


     2015 لسنةستيرادات اال
  

 

 

  -  مقـدمــــة:
السـتغـالل مواردهـا  افـة البلـدان الناميـة الساعيـةلك ضـروريًا لقـد أصبح التخـطيط االقتصـادي الشامـل أمـرًا       

مهمـا  قـطـاع التجـارة الخارجيـة موقعـًا احتللهـذا  ،االقتصـادية والبشـريـة لتـحقيـق معـدالت عاليـة للتنميـة االقتصـاديــة
ة مباشـرة في زيادة الدخل ، حيـث تساهـم الصـادرات بصـورالتنـميـة االقتصـاديـة الشاملـةأبعـاد ومسار خـطـة  ديدتحفي 

، أما االسـتيرادات فهـي تساهـم بصـورة غير مباشـرة في رفـع معـدالت نمـو الدخـل القومـي وذلك عن طريـق القومي
. لذا يسـر تـاج الالزمـة لعمـلـية التنميـةسلـع االستثـمارية ومسـتلزمات اإلنتمكـين االقتصـاد القومـي من الحصـول على ال

االستفادة  نأمل 2015 لعام الحكومي والخاصالقطاع ستيرادات الالتقرير السنوي الجهـاز المـركزي لإلحصـاء أن يقـدم 
  .البيانات من كافة

  
  -البيانات:  درامص

الهيئة العامة /  ترونية المرسلة من وزارة الماليةاالعتماد على البيانات االلك مت- (غير النفطية) االستيرادات السلعية -1
 للكمارك.

 البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة لالحصاء واالبحاث/ عتماد على بياناتاال تم- استيرادات المنتجات النفطية  -2
 .شركة تسويق النفط وزارة النفط / قسم احصاءات ميزان المدفوعات باالعتماد على البيانات الواردة من

  
  -العمل: منهجية 

 .نافذ الحدودية عدا اقليم كردستانقسم الحاسبة لكافة الم كترونية من الهيئة العامة للكمارك /ليتم استالم البيانات اال -1
 التجارة تمديرية احصاءاووضع رمز التصنيف عليها في  وبلد المنشأ،نوع المادة  وتجميعها حسب تم فرز البياناتي -2

  .2015 سنةقيد خالل  )623891 (القيودحيث بلغت عدد 
 .Accessيتم تجميع البيانات الشهرية والفصلية العداد التقرير السنوي وبنظام  -3
  .المرسم والمعفى والقطاع الحكومي القطاع الخاص دا النفط والمنتجات النفطية)(ع القيمة للسلع المستوردةتشمل  -4
  عراقي بسعر الصرف الجاري في الهيئة العامة للكمارك وبما يعادلها من الدوالر.ال ريتم احتساب قيمة الدينا -5
(إحصائيا) من  ) عند جمع وتبويب بيانات التجارة الخارجية الذي يعني تسجيل السلعـة(النظام الخـاصيتبع العراق  -6

  .كية وليس الحدود اإلقليميةرا أو خروجها من الحدود (النقـاط) الكمخالل دخوله
 .(CIF)سـيف  أساسعلى –ويتم تقيم االستيرادات  (FOB)فوب  أساسعلى  –تقييم الصادرات  يتم -7
عدم تطابق مجموع التفاصيل مع المجموع  إلىعشرية وهذا قد يؤدي  مرتبة ألقرب األرقامتم تدوير  األرقام:تدوير  -8

   .الجداولفي بعض 
 

  -االحتساب: طرق 
  السنوي ومعدل النمو المركب باالعتماد على القيمة بالدوالر. احتساب النسب المئوية والتغير تم -1
  -التالية: احتساب نسبة التغير السنوي كما في المعادلة  تم-2

 

                              100* 1]- )0t-1t (1/) 0/ X1X[(R=    
       

0 t  = األساس سنة      ,t1 = 0 ,     سنة المقارنةX = 1 ,     اسبيانات سنة األسX = بيانات سنة المقارنة          ,R 
  معدل التغير=   
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  -التالية: درات كما في المعادلة احتساب معدل النمو المركب لقيمة الصا تم-2
                                                                                                                          

1)*100  – ))0t -1(t /)) ^ (10/ X1R= (((X        
  

 0 t  = األساس سنة         , t1= 0 ,      سنة المقارنةX = 1 ,         بيانات سنة األساسX = بيانات سنة المقارنة,               
 R = معدل التغير     

  
  

  -المستخدمة: التصانيف 
  

1- )02 – HS ( -التعديلالمنسق لتوصيف السلع وترميزها  النظام) (الثاني 
  HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM  

2- )BEC-04( –  التعديلاالقتصادية الموسعة تصنيف الفئات) (الرابع  
 CLASSIFICATION OF BROAD ECONOMIC CATEGORIES  

   - وتعـاريـف: مفاهيم  

  بغـض النظر عن المنطقـة الـتي تم شحنها  السلعـة.البلـد الذي صنعت أو استخرجت او زرعـت فيه  –بلـد منشأ السلعـة

   منها.

  لكمركية المتعارف عليهـا لدخول أو خروج السـلـع عبرها الى الحدود الدوليـة هي المناطـق الحدوديـة ا –نقاط الدخـول

   العراقية.

  منـه وزن مواد التعبئـة والتغليـف ويعبر عنـه بالكيلو  يقصـد به الوزن الصـافي للسلعـة أي الوزن القائم مطروحًا –الوزن

   غرام.

  لألقمشةالمربعـة  للعد كعـدد التلفزيونات أو السيارات او االمتار مقدار السلـع المستوردة أو المصدرة القابلـة –الكمية ،

 . الخللمشروباتلتار واأل لألخشابحجم المكعب الو

  2002السلع التجارية لسنة  تبوب السلع حسب النظام المنسق لوصف –السلعي  التصنيف                                     
)02-HS( HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM  

 ( –سـيف) ( االستيراداتCOST INSURANCE AND FREIGHT-CIF (لتسليم المقدمةوالخدمات  قيمة السلعة هي 

 .لتصدير الى حدود بلد االستيراداتلتسليم السلع من حدود بلد ا المقدمةالسلع الى حدود بلد التصدير وقيمة الخدمات 

  فوبالصادرات) (– )FOB –FREE ON BOARD) السلع الى حدود بلد لتسليم المقدمة وقيمة الخدماتقيمة السلع  هي 

 .التصدير
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   - النتائج: تحليل 
  
 -: تاالستيرادامالي إج -1
  

  2015- 2013 للمدة االستيرادات اجمالي )1( شكل               
  

   
          

  
  

 - ): نفطيةالغير ( السلعية االستيرادات -2
 
  2015-2013 النفطية) للمدةالسلعية (غير  ) االستيرادات2شكل (       

  

  
   

_____________________________________________________________________  
  الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق                          –مديرية احصاءات التجارة 

 للمواد 2015 لسنة االستيرادات إجمالي بلغ
 دوالر مليار )41.6( النفطية والمنتجات لعيةالس
 يعراق دينار نتريليو (48.6) يعادل ما أي

 سنة عن )% (12.4 مقدارها ارتفاع نسبة مسجًال
 ما أي مليار دوالر )37.1( بلغ حيث 2014
 وبمعدل ،يعراق دينار تريليون )43.3( يعادل

   2013سنة عن )%11.7( مقداره مركب نمو
  .)2(جدول في مبين كما

 

للمواد  2015بلغ إجمالي االستيرادات لسنة 
أي ما  دوالر ) مليار39.4السلعية غير النفطية (

نسبة  ) تريليون دينار عراقي مسجًال45.9( يعادل
 حيث 2014 ) عن سنة%21.1ارتفاع مقدارها (

) 37.9أي ما يعادل ( ) مليار دوالر32.5بلغ (
صرف الجاري الدينار عراقي بسعر  تريليون

 قدارهم مركب نمو وبمعدل للتصريحة الكمركية
 في مبين كما 2013 سنة عن )17.6%(

  ).2(جدول
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 -النفطية:  االستيرادات -3
 
  2015-2013 المنتجات النفطية للمدةاستيرادات  )3شكل (        

  

  
  
  

             
) مليون 12,060.8() حيث بلغت %29( بمقدار 2015 الستيرادات لسنةانسبة من اجمالي  أعلى حزيرانشهر  احتل-4

أعلى نسبة من استيراد المنتجات النفطية بمقدار  شباطشهر ) مليار دينار، بينما شكل 14,063.4(بما يعادل  دوالر
أعلى نسبة من   حزيران) مليار دينار وشهر 269.7( بما يعادل مليون دوالر 231.3)( ) حيث بلغت قيمته10.1%(
 بما يعادل مليون دوالر) 11,876.4() حيث بلغت قيمته %30.2بمقدار( (غير النفطية) دات السلعيةالستيراا
   ).3(جدول في مبين كما) مليار دينار 13,848.7(

تريليون دينار ) 9.0( أي ما يعادل ) مليار دوالر7.8( بلغت2015 لسنة قيمة صافي الميزان التجاري االجمالي  ان-5
  . )1(جدول في مبين كما عراقي

) 45.7( ) مليار دوالر اي ما يعادل39.2(بلغ  2015 لسنة السلعية (غير النفطية) ستيراداتمقدار العجز التجاري لال ان-6
) مليار دوالر اي مايعادل 46.9منتجات النفطية (الستيرادات ال صافي الميزان التجاري سجل بينما تريليون دينار عراقي

  .)1(جدول في بينم كما ) تريليون دينار54.7(
  
  
  
  
  
  

____________________________________________________________________________________________________  
  الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق                          –مديرية احصاءات التجارة 

للمنتجات  2015بلغ إجمالي االستيرادات لسنة 
 2.7)( أي ما يعادل ) مليار دوالر2.3النفطية (
نسبة انخفاض مقدارها ب يدينار عراق تريليون

) 4.6( بلغ حيث 2014 ) عن سنة49.9%(
 دينار) تريليون 5.3أي ما يعادل ( رمليار دوال

 مركبال نموال معدل حيث انخفض يعراق
 مبين كما 2013 سنة عن )%31.8( بنسبه

  ).2(جدول في
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  - : نالتجاريي الشركاء- 7
  

  (غير النفطية) ألهم خمس  ستيراداتنسبة اال) 4شكل (           
 2015لسنة شركاء تجاريين للعراق                     

  
  
  - الحدودية: حسب الطريق والمنافذ  االستيرادات- 8
  

  ) قيمة االستيرادات السلعية حسب الطريق والمنافذ 5شكل (
  2015الحدودية لسنة                       

  
  
  

  
  

                    
  
  

__________________________________________________________________________________________  
  الجهاز المركزي لإلحصاء / العراق      –مديرية احصاءات التجارة 

) 8.5بقيمة ( تركيا من 2015 لالستيرادات لسنة أعلى قيمة تبلغ
وبنسبة  يدينار عراق) تريليون 9.9( أي ما يعادل مليار دوالر

ليها تيرادات السلعية غير النفطية ) من اجمالي االست21.7%(
) تريليون 7.6( ) مليار دوالر اي ما يعادل6.5( بقيمة صينال

) من اجمالي االستيرادات السلعية %16.4وبنسبة ( يدينار عراق
 مليار) 4.6( كوريا الجنوبية بقيمةغير النفطية ومن ثم تليها 

وبنسبة  يدينار عراق) تريليون 5.4( أي ما يعادل دوالر
 كما )غير النفطية( االستيرادات السلعية من اجمالي) 11.7%(

      .)5(جدول في مبين
 

حسب المنافذ الحدودية  السلعية (غير النفطية) تبلغ اجمالي االستيرادا
 ي) تريليون دينار عراق0.4) مليار دوالر اي ما يعادل (0.4الجوية (

حيث بلغ  2014) عن سنة %33مقدارها ( انخفاضمسجال نسبة 
شكل  ،ي) تريليون دينار عراق0.7) مليار دوالر اي ما يعادل (0.6(

لسنة  لسلعية (غير النفطية)ا ) من اجمالي االستيرادات%0.9نسبة (
 .)7(جدول في مبين كما 2015

 

حسب المنافذ الحدودية  السلعية (غير النفطية) بلغ اجمالي االستيرادات
 ي) تريليون دينار عراق4.5) مليار دوالر اي ما يعادل (3.8البرية (

لغ حيث ب 2014) عن سنة %64مقدارها ( انخفاضمسجال نسبة 
، ) تريليون دينار عراقي12.5) مليار دوالر اي ما يعادل (10.7(

 السلعية (غير النفطية) ) من اجمالي االستيرادات%9.8شكل نسبة (
 .)7(جدول في مبين كما 2015لسنة 

 

حسب المنافذ الحدودية  السلعية (غير النفطية) بلغ اجمالي االستيرادات
 ي) تريليون دينار عراق41ادل () مليار دوالر اي ما يع35.1البحرية (

حيث بلغ  2014) عن سنة %185مسجال نسبة ارتفاع مقدارها (
، ) تريليون دينار عراقي24.8) مليار دوالر اي ما يعادل (12.3(

 السلعية (غير النفطية) ) من اجمالي االستيرادات%89.3شكل نسبة (
 .)7(جدول في مبين كما 2015لسنة 

 



 القيمة    القيمة القيمة    القيمة القيمة    القيمة

مليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالر

45,674,499.7-39,160.2-191.2230,517.7  صادرات سلعية39,351.445,905,017.4 االستيرادات السلعية (غير النفطية)

49,211.357,380,433.546,918.654,707,218.2 صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية2,292.72,673,215.3   استيرادات المنتجات  النفطية

49,402.557,610,951.27,758.49,032,718.5 اجمالي الصادرات  41,644.148,578,232.7 اجمالي االستيرادات

               الميزان التجاري لسنة 2015                      

             الميزان التجاري     قيمة الصادرات (فوب)  قيمة االستيرادات (سيف )

        النوع                    النوع          



   القيمة  القيمة   القيمة  القيمة   القيمة  القيمة

مليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالر

28,454.033,289,483.185.232,492.037,930,176.187.739,351.445,905,017.494.521.117.6

42.3-48.6-423.1495,027.01.3274.4319,950.40.7141.0164,473.60.3الغاز السائل

24.4-32.5-2,177.82,548,002.66.51,845.22,151,503.25.01,246.11,452,920.13.0البنزين

39.8-41.3-173.6203,076.40.5107.3125,111.80.363.073,425.20.2النفط االبيض

37.5-64.1-2,155.22,521,596.26.52,345.62,734,969.66.3842.6982,396.42.0زيت الغاز

4,929.75,767,702.214.84,572.55,331,535.012.32,292.72,673,215.35.5-49.9-31.8

33,383.739,057,185.3100.037,064.543,261,711.1100.041,644.148,578,232.7100.012.411.7   اجمالي االستيرادات

 اآلستيرادات السلعية (غير 
النفطية )

استيرادات 
المنتجات 
النفطية

  مجموع استيرادات المنتجات  
النفطية

النسبة
%

النسبة
%

النسبة
%

معدل التغير 
السنوية

   نسبة النمو  
      المركب   

-2015 
% 2013

اسم السلعة

 االستيرادات السلعية والمنتجات النفطية للسنوات 2013  - 2015

201320142015



   القيمة  القيمة   القيمة  القيمة   القيمة  القيمة

مليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالر

1,911.62,229,608.34.9192.5224,480.68.42,104.12,454,088.95.1كانون الثاني
1,690.31,972,105.64.3231.3269,724.110.11,921.62,241,829.74.6شباط
4,501.25,249,393.111.4181.2211,138.87.94,682.45,460,531.911.2اذار

8,103.19,451,107.020.6605.0705,343.526.48,708.110,156,450.520.9
2,024.42,361,343.35.1167.1194,843.57.32,191.52,556,186.85.3نيسان
2,538.12,960,203.86.5211.4246,495.49.22,749.53,206,699.26.6ايار

11,876.413,848,693.430.2184.4215,046.78.012,060.814,063,740.128.9حزيران
16,438.919,170,240.541.8562.9656,385.624.517,001.819,826,626.140.8
24,542.028,621,347.562.41,167.91,361,729.150.925,709.929,983,076.661.7

2,997.73,497,564.17.6188.8220,108.48.23,186.53,717,672.57.7تموز
3,356.23,914,360.08.5180.6210,614.07.93,536.84,124,974.08.5أب

1,066.41,244,118.12.7227.6265,394.19.91,294.01,509,512.23.1ايلول
7,420.38,656,042.218.8597.0696,116.526.08,017.39,352,158.719.3

2,892.93,373,853.27.4228.3266,173.310.03,121.23,640,026.57.5تشرين االول
3,425.83,997,318.78.7179.1208,829.77.83,604.94,206,148.48.6تشرين الثاني
1,070.41,256,455.82.7120.4140,366.75.31,190.81,396,822.52.9كانون االول

7,389.18,627,627.718.8527.8615,369.723.17,916.99,242,997.419.0
14,809.417,283,669.937.61,124.81,311,486.249.115,934.218,595,156.138.3
39,351.445,905,017.4100.02,292.72,673,215.3100.041,644.148,578,232.7100.0 المجموع العام

 النصف األول

النصف 
الثاني

الربع 
الثالث

مجموع الفصل الثالث

الربع 
الرابع

مجموع الفصل الرابع
 النصف الثاني

النصف 
االول

الربع 
االول

مجموع الفصل األول

الربع 
الثاني

مجموع الفصل الثاني

أجمالي االستيرادات حسب االشهر لسنة 2015

 اجمالي االستيرادات        المنتجات النفطية      السلعية
االهمية 

النسبية %
االهمية 

النسبية %
االهمية 

النسبية % الشهر



   القيمة  القيمة   القيمة  القيمة

مليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالر

7,112.38,313,560.621.81,816.02,120,229.54.6الدول العربية

3,457.24,034,046.010.77,371.98,598,638.618.7دول اوربا الغربية

539.7629,895.01.6423.3493,938.81.1دول اوربا الشرقية

17,725.620,684,977.454.624,809.028,940,830.363.1دول اسيوية

20.423,679.60.125.129,288.90.1دول افريقية عدا العربية

2,923.33,410,676.29.03,122.83,642,504.87.9دول امريكا الشمالية

65.676,409.20.251.560,085.50.1دول امريكا الوسطى

447.1522,602.81.41,446.41,686,735.33.7دول امريكا الجنوبية

200.8234,329.30.6285.4332,765.70.7دول اوقيانوسيا

32,492.037,930,176.1100.039,351.445,905,017.4100.0المجموع العام

 االستيرادات السلعية (غير النفطية )  حسب المناطق الجغرافية لسنتي 2014  - 2015

المنطقة

20142015

النسبة% النسبة%



   القيمة  القيمة   القيمة  القيمة

مليون دينارمليون دوالرمليون دينارمليون دوالر

8,526.09,941,335.621.7تركيا10,506.412,257,927.432.3الصين

االمارات العربية 
6,476.27,552,130.016.4الصين5,535.46,471,610.517.0المتحدة

4,595.85,362,071.511.7كوريا الجنوبية2,904.53,389,370.78.9كوريا الجنوبية

الواليات المتحدة 
الواليات المتحدة 2,431.12,835,528.37.5االمريكية

2,915.13,400,090.27.4االمريكية

2,187.22,554,668.55.5ايران1,555.41,817,082.54.8اليابان

2,163.62,522,864.95.5فرنسا902.71,052,795.82.8ايطاليا

1,676.21,954,673.14.3ايطاليا803.9937,893.92.5الهند

1,563.11,822,814.34.0المانيا746.9872,348.22.3فرنسا

1,303.41,519,969.43.3البرازيل653.4762,043.12.0االتحاد االوربي

1,212.81,414,558.23.1الهند600.4701,430.61.8ايران

6,732.07,859,841.717.1دول اخرى5,851.96,832,145.118.1دول اخرى

39,351.445,905,017.4100.0المجموع العام32,492.037,930,176.1100.0المجموع العام

 االستيرادات (غير النفطية) ألهم الشركاء التجاريين للعراق لسنتي   2015-2014

20142015

البلد

قيمة االستيرادات

البلد

قيمة االستيرادات
النسبة

%
النسبة

%
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