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وطاقةدةوموار وأد�انهأعراقهفيوالتعددالتنوعبلدالعراق�عد
تجعلهانن�مكالعراق�متلكهاالتيالجذبقوى ان.والبشر�ةالماد�ة
إلىتتحولنا�مكنتار�خیةفرصة�مثلفهومتمیزاً تنمو�اً نموذجا
لتياوالتحد�اتالمتالحقةاالزماتاناال.استثنائیةنجاحقصة

ألثراحیثمنعمقاوزادتهاالمشكالتفاقمتالعراقلهاتعرض
.والنتیجة

-:لي�مایوهمااساسیینمحور�نعلىالضوءتسلیطسنحاول
االقتصاد�ةالمؤشرات�عضاستعراض:األولالمحور
المنافسةتطوراتاخر:الثانيالمحور
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منثالثالالر�عفيالجار�ة�األسعاراإلجماليالمحليالناتجانخفض•
.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةً )%21(بنسبة2020عام

الر�عيفالنفطعداالجار�ة�األسعاراإلجماليالمحليالناتجانخفض•
العاممنالفترةبنفسمقارنةً )%3.2(بنسبة2020عاممنالثالث

.الماضي
عار�األساإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصیبمتوسطانخفض•

بنفسمقارنةً )%25(بنسبة2020عاممنالثالثالر�عفيالجار�ة
.الماضيالعاممنالفترة

عار�األساإلجماليالمحليالناتجمنالفردنصیبمتوسطانخفض•
)%8.7(بنسبة2020عاممنالثالثالر�عفيالنفطعداالجار�ة
.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةً 

استعراض �عض المؤشرات االقتصاد�ة : المحور األول 



لثالث من الناتج المحلي اإلجمالي �األسعار الثابتة في الر�ع اانخفض 
.  مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي%) 16.8(بنسبة 2020عام 

ي الر�ع انخفض الناتج المحلي اإلجمالي �األسعار الثابتة عدا النفط ف
مقارنًة بنفس الفترة من العام %) 8.9(بنسبة 2020الثالث من عام 

.  الماضي
عار انخفض متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي �األس

مقارنًة بنفس %) 21(بنسبة 2020الثابتة في الر�ع الثالث من عام 
.  الفترة من العام الماضي

عار انخفض متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي �األس
%) 13.5(بنسبة 2020الثابتة عدا النفط في الر�ع الثالث من عام 

.  مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي



بنسبة2020عاممنالثالثالر�عفيالعامةاالیراداتانخفضت•
.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةً )61.9%(

بنسبة2020عاممنالثالثالر�عفيالضر�بیةاالیراداتانخفضت•
.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةً )49.3%(

بنسبة2020عاممنالثالثالر�عفيالعامةالنفقاتانخفضت•
.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةً )26.2%(

بنسبة2020عاممنالثالثالر�عفياالستثمار�ةالنفقاتانخفضت•
.الماضيالعاممنالفترةبنفسمقارنةً )91.8%(

5



مذ ئكبئمى  ث بئخد : ئكص ة ئكصضئغح ةضمذئ
2019لسنة ) 245(قرار : اوالً -

ناخ خلق مو یهدف هذا القرار الى تسهیل وتنظیم عملیة االستثمار 
سبیله، مشجع لالستثمار في العراق و�زالة المعوقات �افة التي تعترض
ادة مما ینعكس ا�جا�ًا على تسر�ع عملیة التنمیة االقتصاد�ة و�ع

:االعمار في العراق، وفیما یلي ابرز المحاور التي تناولها القرار
األراضي 1.
التسهیالت والقروض2.
تسجیل الشر�ات3.
سمات الدخول4.
تشجیع القطاع السیاحي5.
6التشر�عات6.



الورقة البیضاء: ثانیاً 
عةووض.العراقيلالقتصادالتوازن إعادةإلىالبیضاءالورقةتهدف
تطو�رهلالمستقبلفيمناسبةخطوات�اتخاذللدولة�سمحمسارعلى
�ر�مةیاةحلعیشللمواطنینالفرص�خلقمتنوعدینامیكياقتصادإلى

تيالالشاملةوالسیاساتاإلصالحاتمنمجموعةاقتراحخاللمنوذلك
أولو�اتحزمةوضمنالعراقيلالقتصادالهیكليالخللمعالجةتستهدف

-:االتيالنحووعلىالمتوسطالمدىعلىتطبیقها�جري مهمة
تحقیق االستقرار المالي المستدام  1.
مستدامةتحقیق إصالحات اقتصاد�ة استراتیجیة وتوفیر فرص عمل2.
تحسین البنیة التحتیة األساسیة 3.
توفیر الخدمات األساسیة وتوجیه الرعا�ة االجتماعیة 4.
ن تطو�ر الحو�مة والنظم القانونیة لتمكین المؤسسات واالفراد م5.

7تحقیق االصالح
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