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 اطالعات پایه

 

باشد و میشهر بغداد  این کشور تختیاست. پا ایآس یجنوب غربواقع در و  انهیخاورم یهااز کشور یکیعراق 

 هیهمسا رانیو از شرق با ا هیاز شمال با ترک ه،یاز غرب با اردن و سور ت،یو کو یاز جنوب با عربستان سعود

فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که  جیبا خل یکوچک یز آبخود، مر یاست. عراق در بخش جنوب

منطقه هستند از شمال کشور به جنوب آن  نیکهن ا خیرودان در طول تار انیم یباستان یهاسرآغاز تمدن

 .زندیریفارس م جیو به خل دهندیم لیبه رود کارون، اروندرود را تشک وستنیروان و با پ

این و  باشدمی رانیچهارم مساحت ا کی باًیمربع است که تقر لومترکی ۴۳8٬000 کشور عراق یبیتقر گستره

 شتریب ییایکشور پهناور جهان قرار داده است. به لحاظ جغراف نیلحاظ در رده پنجاه و هشتم نیرا از ا کشور

 ز؛یحاصلخ یهاشرق آن جلگه واست  ریاست. غرب عراق کو یریعراق پست و هموار و گرمس نیسرزمگستره 

 نیاز بزرگتر یکیعراق  نی. همچنباشدیم ریو سردس یاز کردستان عراق )شمال شرق( کوهستان یبخش یول

 ینفت هشد دأییت ریبشکه ذخا اردیلیم ۱۴۳ یکشور دارا نیا بطوری که .باشدیمنابع نفت م یدارا یهاکشور

 است.

 تیکشور پرجمع نیو ششم یسین اساس که بر ا کنندیم ینفر زندگ ونیلیم ۱/۳9بالغ بر  یتیجمع عراقدر 

آید. موصل، بصره، اربیل، کرکوک، نجف و کربال از مهمترین شهرهای این کشورهستند و به شمار میجهان 

 باشد.خوربیز منطقه آزاد تجاری عراق می
 

 20۱5-20۱9: جمعیت عراق ۱جدول 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 ۱/۳9 ۱/۳8 ۱/۳7 2/۳6 2/۳5 جمعیت )میلیون(

 Economics Trading منبع:

 

 اقتصاد عراق

 

به  در حال بازگشت جیداعش، به تدر هیجنگ عل لیبه دل انقباضی، اقتصاد عراق پس از تجربه کردن سیاست

 یهاسالمتر نفت همراه با تالش دیتول لیبه دل 20۱9در سال  یناخالص داخل دیتولرشد است.  حالت سابق

بروز  یهاینیبشیطبق پ .درسی ٪۴/۴به  یتیامن طیو بهبود شرا یداخل یتقاضا شی، افزایبازساز یمداوم برا
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به  یناخالص داخل دیرود رشد تولی، انتظار مCOVID-19 وعیپول، با توجه به ش یالمللنیشده صندوق ب

 2/7به  یریپس از همه گ یاقتصاد جهانبهبود با توجه به  202۱در سال  ابدی کاهش 2020 سال در -7/۴%

 برسد.% 

 سال که در نوع خود بی سابقه بود در سه ماهه دوممیلیون بشکه نفت  7/۴روزانه  دیبا تولرا  20۱9سال عراق 

اما  بشکه در روز است. ونیلیم 7 دیبه دنبال تول سیسأنفت تازه ت یشرکت ملدر این حال  رساند انیبه پا

 نیصندوق ب یجهان ینداز اقتصادچشم ابر اساس و  افتی کاهش -%2/۱به  20۱9در سال  یحساب جار

و متعاقب آن کاهش  COVID -19 وعیش لیه دلب یآت یهادر سال این روند کاهشیرود یانتظار م پول یالملل

 و 2020 سال در -%7/2۱) ابدی شیناگهان افزا کشور یدر بازساز عیتسر یدولت برا یهانفت و تالش متیق

 88در راستای بازسازی این کشور بالغ بر  هامجموع تالشجهانی،  بنا بر برآورد بانک (.202۱ سال در -۱/۱۴%

 لیدالر به عراق اعطا کند، اما به دل اردیلیم ۳0متعهد شد  یالملل نیاگرچه جامعه بباشد. میدالر  اردیلیم

 دالر در سال اردیلیم یکمانده است )کمتر از  یمحدود باق یعراق، بودجه پروژه خارج سازمانی تیکمبود ظرف

در همان زمان، پارلمان عراق بودجه  .ابدی شیافزااین رقم  2020شود که در سال  یم ینیب شی( ، اما پ20۱8

با  .آیدبشمار می کشور نیا یانهیهز حهیال نیاز بزرگتر یککه ی کرد بیرا تصو 20۱9 یدالر اردیلیم ۱۱۱.8

 یالملل نی)برآورد صندوق ب یالص داخلناخ ددرصدی تولی ۳/2 معادل یبه کسر عیسر شیافزا نیوجود، ا نیا

 از ٪۱/5۱به  20۱9در سال  یعموم یبده .یافتخواهد  افزایش زین یبعد یهادر سال کهشد  لیپول( تبد

، ابدی شیافزا کمی( ٪9/52) 202۱ %( و 8/5۱) 2020 هایرود در سالیو انتظار م دیرس یناخالص داخل دتولی

  است. یعموم یاهحسابنامساعد بودن  بازتابی ازکه 

 افتیدر رانیخود از ا یدر خصوص واردات انرژ کایرا از آمر یمیتحر تیمعاف نیعراق سوم 20۱9در مارس 

 یتقاضا یداخل دیتول نکهیا لیبه دل نیدارد، همچن اجیاحت رانیبرق به گاز ا دیتول یکشور برا نیا رایکرد، ز

 .باشدی( مرانیخود )ا هیهمسا از میدات برق بطور مستقمجبور به واردر نتیجه  دینماینم نیکشور را تأم نیا

وجود  نیکشور پس از شکست داعش شروع به بهبود کرد، با ا نیا یتیو امن یاسیس طیو شرا یاجتماع یفضا

 کی یاز هر چهار کودک عراق سفیونیروبرو است. بر اساس گزارش  یتیامن یجد یعراق همچنان با چالش ها

 اریو سوخت بس قبه آب، بر یدسترس همچنین دارند. ازینفر به کمک ن ونیلیم ۴و  بردینفر در فقر بسر م

 محدود است.
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 تولید ناخالص داخلی 

 

میلیارد دالر افزایش یافت.  57/95(، 20۱9تا  20۱0ساله )سال های  ۱0تولید ناخالص داخلی عراق در دوره 

را در بین کشورهای جهان به  50د دالر رتبه میلیار 2۳۴معادل  GDPتوانست با  20۱9این کشور در سال 

میلیارد دالر کمترین  88/۱7۴با ثبت رقم  20۱6خود اختصاص دهد. تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 

 میزان خود در طی یک دهه اخیر را تجربه نمود.

 20۱2ه است. در سال های زیادی را تجربه نمودسال اخیر نوسان ۱0نرخ رشد تولید داخلی ساالنه نیز در طی 

( ثبت 20۱9-20۱0درصد در طی یک دهه اخیر ) 9/۱۳باالترین نرخ رشد تولید داخلی ساالنه عراق با رقم 

-5/2به  GDPدرصدی نسبت به سال قبل از آن رشد ساالنه  7/۱2سابقه با کاهش بی 20۱7گردید. در سال 

شرایط ناشی از همه گیری کرونا نرخ رشد  نیز به دلیل 2020شود که در سال رسید. تخمین زده می درصد

 درصد دست یابد. -۱۱/۱2درصد به رقمی معادل  ۱6تولید داخلی ساالنه این کشور با کاهشی در حدود 
 

 (20۱9-20۱0های مربوط به تولید ناخالص داخلی عراق ): شاخص2جدول 

  WDI( World Development Indicators(:منبع

 

 تورم
 

سال گذشته بطور کلی روند کاهشی را طی نموده است بطوری که در سال  ۱0نرخ تورم کشور عراق طی 

سال گذشته این  7درصد کمترین نرخ تورم طی یک دهه اخیر به ثبت رسید. طی  -2/0با ثبت رقم  20۱9

ر امنیت و ثبات و طی کردن دورخ بازسازی توانست با مهار تورم کشور علیرغم وجود مشکالت اساسی از نظ

به  202۱و  2020 یهادر سال گردد که این رقمبینی میدرصد مهار نماید. البته پیش ۳این شاخص را زیر 

 سال 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

۴/۴  6/0-  5/2-  2/5۱  5/2  7/0  6/7  9/۱۳  5/7  ۴/6  
نرخ رشد تولید 

النهناخالص داخلی سا  

09/2۳۴  2۳/22۴  ۴7/۱95  88/۱7۴  5/۱77  ۴6/2۳۴  ۳6/2۳۴  2۱8 75/۱85  52/۱۳8  
 یناخالص داخل دیتول

 دالر( اردیلی)م

5955 58۳۴ 5205 ۴777 ۴990 68۱9 7076 68۳6 60۴5 ۴657 
ناخالص  دیسرانه تول

 )دالر( یداخل
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 2020در سال  %8/0) ابدی شیافزا غذا و حمل و نقل  یهانهیهز شیعالوه بر افزا یداخلباالی  یتقاضا لیدل

  .(202۱ر سال د %۱و 
 

 (20۱0-20۱9: تورم عراق )۳جدول 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

2/0-  ۳7/0  ۱/0  5۳/0  ۳9/۱  2۴/2  88/۱  09/6  6/5  ۴5/2  نرخ تورم 

  WDI( World Development Indicators(منبع:

 

 نرخ بیکاری

 

به کمترین  20۱2ال کاهش بود به طوری که در سال ری عراق پیش از داعش و بحران نفت در حنرخ بیکا

نسبت به سال قبل از آن با  %۴/۱6با رشدی معادل  20۱۳لیکن طی سال  .دهه اخیر رسید 2میزان خود طی 

بطوری که نرخ بیکاری است،  ادیجوانان و زنان ز انیدر م ژهیبه و یکارینرخ بسرعت زیادی افزایش یافت. 

 رسیده است. 2020در سال  %۱7/25به  20۱2در سال  %2۱/۱6این کشور از ساله در  2۴تا  ۱5جوانان 

 جادیاز هر پنج شغل اآید بطوری که بشمار میکشور  یکارفرما نیبزرگتر ی، دولتبر اساس گزارش بانک جهان 

 است. یدولت یهاچهار شغل در بخش ریاخ یهاشده در سال

 (۱999-2020نرخ بیکاری عراق ): ۱نمودار 

 statista منبع:
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 (۱999-2020عراق ) ساله 2۴تا  ۱5جوانان  نرخ بیکاری: 2نمودار 

 statista منبع:

 

 اقتصادی یاصل یهابخش

 

بطوری که  .به خود اختصاص داده است 20۱9در سال  را یناخالص داخل دتولی از ٪2 عراق یبخش کشاورز

 لیوجود، به دل نیبا اشته سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی همواره کاهشی بوده است. ذطی یک دهه گ

 .در این بخش مشغول بکار هستند (٪6/۱7کار ) یرویپنجم ن کی باًیکمتر مدرن، تقر دیی تولیهارواج روش

 یهاتیفعال شتریب  مناسب است. یکشت فشرده و دامپرور یبراها از مساحت کل زمینچهارم  کیحدود 

 انددهشوند، متمرکز شیم یاریکه از دجله و فرات آب نیالنهر نیب یهادر دشت زیدر مناطق حاصلخ یکشاورز

 ییبه واردات مواد غذا داًیعراق شد وجود نیو خرما است. با احبوبات غالت، محصوالت اصلی شامل و شامل 

گسترش  یالمللنیو ب یاو منطقه یرو به رشد داخل یبه تقاضا ییپاسخگو یتواند برایم یوابسته است. کشاورز

 .ابدی

خود اختصاص کار را به  یرونی ٪۴/22و  داده لیشکت 20۱9در سال را  یناخالص داخل دتولی از ٪8/55صنعت 

 20۱5در سال  دهه ۳ طی سطح نیترنییبه پا دنیدر اقتصاد پس از رس بخش نای یسهم نسب .دهدمی

 2000 در اوایل دهه ای بخشسهم تر از نییپا اریبسهمچنان است، اما  شیدر حال افزابه تدریج  (،۴2%)
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 رآمداز د ٪80 و دولت % از درآمد 85 باً یت سلطه بخش نفت است که تقرعراق تح یاقتصاد عمدتاً دولت است.

 .کندیم نیرا تأم یارز

(. این %2/۴2از آن خود نمود ) 20۱9نیز سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی در سال  بخش خدمات

 به خود اختصاص داده است.کار را  یرونی ٪9/59 بخش

 

 (20۱0-20۱9مختلف اقتصادی عراق از تولید ناخالص داخلی ) های: سهم ارزش افزوده بخش۴جدول 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

2 2 ۳/۳  8/۳  8/۴  9/۴  8/۴  ۱/۴  6/۴  2/5  
 دیتولاز  یکشاورزسهم ارزش افزوده 

 ی )%(ناخالص داخل

8/55  ۱/56  5۱ 6/۴۴  ۴2 5/56  7/57  6/60  5/62  8/55  
خش صنعت از سهم ارزش افزوده ب

 تولید ناخالص داخلی )%(

2/۴2  ۴2 8/۴5  6/5۱  2/5۳  6/۳8  5/۳7  ۳/۳5  9/۳2  ۳9 
سهم ارزش افزوده بخش خدمات از 

 تولید ناخالص داخلی )%(
 

  World Development Indicators منبع:

 

 (20۱9)های مختلف اقتصادی از نیروی کار عراقبخشسهم : ۳نمودار 

 nordeatrade منبع:

 

 

 

9/59 
۴/22 

8/۱7 
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 عراق یخارج میمستق یگذار هیسرما

 

 یگذارهیسرما میمستق یورودخالص ، 2020در سال  UNCTAD یجهان یگذارهیگزارش سرما بر اساس

رقمی معادل  20۱8که در سال  یدالر بوده است، در حال اردیلیم -۳بالغ بر  20۱9در سال  یخارج میمستق

 یخارج میمستق یگذارهیسرما مسه ،موجود یهاداده نیرآخرا به ثبت رسانید. بر اساس  دالر اردیلیم -8/۴

 لیکشور را تشک یناخالص داخل دتولی از ٪۳/5 باًیکه تقر افتیدالر کاهش  اردیلیم ۱/۱0، به 20۱8از سال 

مشکالت  لیبوده است، عراق به دل یمنف یخارج میمستق یگذارهیسرما انیجرکه  20۱۳از سال  دهد.یم

 با مشکل روبرو شده است. یخارج هی، در جذب سرمامنسجم تیشکننده و عدم حاکم ی، نهادهایتیامن یاساس

 میمستق یگذارهیشوند و اکثر سرمایجذب م یخارج یهاها همچنان در شرکتدروکربنیوجود، ه نیبا ا

و بخش ساخت و ساز و  مانیس دیعالوه بر صنعت نفت، تول .شودتمایل میصنعت نفت مسمت به  یخارج

اروپا  هیمتحده و اتحاد االتیا .نمایندیفراهم م یگذارهیسرما یرا برا یجالب یهافرصت یعموم عملیات

  در عراق هستند. یگذاران اصلهیسرما

 ریذخا نیکشور چهارم نیدر واقع، ا برخوردار است. یخارج یهایگذار هیسرما بودن بلندمدت لیعراق از پتانس

 نیبا ا دارد.نیاز ها رساختیو توسعه ز یبازسازه برای عمد یهاتالشاثبات شده نفت در جهان را دارد و به 

استخراج و  ژهیبه و یعیمنابع طب یخارج میرمستقیو غ میمستق تیعراق، مالک یمل یگذارهیحال، قانون سرما

 مهیب یهاها و شرکتبانک تیدر مورد مالک شتریب یهاتیمحدود کند.یرا محدود م یعیپردازش منابع طب

 گردد.یال ماعم

 محفوظ است. یخارج میمستق یگذارهیسرما یغربالگر یعراق برادولت ، حق یمل یگذارهیطبق قانون سرما

 ینامشخص تجار یگذاران در مورد فضاهیسرما یتا نگران اعمال گردد یاسیاصالحات سالزم است ، نیعالوه بر ا

موانع  اما در این راهاست، بیشتری  یرجخا میمستق یگذارهیدولت عراق مشتاق جذب سرمابرطرف گردد. 

فساد، ی وجود دارد. و ثبات اجتماع تیدر مورد امن یو نگران فیضع یاسیس ستمیاز جمله س یمختلف

گسترده در این  یگذارهیمنسوخ مانع از سرما یتجار نیمتخصص و قوان یروی، کمبود نفرسوده یهارساختیز

 .نمایدیرا محدود م یرنفتیغو  یخصوص یهاشده و همچنان رشد بخشکشور 

 نیبا سال قبل، از ب سهیدر مقا سقوط یک پله با 2020در سال  Doing Business یعراق بر اساس طبقه بند

 را به خود اختصاص داده است. ۱72کشور در رتبه  ۱90
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 (20۱7-20۱9گذاری مستقیم خارجی عراق )سرمایه: 5جدول 

 

 یاتیعمل دیشرکت مادر با ساخت امکانات جد کیاست که در آن  یخارج میمستق یگذار هیسرما ینوع لدینفیگر یگذار هیتوجه: * سرما

 کند. یآغاز م یکشور خارج کیرا در  یدیجد یگذار هیسرما

 nordeatrade منبع:

 

 عراق تجارت خارجی

 

 یهادر بخشانعکاس آن بوده است که  یاریبس یاسیو س یتحوالت اقتصادشاهد  در طول سالیان متمادیعراق 

این تحوالت است. از های متأثر بخش نیمهمتر ی ازتجارت خارج قابل مشاهده است و یمختلف اقتصاد

صادرات مبتنی بر نفت خام و مواد اولیه خام همچنان بر اقتصاد این کشور مسلط است. بطوری که در سال 

بخش اصلی میلیون دالر  87۴22با ارزشی معادل  آن یهاخام و فرآورده نفت ،یمعدن یهاسوخت 20۱9

 درصد است را به خود اختصاص داده. 97که در حدود  صادرات این کشور را

بررسی روند تجارت جهانی عراق نشانگر وجود نوسان در صادرات این کشور در طی یک دهه گذشته بوده 

میلیارد دالر در سال  90به حدود  20۱0میلیارد دالر در سال  52است. اما در کل ارزش صادرات عراق از رقم 

باشد. تداوم ساله می ۱0دوره صادرات در طول  توسعهارتقاء یافته است که این امر در مجموع بیانگر  20۱9

مثبت شدن تراز تجاری این کشور را به دنبال  ،رشد صادرات توأم با کاهش روند واردات در طی این بازه زمانی

با رسیدن  ده سال گذشته طیباالترین سطح خود  ،20۱9داشته است. بطوری که تراز تجاری عراق در سال 

 را تجربه نمود.+ میلیارد دالر 58به عدد 
 

 اق با جهان )ارزش: میلیارد دالر(روابط تجاری عر: 6جدول 

 

 سازمان توسعه تجارت ایران منبع:

 2019 2018 2017 سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 -۳076 -۴885 -50۳2 میلیون دالر()ی خارج میمستق یگذار هیسرما یداخل انیجر

 ۱۳ ۱۱ ۱۱ لدینفیگر یهایگذار هیتعداد سرما

 2۱۱7 ۴۱08 255۳ دالر( ونیلی)م لدینفیگر یهایگذار هیارزش سرما

 سال 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 صادرات 52 80 88 89 87 55 ۴9 69 97 90

 واردات ۴۴ ۴8 57 ۳9 ۳7 ۴0 ۴۱ 50 5۳ ۳2

58+  ۴۴+  ۱9+  8+  ۱۴+  50+  50+  ۳۱+  ۳۱+  8+  تراز تجاری 

 حجم تجارت 96 ۱۴5 ۱۴5 ۱2۴ ۱2۴ 95 90 ۱۱9 ۱50 ۱22
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 (20۱9)م صادراتی عراق به جهان المهمترین اق: 7جدول 

 (میلیون دالر) ارزش نام کاال

 87۴22 سوخت های معدنی،نفت خام و فرآورده های آن

 2۴05 مروارید طبیعی یا کشت شده

 72 میوه و آجیل خوراکی

 ۱6 مپوست خام و چر

 ۱۴ مس و مصنوعات آن

 ۱۳ خمیر چوب و ضایعات

 ۱2 سرب و مصنوعات آن

 ۱0 آلومینیوم و مصنوعات آن

 9 ستیک و مصنوعات آنپال

 ۴ ت و تجهیزات برقیالماشین آ

 سازمان توسعه تجارت ایرانمنبع: 

 

میلیون دالر  9608با ارزشی معادل  20۱9سال  رهای برقی و وسایل نقلیه دماشین آالت صنعتی، دستگاه

محصوالت آهن و فوالد، مروارید، پالستیک، مبلمان،  .اندبیشترین سهم از واردات عراق را به خود اختصاص داده

ای از واردات را در میلیون دالر نیز بخش عمده 8۴22های معدنی و پوشاک نیز جمعاً با ارزش دارو، سوخت

 این سال از آن خود نمودند.

 

 (20۱9)م وارداتی عراق از جهان الاق مهمترین: 8جدول 

 ارزش )میلیون دالر( نام کاال

 ۴۱۱۱ آب گرم و های بخارت صنعتی، دیگالماشین آ

 28۴۴ های برقیت ودستگاهالماشین آ

 265۳ از نواقل خط آهن وسایل نقلیه زمینی غیر

 ۱6۳5 ت از آهن و فوالدالمحصو

 ۱۴2۴ مروارید طبیعی یا کشت شده

 ۱2۱2 و مصنوعات آنستیک الپ

 ۱۱80 مبلمان

 ۱0۳7 دارو

 996 های معدنیسوخت

 9۳8 پوشاک و لوازم جانبی پوشاک

 سازمان توسعه تجارت ایرانمنبع: 
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دهد که کشور عمده صادراتی نشان می ۱0کشور عمده وارداتی و  ۱0از  20۱9در سال  عراق تصویر تجارت

اشته است. چین برخالف دنسبت به سال قبل از آن تغییر چندانی ن این کشورمبادی وارداتی و مقاصد صادراتی 

توانسته بجای هند، جایگاه نخست را به عنوان سرلیست مقاصد صادراتی عراق از آن  20۱7و  20۱8های سال

ترین مقاصد دهد چین، هند، کره جنوبی، آمریکا و ایتالیا عمدهخود نماید. بررسی بازیگران صادراتی نشان می

درصد از ارزش  5/82بازار بزرگ کاالهای عراق در حدود  ITC ۱0اتی عراق هستند. البته بر اساس آمار صادر

اند. در عین حال امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و را از آن خود کرده 20۱9صادرات عراق در سال 

کشور عمده  ۱0. آمار معامله شوندکره جنوبی نیز به عنوان عمده ترین فروشندگان کاال به عراق محسوب می

ق به همین علمت 20۱9درصد از کل ارزش واردات در سال  8۴دهد که درحدود طرف معامله عراق نشان می

 کشور است. ۱0

 

 )ارزش: میلیون دالر( 20۱9عمده صادراتی سال  : مقاصد9جدول 

 International Trade Center (ITC)منبع:
 

 )ارزش: میلیون دالر( 20۱9 : مبادی عمده وارداتی سال۱0جدول 

 برزیل
عربستان 

 سعودی
 کشور امارات  چین ترکیه هند کره آمریکا آلمان ژاپن

 میزان واردات ۱۳7۳9 9۴7۳ 8975 ۱98۱ ۱9۴5 ۱277 ۱097 750 677 6۴9

 International Trade Center (ITC) منبع:

 

 (20۱0-20۱9) کاال و خدمات از تولید ناخالص داخلی تجارتسهم : ۱۱جدول 

  WDI( World Development Indicators(منبع:

 کشور چین هند کره آمریکا ایتالیا یونان سنگاپور ترکیه هلند اسپانیا

ادراتمیزان ص 2۳806 2۱5۳7 7995 72۴0 5۳۴۱ 5095 ۳9۴۱ 25۱7 2۳62 2۱۱۱  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

۱/۳7  9/۴۳  9/۳7  ۱/۳2  ۳/۳5  ۳/۴۱  6/۳9  ۴/۴۴  ۴/۴۴  ۴/۳9  
سهم صادرات کاال و خدمات از تولید ناخالص 

 داخلی )%(

۳/۳9  9/۳5  6/۳5  9/۳9  ۴/۴۱  9/6۳  ۳6 ۱/29  7/27  ۱/۳۴  
سهم واردات کاال و خدمات از تولید ناخالص 

 داخلی )%(
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 صادرات خدمات 

 

درصدی  8/۳۱رشد  20۱9ز در سال همگام با رشد مثبت صادرات کاالیی عراق، صادرات خدمات این کشور نی

تجربه نموده است. توسعه صادرات خدمات تجاری، گردشگری و ساخت و ساز عراق  20۱5را نسبت به سال 

درصدی صادرات خدمات این کشور نسبت به سال قبل از آن  ۱9ای در افزایش سهم عمده 20۱9در سال 

کشور جهان توانست  ۱8۴ ناز بی index mundiبر اساس رتبه بندی  20۱8داشت است. کشور عراق در سال 

 .را در صادرات خدمات به خود اختصاص دهد 76جایگاه 

 

ش: میلیون دالر(ز)ار (20۱5-20۱9عراق ) صادرات خدمات: ۱2جدول   

2019 2018 2017 2016 2015  

خدمات صادرات 50۳۳ 55۳۱ 60۴5 5570 66۳6  

 International Trade Center (ITC) منبع:

 

 ش: میلیون دالر(ز)ار 20۱9در سال  عراق مهمترین خدمات صادراتی: ۱۳ل جدو

 نوع خدمات میزان صادرات نوع خدمات میزان صادرات

 خدمات تجاری 6۳۳۱ کاال و خدمات دولتی ۳05

 گردشگری 25۱2 خدمات مخابراتی، یارانه ای و اطالعاتی ۱02

کارسایر خدمات کسب و  ۱7۱8 خدمات بیمه و بازنشستگی 55  

 ساخت و ساز ۱۳2۳ خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی 20

 حمل و نقل 585 خدمات مالی ۱0

 International Trade Center (ITC) منبع:

 

 واردات خدمات

 

 درنسبت به سال قبل از آن،  20۱6میلیارد دالری ارزش واردات خدمات در سال  277۳پس از کاهش 

بطوری که در سال  .راق شاهد سیر صعودی واردات خدمات بوده استطی چندین سال متوالی ع بعدهای سال

درصدی نسبت به سال قبل از آن مشاهده گردید. خدمات تجاری، گردشگری و حمل و نقل  ۳6رشد  20۱9

 ای را از جهش مشاهده شده در واردات خدمات این سال به خود اختصاص دادند.سهم عمده
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را  ۳9بین کشورهای جهان رتبه میلیون دالر  2۴۴9۳دمات به میزان کشور عراق با واردات خ 20۱9در سال 

 به خود اختصاص داد.

 ( )ارزش: میلیون دالر(20۱5-20۱9عراق ) واردات خدمات: ۱۴جدول 

2019 2018 2017 2016 2015  

خدمات واردات ۱78۱2 ۱50۳9 ۱6268 ۱8000 2۴۴9۳  

 International Trade Center (ITC) منبع:

 

 )ارزش: میلیون دالر( 20۱9در سال  عراق مات وارداتیمهمترین خد: ۱5جدول 

 نوع خدمات میزان واردات نوع خدمات میزان واردات

یخدمات تجار ۱7270 ساخت و ساز 760  

 گردشگری ۱۱۳00 خدمات مالی ۴89

 حمل و نقل 2856 خدمات مخابراتی، یارانه ای و اطالعاتی ۴77

یال و خدمات دولتکا ۱02۳ خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی 272  

یمعنو تیاستفاده از مالک یها نهیهز ۱6۳  سایر خدمات کسب و کار 928 

 International Trade Center (ITC) منبع:

 

 مهندسی و صادرات خدمات فنی
 

( در مجموع روند صعودی را 20۱5-20۱9ساله ) 5ات فنی و مهندسی عراق در طی دوره ارزش صادرات خدم

، یخدمات فنبین خدمت فنی و مهندسی صادر شده، سایر خدمات کسب و کار که شامل طی نموده است. در 

در  ،باشدمی و توسعه قیتحق و یتیریو مد یاحرفه یاخدمات مشاورهی، خدمات تجار ریمرتبط با تجارت و سا

و ساز  تخاند. صادرات خدمات ساطول دوره مذکور بیشترین سهم را در صادرات این خدمات از آن خود نموده

درصد را نسبت به سال قبل از آن نشان داده است. روند صادرات  5/۱26جهشی معادل  20۱9در طی سال 

در  20۱9بطوریکه در سال  .نوسانی استبصورت ساله  5ی در طی دوره و اطالعات یاارانهی ،یخدمات مخابرات

صادرات خدمات فنی و  20۱9ال درصد کاهش رشد آن را شاهد بودیم. الزم به ذکر است که در س 28حدود 

 درصد از صادرات خدمات این کشور را به خود اختصاص داده است. ۴/۴7مهندسی 
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 دالر( ون)ارزش: میلی (20۱5-20۱9) مهندسی عراق -صادرات خدمات فنی: ۱6جدول 

2019 2018 2017 2016 2015  

 ساخت و ساز ۴۱۳ 205 5۱5 58۴ ۱۳2۳

ابراتی، یارانه ای و اطالعاتیخدمات مخ ۱5۴ ۱26 ۱05 ۱۴۳ ۱02  

 سایر خدمات کسب و کار ۱۱۱0 ۱2۳7 ۱۳82 ۱55۴ ۱7۱8

 مجموع 1677 1568 2002 2281 3143

 International Trade Center (ITC) منبع:

 

 واردات خدمات فنی و مهندسی

 

شاهد بوده درصد را  8/65واردات خدمات فنی و مهندسی عراق رشدی معادل  20۱9تا  20۱5های طی سال

خدمات ی، خدمات تجار ری، مرتبط با تجارت و سایخدمات فناست. سهم قابل توجهی از این رشد مربوط به 

ای و اطالعاتی بوده است. در طی و خدمات مخابراتی، یارانه و توسعه قیتحقی، تیریو مد یاحرفه یامشاوره

را از  واردات خدمات فنی و مهندسی عراق از ها بخش ساخت و ساز نتوانسته سهم قابل مالحظه ایاین سال

 آن خود سازد.

 

 دالر( ون)ارزش: میلی (20۱5-20۱9مهندسی عراق ) -خدمات فنی : واردات۱7جدول 

2019 2018 2017 2016 2015  

 ساخت و ساز ۳۴ 2   

 خدمات مخابراتی، یارانه ای و اطالعاتی 2۳۱ ۳6۴ ۳۱5 ۳۴5 6۴7

دمات کسب و کارسایر خ 800 579 7۴8 ۱08۳ ۱۱۱9  

 مجموع 1065 945 1063 1428 1766

 International Trade Center (ITC) منبع:
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 روابط تجاری ایران و عراق

 

یکی از پنح مقصد عمده  و به عنوان های اخیر بوده استاق یکی از شرکای مهم تجاری ایران طی سالعر

این کشور تقریباً ناچیز است. براساس آمارهای گمرک  ارزش واردات ایران ازآید. بشمار میصادراتی ایران 

بوده که از این  الرمیلیون د 868ارزش تجارت ایران و عراق بالغ بر یک میلیارد و  ۱۳99ماهه  5ایران، در 

ر آن واردات ایران از این المیلیون د ۳2ر آن صادرات ایران به عراق و المیلیون د 8۳6میزان، یک میلیارد و 

 ۱2۱میلیارد و  9نیز حجم مبادالت این کشور با جمهوری اسالمی ایران  ۱۳98در سال  است. کشور بوده

تراز تجاری ایران با  میلیون دالر آن مربوط به واردات از عراق بوده است. ۱29میلیون دالر بوده است که تنها 

رقم  ۱۳98و در سال  .استدالر رسیده میلیون  80۴یک میلیارد و  به۱۳99پنج ماه ابتدای سال عراق طی 

 میلیون دالر را به ثبت رسانده است. 86۳هشت میلیارد و 

 

 روابط تجاری دو جانبه جمهوری اسالمی ایران با عراق )ارزش: میلیون دالر(: ۱8جدول 

ماهه  5

1399 
1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388  

۱8۳6 8992 8926 6۴25 5959 62۳7 6۱۳۱ 9۴95  صادرات ۴۱09 ۴۴۳9 5۱۴9 62۴9 

 واردات 60 ۴۳ ۱2۱ 8۳ 68 60 50 6۴ 90 59 ۱29 ۳2

۱80۴ 886۳+  8867+  6۳۳5+  5895+  6۱87+  607۱+  588۱+  6۱66+  5028+  ۴۳96+  ۴0۴9+  تراز تجاری 

 حجم مبادالت ۴۱69 ۴۴82 5270 6۳۳2 60۱7 6۱9۱ 6287 602۳ 65۱5 8985 9۱2۱ ۱868

 رت ایرانسازمان توسعه تجا منبع:
 

ون لیمی 279مربوط به گاز طبیعی با ارزشی بالغ بر یک میلیارد و  98بیشترین صادرات ایران به عراق در سال 

میلیون دالر در جایگاه دوم اقالم صادراتی  2۱۴های آهنی یا فوالدی با ارزش میله دالر بوده است. پس از آن

درصد ارزش صادرت  ۳/26تی در این سال در حدود قلم عمده صادرا ۱0 شایان ذکر است قرار گرفته است.

 این کشور به عراق را تشکیل داده است.

 )ارزش: میلیون دالر( ۱۳98مهمترین اقالم صادراتی ایران به عراق در سال : ۱9جدول 

 نام کاال ارزش

 گاز طبیعی ۱279

 میله های آهنی یا فوالدی، گرم نورد شده دارای دندانه 2۱۴
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 سیب تازه ۱۳8

 گوجه فرنگی، تازه یا سرد کرده ۱۳۳

 سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ۱۱6

 کاشی و سرامیک با ضریب جذب آن ۱07

 سایر پنیرها 9۴

 لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پالستیکی 9۴

 کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک 9۴

 هندوانه ها، تازه 92

 ازمان توسعه تجارت ایرانس منبع:

 

قلم  ۱0را نشان می دهد. سهم این  ۱۳98قلم عمده وارداتی ایران از عراق طی سال   ۱0فهرست  ۱9جدول 

« ممزوج ریبصورت کار نشده، غ ومینیآلوم»درصد بوده است. پس از  2/75از ارزش کل واردات از عراق حدود 

کاغذ یا »سهم را از ارزش واردات ایران از عراق داشته اند، که بیشترین « آلیاژهای آلومینیوم، کار نشده»و 

درصدی از ارزش کل واردات کاالیی ایران به عراق را به خود اختصاص داده  ۱/۱0سهم « مقوای کرافت نشده

 میلیون دالر تلفن همراه از عراق وارد کرده است. ۱0، معادل 98است. شایان ذکر است که ایران طی سال 

رکیب و قیمت اقالم وارداتی از عراق و تولیدات صنعتی این کشور به نظر می رسد که مبدأ اصلی با توجه به ت

اکثر اقالم وارداتی خود عراق نبوده بلکه به دلیل محدودیت های تحریم، از طریق کشور ذینفع، یعنی عراق 

 .واردات انجام شده است

 

 )ارزش: میلیون دالر( ۱۳98 مهمترین اقالم وارداتی ایران از عراق در سال: 20جدول 

 نام کاال ارزش

 آلومینیوم بصورت کار نشده، غیر ممزوج 27

 آلیاژهای آلومینیوم، کار نشده 22

 کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده ۱۳

برای اتومبیل سواری تایر بادی نو از کائوچو ۱۱  

 گوشی تلفن همراه ۱0

 الستیک رویی چرخ، نو، از کائوچو 6

و ضایعات آلومینیومقراضه  ۴  

 الستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کاوچو 2

 خود تراش 2

 سازمان توسعه تجارت ایران منبع:
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 منابع

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 رانیسازمان توسعه تجارت ا  

 International Trade Center (ITC) 

 Nordeatrade 

 Statista 

 Trading Economics 
 World Development Indicators (WDI) 


