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 الممخص:
العديد من المؤشرات   المتضمنو   يتناول ىذا البحث عرضة موجزة ألىم تطورات االقتصاد العراقي

ممناىج االقتصادية المحمية بما في ذلك النمو االقتصادي، والتضخم والموازنة العامة، لوالمتغيرات 
 .وميزان المدفوعات والتجارة الخارجية

شيد االقتصاد العراقي عددا من التطورات واالحداث التي أثرت بشكل إيجابي في مستوى اداءه ، 
ويأتي في مقدمتيا تعافي االقتصاد العالمي وتحسن معدالت النمو االقتصادي ونمو الطمب ، مما 
انعكس بأحداث تطورات إيجابية في أسواق النفط العالمية وارتفاع األسعار ، فضال عن تحسن 

لظروف األمنية الداخمية التي ساىمت في انتعاش ممحوظ في النشاط االقتصادي وىذا ما تجسد من ا
في الناتج المحمي اإلجمالي نجاحا خالل المؤشرات االقتصادية الكمية ، فقد حقق معدل النمو 

 باألسعار الثابتة .
ط بنسبة كبيرة في تكوينو ، شارك التخطي والتي اعداد الحسابات القومية  مناىجويعود ذلك إلى تطور 

ونشاط النقل واالتصاالت والخزين ونشاط البنوك والتامين وىو ما تجسد في زيادة نسب المساىمة 
 . الحساب القومي العراقي

متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. ، إما بخصوص الدخل القومي باألسعار الجارية فقد ارتفع 
 .او ارتفاعيا لبيانات إلى انخفاض اإليراداتفي مجال المالية العامة حيث تشير ا

 الكممات المفتاحية: )تقييم، الحاسبات القومية، التخطيط(.
Evaluation of curricula for preparing national computers in Iraq and 

their use in planning 

Omar Jassim beautiful 

The Sunni Endowment Diwan / Department of Religious Education and 

Islamic Studies 

Abstracts: 

    This research deals with a brief presentation of the most important 

developments in the Iraqi economy, which includes many indicators and 

variables for the local economic approaches, including economic growth, 

inflation, the general budget, the balance of payments and foreign trade. 
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The Iraqi economy witnessed a number of developments and events that 

positively affected its level of performance, foremost of which is the recovery 

of the global economy and the improvement in economic growth rates and 

demand growth, which was reflected in positive developments in the global 

oil markets and the rise in prices, as well as the improvement of internal 

security conditions that contributed to the recovery It is noticeable in the 

economic activity and this is embodied by the macroeconomic indicators. 

The growth rate has achieved success in the gross domestic product at 

constant prices. 

This is due to the development of curricula for preparing the national 

accounts, in which planning participated in a large proportion in its 

formation, and the activity of transport, communications, warehousing, 

banking and insurance, which was embodied in the increase in the 

contribution rates of the Iraqi national account. 

As for the national income at current prices, the average per capita national 

income has increased. In the field of public finance, where data indicate a 

decrease or increase in revenues. 

Keywords: (evaluation, national computers, planning). 

 :المقدمة
من أىمية تحميل واقع مسيرة االقتصاد العرقي ومتابعة تطور حركة المؤشرات     

اإلجمالية والقطاعية فيو وانعكاساتيا المباشرة وغير المباشرة ات المحاسبة المالية والمتغير 
االقتصادية و دأبت دائرة السياسات لذا نجد ، التخطيطيةعمى أداء مجمل األنشطة 

تضمن أخر المستجدات الحاصمة لي البحثالتخطيط عمى إعداد ىذا و   لمبحثوالمالية 
االقتصادية الرئيسية  االنشطة المالية لممتغيراتفي العراق من خالل التحصيل 

تصاد الكمي وىو ما يساىم في إعطاء صورة واقعية المختمف محاور قوالخاصة بناء اال
عممية التنمية والبناء االقتصادي التي  االقتصاد العراقي واجراء التحميل المسبق لمجعل

ستساعد المخططين ومتخذي القرار نحو اجراء المزيد من اإلصالحات والتغيرات 
الييكمية في الشأن االقتصادي وتييئة المناع المنائب لديمومة االنفتاح عمى العالم 

الخاص الخارجي واالندماج معو وتحرير التجارة الخارجية وقسح المجال أمام القطاع 
 . ليمعب دوره األساسي إلى جانب القطاع العام في إدارة االقتصاد العراقي

لالقتصاد الفكري والأداء االقتصاد العراقي الكمية وبشكل خاص المؤشرات  ان .
االنسانية من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية وتطور الناتج المحمي اإلجمالي 
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سعار الثابتة فضال عن توزيع الناتج حسب الممكية إلى حسب األنشطة االقتصادية باأل
 القطاعين العام والخاص.

 الكممة المفتاحية: الحسابات القومية ليا اىمية بالمستوى المعاشي لممواطنين. 
مشكمة البحث : القدرات المحدودة لألنتاج السمعي غير النفطي، مع تزايد الحاجة 

وضآلة مصادر تمويل األنفاق العام من غير  لمصادرات غير النفطية لتمبية الطمب ،
 –النفط ، وعدم كفاية  االنتاج االجمالي . 

الفرضية: يمكن تحرير األقتصاد من عقبات  االقتصاد االحادي، واالرتقاء باعداد 
، من خالل زيادة ودعم االنتاج المحمي، لتحريك القطاع غير وتنفيذ برامج األستثمارالعام

النفطي عمى مسار نمو مستدام مع تنويع يستند الى تطوير جذري ألنشطة األنتاج 
الحدود الزمانية والمكانية: وظف البحث بيانات مقارنة  -السمعي من غير النفط الخام. 

 .ن بيانات العراقوما تيسر م 5108الى عام  5105دولية لمسنوات من عام 
 االىمية .

جارية تباألسعار ال العراقتوفير مؤشر الناتج المحمي اإلجمالي  ىذا البحث      
حيث يعد الناتج   والثابتة )الحقيقة( حسب النشاط االقتصادي والقطاعات المؤسسية، 

المحمي اإلجمالي أحد أىم المؤشرات االقتصادية االحصائية الذي من شأنو أن يسيم 
عممية التخطيط التنموي االقتصادي ودعم قاعدة التنويع وتطوير القطاع االقتصادي  في

تماشيا مع استراتيجيتيا لالرتقاء إلى  في العراقليمبي احتياجات التنمية المستدامة 
مصاف أفضل االقتصادات العالمية، باإلضافة إلى توفير مؤشرات لدعم السياسات 

 واتخاذ القرارات االقتصادية.
 ىدف الدراسة .

توفير مؤشرات اقتصادية لقياس األداء االقتصادي لمعراق. لتوفير تقديرات لدعم متخذي 
القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والميتمين بإحصاءات ومؤشرات محدثة. توفير 
بيانات منقحة لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار التجارية والثابتة والمتغيرات االقتصادية 
األخرى لمسنة المرجعية السابقة مبينة عمى المسرح االقتصادية.
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قتصادي في العراق لتوجيو السياسات قياس التطورات االقتصادية والنمو اال 0
الحكومية. قياس األثر المباشر لألنشطة االقتصادية في اقتصاد العراق، والتعرف عمى 
مدى التنوع االقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية والنفطية 

 المساىمة في بناء نظام إحصائي وطني في دولة العراق بتوفير تمك المؤشرات.
 البحث: منيجية

تعد نظريات التخطيط والتنمية االقتصادية وقواعد الحساب الكمي من العناصر  
األساسية لمنيجية البحث، أما معالجة البيانات فقد تنوعت أدواتيا حسب الحاجة. . 
الييكمية: توزعت مادة البحث بين مقدمة وخاتمة وممحق احصائي، وستة أقسام ىي: 

ار؛ سيناريو النمو وتكوين راس المال الصادرات دون النفط الخام والصادرات واألسع
النفط الخام واأليرادات غير النفطية؛ معدل العائد الداخمي لممشروع االستثماري النمطي، 

 السكان والعمل ومتوسط الدخل لمفرد؛ بنية القطاع غير النفطي في سياق النمو.
 اشكالية الدراسة .

 البحث وتضمنة كاالتي . واجو الباحث عدة مشاكل عند كتابة ىذا
 عدم انتضام سنوات من حيث المعمومات .-0
 اغمب بيانات الجياز المركزي ىي تقديرية . -5
 صعوبة الحصول عمى البيانات .-3
 تعدد وحدة القياس المعتمدة في تبويب البيانات . -4
 اخاء بعض البيانات النيا تمس الجانب التخطيطي والسياسي في العراق. -5

 أداء االقتصاد الكمي. --
تطور ممموسة في أغمب  5104اظيراالقتصاد العراقي في الفترة ما قبل عام    

مؤشراتو االقتصادية واستمر تحسن أسعار النفط الخام في األسواق العالمية وارتفاع 
الطمب العالمي عمى السمع األولية والمواد الخام إلى جانب ارتفاع حجم اإلنتاج النفطي 

عبر جواالت التراخيص الى المساىمة في تحقيق ىذا األداء الجيد مما انعكس  العراقي
( 5105ذلك ايجابية عمى عممية التطور في العراق  ، في حين شيد عامي )

( انخفاضا في الناتج المحمي اإلجمالي بسبب انخفاض سعر البرميل من 5106و)
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ي والمخاطر السياسية النفط عالميا مع تراجع الطمب عميو ووفرة المعروض النفط
والتحديات األمنية المتمثمة بمواجية إرىاب داعش وما ترتب عميو من تداعيات ، إما 

فقد حقق الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية معدل نمو قدره  5108في عام 
. أوال: الناتج المحمي اإلجمالي ومعدالت النمو  5107%( مقارنة بعام 03.3)

 5عار التجارية.االقتصادي، األس
حقق الناتج المحمي اإلجمالي مع النفط باألسعار التجارية ارتفاعا خالل المدة    
( مميار دينار ارتفع إلى 0946580) 5105( فبعد أن سجل في عام 5105-5108)
مميار  550665.7بمغ ) 5107، وفي عام 5106( مميار دينار عام 0969 54.  0)

وبمعدل  5108( مميار دينار وتمك في عام  550164.5دينار ثم ارتفع ليصل الي )
ويعزى ذلك االرتفاع بشكل رئيسي إلى  3، 5108و  5107خالل عامي  (03.3نمو )

تحسن أسعار النفط عالميا بسبب نمو وتطور اداء االقتصاد العالمي كونو المحرك 
رتفاع الرئيس لمعظم االقتصادات المتقدمة وشحة المعروض منو، األمر الذي صاحبو ا

في معدالت االستثمار، ىذا التحسن انعكس تأثيره اإليجابي عمى االقتصاد العراقي 
والذي يعتمد بشكل كبير عمى إنتاج وتصدير النفط الخام إلى الخارج لمش متطمباتو 

وىذا يمكن مالحظتو من خالل شبع تطورات انتاج نشاط  4وتمويل موازنتو العامة ،
مميار دينار    ( 65094.14)  ( ال ارتفع من5108-5105النفط الخام خالل المدة )

، وفي  5106مميار دينار عام  67411.5باألسعار الجارية ليصل إلى ) 5105عام 
 5108ثم ارتفع( ليصل في عام  5( مميار دينار، 88664.8ارتفع الی ) 5107عام 
ين، خالل العامين األخير  %(35.9( مميار دينار وبمعدل نمو بمغ )00785.3بي )

 –( توضع ىذه المؤشرات 0( والشكل )0والجدول )
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 -0-جدول رقم
 (5108-5105الناتج المحمي االجمالي من النفط مسجل باالسعارالجارية )

الناتج المحمي  السنوات
 االجمالي

الناتج المحمي  %
االجمالي بدون 

 نفط

الناتج المحمي  %
 مع النفط

% 

5105 094680 07.9 059486.9 54.6 65094.14 09.5 
5106 096954.0 08.08 059553.9 54.6 67411.5 09.8 
5107 441555.7 41.6  033111.9 55.3 88664.8 56.0 
5108 550164.5 53.08 033518.0 55.3 007856.3 34.7 

 %100 339005.34 %100 555509.8 %100 0185895.3 مج
 المصدر: وزارة التخطيط الجيازالمركزي لالحصاء.

ان معدل اجمالي الناتج المحمي بمغ  5105لعام  -0-في الجدول رقم  كما يضير
%،وبالغة اعمى 08.08% ،في حين نجد ان نفس الناتج قد سجل ارتفاع قدره 07.9

% في حين بمغ الناتج المحمي لعام 41،6،والبالغة 5107ارتفاع لو عام 
 5106و،5105%، في حين سجل الناتج االجمالي بدون نفط لعام 53.08ل،5108

قد بمغا كل  5107،5108اللكل منيما عمى التوالي ،في حين نجد ان سنتا 54.6،
% لكل منيما ، فيحين نجد ان  معدل الناتج المحمي مع النفط قد بالغ 55.3منيما 

والبالغة 5108،وتاتي بعدىا في القيمة عام %34.7والبالغة 5108اعمى ارتفاع لو عام 
 5105ل الناتج المحمي مع النفط كل من عام %، وتاتي بعدىا من حيث معد56.0

-لكل منيا عمى التوالي انظر الشكل رقم  09.8و09.5،والبالغة كل منيما  5106و
0-. 
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 -0-شكل رقم 
(5108-5105الناتج المحمي االجمالي من النفط مسجل باالسعارالجارية ) معدل

 
 .-1-المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول رقم 

  
 -5-جدول رقم 

معدل الناتج السنوي والنتج المحمي ومتوسط نصيب الفرد لدخل القومي لالعوام 
(5105-5106-5107-5108.) 

 
 السنوات

الناتج المحمي 
باالسعار 
 الجارية 

 
% 

Y1 

R  الناتج المحمي
باالسعار 

 الثابتو

% R  متوسط
نصيب 

 الفرد
X 

 % الدخل الفومي
Y2 

R 

ط 1 06.4 094680.0 5105
 ت

 ط0 55.4 185550.9 5.5 ط1 53.14 083606.3

 ط0 55.5 186397.3  5.4  0 56.5 518935.0 ط0 06.6 096954.0 5106
ط 0 37.5 441555.7 5107

 ت
 ط0 56.16 215318.7 6 0 55.7 515031.0 
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 ط0 58.9 538874.6 6.5 0 54.9 0990.59.3 ط0 59.6 350174.5 5108
   856040.5    796817.8   0085915.4 مج

 المصدر: وزارة التخطيط الجياز المركزي لالحصاء.
لقد تم تطبيق معالة الرتباط واالنحدار البسيط اليجاد قوة واتجاه العالقة حيث تم اعتبار 

(،والمتغير التابع الناتج المحمي   Xمعدل متوسط نصيب الفرد)  ان المتغير المستقل
الدخل الفومي)   (، Y2(،والناتج المحمي باالسعار الثابتو)  Y1باالسعار الجارية) 

Y3 ). 
( ان العالقة بين متغير التابع )الناتج المحمي باالسعار 5من الجدول رقم)  يظير

، عالقة تاممة باتحاه  5105التجارية(والمتغير المستقل )متوسط نصيب الفرد ، لعام 
النجاريو يزداد متوسط نصيب الفرد   الناتج المحمي باالسعارطردي اي كمما يزداد 

 ، لكل منيا عمى التوالي .5108و5107و 5106ولعكس صحيح ، وكذالك لالعوام 
اما متغير الناتج المحمي باالسعار الثابتو مع المتغير المستقل فيي جميعيا تامة وقوية 

طردي  تجاهأالدخل الفومي، ىي كذالك عالقة تامة بجدا ، باتجاه طردي اما المتغير 
 زاد الناتج المحمي زاد الدخل القومي والعكس صحيح .اي كمما 

اما متغير الدخل القومي كانت العالقة التختمف عن التي )عالقة قوية باتحاه طردي ( 
 .-5-د ، والعكس صحيح.انظر الشكل رقم قباىا حيث كمما تزداد نصيب الفر 
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 -5-شكل رقم 
المحمي ومتوسط نصيب الفرد لدخل القومي لالعوام  معدل الناتج السنوي والنتج

(5105-5106-5107-5108.) 
 .-5-المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول رقم  

 التوصيات :
 وضع خطط تشجع عمى االستثمار في القطاعات الغير النفطية. -0
 تشجيع عمى الزراعة والتصنيع واستخدام البرامج الصديقة لمبيئة. -5
مستوى نصيب الفرد من خالل دعم وتشجيع الصناعة المحمية وتقديم  رفع -3

 التسييالت ليا.
استثمار العائدات النفطية في دعم االستثمارات المحمية والحيمولة دون االعتماد  -4

 عمى النفط .
تدخل الدولة في السيطرة عمى االسعارالداخمية بما يتناسب مع متوسط دخل  -5

 عار.الفرد وعدم خمق تضخم في االس
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 الخالصة .
جاء ىذه البحث بعد دراسات ميدت لو، ومحاوالت سابقة، ليرسم مسارا لنمو االقتصاد 
العراقي، وتحولو تدريجيا نحو قاعدة انتاجية بديمة عن النفط الخام، ومواصمة المحاق 
بالعالم المتقدم، وىي عممية تتطمب تقميص متواصل لفجوة اإلنتاجية ومتوسط الدخل 

 لمفرد،
تكمال وتطوير البناء التحتي، وتبمور نمط مغاير لالسعار المحمية ، وصيغ اكثر واس

فاعمية لتنظيم األنتاج لالنتفاع من العوائد الحجم الكبير والتكنولوجيا األحدث التغير 
تنمية االقتصاد من غير النفط الخام بمعدل الااليجابي. ولقد استقر البحث  دراسة سبل 

بالمائة،  6.80ومجموع الناتج المحمي اإلجمالي بمعدل سنويبالمائة  8سنوي حوالي 
بالمائة من االناتجة،  36ومتوسط تكوين راس المال الثابت في القطاع غير النفطي 

بالمائة من الناتج الكمي سنة واليدف من  57ليصل مجموع تكوين راس المال الثابت 
معي، دون النفط الخام، بما الدراسة ىو الوصول الى امكانية تغيير بنية األنتاج الس

وتوصل البحث ، وعرض قوة  ينسجم مع متطمبات تنمية الصادرات غير النفطية
االرتباط الناتج المحمي اإلجمالي البنية القطاعية الممكنة نياية البحث. وألن التخطيط 
الحكومي يبقي مكونا أساسيا في النشاط األستثماري لذلك تتوقف النتائج العممية، 

مكان ية تحول ىذا التصور الى واقع تعيشو األجيال القادمة، عمى استعداد الحكومة وا 
لتغيير ادارة برامجيا األستثمارية. وعندما تظير بوادر توجو نحو التعامل مع ىذه 
المقاربات لمتنمية يمكن تقديم منيجية متكاممة ألدارة برامج األستثمار الحكومية منسجمة 

 الدراسة.مع الكفاءة التخطيط في ىذا 
                                                           
1
 - UNCTAD,  Trade  and  Development  Report  2016:  Structural  

Transformation  for Inclusive and Sustained Growth, UN, 

2016.PP45. 

  
، المجموعة cOSITلجياز المركزي لإلحصاء وتقنية المعمومات، العراق،  - 5

 .، السكان والعمالة ؛ الحسابات القومية 5106 - 5104 األحصائية
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