتاتت يول 
ت تت و ع لتتاوا عصتتل عن ع اتتاصا اتيعتتام يعستتد عصقعقتتت ًلتتل ع و تتا   قاتتن تتتا  عصاااونتت  

  6 اليتتاو  قيو  تتقعيم قناتت  33.8 اتتا قياتتتهعصتنتتم عصاوستتمل اتتن عصعالتت  ع  نتيتت   تتا ن تتد عص تتن  تلتتا 
 الياو  قيو  ا   4لل عن عص وي يتلا  قصا 

عصلتت ن قعصتتت اين ) تتق ف عاتتا قياتت  ع تتتيوع عم عصا تتاك عصةتتاص اتتن  قن تستتاصيا   10
توصيتتقن  ينتتاو  ي تتتوص عن تاثتتم ع  تتاد ي ت تتا  اتلتتا عصتعو تت   26قهتتق  تتقعصا 

 عص اوسي  ات عية   ا عيًتتاو ت ن عصع ي  ان عص لت عصا تقو ا اع ي  انسا 
يلتتتيو عص تتت قم  تتتا عصتاويتتتو اق تتتقك عصت تتتا عصتتتل عن ع اتتتاصا قياتتت  ع تتتتيوع عم   11

اليتتتاو  قيو   تتت  االتتتا و هياتتتام  36.89عصعتتتوعي اتتتن  تتتتت  قم  اتتت  تليتتتم 

عص اتتتاوم صستتت   عصتتت قم قاتتتن  قن لن يتتت سوها ساتتتت  عصتاويتتتو صيتتتوص عصت ستتت  اتتتن 
التت تسا   قستت صم ي يلتتيو عصتاويتتو عصتتل قياتت  ع تتتيوع عم عصعتتوعي اتتن تايتت  لتتوسااه 
عصت تتاويين صيت تتا صلاتتاوة اعو تت    تت  ع اتتاصا عي تتتيوع عم ق تتج االتتا و ستتم 

صعتتوعي قاتتن ثتت  اااونتستتا اتتت عصتيانتتام عصعوعقيتت     تتا ع عصتت قم عصتتتا ي تتتقو  انستتا ع
ا  ع تو تتنا عن وقتت  ع تتتيوع عم عصعتتوعي اتتن  تتتع   قم ساتتا قو   تتا عصتاويتتو التت ي ق
ق و نتتا  اتتن عصتتوق  عصاعلتتن اتتن عصتنتتم عصاوستتمل   اتتاصا عي تتتيوع عم عص سقايتت  
ن قعصا تتاك عصةتتاص ) تتق ف قتتتم عصلتت ن قعصتتت اين اتتن ستتم لتتوساف عصعتتوعي عصت تتاويي

اليتتاو  قيو   هتت ع  2.2اليتتاو  قيو  يهستتو صنتتا وقتت   تتلتا تااتت عو  34.7قعصتتتاصا 

يتت م ًلتتل ق تتق  تنتتاقص ستيتتو  تتا االتتا و عصتيانتتام  ستتان يتق تت  ًلتتل ساتتت  
 عصتاويو ق ايت ان تتنا  عصت قيج قعصت ليم عصاعاج صاعو   عي تا  

 عم عصعتتوعي اتتن ي تتتنتط عصتاويتتو عن قياتت  عصو تتق  عص اوسيتت  عص تتااع  اتتن ع تتتيوع  12
اليتتاو  قيو  تتا  تتن  قع تت ا   قهتت ع يولتت نا عصتتل  2 تتتع   قم  اتت  تتلتتا عسثتتو اتتن 

% قهتتق ع تتتوعص 7عن عصساتتت  ع تتتوص اعتت م اتق تت  صلتعو تت  عص اوسيتت  تااتت عو 

اعاتتقم   قصستتن ثاتت  ة تت  لتتاات صتت   عصسثيتتو اتتن عصا للتتين ق تتا عيًتتن  قهتتق 
اليتتاو  قيو  تتا  تتن   40ثتتو اتتن ع تتتوعص ع اتتاصا قياتت  عي تتتيوع عم عصتاصيتت  لس

س  تتتاد صتاتتت يو ع يتتتوع عم عص اوسيتتت    عصتتتتعص ي تتتتوص اتق تتت  تعو تتت   2021

 4% قي تتتنتط تتت ن عصت التتيم عص اوستتا ي تت  عن يستتقن  تتقعصا 10 اوسيتت  تن تتت  
%   رن عصتاويتتتو 5اليتتتاو  قيو تتتتا توعص اتق تتت   2اليتتتاو  قيو عق ًلتتتل ع قتتتم 

اليتتاو  قيو س تت  ع نتتل   هتت ع  2ص تتقعصا اق تتقك عصت تتا ي تتتوص ة تتاوا عصعتتوعي 

عصنتتتقك اتتتن عص  تتتا  ي ي ةتتت   تتتا عص  تتتتان عي تتتتيوع عم عص سقايتتت  قع ً تتتافعم 
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ي التجارة سياسات  أوراق  
 الخارجية للعراق ف 

 
 

 
ّبَ 

ُ
ي عام  بارق ش

ادات العراق ف   5من  5 صفحة  2021مالحظات حول إشكالية بيانات استبر
 

عص اوسيتت  ًلتتل ن تتت  ستيتتوا اتتن ع تتتيوع عم عصا تتاك عصةتتاص قي تستتاصيا عصلتت ن 
قعصتتت اين   قاتتن  انتت  يةتتو  ي ننستتو ق تتق    تتا   تتا عصانا تت  عص  ق يتت  عصو تتاي  

 عاتو ريو و اي  قةالقالا  ا رقلي  سو  تان قي ننسو ق ق  ا
 

 الخالصة واالستنتاجات
 

اتتن عصقع تتا عن تيانتتام عص ستتام عصاوستتمل صإ التتاف  تتقم ع تتتيوع عم عصعتتوعي عص تتلعي  ي 
تعستتد عصقعقتتت قتتنتتاقص تلتتسم ستيتتو اتتت تيانتتام عصتنتتم عصاوستتمل عصعوعقتتا   قصت  تتيو هتت ع 

 عصتتاين نو  ق ق  ع تااصين  
 

عيقم  هتتق ت تتت  ًتت   لتتاقم ر التتافعم عص ستتام عصاوستتمل صإ التتاف عي تتتيوع عم عصتتتا 
اتتن عصانا تت  عص  ق يتت  عصو تتاي  قريتتو عصو تتاي   تتا رقلتتي  سو  تتتان ساتتا تلتتيو تاتتاويو  تتت ةم

% اتتن 60عص ستام عص تتنقي    ن تتتنتط اتتن  صتم عن  التت  انا تت  ع قلتتي  ستيتوا قتاثتتم  تتقعصا 

  تتت  عي تتتتيوع عم عصسليتتت     تتتا هتتت   عص اصتتت  تق تتت   ا تتت  ال تتت    تتتوعف عصاميتتت  اتتتن 
عصاوستتمل صإ التتاف  تتا  عةتتم ع قلتتي  قتتت ً  اتالتتو عصا تتق ام عصاي عنيتت  اتتن قتتتم عص ستتام 

 ان عًلل عص ل ام عيت ا ي  تلةص قميو عصتة ي  قوايد عصقموعف  
 

عصثتتانا  هتتق ًتت    قتت  تيانتتام عصسياتت  عصعااتت  صل اتتاوم عيت ا يتت  ت تتت  عص  تتا  عصا تلتتول 
م قهتت ع يت لتت  تلتت ي  عصوقاتتت  قعصتع يتتم تتن يتت  التتوقك عصتتوت  عيصستوقنتتا اتتت عص ستتتا

 عصوقاتي   
 

ق تتا  ايتتت ع  تتقعم نتتو  لن ق تتق  اتتقعو  تلتتوي  سا يتت   تتا عص ستتام عصاوستتمل صإ التتاف 
 ي تتاه   تتا  تتم هتت   ع لتتساصيام  تتياا قعن عص ويتتج عصا تتؤقم ًتتن عًتت ع  تيانتتام عصت تتاوا 

ستتتقع و اتا اتت  تا  تتتا   عصتتتل ستتتا و قع تت  اتتتن عصسياتتت  عصعااتتت   7عصةاو يتت  يتستتتقن اتتتن 

 ■صل ااوم  
 

 عقتالا ل  قصا قعصان ج عصعا  صلتس  عيقتالا يين عصعوعقيين  ا تلاو)*ف 
 

 ع لتاوا تلتو  عصنلتو تطًتا ا عصعتوعقيين   ي تاا عيقتالتا يين صلتتس  ا  قهت  عصنلتو  اتقي
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