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 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 7 نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 9 الرؤية والرسالة واالهداف

 
ا
 31 المقدمة: أول

: معالم األزمة الثالثية
ً
 31 ثانيا

 31 :السياسية األزمة (3)

 31 :كورونا أزمة (2)

 39 النفط أسعار انهيار أزمة (1)

 
ً
 22 الرئيسة تصاديةاالق وتداعياتها المركبة االزمة: ثالثا

 
ً
   االزمة أثر: رابعا

 
 21 االجمال   المحل   الناتج ف

 الننفط أسعار انخفاض(: األساس) األول السيناريو (3)

ميل دوالرا ثالثي    (13) إل  للبر
21 

   السننننيناريو (2)
 الننننننفط أسننننعار ارتفنننناع(: األفضنننننل) الثننننا  

ميل دوالرا( 13) إل  للبر
27 

: كورونننننا جائحنننة عنننودة( وأاألسنننن) الثالننن  السنننيناريو( 1)

ميل دوالرا( 23) إل النفط أسعار انخفاض  للبر
13 

 
ً
 11 األزمة قبل المعيشة ومستويات الفقر: خامسا

 
ً
   المعيشنننننننة ومسنننننننتويات الفقنننننننر: سادسنننننننا

 
 األزمنننننننة ظنننننننل   ف

 الثالثية
19 
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  العراق ف

 
 الفقر ومستويات المعيشة ف

 

 

 الصفحة الموضوع

 
ً
 11 المحافظات مستوى عل الفقر: سابعا

 
ً
   األثنننننر: ثامننننننا

 
 ونظنننننم الفقنننننر منننننن التخفيننننن  سياسنننننات ف

 االجتماعية الحماية
14 

 
ً
 13 العمل؟ ما: تاسعا

 11 الهوامش والمراجع
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 نبذة عن مركز الرافدين للحوار
 

   
 
 مركدددُز الرافدددددين للحدددوار مددددن ال را دددز ال وع ددددة  

ر
ُيَعدددد

 
َ
العددددددددددددراُ الددددددددددددَب  لس ددددددددددددُ  عدددددددددددد  م    ددددددددددددا ال  ددددددددددددَ  ال  اسدددددددددددد ة

  لوه دل الدرال وال د  رة 
 
واإلقتصادية واألكادي  دة ال اطد ة  

  صددددددددددددد اعة اللدددددددددددددرار والدددددددددددددر   العدددددددددددددا 
 
هدددددددددددددو مركدددددددددددددز ف دددددددددددددر  ف . 

عددددِس    ، يع دددد   (THINK TANK) م ددددتل 
َ
عدددد  ِ

  الع ون الِحوارات 
 
لافددد ددة واإلقتصددادية ن ددن  

َ
الِ  اِسدّ ِة والَ

 ،نهددددددددي لعددتجدددددددز التسددداطدددددددة الدي لددددددددرا  ة ؛ال  ددددددد  العدراقدد دددددددة

دددم ال سددت    
م
   ،ولحل دددا الِ ل

 
وم ددداعدة م س ددات الدولددة  

ات والدددددددددددددرال  ،ل ددددددددددددد جر  الهدددددددددددددا  مدددددددددددددن بددددددددددددد   للدددددددددددددديم ال ددددددددددددد  

 ي َددددددددلدددددددددذا  ؛سددددددددَ ال س ةاؤل 
 
دِ ددددددددددم    ال ركدددددددددز صددددددددالونا

ّ
للحدددددددددوار يت

بال وضدددددددوع ة والح دددددددداد وجددددددددو   م رهالدددددددل لل ددددددد   عددددددد  

صددددددددددد او اللددددددددددددرار ولوه دددددددددددل الددددددددددددر   العددددددددددددا  نحدددددددددددو ن ددددددددددددا  دولددددددددددددة 

، وسدد ادة اللددانون، ال  سد ددددات   ا ددار ال مددا  الدددي لراي 
 
  ،

 .واحَ ا  حلوُ اإلن ان

  
 
ايددر  لأسد  ال ركددز      4102اإلو  مدن طددباف رف  

 
 

  مدي ددددددة ال 
 
ي عدددددد  طدددددد   مس وعددددددة افَ اضدددددد ة   سدددددد  األ ش

  ل دددددددم عدددددددددا  الف دددددددا 
 اإللكدددددددَ و  

 
مدددددددن ال  اسددددددد     محددددددددودا

 
 
، وقددددد ل ددددورت الف ددددرة إلحلددددا ل ددددتم  ،واألكددددادي      وال َلفدددد   
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  العراُ  

 
 الفلر وم ت جات ال عيعة  

 

 

  دا ددرة 
 
إ  دانها الصدفة اللانون ددة عدن  اجدا ِ ددس   ال ركدز  

التابعددددددة لامانددددددة العامددددددة  NGO ال  م ددددددات حدددددد   الح وم ددددددة

  ل سل  الوزرا  
َ
 .العرا 

  ه بالددددددددل 
 
ي دددددددم لمركددددددددز الرافدددددددددين للحدددددددوارل ال ددددددددو   

  مددددددن التوههددددددات 
َ
الحوارجددددددة   دددددد   مددددددن سددددددبع ا ة ع ددددددو عددددددرا 

ال  اسدددددد ة واإلبتصاصدددددددات األكادي  دددددددة وال دددددددذا   الدي  دددددددة  

كافددة، إ  ي  ددن ِعددـ هل بددد لعددراُ مصدد رل الفددا ف ددل الس  دد  

ة  ساسد ة ل واههدة ال عداك  وإنتددا   ،عد  اعت داد الحدوار ركدد   

  ن ددددددا  الددددددو ن  ،لددددددو  اسددددددَ ال س ةح
 
لت دددددداحم وراجددددددة ال ركددددددز  

   ق ددا  ال ركددز اؤلدارجددة 
 
مو فددا مددن  01ال زد ددرك ك ددا يع دد   

 .م تل  اإلبتصاصات

ة لحل دددددددا مددددددددوقدددددددد اسدددددددت او ال ركدددددددز بددددددد    ة وهددددددد   

مس وعدددددة مدددددن اؤلنسدددددازات عددددد   ِ ددددد    ال اقددددداِت ال  تلفدددددِة 

 م دددددددتف د ،ولو  دددددد  م رهالهدددددددا لصدددددددال  الل ددددددد ة العراق دددددددة
 
 ا

  مدددددد  
  التواصددددددِ  اإللكددددددَ و  

 
بددددددذلل مددددددن التل  ددددددات الحديَددددددة  

  مركددددز اللددددرار ومتسدددداوزا حددددواهز الس راف ددددا والددددزمن 
 
ال  دددد   

ورات األم  ة ك  ،والض   الَب  لاط ا لع ا الحوار ال با ش

، بدددددد   قددددددا    
لددددددم ي تددددددِ  ال ركددددددز بالتواصدددددد  اإللكددددددَ و  

 مددن 
 
مس وعددة مددن ال عددا ات عدد   ر  الواقدد  طدد ل  عددددا

وات وال دددددد ل رات وورل الع دددددد  والسل ددددددات الحوارجددددددة ال ددددددد
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  الت صصدد ة و
 
مسدداإلت متعددددة م هددا عدد  سددـ   ال َددا  إل  

  وسددددددوُ األوراُ ال ال ددددددة، 
 
ددددد: ل دددددد جر الل دددددداو ال ضدددددد  الحضد

إن ددددا  معددددارجدددد  ال صددددالحة الو   ددددة والت دددد جة ندددد    الفرقددددا  

 ح دومَب  ال ركدز واؤلقلد م، لح د    
  األزمدات ند   

 
والتوس   

وقرا  ددددددة اؤلدارجددددددة الل اعددددددا ت ال دم ددددددة والددددددت لر مددددددن ال   

، إضددافة إ  اسددتلرا    
  وال ددذا ا

، لحل ددا األمددن ال ددا ا والددرول   

العديددد مددن ال لفددات العددا  ة كالدسددتور وال ددَ و  والع قددات 

ال اره دددة والحعدددد العدددعب   وال  افدددذ الحدوديدددة واإلسدددتَ ار 

 .والرعاية اإلهت اع ة وح   ا

ن للحدددوار معل دددا بدددارزا ضددد ن ف  دددا يعدددد ملدددتَي الرافددددي

  العددددددددراُ، 
 
انعدددددددد ة ال ركددددددددز والددددددددذ  يعددددددددد اإلو  مددددددددن نوعددددددددل  

 سدددعة ول م  دددا، وجددهددددي ا  ا دددرا  الحدددوار نددد    صددد او 
واإل ددد  

  الل ددايا الددَب  لهددم البلددد، ولعتجددز ال لاطددات  عدددأنها، 
 
اللددرار  

ك  ا  واألكادي      ات م  ال     ولباد  ال   

 الراجة والرسالة واإل داي

 ال ركز راجة

ال ح دددة الدددَب  لدددت ق  ع دددد ا  را  ال  ددد   دددو ال ركدددز 

وصدد او اللددرار بس  دد     افهددا ال  اسدد ة والدي  ددة واللوم ددة، 

دُن إيسداد الف ددا ات  ْح ِّ
ُ
وِطَ دا يدوفر مدن ن حدة حوارّجدة إيسان دة ل

  ن ا  بلٍد مزد ر ،ال عَ كة ن    للل اآلرا  
 
 .وِ هم  



    ِّ لداع ات  زمة كورونا              01
 
  العراُ  

 
 الفلر وم ت جات ال عيعة  

 

 

 ال ركز رسالة 

ت ال وضددوع ة والسددادة ندد    ِعدس   ول   ددة الحددوارا 

اللددددددددددددرار ب ددددددددددددا يعددددددددددددزز التساطددددددددددددة  ،ال  دددددددددددد  العراق ددددددددددددة وصدددددددددددد او

والت   دددددددددددددددة  ،وجحلدددددددددددددددا ال دددددددددددددددلم ال سدددددددددددددددت     ،الدي لرا  دددددددددددددددة

  العراُ
 
 .ال  تدامة  

  ال ركز   داي  

 ي   ال ركز ا  لحل ا ه لة من اإل داي م ها: 

 عددددددن  ،لحل دددددا ال دددددلم اإلهت ددددداا  والع ددددد  عددددد  ادامتدددددل

ال  ددددددا  والتبدددددداد  الف ددددددر  ندددددد      اجددددددا ِعددددددس   الحددددددوار 

 ض ن قواعد وا ر و   ة طاملةك  ،ال    العراق ة

  ال ست دددد  
 
عددددن  ،لعتجددددز العددددعور بال  دددد ول ة الو   ددددة  

  عددددددددددددا  بالسددددددددددددا  ادامددددددددددددة التساطدددددددددددددة   اجددددددددددددا صدددددددددددد اعة ر 

و لدددددددة  ،والحفدددددداال عددددددد  ع قددددددة متوازنددددددة ،الدي لرا  ددددددة

وطدددددد    اههددددددزة الدولددددددة  ،متبادلددددددة ندددددد    ال  دددددد  مددددددن ههددددددة

 ا من ههة  برلك وم س اله

   وضددددد  حلدددددو  
 
م ددددداعدة م س دددددات الدولدددددة و  حالهدددددا  

مددددددددن بدددددددد   للددددددددديم  ،لل عدددددددد  ت الددددددددَب  لواهددددددددل ع لهددددددددا 

الدراسددات واإلستعددارات والددرال اإلسددَ ال س ة مددن قبدد  

 ك      مت صص    باحَ
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  لوسددددددد   قاعددددددددة ال عدددددددَ كات نددددددد    الك اندددددددات ال  اسددددددد ة

عددددن  اجددددا لددددوف   ن حددددة حوارجددددة محايدددددة  ،واإلهت اع ددددة

   ،وع ةوموضدد
 
الصددال  العددا   لوهددل الحددوار ب ددا يصدد   

 للو ن وال وا نك 

 الوسا  

ددددددددل يتوسدددددددد   
 
مددددددددن  هدددددددد  لحل ددددددددا   ددددددددداي ال ركددددددددز ف ن

 الوسا   اإلل ة: 

  إقامةُ  ال  ل رات وال دوات وال لتل ات الت صصد ة

  ال سددددداإلت ال  اسدددددد ة واإلهت اع دددددة واإلقتصددددددادية 
 
 

بة لهددددا ولددددوف   الت   ددددة اؤلع م ددددة ال  اسدددد ،والَلاف ددددة

 ومتابعة م رهالهاك 

 صددددددددددددار الكتددددددددددد  ال  لفدددددددددددة وال َ ه دددددددددددة وال سددددددددددد ت إ

والصدددح  وال  عدددورات والبحدددوا بالل دددة العاط دددة او 

  ،بالل ات األبرل
 
   ،ونشش ا ورق ا

 
 كو الكَ ون ا

  اكدددددات للتعددددداون ولوق ددددد  مدددددذكرات  الفاقددددداٍت و ش
ُ
علدددددد

لفا ددددددددددددم مددددددددددد  ال  س ددددددددددددات وال  م ددددددددددددات وال را دددددددددددز 

 ال حل دددددددة والدول دددددددة ا
 
لدددددددَب  لح دددددددُ  لوههدددددددداٍت و  ددددددددافا

 ِعَ ك م  لوههدات ال ركزك 
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  العراُ  

 
 الفلر وم ت جات ال عيعة  

 

 

  علددددددددد الفاق دددددددددات مددددددددد  السامعدددددددددات وال ل دددددددددات رف عدددددددددة

  العراُ وبارهل
 
ؤلقامة فعال ات عل  ة  ؛ال  تول  

  لحل ا ا داي ال ركزك 
 
 معَ كة ِ هم  

  إنعددداُ  دوا دددر البحدددوا والدراسدددات العل  دددة والف اجدددة

الدا  دددة او وِعددد    اللسدددان ال ت صصدددة  ،والَلاف دددة

الددَب  لعددزز حركددة البحدد  العلددم  ب ددا ي ددهم  ،ال  قتددة

  الل ددددددايا الددددددَب  ل ددددددر 
 
  لحل ددددددا   ددددددداي ال ركددددددز  

 
 

ُ األوس ك العراُ وم  لة   الشش

     سدوا   ،علد حللات الحدوار والتفدا م ند    ال  تلفد

     ددددددا إكددددددان ابددددددت فهم   
 
     عرق ددددددا

 
لت دددددد جر  ؛  س اسدددددد ا

عددددددَ كات ل ددددددات فهددددددم اإلبددددددر ك لدمددددددة إل تعدددددداي ال  

  حدددددددوار ن دددددددا   ،الو   ددددددة
 
وهعلهدددددددا قاعددددددددة اإلن ددددددد ُ  

 
ّ
ك بل  ُ لتحل ا اإلندما  اإلهت اا 
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 :
ً
 أوال

 المقدمة
 

   ضاميييييييي  
 
يعييييييييقي العزاة ييييييييضا أ ميييييييية مز  يييييييية ل  ييييييييا ز  ييييييييد

 ة تفزض ضغضطا 
َّ
سياسية واة صادية وصحية، أ ز ت أ مة مز 

  ل   ييجة 
 ي  أوضياا السييام المعق ييةج  ايتية ال عجييي  التيطة 

والفعالييييات اإلة صيييادية واإلة ما يييية مسييين وةييي  م  يييز مييي   ييينا 

 ة يييي  صييييد  الحتييييز الصيييي   
 صفعيييي  اةييييزا ات مضاة يييية العيييياّت، حييييبد 

  محا ظات ةسضب العزاقج 
 
ةائحة  ضرو ا،   ال    اؤلغالق ف

ت اع اسييييييي قالة ح ضمييييييية  ييييييياد    يييييييد 
 
  أد
صفعييييييي  ال ظيييييييا زات اليييييييبد

  أ يييييز ت   يييييائ  
الم يييييدَّ  ثيييييا  ةيييييا ت تيييييدا يات أ مييييية  ضرو يييييا اليييييبد

ت اع ا  يييييار أسييييعار الييييسف ، 
 
 المييييية ومحغييييية غييييأد م يييينضةة،  يييي د

اّت   خال  أي 
 قد السف  ثالثة أرباا سعزه النَّ كياا  غييق ة ي    ف 

اةعييي   ضائيييد اليييسف  اع الحيييد الييينَّ ةعييي  الح ضمييية  األ مييية،  أد

 اةط     تي م د  رواتيا الميض ف د  والم قا يدف ،  يميا ليا تعغي  

ة ا قاذ اة صادَّ  
 
ة خج  األا    أي 

ِّ
 الح ضمة لحد

ة وت ىع  نه الدراسة اع تحغي  اإلثار الساتتة    األ م

ما ميييا يالثالثيييية واسا ييي   األوضييياا المعق يييية لغسيييام، وإلسيييي 
 
زا  ا ف

 زا   ييقيف ص  ص وضاا الف
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 :
ً
 ثا يا

 معالا األ مة الثالثية
 

ات، يعزاق أ مية ثالثيية  ايتية ت ا ييي  د الي ز ثالثية م غيأد

 :  ه 

 األ مة ال ياسية (3)

  األو  مييي  يشييي دت محا ظيييات وسييي  الييي
 
عزاق وةسوبيييق ف

يييييييي  األو   ا  ي مضةيييييييية اح تاةييييييييات  9134ك ييييييييوبزة، ميييييييي  سييييييييسة تشر

َّ األوضيياا اإلة صيييادية، طالييا    يييا 
ِّ
شيي اةية  ارميييةج ت يييا تيييزد

المح تيييييييييضا ةيصيييييييييالحات حقيقيييييييييية وةنريييييييييية شيييييييييامغة، ومحاربييييييييية 

الف يييياد ومحاسيييي ة المف ييييدف ، والق ييييا   يييي  ال جاليييية وتح يييي د  

 يييا يجيييالنضا 
 
واةيييل الايييدمات المقدمييية لغميييضاطس د    ، ةي ييياطة ا 

  حقييييضة ا األساسييييية وحاةييييات ا وتجغعييييات ا، صحيييييا    يميييي
ِّ
ة تغييييبح

، وتعطِّ  ا  مائ ا لغ غد    ا األدة 
ِّ
  حد
 
 وإا كا   ف

وليييا ي ييي د العيييزاق مثييي  تغيييت المضةييية مييي  اإلح تاةيييات 

ية ة ية ح بيية أو ح ضميية أو دف يية    ليا تيد ض ال  يا أي 
ال يغمية اليبد

 أغغا المح ت د   ا م   ئة ال  ا3493مسن  اّت 
 
ب ج ذلت ص ا

   سيييي السظييياّت اليييديمقزا   التدييييد، وليييا 
 
الييينف  وليييدوا و  ييي وا ف

  كا   تحكا 
ي ا عزوا  غا اإلسا داد والد  اتضرية المق  ة البد

غييييي  صصيييييدمة 
 
العيييييزاق، و يييييا صالمقاصييييي   اشيييييضا معا يييييا  أخيييييز ، تمث

اإلحييييييييي ال  وت عاتيييييييييق وتدا ياتيييييييييق،   يييييييييال  ييييييييي  ثيييييييييضر  المعغضميييييييييات 

صييييييي  اإلة ميييييييا   مييييييي  واإلتصييييييياإلت وميييييييا ةيييييييادت صيييييييق مضاةيييييييل ال ضا
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معغضميييييييييات وأخ يييييييييار، كا ييييييييي  المحيييييييييزِّ  األسيييييييييام إل جيييييييييالق تغيييييييييت 

اإلح تاةييات ووسيييغة ي ييأد  وم احيية لغ   يي ف ور ِّ الصييفض   

ييييي  سييييي قق،   يييييزا وسيييييغضكا، ليييييا  يييييق ةيييييي ب ما غييييييب  م 
 
وباخ صيييييار: ا 

  ي يييق غضا أل ف  ا أا ي ض ضا صعيدا  ي  م
 
 ح األحيدا  التاريية ف

 العزاق  

  اأ مة  ضرو  (9) 

وم  ضرو يا    العيزاق  (COVID-19)تطام  ا ا ار  يأد
 
ف

  أسييييييعار الييييييسف  الايييييياّت، وحييييييدو  
 
مييييييل ا افيييييياض غييييييأد م يييييينضق ف

  يع مييد 
   ائيدات العييزاق مي  صييادراتق السفجيية الييبد

 
تيد ضر حيياد ف

  تمويييييييي  المضا  ييييييية العامييييييية ة  ييييييي ة تصييييييي  اع 
 
  %49 غ  يييييييا ف

 
، وف

 %.11 ت وي  السات  المح   اؤلةماع  ة   ة تفضق

  الزاةيييل والعوةييي
 
  العيييزاق ف

 
غ  أو  اصييياصة ف  ي  ي ييييد ُسيييتِّ

افييييييزة  ، ولييييييا ت يييييي  مفاةئيييييية  يييييي  أكييييييأ  ميييييي  9191ميييييي  شيييييي ا    أح

  كا يي  واحيد  ميي  ةيي ر 
صيعيدج ت يييا ةيزب العييزاق ميي  افيزاا الييبد

  
 
   ضر الفافزوم ف

 
  العالا،  التم ل كاا يع قد ص ا

 
الفافزوم ف

  و 
 
خيييال  ثالثييية أشييي ز العيييزاق وا ا ييياره  يييض م ييي لة وةييي  ليييق  ا 

  العيييييييزاق 
 
اربعييييييية ئإل  وميييييييائ  د   (1929)صغيييييييإل  يييييييدد اؤلصييييييياصات ف

مائييية  (152)واثسييي د  وسييي ع د  اصييياصة،  يميييا صغيييإل متميييوا الض ييييات 

ألفييييييييييييياا  (9939)واثسيييييييييييياا وخم يييييييييييييضا حالييييييييييييية، وتماثيييييييييييي  لغ يييييييييييييفا  

يييييييا تيييييييط  األ يييييييداد (1)وخم يييييييمائة وخم ييييييية وثميييييييا ضا شاصيييييييا ، ولم 

ايد    تأد 
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 اإلت ال فا اصاصات  ضرو ا وح (35)ةدو  
 ّت9191 ي  م  أيار، يوالض يات لغاية الثالث والع 

 المحا ظة
 حاإلت ال فا  الض يات اصاصات

 %  دد %  دد %  دد

 35.0 904 30.5 90 49.0 2093 صغداد

 19.4 501 6.1 18 17.4 742 ال رص 

 11.6 299 2.0 6 7.4 318 الستي

 8.1 210 0.3 1 5.5 234 أربي 

 6.0 156 49.8 4 4.8 207 ال غيما ية

 4.6 118 2.7 8 3.2 135   بال 

 3.7 95 1.4 4 2.7 117 المثب  

 2.8 72 1.4 4 2.2 92 ذَّ ةار

 2.3 59 0.7 2 1.7 72  ز ض 

 1.4 35 0.7 2 1.4 59 واس 

 1.1 28 0.7 2 1.2 51 مق اا

 1.5 39 1.7 5 1.1 48 صاص 

 0.8 21 1.7 5 1.0 44 دياع

 0.7 19 0.0 0 0.5 20 د ض 

 0.4 11 0.3 1 0.3 12 الدفضا ية

 0.2 6 0.0 0 0.3 12  يسض 

صالح 
 الدف 

11 0.3 0 0.0 9 0.3 

 0.1 3 0.0 0 0.1 5 اإل  ار

 100.0 2585 100.0 152 100.0 4272 المتموا
  ال يض   

المصدر: مي  ا يداد ال ياحث د  صاإل  مياد  ي  ةيا يات المضةيي الوبياة 
 لض ار  الصحة



 32                                                                                  دراسة حالة: 
 

 

  محا ظيييييية الستييييييي وبعييييييد أ
 
غ  اؤلصيييييياصة اإلوع ف ا ُسييييييتِّ

  المحا ظيييييية تعجييييييي  
 
بييييييية ف يييييية الأد اإلشر  أ غسيييييي  المدف ييييييية العام 

يية حيي
 
  المييدارم كا 

 
بد اشييعار ئخييز، وت عيي  ذلييت ياليدواّت الزسييف  ف

، اذ أ غسي      دد م  المحا ظيات، مس يا المثيب 
 
اةزا ات أخز  ف

زا  ي ييرج لدائز  الصحة    ا    تاصيي  خم يمائة مغ يضا دفسيا

  ييييا الم عغقيييية
 
صمكا حيييية  ييييافزوم   م يييي غطمات طنييييية وتموييييي  خج

  الاييييييييييام  والع يييييييييي
 
  المحا ظيييييييييية  وف

 
 ي  ميييييييييي  شيييييييييي ا  ي ضرو يييييييييا ف

  ةم يييييل الميييييدارم 
 
 غييييي   ييييي  تعجيييييي  اليييييدواّت الزسيييييف  ف

ع
افيييييزة أ   أح

  محا ظيييييييات اؤلةغييييييييا 
 
يييييييي اليييييييزحالت ال يييييييياحية ف

ال
العزاةيييييييية، وتضة

 صايعا  م  ال ي   العامة لغ ياحة  

  
 
افزة صدر ةيزارب  ي   ف ي  م  ش ا    أح ال ادم والعشر

بوييييييية ي يييييييخغييييييية األ ميييييية يق   الم س ييييييات الأد
 
ي ة عجييييييي  الييييييدواّت ف

ييييييييية، وإغيييييييييالق دور ال ييييييييييسما والسيييييييييضادَّ والمقييييييييياه  
 
وال عغيميييييييييية كا 

    ييييي
 
  الضةييييي  الييييينَّ صيييييدأت  ييييييق يوالمس يييييديات   ، لميييييد

 
ييييياّت، ف ز  أي 

  يييييييي   حيييييييي
ً
 
 
  تييييييييطداد شيييييييد

  وتيييييييأد  المضةييييييييي الوبيييييييياة 
ٍض ماييييييييييج  ييييييييف 

رت الع  ييية الح ييييسية  يييدّت اةامييية  الايييام  مييي  ئذار  ميييارمة ةيييز 

  مدفسيييية  يييي بال  ت يييييا ت
 
رت ِـّ ف يييييصيييال  التمعيييية ف ي الوبييييا ، وةييييز 

ييي  ةييي د  المحا ظيييات، اة يييداً  مييي  الايييام  
ال
خغيييية األ مييية مسيييل ال سق

يي  مسييق، صاسيياثسا   ي ي ميي  ئذار  مييارمة وحييبد الاييام  والعشر ي  شر

ييي
ال
ور  حيياإلت الجيييضارق وتسق ر دوائيييز ا      الميييض ف د  الييينف  تقيييزِّ

  
 
الحاةييييييية اع خيييييييدمات ا،   يييييييال  ييييييي   قييييييي  الميييييييضاد الغنائيييييييية  وف

رت خغييية األ ميية  ييزض ح يييال يياةل   يي ٍز لغ تييضا  يز ميي  ئذار ةييز 

  صغيييييداد، ي ييييي مزال حيييييبد  م يييييا  فيييييضّت الزاةيييييل والع ييييي
 
 ي  مييييي  ئذار، يف
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  ةم ييييييييييل اليييييييييييض ارات والم س يييييييييييات
 
 وتعجييييييييييي  اليييييييييييدواّت الزسيييييييييييف  ف

الح ضمييية وغييأد الح ضمييية، واسيياثس  ميي  ذلييت األة ييط  األمسييية 

والادميييية والصيييحية، ووسيييائ  اإل يييالّت وحز ييية الميييضاد الغنائيييية، 

  
 
لييييييييييي  المحيييييييييييا ظ د  صيييييييييييالحيات  يييييييييييزض حظيييييييييييز ال تيييييييييييضا  ف

وخض 

رت خغيية    العيزاق ةيز 
 
محا ظات ا  ومل تصا د  دد اؤلصياصات ف

ي  م  ئذار  مارمة تم   والعشر
  الثاة 
 
ديد حظيز ال تيضا  األ مة ف

 مي  ا ا يار الوبيا   
ِّ
ي  م  ئذار  ميارمةج لغحيد حبد  الثام  والعشر

اتج صفعي  المضةيي    ميز 
 
رت خغية األ مة تمديد الحظيز  يد ثا  ةز 

  ال ييادم والع يي
  اليينَّ أ غس ييق و ار  الصييحة،  ييف 

 ي  ميي  يالوبيياة 

رت الاغييية تمديييد الحظييز حييبد  الحييادَّ   يي ز ميي   ق يياا يئذار ةييز 

رت خغية األ مة تمديد الحظز    ال اةل م   ق اا ةز 
 
 اة ي ة  وف

ييي  مييي   ق ييياا يحيييبد ال اسيييل   ييي ي   والعشر
  الثييياة 

 
ز مييي   ق ييياا  وف

  اع حظيز 
ىل
رت تافيي اةزا ات الحظيز، ة حويي  الحظيز اليي  ةز 

، ف يييدأ مييي  ال يييا ة ال ييياصعة م ييياً  حيييبد ال ادسييية صييي احا،   
ةيييطة 

ييييل تصييييا د ال  ييييا  تطامسييييا مييييل صداييييية شيييي ز رم يييياا الم يييي
ال
ار  وتضة

  
 
  واإلة مييييييا   صعييييييد اؤل جييييييار،   ييييييال  يييييي   ييييييضد  العميييييي  ف

الييييييدفب 

دت %91-99م س ييييييييات الدولييييييييية ودوائز يييييييييا، ة  ييييييييي ة 
ِّ
، ثيييييييييا  ُميييييييييد

  ال ييييييييا ة 
 
سييييييييا ات الحظييييييييز سييييييييا ة واحييييييييد ج أَّ ل  ييييييييدأ الحظييييييييز ف

 م  ال ا ة ال اصعة  
ً
 ال ادسة م اً  صدال

  ييييدد اؤلصيييياصات إل ُيظ ييييز حتييييا الم
 
 ييييكغة،  قييييد ومييييل أا

أ غس  الح ضمة    ال د  صياةزا ات اح يضا  األ مية،  يأح تجن يف 

الحظييييييييز ال ييييييييام  لال  ييييييييجة والفعاليييييييييات اإلة ما ييييييييية، وتجن ييييييييف 

اةييييزا ات ال  ا ييييد اإلة مييييا   مسيييين مس صييييي ئذار  مييييارمة، األمييييز 
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  اع ايقييا  أغغييا اإل  ييجة اإلة صييادية واإلة ما ييية، 
 
اليينَّ أد

  و ييييييييض مييييييييا تييييييييز  الفئييييييييات الفقييييييييأد 
 
ييييييييية أا ميييييييي  دوا دخيييييييي ، وبااص 

اةييييييييييزا ات الح ضميييييييييية لييييييييييا ت  ييييييييييم  تعييييييييييوي  أصييييييييييحاب الييييييييييدخ  

المفقييضد، صاسيياثسا  اؤل ييالا  يي  تقييديا مسحيية مالييية   يييد  ةييدا، 

صم غيييإل ثالثييي د  أليييي دفسيييار، وةيييد صغيييإل  يييدد األش الم قدمييية لمسحييية 

مغ يييض  د  وسييي عمائة وثما يييية ( 952935141)الجييضارق الح ضميييية 

ز ج أَّ ميييييا يعييييياد  يوأربعيييييا وت يييييع د  أسييييي وخم ييييي د  أليييييي وسييييي مائة

ز أليي وثالثمائية يز مغ ض ا وس عة   يثالثة   ( 3151325114)

وت عة وثالث د  شاصا، صح ا ترصيييييح و ار  ال اجي 
(2)  

 أ مة ا  يار أسعار السف  (1)

يي  الافييييي حييييضاع   أميييا اليييسف   قيييد كييياا سيييعز خييياّت ال رصي

غ  اؤلصيياصة ا 91.9 مييي ،  سييدما ُسييتِّ ييق صييدأ دوإلر لغأح
 
ألوع، اإل أ 

  ال اسيييل ميييي  ئذار  19.2صاإل افييياض تيييدريتيا ليصيييي  اع 
 
دوإلر ف

تفييييييل ةغيييييييال اع    الثاليييييث   يييييي 11.99 ميييييارمة، لأد
 
ز ميييييي  يدوإلرا  ف

ي  م   ق اا، اذ صغيإل    الحادَّ والعشر
 
  ف
 
ئذار، ثا  فساف  صحد

ميييييييييييي ، ليصييييييييييي  اع  91.94   الايييييييييييام   11.94دوإلرا لغأح
 
دوإلرا ف

ار  مافضة شر م  أ    (3)ي 

يييية ةييييض ار  اليييييسف    وبح ييييا النيا ييييات اؤلحصيييييائية الااص 

 متمييوا الصييادرات السفجييية 
 
شر يية تضسيي ف الييسف   سييضمضة،  يياا

  األشيييييي ز األربعيييييية الماضييييييية كا يييييي   يييييي  
 
قيييييية ف

 
واؤلفييييييزادات الم حق

 :  
 السحض اآلةد
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  فسافزة: صغغ  كمية الصادرات مي  اليسف  الاياّت   
كا ضا الثاة 

قيييي  تغييييت الصييييادرات افييييزادات  (319139943)
 
ةزمييييي ، وحق

مغيييييار دوإلر، وةييييد صغييييإل معييييد  سييييعز  (15311)صغغيييي  ةيم  ييييا 

مييي  الضاحييد صغييإل    وأ غسيي  و ار  الييسف  (4)دوإلر 11.314الأح

قيييية،   ييييي
 
ز تصيييييدفز شيييييحسات ي يييي  اؤلفيييييزادات اؤلضيييييا ية الم حق

  شيي ز 
 
  كييا ضا   الييسف  الايياّت الفضرييية صعييالوات سييع ية، ف

الثيياة 

،  
ييييييية صغغييييييي   (3413334)صغيييييييإل  الميييييييا   ةزميييييييي ، ةييييييييفزادات كغي 

  (5)دوإلر (391193123)

  افيييييييييييزة: صغغييييييييييي  كميييييييييييية صيييييييييييادرات اليييييييييييسف  الاييييييييييياّت شييييييييييي ا    أح

ألييييي ( 9199993)ةزمييييي ، ةيييييفزادات صغغيييي   (43112331)

 المعييييييييييد  ال ييييييييييض   لغ صييييييييييدفز صغييييييييييإل 
 
ألييييييييييي  (1143)دوإلر، وإا

 معيييييييد  سعييييييي
 
ميييييييي  الضاحيييييييد صغيييييييإل يةزميييييييي ، وإا  (93.121)ز الأح

  (6)دوإلر

  ئذار  ميييييييييييييييارمة: صغغييييييييييييييي  كميييييييييييييييية صيييييييييييييييادرات اليييييييييييييييسف  الاييييييييييييييياّت

أليي  (9419194)ةزميي ، ةييفزادات صغغي   (319333991)

 معيييييييييد  سعييييييييي
 
ميييييييييي  الضاحيييييييييد صغيييييييييإل يدوإلر، وإا ( 93.393)ز الأح

  (7)دوإلر

  ق ييييييييييياا  أة يييييييييييي ة: صغغييييييييييي  كميييييييييييية صيييييييييييادرات اليييييييييييسف  الاييييييييييياّت 

ةزميييييييييييييييييي ، ةييييييييييييييييييفزادات صغغييييييييييييييييي  أكيييييييييييييييييأ  مييييييييييييييييي   (311311433)

 معييييد  سعييييأ (3191144)
 
مييييي  الضاحييييد يلييييي دوإلر، وإا ز الأح

دوإلر،  يمييييييا صغييييييإل المعييييييد  ال ييييييض   لغ صييييييدفز  (31.313)صغييييييإل 

  (8)ألي ةزمي  (1113)
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  ألشييييي ز األربعيييية األوع، مييييي  
 
و غيييييق صغغيييي  اؤلفيييييزادات السفجييييية ف

( 33.2)مغيييييييار دوإلرج أَّ  (39.2)مييييييا يقييييييزب ميييييي   (9191) سييييييسة

   فسظز التدو  ا
د
ة  ت يغ ضا دفسار  زاف  

 آلةد

 صادرات السف  (95) ةدو 
  الثغث األو  م  سسة 

 
 (9191)وإفزاداتق ف

 ال  ز
الصادرات 

  ةزمي ة

م ضس  

سعز 

السف  

  دوإلرة

اإلفزادات 

الي السفجية  

 دوإلرة

اإلفزادات السفجية 

  *ةدفسارةالي  

  
كا ضا الثاة 

9191 
319139943 11.314 1311131 7334425770 

شحسات 

 اضا ية
3413334 11.314 312391 175073181 

 6012508320 9199993 93.121 43112331 ش ا 

 3525290510 9419194 33.993 319333991 ئذار

 1693963810 3191144 31.313 311311433  ق اا

 18741261591 15748959 43.00 411035798 المتموا

 غدوإلر الضاحد  دفسارا ل (3341) *ة احا ا سعز    الدفسار اع الدوإلر صم غإل 

  
 9191المصادر:  كا ضا الثاة 

 https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2535) 

 9191ش ا  

 https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2539ة 
 9191ش ا  
 https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2578ة 

 9191 ق اا 

 https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2580ة 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2578
https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=2580
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 :
ً
 ثالثا

 ت ا اإلة صادية الزئق ةاإل مة المز  ة وتدا يا

ليييييق ميييي  العييييزض ال يييياةف أ سييييا ااا اإلسيييياس اذ اليييينَّ  صيييي  

يد صي خز   عأ
 
 ضاةق أ مة معقيد  ومز  ية، أدت اع   يائ  سيغنية، وت

 وط   مس ا: 
 
 أشد

    سييييق صالسييييات  المحيييي  
ً
ا تزاةييييل ال  ييييا  اإلة صييييادَّ معييييأح

 اإلةماع   

   ارتفاا معدإلت الفقز 

 ة ال كاا  تد ضر اإلحضا  المعق ية لغالني 

   المضا  ة اإلتحادية  
 
 تفاةا العتط الماع  ف

 ل س  
 ز  وال  ة  يز الفقييت ديد اإلم  الغناة 

   تفاةا م كغة ال جالة 

  
ً
  أصال

الم يد م  ال غ     السظاّت الص   النَّ يعاة 

 صفع  اإل مة المالية وتساة  مضارده واساثماراتق  
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  صادية الزئق ة: اإل مة المز  ة وتدا يات ا اإلة(3) شك 

 
 المصدر: م  ا داد ال احث د  

 

 :
ً
 راصعا

  السات  المح   اإلةماع  
 
 أثز اإل مة ف

  اإلة صيييييياد 
 
وميييييي  أةيييييي  تقييييييدفز ئثييييييار األ ميييييية المطدوةيييييية ف

اضييية لضضييل السييات   سييا سييسحاو  ةسييا  سيييساريض ات ا أد
 
،  ا   
د
العيزاف

د : 9191المح   اؤلةماع  ل سة  
 
اضات محد     ِّ ا أد

 
 ة ف

 سيييييييسة ا  
 
 حتيييييييا السيييييييات  المحييييييي   اؤلةمييييييياع  الم حقيييييييف ف

 
ا

مغيييييييييييييار دوإلر، صح ييييييييييييا ( 919.4)صغييييييييييييإل  حييييييييييييض  (9134)
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  أصييدر ا الت ييا  
النيا ييات الم ييض ز  ل قييدفزات السييات  الييبد

  الفصض  اإلربعة م  تغت ال سة
 
  (9)المز طَّ لإلحصا  ف

  ييييييييينه ال يييييييييسة   
 
 م ييييييييي ويات تصيييييييييدفز اليييييييييسف  الاييييييييياّت ف

 
اا

  العييي
 
  سا ييي ق م ييي وياتق ف

  الثغيييث (9134)اّت الميييا  
 
، ف

ةزمييي  ( 3.111) األو  ميي  ال ييسة، وسيياساف  صمقييدار

فضمييييا، اة يييداً  مييي  األو  مييي  أييييار  ميييافضة، صح يييا اتفييياق 

   )+(أوبت 

  ييييييينه   
 
ر سييييييييساف  ف

 
  المصيييييييد

د
 سيييييييعز اليييييييسف  العيييييييزاف

 
اا

  ال يييييييييييييساريض  (11)ال ييييييييييييسة اع 
 
مييييييييييييي  ف ثالثيييييييييييي د  دوإلرا لغأح

  سييييييييييييييييييي ة  وثال ( 11) األو ، وإع
 
ميييييييييييييييييييي  ف ثييييييييييييييييييي د  دوإلرا لغأح

، و  
  ي  يييييييييييي (91)ال يييييييييييييساريض الثيييييييييييياة 

 
مييييييييييييي  ف  ي  دوإلرا لغأح

 ال يساريض الثالث  

    ييييييييييييية لغسيييييييييييييات  المحييييييييييييي 
 األ  يييييييييييييجة اإلة صيييييييييييييادية الم ضِّ

 
اا

، سيييييياساف  ة  يييييي ةياؤلةميييييياع  غييييييي أو  %(39) ز الييييييسفن 

(99.)% 

   َّة ا قاذ اة صاد
 
 اإل  قار اع خج
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اضيييييييات ئ فييييييية الييييييين ز،  يييييييا   ضيييييييض  اإل أد
 
 معيييييييد   ميييييييض وف

 
ا

  
 
اةل  ييييييييي  السحيييييييييض المضضيييييييييح ف السيييييييييات  المحييييييييي   اؤلةمييييييييياع  سييييييييي أد

  
 التدو  اآلةد

السيناريو األول )األساس(: انخفاض أسعار النفط إىل  (1)

ميل (33) ن دوالرا للبر  ثالثي 

  اتايييييينت ا الح ضميييييية  
و سييييييا ت ييييييضا اةييييييزا ات الحظييييييز الييييييبد

اً  كا ييييية، وأا يعيييياود ال  ييييا  اإلة صييييادَّ  ا غ  ييييق تييييدريتيا اة ييييد

مييي  مجغييييل أيييييار  مييييافضة، مييييل اسيييي مزار ال  ا ييييد اإلة مييييا   الضاسييييل 

ة  وُي ضةيييل أا      يييض مأح
ييي  الثييياة  ي خيييال  األشييي ز القادمييية حيييبد  تشر

، وتق يييد ال يييفز 
ً
ييد  ت يي مز األ  ييجة والفعاليييات اإلة ما ييية مقي 

مييييييا ةيييييي د  المحا ظييييييات  و غيييييييق ُف ضةييييييل اسيييييي مزار ا كمييييييا  ال  ييييييا  

ص سيييعار اليييسف  المساف ييية، وتقغيييي  اإلة صيييادَّ ميييد ض ا صقيييض   

، واح مييييياإلت ةيييييياّت الح ضمييييية صافييييي  رواتيييييا  اؤل فيييياق الح يييييض  

  القجيييييييياا العيييييييياّت
يييييييي  ال  ثييييييييي .مييييييييض ف 

 
ز المييييييييطدوذ السييييييييات   يييييييي  يوي مث

ثالثيييييييييي د  دوإلرا، وا افيييييييييياض  (11)ا افيييييييييياض أسييييييييييعار الييييييييييسف  اع 

ج 9134 ييي  سيييسة  %(99) األ  يييجة اإلة صيييادية األخيييز  ة  ييي ة

  أا ُيصيينح السيييات  المحييي   اؤلةمييياع  زات   ض يت يييا ت ثيييي
 
رو ييياة، ف

ر ص (9191) ل سة
 
مائة وت يعة وسي  د  ت يغ يضا  (314)يالنَّ ُيقد
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  ا افيييييياض السيييييييات  
 
ا ف  األ مييييييية المطدوةيييييية س ا يييييييي 

 
دفسييييييارج أَّ أا

ة  يييييييي ة ( 9134) يييييييي  سييييييييسة ( 9191) المحيييييييي   اؤلةميييييييياع  ل ييييييييسة

11.% 

ة(5 1)ةدو    مغا  ال يساريض األو   األساس 

ات االنيا  الم شر

 اةزا ات اؤلغالق اإلة صادَّ
    حٍض تاّت م  مس صي ئذار اع 
ي     اية  ق اا، وةطئيا حبد تشر

   س ة أش زة
 الثاة 

  ذلت ال فز 
 
حظز ال فز صما ف
 الاارجح  

311% 

  ال  ا  اإلة صادَّ
 األثز ف 

اس مزار تضةي األ  جة ال ياحية 
 الداخغية والاارةية  
  أ  جة الادما

 ت  تزاةل ف 

 ت يغ ضا دفسار (19)  ضائد السف 

  السات  المح   اإلةماع  
األثز ف 

(9191) 

 (314) السات  المح   اإلةماع  
 ت يغ ضا دفسار

مقار ة صالعالا  %(11) تزاةل ة   ة
  
 الما  

 دوإلر 11 سعز ةزمي  السف 

ا افاض  مض األ  جة 
 اإلة صادية األخز 

99% 
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  السات  المح   اؤل  (95)شك  
 
 ةماع  ف

 سيساريض الحالة األساسية5 9191ل سة  العزاق 

 

 المصدر: تقدفزات ال احث د         

ي )األفضل(: ارتفاع أسعار النفط إىل  (2) 
ن
 (33)السيناريو الثان

ميل  دوالرا للبر

ا  يييييييييا  اةيييييييييزا ات ال  ا يييييييييد اإلة ميييييييييا   و يييييييييضد  ال  ييييييييييا  

تييق إل  ميياد ال
 
 الح ضميية ت 

 
 ت بيية الصيييسية اإلة صييادَّ  وي ييدو أا

  مضاة ييييية الوبيييييا ،   ييييي
 
ز اإل  قيييييا  اع تقغيييييي  اةيييييزا ات الحتيييييز يف

وال ييييد  تييييدريتيا ةيييييةزا ات ا  ييييا  ال  ا ييييد اإلة مييييا   حييييبد    اييييية 

 ذليييت ف جغيييا اةيييزا ات اة صيييادية ليييد ا اإلة صييياد 
 
أييييارج  ييي  أا

وتييييض أد ال ييييي ضلة السقدييييية، وتضلييييييد  ييييز  العمييييي  ةصييييأد  األةييييي ، 

اإلة صييييادَّ ةي  ييييا  اةييييزا ات اغييييالق اإلة صيييياد وتع يييييط اإل  عييييا  

  مييي   ييينا العييياّت  وةيييد 
  السصيييي الثييياة 

 
وتع ييييط السميييض اإلة صيييادَّ ف
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

يييي  أوضيييياا سييييضق الييييسف  العالمييييية وارتفيييياا األسييييعار،  َّ تح ال
ِّ
فيييي د

 وم  ثا   ياد   ضائد العزاق المالية اع ال أد ة نا ال يساريض  

  ت ثأد اإلرتفاا ال   
 
سف  العالميية اع ي ألسعار اليوي مث

ميي ، وا افياض األ  ييجة اإلة صيادية الما غفيية  (11) دوإلرا لغأح

  أا ُيصيييييييينح السييييييييات  9134 يييييييي  سييييييييسة  %39األخييييييييز  ة  يييييييي ة 
 
، ف

ت يغ ضا دفسيارج  (341.4)حضاع   (9191) المح   اؤلةماع  ل سة

  ا افييييياض السيييييات  المحييييي   
 
 األ مييييية المطدوةييييية س ا ييييييا ف

 
أَّ أا

 %.91ة   ة  9134سسة     9191اؤلةماع  ل سة 
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   الحالة اإل   ة (15) ةدو 
 مغا  ال يساريض الثاة 

ات النياا  الم شر

ار   اةزا ات اؤلغالق اإلة صادَّ  ا  ا  اؤلغالق اإلة صادَّ   اية أي 

  ذلت ال فز 
 
حظز ال فز صما ف
 الاارجح  

  ذلت ال فز 
 
تح يز اةزا ات ال فز صما ف
 اع الاارذ  

  ال  ا  اإل
 
 ة صادَّال  ثأد ف

  ضد  ةطئية ل   جة ال ياحية  
  ضد  كامغة ل   جة الادمية  

 ت يغ ضا دفسار (11)  ضائد السف 

  السات  المح   
 
ال  ثأد ف

 (9191)اؤلةماع  

ت يغ ضا  (349) السات  المح   اإلةماع  
 دفسار

مقار ة صالعالا  %(91)تزاةل ة   ة 
  
 الما  

 دوإلر 11 سعز ةزمي  السف 

 مض األ  جة ا افاض 
 اإلة صادية األخز 

39% 
 

  العزاق ل سة  السات  المح   اؤلةماع   (15)شك  
 
 سيساريض الحالة األ    91915ف

 
 المصدر: تقدفزات ال احث د  



    ِّ تدا يات أ مة  ضرو ا             11
 
  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

السيناريو الثالث )األسوأ( عودة جائحة كورونا:  (3) 

ميل (23)انخفاض أسعار النفط إىل   دوالرا للبر

ض  يييييييييينا ال يييييييييييساريض اسيييييييييي  مزار اةييييييييييزا ات اؤلغييييييييييالق يفييييييييييأد

يييييل  يييييضد  9193ى ال بيييييييل األو  مييييي  سيييييسة ـ  اإلة صيييييادَّ ح ييييي
ال
، وتضة

، ميييل تجيييويز أدويييية   
األوضييياا اع طنيع  يييا اة يييدا  مييي  ال بيييييل الثييياة 

 حيييييييدو   ييييييينا 
 
لمعالتييييييية الميييييييزض ولقاحيييييييات تع ييييييييط المسا ييييييية  اا

  ا  يار شام   يال يساريض سيعس
 
  ف
د
 ي دخض  اإلة صاد العزاف

يييييي  تيييييي ثأد 
 
دوإلرا ( 91) ا افيييييياض أسييييييعار الييييييسف  اعوي مث

  األ  ييييييييجة اإلة صييييييييادية األخييييييييز  وا افيييييييياض  مضِّ ييييييييا، 
 
مييييييييي  ف لغأح

  أا ُيصيييييييينح السييييييييات  المحيييييييي   9134 يييييييي  سييييييييسة  %99 ة  يييييييي ة
 
، ف

 األ ميييييييييية المطدوةيييييييييية  (314.1)اؤلةميييييييييياع  
 
ت يغ ييييييييييضا دفسييييييييييارج أَّ أا

  ا افاض السيات  المحي   اؤلةمياع  ل يسة 
 
 ي   9191س ا يا ف

 %.11ة   ة  9134سسة 
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 مغا  ال يساريض الثالث  الحالة األسضأة (95)ةدو  
ات النياا  الم شر

 اةزا ات اؤلغالق اإلة صادَّ
    حٍض تاّت مس صي ئذار اع   اية 

 9193ى ئذار ـ   ق اا، وح 

  ذلت ال فز 
 
حظز ال فز صما ف

 الاارجح  
311% 

  ال  ا  اإلة صادَّ
 
 ال  ثأد ف

ال ياحية اس مزار تضةي األ  جة 

 الداخغية والاارةية  

  أ  جة الادمات  
 
 تزاةل ف

  ال غل األساسية  
 
ة ف  شح 

 ارتفاا األسعار  

 ت يغ ضا دفسار (19)  ضائد السف 

  السات  المح   اؤلةماع  
 
األثز ف

(9191) 

( 391)السات  المح   اؤلةماع  

 ت يغ ضا دفسار

مقار ة صالعالا  %(11)تزاةل ة   ة 

  
 الما  

 دوإلر (91) مي  السف سعز ةز 

ا افاض  مضِّ األ  جة 

 اإلة صادية األخز 
99% 



    ِّ تدا يات أ مة  ضرو ا             19
 
  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 

  العزاق (15)شك  
 
 السات  المح   اؤلةماع  ف

 سيساريض الحالة األسضأ 91915ل سة 

 

 المصدر: تقدفزات ال احث د  
 معيييييييدإلت السميييييييضِّ 

 
وبح يييييييا ال ييييييييساريض ات الثالثييييييية  ييييييياا

 :  
 الم ضةعة لغسات  فب س ا ال ك  اآلةد

 
  السات  المح   اؤلةماع   9شك   

 
 ة ف
َّ
 ة9191ة: أثز األ مة المز 

 
 المصدر : ال ك  م  ا داد ال احث د  
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 سيساريض ات السات  المح    (15)شك  
    ِّ األ مة الثالثية

 
 اؤلةماع  ف

 
 المصدر: ال ك  م  ا داد ال احث د  

 
 

 



    ِّ تدا يات أ مة  ضرو ا             11
 
  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 :
ً
 خام ا

 الفقز وم  ويات المعق ة ة   األ مة

 ل يييييييسضات لق ييييييي  
ال
  العيييييييزاق م يييييييكغة تم يييييييد

 
 الفقيييييييز ف

ال
ُيعيييييييد

 ، ا  وأ ييييياديم  د   ةياسيييييق صيييييدأ صت يييييضد   زديييييية لايييييأح
صالقصيييييأد ، ليييييي  

  
 
، ف  

  سييييي ع سات وثما يسيييييات وت يييييع سات القيييييزا الميييييا  
 
وذليييييت ف

  تغيت العقييضد، 
 
ت ة ييا الي الد ف   ميز 

 األوضياا غيأد الجنيعييية اليبد
 ي ِّ

 تغت ال قدفزات لغفقيز و 
 
ة أا الفقيزا  كا ي  صاإل  مياد  ي  وبااص 

ز ، وه  لييييييييييييا ت يييييييييييي  يالم ييييييييييييوح اإلة صييييييييييييادية واإلة ما ييييييييييييية ل سيييييييييييي

  العيييزاق، أميييا الم يييوح الميدا يييية 
 
صييية أصيييال لقييييام الفقيييز ف ماص 

يين ا الت ييا  المز ييطَّ لإلحصييا   
 
صيية لقيييام الفقييز، وةييد  ف الماص 

، و يييييييييض م يييييييييح 9133، 9131، 9139، 9112كا ييييييييي  لغ يييييييييسضات 

(SWIFT)رصيييييييد الفقيييييييز وتقويميييييييق 
، وكا ييييييي  أحيييييييد  الس يييييييائ   (10)

 :  
 كاإلةد

  العيزاق 
 
  ف    ائ  الم ح اإلة ما   واإلة صيادَّ ف

ما مييييييا ف عغيييييييف  9139سييييييسة  ات، وإلسيييييييي    صعييييييي  الميييييي شر
 
ارتفا ييييييا ف

  قيييييييز الغييييييينا   خييييييي  الفقيييييييز 
ِّ
صاؤل فيييييياق،  قيييييييد ارتفعييييييي  كغفييييييية خييييييي 

 (91121)اع  9112أليييييي دفسيييييارا سيييييسة  (19241)الميييييدةلة مييييي  
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 سييييييييس
ً
 األدة  ميييييييي  9139ة ألييييييييي دفسييييييييارا

ِّ
  ل غنييييييييية الحييييييييد

، وه  ت ييييييييف 

  تعيياد 
سييعز  حزارييية  وبالمثيي   (9112) الحاةييات الغنائييية الييبد

ارتفعيييييي  كغفيييييية تغجييييييية الحاةييييييات األساسييييييية غييييييأد الغنائييييييية ميييييي  

 سييييييييييييييييييسة  (99192) اع 9112دفسييييييييييييييييييارا سييييييييييييييييييسة  (14191)
ً
دفسييييييييييييييييييارا

9139
ج وذلييييت ت يييييا ارتفيييياا تكيييياليي المعق يييية،  قييييد ارتفييييل (11)

   ف ييييي ا، صمعيييييد  معيييييد  ال 
 
ا خيييييال  الميييييد

ال
،  % 1.3 يييييا

ً
سيييييسويا

%14وبمعد  تزا ف  صغإل 
(12)   

  مي  
 الفقيز اليضطب 

ِّ
وا اف      ة الفقز صح يا خي 

  سسة  99.1%
 
   %33.4اع  9112ف

 
 ا افاض ة  ي ة  9139ف

  سيييييييييسة  %(،31
 
ارتفعييييييييي    ييييييييي ة الفقيييييييييز حيييييييييبد صغغييييييييي   9131وف

  سيييييييسة %، 99.9
 
صغغييييييي   حيييييييبد   9133ثيييييييا   يييييييادت وا اف ييييييي  ف

  أثسيييا  ذليييت، المقيييافق  األخيييز  لغفقيييز  91.9%
 
ييي ، ف   وليييا ت ح  

  الفقيز  وميل ا افياض 
 
ا، كمقيام  تض  الفقيز ومقييام شيد  ثأد

   ييييييياّت 
 
  يييييييدد 9112مقار ييييييية ت يييييييسة  9133  ييييييي ة الفقيييييييز ف

 
، اإل أا

مغ ييييييضا  قييييييأد سييييييسة  (1.1)الفقييييييزا  لييييييا فييييييساف ، صيييييي  ارتفييييييل ميييييي  

  السمييييض 9133ز سييييسة يمغ ييييضا  قييييي 2.1اع  9112
 
ج إلرتفيييياا معييييد

ة   ة والفقزا  خاص    ة د  السام  ام 
 ال كاة 



    ِّ تدا يات أ مة  ضرو ا             11
 
  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  ال سضات (1)ةدو  
 
  العزاق ف

 
ات الفقز ف ، 9112: م شر

9139 ،9131 ،9133 

 ال سة
 خ  الفقز

  دفسارة

م شر  دد 

 )%( الزؤوم

  دد الفقزا 

   زدة

9112 21341 99.1 1113213 

9139 319911 33.4 1119391 

9131 319911 99.9 3313399 

9133 331331 91.9 2121111 

 المصدر: الت ا  المز طَّ لإلحصا ، مدف ية أحضا  المعق ة  

 ه  
ً
 وحزما ييييييييا

ً
 وبجاليييييييية

ً
كا يييييييي  المحا ظييييييييات األكييييييييأ   قييييييييزا

يييية، وةيييييد  ز يييي  معيييييدإلت ال جاليييية األ ييييي ،  المحا ظييييات المح ت 

، القادسيييية، ال   محا ظيييات التسيييضب: مق ييياا، المثيييب 
ز ، يصيييي ي يييف 

ةييييييييار، تضةييييييييد أ يييييييي  معييييييييدإلت الفقييييييييز، صح ييييييييا ال قييييييييدفزات  وذَّ

  صيييدرت  ييي  و ار  ال اجيييي  مسييين سيييسة 
، اذ 9113الزسيييمية اليييبد

، وا افيي   يي   حييض 9112سييسة % 11.1وصيي  الفقييز    ييا اع 

، 9133سيييييييييسة % 13.3، وإع 9139سيييييييييسة % 11.1طفييييييييييي اع 

ضيييييييي  لإلر يييييييياب    تعز 
و ييييييييض معييييييييد  أ يييييييي  ميييييييي  المحا ظييييييييات الييييييييبد

  صغغي    ي ة الفقيز    يا سيسة   يسض ، األ  يار 
، صيالح اليدف ة اليبد

ف خال   نه ال سضات  يض %92.9حضاع   9133
 
، وة ال ما تحق

ا يياد  تض يييييييل الفقييز صاتتيياه تقييارب ال  ييا المزتفعييةج اذ ارتفعيي  

  تعزضيي  ؤلر يياب دا ييي صيي كأ  
  المحا ظييات الييبد

 
  يي ة الفقييز ف

9139م  خم   قا  مئوية مسن  اّت 
(13)  
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يييا معيييدإلت    محا ظيييات التسيييضب أم 
 
 يييا ت ييييد ف

 
ال جالييية  ا 

 سيييييييسة %31 ييييييي  
ً
 مق ييييييياا األ ييييييي  صجالييييييية

ال
عيييييييد
ُ
حيييييييضاع  ) 9131، وت

ب ال  يي ة ميي  %(، 32.11   ذَّ ةييار والمثييب  تقييأد
 
  %39وف

 
، وف

يي  ت تييياو    ييي ة ال جالييية  زب مييي   ييينه ال  ييي ة ي، وتق ييي%39ال رصي

  القادسية
 
  (14)ف

    ييييا حييييضاع   صييييي  ييييدد الفقييييزا  
 
، وت غييييإل أمييييا صغييييداد  يييياا

، وةييييييد اح مغيييييي  خييييييال  ال ييييييسضات %(4.3)   يييييي ة ال جاليييييية    ييييييا

  يالماضييييييية أثقييييييي  غغيييييييا أ  يييييييا  اؤلر ييييييياب، اذ ت يييييييي
ز النيا يييييييات اليييييييبد

ف ا كاتييا  يينه ال ييجضر اع حييدو  
 
 مغييية ار اةييية ( 2943)صييس

 ك    يغيض م ي
 
ز م بيييل مس يا ةيد شي د  مغ  ي د  ار ياةي  د  ي   اج أَّ أا

  
 
ز  يألميييز الييينَّ  يييزض ت يييحيات  نيييي، ا9132-9111خيييال  الميييد

  (15)   سكا  ا

 
 
 
 
 
 
 



    ِّ تدا يات أ مة  ضرو ا             13
 
  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  ال سضات  (25) ةدو 
  9133-9112تجضر اتتا ات الفقز ف 

ً
 ة
 
مزت

  ال سة اإلخأد ، صح ا المحا ظةـُ    و ف ال غ   
 
     ة الفقز ف

 
 ز ف
 2018 2012 2007 المحا ظة

 45.4 42.3 25.3 مق اا

 37.7 34.5 23  يسض 

 47.7 44.1 35 القادسية

 33.9 40.9 32 ذَّ ةار

 52.1 52.5 48.8 المثب  

 6.7 3.6 3.4 أربي 

 7.6 9.1 9.8  ز ض 

 9.9 12 12.8 صغداد

 4.5 2 3.3 ال غيما ية

 8.6 5.8 9.3 د ض 

 17 15.4 20.9 األ  ار

 18.7 26.1 34.8 واس 

 22.5 20.5 33.1 دياع

 12.6 10.8 24.4 الستي

 16.2 14.9 32.1 ال رص 

 17.9 16.6 39.9 صالح الدف 

 13.8 12.4 36.9   بال 

 11.1 14.5 41.2 صاص 

 20.5 18.9 22.9 العزاق

 ، المصييييدر: الغتسيييية العغيييييا ل ياسييييات ال افيييييي ميييي  الفقييييز والنسييييت الييييدوع 
  العزاق 

 
اتيتية ال افيي م  الفقز ف  .11،  9199-9133اسأد

لإلحصييا ، م ييح رصييد  ةم ضرييية العييزاق، و ار  ال اجييي ، الت ييا  المز ييطَّ
  العزاق 

 
 .9133الفقز وتقويمق ف
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ً
 : سادسا

    ِّ األ مة الثالثية
 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

  
د
ليييا تعغييي  الح ضمييية  ييي  خج  يييا ؤل قييياذ اإلة صييياد العيييزاف

 يييييييي  و ييييييييف ال يييييييييساريض ات الم قدميييييييية، مييييييييل الحاةيييييييية اع حقيييييييي  

، وتييييييض أد مييييييضارد مال ييييييية اإلة صيييييياد صم يييييييد ميييييي  اإل فيييييياق اإلة مييييييا  

  
ما أ ميية  ضرو ييا الييبد ير  ميي  األ ميية الثالثييية، وإلسييي  ي ِّ لغفئييات الم رص 

ي  ة يا، والميت جغا مضاة ة أوضياا المي ري  الم ياشر ِّ زري  ي  يي رص 

تز الصييييييي   اإلخ ييييييييارَّ، ي ي  صفعييييييي  اةيييييييزا ات الحييييييييز الم اشييييييييغيييييييي

  
 
ات سييغنية ف  ة يي ثأد

ُ
ييد عأ
ييا ي    القجيياا الاييا ، مم 

 
وتعجييي  العميي  ف

  يي  الحاةيية اع م يييد ميي  الي يي ة و مييا  ا
ً
ألةييضر ال ضمييية،   ييال

ز يز ال قارييييييييييياؤل فييييييييياق الصييييييييي   لز ايييييييييية ميييييييييز   التائحييييييييية، اذ ت يييييييييي

ر 
 
قيييييد
ُ
 تكغفييييية الز اييييية الصيييييحية لغمييييز   ت

 
الصييييحية الدولييييية اع أا

مغ يييييييييييضا دفسيييييييييييار  13.1دوإلراج أَّ ميييييييييييا يعييييييييييياد  ( 115492) ةسحيييييييييييض

اض اس مزار  نه ال كغفة طض    لغ ا  الضاحد  و   ا أد
 
ا  مد

 تكيييييييياليي العييييييييالذ لييييييييي ِّ 
 
ألييييييييي  (3111)مضاة يييييييية التائحيييييييية،  يييييييياا

،  ي  حي د  ت تياو   (13.1) مصاب س ص  اع  
د
مغيار دفسيار  يزاف

 ي  أليييييييي ي ييييييييخم ييييييية و  (99) ال كييييييياليي ت يغ يييييييضا دفسيييييييار لعيييييييالذ



    ِّ تدا يات أ مة  ضرو ا             11
 
  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 كغفييية  يييالذ كييي ِّ 
 
مائييية أليييي شيييا   (3115111) شيييا ج أَّ أا

 ت غإل أكأ  م  أربعة ت يغ ض ات دفسار  

 ،  اآلثيييييييييار اإلة ما يييييييييية واإلة صيييييييييادية لغحتيييييييييز الصييييييييي  
 
اا

ز  يي  تضةيييي األ ميييا  وال جاليييةج يصيييي يقيوتزاةييل اؤل فييياق العييياّت إل ت

َّ اع 
ِّ
  قيييييداا مصيييييادر اليييييدخ  لمالفييييي د  السيييييام يم ييييي  أا فييييي د

 
ألا

ز يح يييييتييييدا يات كارثييييية  يييي  الفئييييات ال  يييية والفقييييأد   و سييييا    

  العيييييييزاق، اذ أشيييييييارت تح
 
غييييييييالت الفقيييييييز، مييييييي  خصيييييييائ  الفقيييييييز ف

اب  9133اع  9112   العيييييييزاق  يييييييض اةيييييييأد
 
 ميييييييا يميييييييأدِّ  الفقيييييييز ف

 
اع أا

    اشييية 
 الفقيييز، و يييض ميييا يعيييب 

ِّ
  ييي ة  نيييأد  مييي  ال يييكاا مييي  خييي 

 السيييييييام الييييييينف  سييييييياس    ة يييييييا األ مييييييية اع تزاةيييييييل 
أوضييييييياا مالفييييييي د 

  ةائحة الف
 
 قز  ييدخضل ا والضةوا ف

 ةائحة  ضرو ا وما ت ع ا م  اةزا ات لح
 
ظز ال تضا  اا

ييزت ت ييك   نييأد 
 
  ةم ييل محا ظييات لمسييل ا ا ييار المييزض، ةييد أث

 
ف

ما أصيييييييييحاب  ، وإلسيييييييييي   
د
  الضضييييييييل اإلة صيييييييييادَّ لغميييييييييضاط  العييييييييزاف

 
ف

   يييييي ِّ الضضييييييل 
 
الييييييدخ  المحييييييدود  ميييييي   سييييييا كيييييياا تقييييييدفز الفقييييييز ف

ييييييييط  يييييييي  
ىل
الييييييييزا  ،  يييييييي  و ييييييييف ثالثيييييييية سيييييييييساريض ات ما غفيييييييية، تز 

   ييييي ِّ  ا افييييياض اليييييدخ  أو اإلسييييي  ال   ول قيييييدفز 
 
 يييييدد الفقيييييزا  ف

اضات اآلتية:  ض اإل أد سا  فأد
 
 أ مة  ضرو ا  ا 
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 الفقييييز  صح ييييا دراسيييية حدفثيييية تساوليييي  أثييييز  
 
التائحيييية ف

ت ميي 
 
 ييد
ع
، أ ، (16)ةUnited Nations university العيالف 

 ا افييياض الييييدخ  أو اإلسييي  ال 
 
َّ  (%X)ة  ييي ة   ييياا

ِّ
فيييي د

 الفقز 
ِّ
 اإلتية: ، م  خال  المعادلة (Z)اع ارتفاا خ 

 

  ،األ ميييية ال  يييبية لعيييدد الفقيييزا ، صح يييا كييي ِّ محا ظييية 
 
اا

ةيييييد ةيييييا ت  ييييي  و يييييف   يييييائ  م يييييح رصيييييد الفقيييييز وتقويميييييق 

(SWIFT)  9133ل سة
(17)  

  ييياّت   
   ض يييقج  يييف 

 
 ف
ب
  العيييزاق   ييييد

 
 وضيييل الفقيييز ف

 
  9112اا

ا  ال يية تغييأد  ثم 
 
 الفقييزج أَّ أا

ِّ
كياا أغغييا الفقييزا  ةيي ين د  مي  خيي 

ص ا مي  الفقيز أو ايتاةيا أو سغ
ىل
  ا فاة ا ُيم   أا ُياغ

 
نيا ف

 ارتفا يا 
 
ُيفاةا أوضا  ا المعق ية   عي  سيبي  المثيا ، اا

  ارتفا يييييا ة  ييييي ة  %9ة  ييييي ة 
 الفقيييييز يعيييييب 

ِّ
  خييييي 

 
   %31ف

 
ف

  ثييييي
 
زا ميييي  األ ييييزاد غييييأد ي  يييي ة الفقييييز  ميييي  ة يييية أخييييز ،  يييياا

 الفقز
ِّ
  (18)الفقزا  يقعضا ة ي ا م  خ 

  فضضيييييييييح ا سييييييييييساريض ات الحييييييييياإلت سيييييييييياد  األوضييييييييياا  
اليييييييييبد

  العيييزاق  يي  و يييف 
 
ييغسا اع تقيييدفز الفقييز ف الييثال ،  قيييد تضص 
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

يييييييييية ة يييييييييي ثأد األ ميييييييييية الثالثييييييييييية 
ال يييييييييييساريض ات الثالثيييييييييية الااص 

  الق ا الثالث م   نه الدراسة  
 
 المضضحة ف

سييييييا يم يييييي  أا 
 
اضييييييات ال يييييياصقة،  ا  وباإل  مييييياد  يييييي  اإل أد

 آلتية:   ل ال يساريض ات الثالثة ا

ي يرررررررررررلل السررررررررررريناريو األول )الحالرررررررررررة األساسرررررررررررية(:  (1)
ن
الفقرررررررررررل ي

 الفقيز  %:13 انخفاض الرخلل أو االسرالكالب سبسر ة
 
ر خي 

 
ةيد

ألي دفسار   زد   ش ز، وم  ثا   391.911صحضاع   9191ل سة 

ر ،  يييييي  و ييييييف  يييييينا ال يييييييساريض، صغغيييييي  
 
   يييييي ة الفقييييييز المقييييييد

 
 يييييياا

  ييييدد الفقييييزا  صغيييي%؛ 99.3
 
ت ييييعة ئإل  ( 4391)إل حييييضاع  أَّ أا

  ضييض  تقييدفزات ال ييكاا ل ييسة 
 
يي    ييمةج ف ي ، 9191ومائيية و شر

 الفقز 
ِّ
 ارتفاا خ 

 
  حدود أربع د  مغ ضا   مة  وبيي نا  اا

 
وه  ف

  اع ارتفيياا   يي ة % 33ة  يي ة  9133ل يينه ال ييسة  يي  سييسة 
 
أد

 الفقز صال   ة  ف  ا  

ي )الحالرررررة( 2)
ن
ي يرررررلل السررررريناريو الثررررران

ن
األفضرررررل(: إنكرررررا   الفقرررررل ي

إجررررررلا اا الال اعرررررررخ االجالنررررررراصي وعرررررررودة الب رررررررا  اال ال ررررررراد : 

  %:5انخفررراض الرررخلل أو االسرررالكالب سبسرررر ة 
ِّ
 ييي  و يييف خيييي 

ر صيييييييييييييييييييي 9133الفقيييييييييييييييييييز ل يييييييييييييييييييسة 
ِّ
يييييييييييييييييييد
ُ
أليييييييييييييييييييي  (3315331)الييييييييييييييييييينَّ ة

 الفقييييييييييز ل ييييييييييسة 
 
 خيييييييييي 

 
سييييييييييي غإل  9191دفسار  زد شيييييييييي ز،  تييييييييييد أا
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   ييييي (331.211)
 
 ة الفقيييييز أليييييي دفسار  زد شييييي ز، ومييييي  ثيييييا   ييييياا

ر ،  يي  و ييف  يينا ال يييساريض، صغغيي 
 
  ييدد %93.1 المقييد

 
ج أَّ أا

 ارتفييييياا  (35111)الفقيييييزا  يقيييييزب مييييي  
 
مغ يييييضا   يييييمة  وبيي ييييينا  ييييياا

 الفقيييز ل ييينه ال يييسة  ييي  سيييسة 
ِّ
  اع  %9.9 ة  ييي ة 9133خييي 

 
أد

 %.9.1 ارتفاا    ة الفقز ة   ة

ي يرررررلل السررررريناريو الثالرررررث )الحالرررررة األسررررروأ  (3)
ن
، عرررررودة الفقرررررل ي

ر  %:23الجائحة(: انخفاض الخلل أو االسرالكالب سبسر ة 
ِّ
يد
ُ
ة

 الفقيييييييز ل يييييييسة
ال
مائييييييية وثما يييييييية  (313.111) صحيييييييضاع   9191 خييييييي 

   يييي ة 
 
وثالثيييي د  ألييييي وسيييي مائة دفسييييار   ييييزد  شيييي ز، وميييي  ثييييا   يييياا

ر ،  ي  و يف  ينا ال ييساريض، صغغي 
 
 %99.1 الفقز المقيد

 
ج أَّ أا

ز  ئإل  وميائ  د  وأربعي د  ي يي  (31911) دد الفقزا  صغإل حضاع  

 الفقز ل نه ال سة    سسة
ِّ
 ارتفاا خ 

 
 9133   مة  وبيي نا  اا

  اع ارتفاا    ة الفقز ة   ة% 99ة   ة 
 
 %.91.3 أد
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

   (25)شك  
 
مغا  ال يساريض ات الثالثة لم  ويات الفقز ف

 9191العزاق ل سة 

 المصدر: ا داد ال احث د  
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 :
ً
 ساصعا

  م  ض  المحا ظاتالفقز   

  أ ييييداد 
 
 ف
ً
ا   نييييأد
ً
  سييييا  تفاوتييييا

 
  أا
  التييييدو  اآلةد

 
 غحييييي ف

الفقيييزا  ةييي د  محا ظيييات العيييزاق، صح يييا ال ييييساريض ات الثالثييية، 

اذ اح غ  محا ظة  يسض  المزت ة األوع م  حيث  دد الفقزا ، 

مغ يييييييضا وسييييييي عمائة أليييييييي  يييييييزد، صح يييييييا  (352)اذ صغيييييييإل  يييييييدد ا 

  المحا ظيية اع  ال يييساريض األو ، وا افيي 
 
( 351) ييدد الفقييزا  ف

   الحاليييييية 
مغ ييييييضا وسيييييي مائة ألييييييي  ييييييزد، صح ييييييا ال يييييييساريض الثيييييياة 

األ   ة، ومي  ثيا   ياد  يدد الفقيزا  صاإلرتفياا صح يا ال ييساريض 

ا المحا ظة     زد  أم 
الثالث  الحالة األسضأة حبد  وص  اع مغ ضة 

اذ صغيإل  ييدد الثا يية مي  حييث  ييدد الفقيزا   ي   محا ظيية صغيداد، 

الفقيييزا ، صح يييا ال ييييساريض األو  حيييضاع  مغ يييضا  يييزد، وا افييي  

   1.41 ييدد الفقييزا     ييا اع 
مغ ييضا  ييزد صح ييا ال يييساريض الثيياة 

 الحالييية األ  ييي ة، ومييي  ثيييا  ييياد  يييدد الفقيييزا  صاإلرتفييياا صح يييا 

مغ ييييضا  (3.3)ال ييييساريض الثاليييث  الحاليييية اإلسيييضأة حييييبد وصييي  اع 

ييا  المحا ظيية الثالثيية، ميي  حيييث  ييدد الفقيييزا ، ومائيية ألييي  ييزد  أم 

 ييييييي   محا ظيييييييية ذَّ ةييييييييار، اذ صغييييييييإل  ييييييييدد الفقييييييييزا     ييييييييا، صح ييييييييا 

ال ييييساريض األو  حيييضاع  ت يييعمائة أليييي  يييزد، وا افييي  العيييدد اع 
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

  
ثما مائيييية وأربعيييية وخم يييي د  ألييييي  ييييزد، صح ييييا ال يييييساريض الثيييياة 

  الحالة األ   ة، وم  ثا  ارتفل  دد الفقزا ، صح ا ال يساريض 

 وصييييييي  اع حيييييييضاع  مغ يييييييضا  يييييييزد  
الثاليييييييث  الحالييييييية األسيييييييضأة، حيييييييبد 

 محا ظات اؤلةغيا الثالثة كا   األة    قزا 
 
وتتدر اؤلشار  اع أا

   مضّت العزاق  
 
   صال   ة لعدد الفقزا  ف

 
 

  سسة  (35)شك  
 
 ، صح ا ك ِّ محا ظة9191تقدفزات  دد الفقزا  ف
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 المصدر: تقدفزات ال احث د   
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 
ً
 : ثامسا

  سياسات ال افيي م  الفقز و ظا الحماية 
 
األثز ف

 اإلة ما ية

  9114صدأت الت ضد لغ افيي م  الفقز، مسن سسة 
 
، ف

   مييي  
  تغييت ال ييسة صييد ا  ييب 

 
ت األوع ف

 
 ييد
ع
، أ اتيت   د 

اطييار اسييأد

ز تجنيق ا اع سسة 
 
، صعد 9139النست الدوع   ومل ذلت  قد ت خ

يييييييييييي   و ار  أا اسيييييييييييي حدث  مدف ييييييييييييية  ام 
 
اتيتيات ف ة ؤلدار  اإلسييييييييييييأد

  أتييضا الحييزب 
 
ال اجييي   ومييا اا صييدأ العميي  حييبد  دخيي  العييزاق ف

  
 
ج  ييي د  دا يييي صعيييد احييي ال  المضصييي  مييي  ال سظييييا اؤلر ييياةح 

 
ضيييد

ت 
 
 يد
ع
ذلت اع تفاةا أوضاا الفقزا  وبزو  م كغة السا ح د   ثيا  أ

  سييسة 
 
اتيتية ثا ييية ف   9132اسييأد

 
يي  المييد

 
، 9199-9133، وغج

َّ،   ييييييييدإل ميييييييي  أا تعميييييييي   ييييييييي  
ِّ
وه  ال ييييييييضّت تضاةييييييييق  يييييييينا ال حييييييييد

ال افيييي ميي  الفقييز وخفيي  م يي وياتق، صييار  غ  ييا العميي   يي  

 ة  
َّ
 ضماا  دّت ات ا ق وتفاةمق صفع  تدا يات األ مة المز 

يف قييييييييييييز العييييييييييييزاق اع  ظيييييييييييياّت حماييييييييييييية اة ما ييييييييييييية شييييييييييييام  

ار ةييييا ضا وم كاميييي ، و يييي  الييييزغا ميييي  الت ييييضد الم نوليييية مسيييين اةييييز 

 صدايييييية 9131ل يييييسة  (33)الحماييييية اإلة ما يييييية رةيييييا 
 
، الييييينَّ ُ يييييد

   ظييييياّت الحمايييييية اإلة ما يييييية، صاتتييييياه ال يييييمض  
 
مزحغييييية ةدييييييد  ف
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 صييييييييعوبات ي ييييييييياألوسييييييييل والم يييييييييد ميييييييي  اإلسيييييييي قزار الم س
 
 أا
 
ي، ا 

يعق  وما  ا  أغغا الفقزا  خيارذ    تالحقق مسن تشر
َّ
ال جن ف  غ

  القجيياا اطيار الحمايية اإلة ما 
 
يية،   ييال  ي  مالفي د  العيامغ د  ف

ة الييييينف  يعيييييا ضا مييييي  غيييييياب شييييي كات  ا  غيييييأد الزسيييييف 
َّ
غيييييأد الميييييسظ

  الض   صحقضة ا
 
  (19)ال ماا و ق  ف

 ييية 
َّ
   ييي ِّ األ مييية المز 

 
َّ الييينَّ فضاةيييق العيييزاق ف

ِّ
 ال حيييد

 
اا

  تطايييييييييييد أ ييييييييييداد السييييييييييام اليييييييييينف  يح يييييييييياةضا اع الييييييييييد ا 
 
يييييييييي  ف

 
ف مث

  أ  ت  يا األ مية، والحمايةج لمضاة ة أوضا 
ا الفقيز والحزمياا اليبد

  سيييا  ميييا يقيييزب مييي    ييي
 
ر ا أا

 
، ف يييداخ  ي قيييد ةيييد ز  مالفييي د   قيييأد

ي     القجا ات غأد الزسمية، مم 
 
 مماث  م  العامغ د  ف

ب
مع ا  دد

ز ل ييا حماييية، ولييا تيي م   و ار  العميي  ميي  تضسيي ل  جيياق 
 
إل ت ييض 

ا ييد العميي  شييمضل ا ة قييديمات صييسدوق ال ييماا اإلة مييا   وتق

ييييي  صمضةيييييا ةيييييا ضا العمييييي  رةيييييا    القجييييياا الايييييا ، الم س 
 
 12ف

9139ل يييييييسة 
  نيييييييأد ميييييييس ا  قيييييييدا ا لمصيييييييادر (20)

ب
، اذ فضاةيييييييق  يييييييدد

  م ييييي ويات 
 
  وال ييييياّت، وتزاةعيييييا ف

   ييييي ِّ اؤلغيييييالق التيييييطة 
 
اليييييدخ  ف

  المضاد األساسية  
 
 معق   ا و قصا ف
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 
ً
 : تاسعا

 ما العم ؟

  ضييييض  ال يييييساريض ات الثالثيييية والصييييد
 
  ف

مة الثالثييييية الييييبد

، الم مثغيييية ص  ميييية   ضرو يييياة وأ مييييية   
د
ض ل ييييا اإلة صيييياد العييييزاف ف عييييز 

ّت، ت يييك  سغ ييي
 
يييزت، كميييا تقيييد

 
  أث
  يا افييياض أسيييعار اليييسف  اليييبد

 
ي ف

،  كا ييي  اؤلةييزا ات الضةائيييية   
د
م يي ويات معق يية الميييضاط  العييزاف

ت اع 
 
، ةيييد أد  

ىل
  والييي 

ميي  خغييية األ ميية، الم مثغييية صييالحظز التييطة 

  م يي ويات الييدخ  واإلسيي  ال ،   ييال  يي  ا ا
 
فيياض مغحييضي ف

 ا افييياض أسيييعار اليييسف  الاييياّت 
 
   -أا

 
  صيييا الحييييا  ف

ال
الييينَّ ُيعيييد

  المضا  ييييييييية العامييييييييية  وةيييييييييد تغتييييييييي   -العيييييييييزاق 
 
  اع  تيييييييييط  نيييييييييأد ف

 
أد

  
 
الح ضمييية اع م ييييد مييي  اؤلةيييزا ات ال ق يييفية، ة افيييي   نيييأد ف

يي ، أو أي    رواتييا المييض ف د 
 
ة اةييزا ات أخييز  ميي  اؤل فيياق العيياّت وف

 ش   ا تافي  الدخ  أو اإلس  ال   

 الضاةييل التديييد ي يي غطّت ميي  الح ضميية وةفيية شييتا ةج 
 
اا

  أوضياا الفقيزا  مي  
 
َّ ل دا يات األ مة ووةي ال د ضر ف

ِّ
لغ صد

 خال : 

  دراسييية أوضييياا السيييام و يفيييية تييي ثز ا صاأل مييية، وتحديييييد

ورية لحماف  ا    ال دخالت الرص 
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 ي المييضارد الم الييية الم احيية ل ييا، وال حييث  يي  مصييادر حرصي

صديغيييييييييييييييية، لييييييييييييييييق   قيييييييييييييييي  ل يييييييييييييييي م د  رواتييييييييييييييييا المييييييييييييييييض ف د  

ميييييا 
 
والم قا يييييدف  والم يييييمضل د  صالحمايييييية اإلة ما يييييية، ا 

  ميييسح ا ا يييات  قديييية 
 
يا لغ ف يييأد ف

ِّ
 مييي  أا ت تيييق ةيييد

 
إلصيييد

ليثييييأد ميييي  السييييام  مييييل الا ييييديد  يييي  أا ت ييييضا  قديييييةة، 

ز ا وم  المم   أا ت  فيد م  ةا د  النيا
ِّ
  فض 
 ات البد

، وةيد    شمض  ةم يل المقيمي د 
 
 ظاّت ال جاةة ال موي ية ف

 ح ضمييية 
 
ٍح اصيياا

 
ييس   تييض أد مأ

 
سيينف أا اسيي عمغ  ال جاةيية ف

 المالك  األوع  

  وضييييييل خجيييييية ا قيييييياذ  اةغيييييية، تع مييييييد  يييييي  سيييييييساريض ات

 يييييية، ت ييييييم  
َّ
د ج لمضاة يييييية تييييييدا يات األ ميييييية المز 

ِّ
م عييييييد

 وةي تدا يات الز ضد اإلة صادَّ  

  ف ال يييييييغل األساسيييييييية اع ال يييييييضق، ومزاة ييييييية
ال
ضيييييييماا تيييييييد 

ز اسييعار يأوضياا ال يضق المحغييية، والزصيد الييدورَّ لم شي

 الم   غت  

  ،ر يد القجياا الصي   صم يي غطمات ال ييجز   ي  المييزض

  يم ييي  
يييد  ميييل الصييي د  اليييبد  مييي  العالةيييات التيِّ

ً
م ييي فيد 
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف

 

 

 
 
ييييييية أا ، وبااص    د يييييييا القجييييييياا الصييييييي  

 
اإلسييييييي عا ة ة يييييييا ف

  ذلت  الص د  كا
 
    صاح ة الم ادر  ف

  : تزشيد المضارد المالية م  خال 

  صييييات ال يييييا ة يييو ات األخييييز ، مثيييي  ماص  ايقييييا  المرصي

 والضةضد وغأد ا  

   د الزواتا
ال
 ايقا  تعد

  ّت
ِّ
  لييييييييا تقييييييييد

 قغسيييييييية ال قييييييييديمات ال قا دييييييييية لغفئييييييييات الييييييييبد

 تضةيفات تقا دية  

   
صيييات اليييبد صيييات اإلسييياثسائية، مثييي  الماص  الغيييا  الماص 

 زا   يزت   صالعم  صالمسجقة الا ت

  ا يات ال عثيات الاارةيية وتقغيصي ا اع   مأد 
 
ا اد  السظز ف

 أدة  الحدود  

 ز ؤل يييييييييييياد  صيييييييييييياغة المضا  يييييييييييية العاميييييييييييةج ل ظ ييييييييييييز يال ح يييييييييييي

ز  ت ييك  م يياشر وغييأد م يياشر  يي  يالم يي فيدف  ميي  الصيي

 أسام مف ضّت المضا  ة الصف ية  
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   يييييياكة الضطسيييييييية مييييييي  أةييييييي  الايييييييزوذ مييييييي  األ ي ز يمييييييية،   يييييييالشر

  تعميي  
  الييبد
ت يي ي  شيي  ة ةيي د  مسظمييات المت مييل المييدة 

    ِّ  نه األ مة  
 
    ال افيي م  أ  ا  السام ف

                                                           

 ال ضامي والمزاةل

  ال يييض   لإلصيياصات الم يييتغة لفيييافزوم  ضرو يييا  (1)
و ار  الصييحة، المضةيييي الوبييياة 

  
  العزاق، ف 

 (https://moh.gov.iq) 9191 ق اا  اة ي ة  93الم  تد ف 
، و يز ال اجي  يحدد مض د اطالق المسحة الجارئةش  ة ا ( 2)  

 إل الّت العزافد
(https://www.ina.iq) 

(3) 

https://oilprice.com/freewidgets/get_oilprices_chart/4187 

(4) 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&si

d=2535 

(5) 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&si

d=2536 

(6) 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&si

d=2539 

(7) 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&si

d=2578 

(8) 

https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&si

d=2580 

(9)http://cosit.gov.iq/documents/national_accounts/nation

al_income/reports/gdp %202019.pdf 
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  العزاق ف

 
 الفقز وم  ويات المعق ة ف
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  العزاق 
 .13،   9199-9133ال افيي م  الفقز ف 

(12) World Bank, World Development Indicators database 

(http://api.worldbank.org/v2/ar/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?do

wnloadformat=excel) 
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WIDER Working Paper 
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ions/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf) 
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