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 المقدمة  

        
تبط بالتنمية المر ياحتلت قضية الصادرات كمحرك للنمو والتنمية مكانا هاما في الفكر االقتصاد          

ي من االتساع المتنامي للفجوة التي ملللدول النامية ، خصوصا في ضوء ما يسفر عنه الواقع الع ةاالقتصادي

تفصل الدول الصناعية المتقدمة عن الدول النامية بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات التي كانت منتهجة 

لواردات وسياسة اإلقراض الخارجي حيث أدتا إلى في بعض الدول النامية ويتعلق األمر بسياسة إحالل ا

تفاقم العجز في الميزان التجاري وزيادة حجم المديونية الخارجية وتزايد أعبائها وبالتالي ضعف القدرة على 

 اد وتعثر جهود التنمية . داالستر

اسية يمكن قضية إستراتيجية ، تؤدي إلى وجود مصادر أستعتبر  محليا ةالمنتجالصادرات  فتنمية    

االعتماد عليها لتوفير االحتياجات من النقد األجنبي بشكل منظم ، خاصة وان المصادر األخرى ) صادرات 

المواد األولية ( ال تتصف باالستقرار واالستمرارية ، ألجل هذا تسعى العديد من الدول النامية إلى التركيز 

م اقتصاد تصديري غير تقليدي من المهام األولى على سياسة تشجيع الصادرات . انطالقا من هذا يصبح قيا

 ألجهزة التخطيط ورسم السياسات لكونه في األساس عملية تنموية طويلة األجل .    

 البحث وهدف أهمية    
تأتي أهمية دراسة الميزان التجاري وتنمية الصادرات غير النفطية انطالقا مما تلعبه الصادرات كمحفز    

جهة ومن جهة أخرى خطورة الموقف عند االعتماد على الصادرات النفطية بشكل  للنمو االقتصادي من

 تحليل إلىث حلبهدف اي، وأسعار النفط  تذبذبكلي وما يتعرض له البلد من مشاكل اقتصادية من جراء 

 غير النفطية . الصادرات وآليات تنمية العراقي التجاريالميزان 

 مشكلة البحث  

 الصادرات السلعية واالعتماد على النفط الخام كسلعة رئيسية قابلة للتصدير.خطورة عدم تنوع هيكل   -
 لبحثحدود ا  

 . 1155-5991لفترة لفي العراق الميزان التجاري والصادرات غير النفطية واقع يغطي البحث   -
 أسلوب البحث

حاور موسياسات وأهمية الصادرات الضوء على  إلقاءفي  الوصفيتستخدم الدراسة األسلوب  -

والصادرات غير عرض واقع الميزان التجاري في واألسلوب التحليلي  إستراتيجية تنمية الصادرات

 . 1111-1991النفطية للسنوات 
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 األول  الفصل

  (Trade Balance)  الميزان التجاري  -2-2
  

لصادرات الفرق بين قيمة واردات بلد ما, خالل فترة ما, وبين قيمة صادراته. فإذا رجحت كفة ا يمثل 

على كفة الواردات قيل إن البلد ذو ميزان تجااري مالئام أو موافاق, وإذا رجحات كفاة الاواردات علاى 
 . كفة الصادرات قيل إن البلد ذو ميزان تجاري غير مالئم أو غير موافق

 

 الصادرات   أهمية  - 2-2

تمعياة تفارض نفساها علاي في اقتصاد أي دولة ويعتبرهاا الابعض قضاية مج قصوىللتصدير أهمية           
أحد اآلليات الهامة لزيادة معدالت نمو الناتج المحلي مان خاالل وهو المسارات االقتصادية لتلك المجتمعات، 

فالتوساع فاي التصادير عموماا يسااعد علاى ، توسيع نطاق السوق والذي يعد النفاذ إلي الخارج أهم عناصره 
   -: على أهمية التصدير في قدرته  تتضحوة االقتصادية يمتنإزالة العوائق أمام ال

 أوال: خلق فرص عمل جديدة 
 ثانيا: إصالح العجز في ميزان المدفوعات

 ثالثا: جذب االستثمار المحلى واألجنبي
  رابعا: تحقيق معدالت نمو مطردة

 الصادرات سياسات تنمية -5-3 

 -: راتالتمييز بين ثالثة أنواع من السياسات لتنمية قطاع الصاديمكن      
 -الصناعية والتجارية التقليدية: وتتضمن السياسات  -2-3-2

  هي أهم أشكال الدعم  ان -:سياسات الدعم واإلعانات  -أ
  الدعم المالي المباشر. -
  االستثناءات الضريبية كاإلعفاء من ضريبة األرباح. -
  لمدخالت الوسيطة .بااإلعانات الخاصة  -
مسااااتوردة ماااان الرسااااوم الكمركيااااة أو إعادتهااااا إعفاااااء مسااااتلزمات اإلنتاااااج ال-

  بعد التصدير.
تقااااديم القااااروض لتموياااال الصااااادرات بأسااااعار فائاااادة رمزيااااة، تعااااديل سااااعر  -

  الصرف للمصدر.
  الدعم غير المباشر كدعم خدمات المياه والكهرباء لألنشطة التصديرية.-

  -:السياسات الكمركية   -ب
ة الكمركية التي تستخدم لتسهيل وتشجيع هناك العديد من األساليب واألنظم    

  :األنشطة التصديرية ، أشهرها  
وهو نظام رد الضرائب الكمركية على مستلزمات  : Drawback نظام الدروباك -

 . إنتاج السلعة المصدرة بعد التصدير
نظام السماح المؤقت أواإلعفاء التام للضرائب الكمركية على مستلزمات إنتاج  -

 . درةالسلعة المص
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نظام اإليداع : ويقصد به إيقاف تحصيل الضرائب الكمركية المقررة على  -

 .مستلزمات إنتاج السلعة المصدرة لمدة زمنية محددة

المناطق الحرة : يهدف إنشاء المناطق الحرة إلى تشجيع وإقامة الصناعات -

  .التصديرية

  : -السياسة التوجيهية-2-3-2
اإلصالحات والبرامج التي تهدف إلى خلق البيئة المواتياة لتنمياة قطااع  تتمثل السياسات التوجيهية في

الصادرات ، وتأتي أهمية مثل هذه السياسات من حقيقة أن السياسات التجارية والصناعية لم تعاد مالئماة 
 .لدعم القدرة التنافسية للصادرات في األسواق الدولية أمام عولمة االقتصاد وتحرير التجارة الدولية

  -السياسات اإلستراتيجية:-2-3-3
تسااتخدم السياسااات التجاريااة والصااناعية لتحقيااق أهااداف رفااع القاادرة التنافسااية للقطاعااات المحوريااة  

وتعزيز الصادرات في أطار الهامش المسموح به في بنود االتفاقياات التجارياة الدولياة بماا فيهاا اتفاقياات 
فاي الاربط باين الحاوافز المقدماة للصاناعات مان تخفيضاات منظمة التجارة العالمية،ويمثل هذا االستخدام 

ضريبية وائتمانياة وضامانات مصارفية وخادمات دعام بمعاايير االنجااز فاي جاناب الصاادرات مان حياث 
  .النوعية ، الحصص السوقية ، المحتوى التقني والقيمة المضافة

 تنمية الصادرات  إستراتيجية وأساسياتمحاور   - 4 - 2

الت األساسية التي ينبغي التأثير والعمل عليها بغرض الوصول إلى إبراز المجا أي

  تنمية الصادرات .

 تنمية الصادرات محاور إستراتيجية  -2-4-2

صااااالح للتنفيااااذ فااااي كاااال الاااادول ، بااااالنظر الخااااتالف الظاااااروف  نمااااوذج موحاااادال يوجااااد     

تركااااز عليهااااا  التاااايور هااااذه المحااااا إناالقتصااااادية ، االجتماعيااااة ، السياسااااية والثقافيااااة للاااادول . 

 يمكن اإلشارة إليها فيما يلي : إستراتيجية تنمية الصادرات
 اإلطار المؤسسي   -أ 

 جودة المنتج  -ب 

 أيجاد سياسة تمويلية وائتمانية ناجحة لتغطية الصادرات الصناعية   -ج 

 تأمين الصادرات -د 

 أنشاء المناطق الحرة والمناطق الصناعية التصديرية  -هـ 

 تشجيع االستيراد وتسهيله بهدف أعادة التصدير  -و

 أصالح القطاع المصرفي  - ح

 أساسيات تنمية الصادرات في الدول النامية  -2-4-2
والتاااي  األساسااايات،تتطلاااب إساااتراتيجية تنمياااة الصاااادرات فاااي الااادول النامياااة جملاااة مااان         

 -: فيتتمثل 

 نمية تدخل الدول لتأدية دور واضح في عملية الت -أ  
 يتمثل في إزالة المعوقات التي تقيد قدرة الدولة على التصدير  -

  االضطرابات الناجمة عن األنظمة التجارية إزالة -

وذلك بتنويع التركيبة السلعية لهذه الصادرات العمل على تنمية الصادرات كما وكيفا  -ب  

لع المصنعة ونصف لضمان استقرار حصيلتها ، عن طريق وضع برنامج للتوسع في تصدير الس
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المصنعة ،  والعمل على رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجية للصناعات التصديرية من اجل تعزيز 

 المركز التنافسي لصادرات البلد في األسواق الخارجية ، 

 العمل على تحقيق التوزيع الجغرافي للصادرات    -ج

أولوية خاص لتطوير عالقات ع أسواقها وإعطاء ييجب على الدول النامية أن تعمل على تنو  

التبادل التجاري فيما بينها . بحيث تنخفض حدة المنافسة في هذه الدول ، مما يضمن تحرير عالقات 

 التبادل التجاري من سيطرة االقتصاديات الرأسمالية والتخلص من التبعية لها .

  قطاع الصادرات غير النفطية المشاكل التي تعترض - 5 - 2
والتي تنسجم مع مشاكل  العربية التي تعترض قطاع الصادرات غير النفطية إن أهم المشاكل

  -لصادرات العراقية هي :ا

  عدم تطـور أساليب اإلنتاج وارتفاع تكلفته.  .1

  . هيكل اإلنتاج الذي يركز على تصدير المنتجات الخام .1

  ة وتغليف و نقل .. ضعف البنية التحتية لقطاع الصادرات من وسائل تخزين وتجهيز وتعبئ3

  ضآلة التمويل الممنوح لقطاع الصادرات . .4

ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين وتجهيز السلع والمستندات والرسوم المفروضـة على  .1

  السلع من قبل الجهات الحكومية

حسب  . عـدم االهتمام بالمواصفات السلعية واألوزان والتغليف والتعبئة والعالمات التجارية6

  متطلبات األسواق العالمية.

  قلة خبـرة المصدرين في وضع سياسات تصديرية. .7

.عدم ولوج مؤسسات ذات قدرات عاليه لقطاع الصادرات وعدم وجود نظم تسويقية وترويجية 8

  لمصدرين ويتعاملون في أسواق تقليديه.  خاصة واغلبهم وكالء

 

 الفصل الثاني 

 2022-2995ر الميزان التجاري للسنوات تطو - 2-2

 
 

نالحظ تذبذبا ملحوظا ألجمالي الميزان التجاري تراوح مابين الفائض والعجز.  فقد شهدت 

ذلك نتيجة ظروف الحصار االقتصادي وعجزاً كبيراً في الميزان التجاري  1996 –1991السنوات

الميزان التجاري فائضاً ويرجع  فقد سجل 1111 – 1997السنوات  ، 1991على العراق منذ سنة 

السبب إلى صدور اتفاقية األمم المتحدة )النفط مقابل الغذاء( التي سمح بموجبها زيادة صادرات 

سجل الميزان التجاري عجزاً وهذا يعود إلى انخفاض أسعار برميل  1111سنة  ، النفط العراقي

حيث كان يبلغ  1111مقارنتاً بسنة  ( دوالر1883النفط الخام المصدر إذ بلغ سعر برميل النفط )

فقد سجل الميزان التجاري عجزاً بسبب ظروف الحرب  1114 -1113السنوات ، ( دوالر1486)
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فقد حقق  1111 – 1111السنوات ،التي أدت إلى تغير النظام وشيوع حالة عدم االستقرار األمني 

ادرات معدل نمو مركب مقداره الميزان التجاري فائضاً ايجابياً خاللها حيث سجلت إجمالي الص

( خالل السنوات %1181( مقابل معدل نمو مركب إلجمالي االستيرادات مقداره ) 1184%)

( مليون  114688فقد سجل الميزان التجاري عجزاً مقداره )  1119المذكورة أعاله ،عدا سنة 

 م المصدر. دوالر نتيجة أالزمه المالية العالمية والتي انعكست على أسعار النفط الخا

   2022-2995تطور الصادرات للسنوات   - 2-2

والصادرات غير  نتجات النفطيةمصادرات النفط الخام والتكون صادرات العراق من ت           

 ) التفاصيل مدرجة في الدراسة(.النفطية 

 -:تطور هيكل الصادرات غير النفطية حسب الفئات االقتصادية  -3 - 2

في  في نسب مكونات الصادرات مصنفة حسب طبيعة المواد واستخداماتها تساعدمعرفة التغيرات  إن

لتفعيل التنمية وتحقيق  االستدالل على اتجاهات تطور االقتصاد الوطني وعلى اختيار السياسات المناسبة

رات في الفئة االقتصادية للمواد الخام تليها صادحيث تركزت الصادرات غير النفطية ،أهدافها االقتصادية 

بوضع تصنيف جديد ألنواع  ونرى من المهم تطوير قانون الجمارك واالهتمام المواد الغذائية والمشروبات

)التفاصيل مدرجة  الجمركية مرتبطة بأهداف واضحة وسليمة في تصدير السلع الصادرات يجعل المعاملة

 .في الدراسة(

 -:أهم السلع المصدرة  - 4- 2

والتي تتراوح نسبة بتصديرها  قسلع من قبل الباحثة والتي يشتهر العراال ضلقد تم اختيار بع       

على  1111-1991خالل السنوات  غير النفطية ( من إجمالي الصادرات% 9181 -%6889مساهمتها )

خالل السنوات  غير النفطيةمن إجمالي الصادرات ( %9883-%6687التوالي وبنسبة مساهمة بلغت )

 التفاصيل مدرجة في الدراسة(.) على التوالي 1114-1111

  -:2022-2995التوزيع الجغرافي للصادرات غير النفطية للسنوات  - 2-5

فرصا تسويقية من حيث  حأن دراسة النمط الجغرافي يمكن أن يفيد في أجراء مبدئي للدول التي تتي

ة شكل نسب متفاوتة من إجمالي الصادرات غير النفطيلشركاء التجاريين مساهمة اإن التقارب الجغرافي  

ومتأثرة  بالقرارات السياسية و محصورة على مجموعة محدودة  1111-1991ومتذبذبة طيلة السنوات 

 ) التفاصيل مدرجة في الدراسة(.من الشركاء التجاريين أو األسواق التجارية 

 

 الفصل الثالث

 االستنتاجات - 2 - 3 

-1991ابين الفااااائض والعجااااز خااااالل الساااانوات أن أجمااااالي المياااازان التجاااااري متذبااااذب ماااا - 2- 2 - 3

وأعلاااى  1113ملياااون دوالر فاااي سااانة  11184، إذ ساااجل الميااازان التجااااري أدناااى عجاااز لاااه بلاااغ 1111

 16681، و أدناااى فاااائض للميااازان التجااااري بلاااغ  1114ملياااون دوالر فاااي سااانة 349183عجاااز لاااه بلاااغ 

 11118ر في سنة مليون دوال 3187786وأعلى فائض بلغ   1111مليون دوالر في سنة 

إذ  فاااي الميااازان التجااااري للسااالع غيااار النفطياااةمتواصااال العاااراق يعااااني مااان عجاااز  إن    - 2- 2 - 3

 . 1111-1991( مليون دوالر خالل السنوات  4416881 – 69181تراوح العجز مابين )
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 - % 9986تشااااكل صااااادرات الاااانفط الخااااام والمنتجااااات النفطيااااة نساااابة تتااااراوح مااااابين )   - 3- 2 - 3
بينماااااا تشاااااكل الصاااااادرات الغيااااار   1111-1111( مااااان أجماااااالي الصاااااادرات خاااااالل المااااادة  % 9988

( ماااااان أجمااااااالي الصااااااادرات خااااااالل ساااااانوات   %18688 –% 181نفطيااااااة نساااااابة تتااااااراوح مااااااابين ) 

بسدددددبف ادددددعط ع ا  اللع ةددددد ل السددددد ع     ددددد  الندع ددددد  النسدددددف انجداددددد   ددددد ا   هذوتعددددد   ددددد  1991-1111
وةدددددددد ل تدددددددددوف  الع عدددددددد  ال   ب   دددددددد  وا تددددددددد   عسدددددددددع   اعظددددددددل الاع ادددددددد   وتوعدددددددددط فددددددددد العتادددددددد   الع اعددددددددد

 .الع ا   يالاح وع ل وع و  األ  

االتسااااااع فاااااي  المتزايااااادةالعجاااااوزات تغطياااااة لالااااانفط  إياااااراداتإن االساااااتمرار باساااااتخدام   - 4- 2 - 3

اد التاااي تواجاااه االقتصاااالتحاااديات والمخااااطر  لحجااامسااايكون عامااال تضاااليل الميااازان التجااااري عااادا الااانفط 

ريااااة تاااؤدي إلااااى إعاااادة التااااوازن أو تقليااال حجاااام الفجاااوة بااااين جذإصاااالحات تطلااااب ي والاااذي، العراقاااي

 الصادرات غير النفطية و االستيرادات. 

إن الصاااااادرات غيااااار النفطياااااة تركااااازت فاااااي الفئاااااة االقتصاااااادية للماااااواد الخاااااام )السااااالع   - 5- 2 - 3

أجماااااالي الصاااااادرات غيااااار ( مااااان %9183، %1184الوسااااايطة( حياااااث تراوحااااات نسااااابة مسااااااهمتها )

وهاااذا مؤشااار علاااى ضاااعف القاعااادة اإلنتاجياااة لقطااااع الصاااناعة  1111-1991النفطياااة خاااالل السااانوات 

علاااى تلاااك الخاماااات الوسااايطة فاااي إنتاجها،تليهاااا صاااادرات الماااواد الغذائياااة والمشاااروبات  التاااي تعتماااد

 ( .%4881، %183حيث تراوحت نسبة مساهمتها) 

درة هي التمور بأنواعها، الفواكه و الخضروات، خالصه عرق السوس أن أهم السلع المص - 6- 2 - 3

،الجلود بأنواعها ، صوف األغنام ، المصارين ، معادن خام ) فوسفات ، خام ، جبس ، جص ، الكبريت 

الكيماوية ، األسمدة المصنوعة  تغير منصهر ، رمل ، أسفلت قار ، طين ناري ( ، العناصر والمركبا

...الخ ( وبشكل عام فقد سجلت  نلفوسفاتية ،مشتقات نفطية   )شمع معدني ، زيت البارافيالنتروجينية أو ا

 .1111-1991انخفاضا في الكميات المصدرة خالل السنوات 
نالحظ أن أهم الشركاء التجاريين هي الجمهورية العربية السورية و المملكة األردنية الهاشمية  - 7- 2 - 3

( ماان أجمااالي الصااادرات غياار النفطيااة خااالل الماادة      %71 - %11ين ) حيااث شااكلتا نساابة تتااراوح ماااب

،أن التركيز على مجموعة محدودة من الشركاء التجاريين أو األساواق التجارياة ياؤدي إلاى  1111- 1991

 مخاطر مستقبلية وخاصة عند نشوء أزمات ال سامح هللا .

مااالي لألنشااطة ذات اإلنتاااج القاباال للتصاادير نساابة بلغاات األهميااة النساابية للناااتج المحلااي اإلج – 8- 2 - 3 

مان أجماالي النااتج المحلاي اإلجماالي لألنشاطة  1111-1117( خالل المدة %681-%486تتراوح ما بين) 

 االقتصادية وهذه النسبة المتواضعة ال تغطي الطلب المحلي وبالنتيجة ال تؤدي إلى فائض للتصدير .

 

 التوصيات  - 2- 3

ؤسسات الراغبة في التصدير سواء الستيراد المواد األولية الداخلة في تقديم قروض للم -3-2-2

المنتجات المعدة للتصدير أو إثناء العملية التصديرية أو بإنشاء الشباك الوحيد على مستوى البنوك 

لتسهيل العمليات المالية للمصدريين أو تقديم التمويل القصير والمتوسط األجل إلى المنشآت 

 ائمة التي تنتج سلعاً مؤهلة للتصدير، وذلك بهدف زيادة طاقتها اإلنتاجية.والمشروعات الق
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العمل على تحسين وترقية بيئة العمل للمصدرين للوصول إلى استخدام نظام الكتروني يقوم  -3-2-2

بتحسين قدرة وفعالية األداء الجمركي، وإزالة القيود والمعوقات وتسهيل اإلجراءات الكمركية 

 قطاع التصدير.  للمؤسسات العاملة في

 السعي لتطوير وتوسيع المناطق الحرة عن طريق تحفيز المستثمرين على االستثمار . -3-2-3

الترويج لمشاريع استثمارية تخدم قطاع التصدير بغرض استقطاب التمويل الالزم لها  -3-2-4

 واالهتمام بالصناعات المحلية والزراعية التي تعتمد على مستلزمات اإلنتاج المحلية.

 صادرات غير النفطية من خالل كل الوسائل والوسائط اإلعالنية والترويجية.الترويج لل -3-2-5

تقديم خدمات معلومات متكاملة عن األسواق الخارجية وحجم واتجاهات الطلب العالمي   -3-2-6

 بغرض مساعدة المصدرين على فتح أسواق جديدة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

الرتقاء النوعي والكمي بالمنتجات التي يصدرونها تقديم اإلرشادات الترويجية للمصدرين ل  -3-2-7

واالهتمام بالمواصفات السلعية واألوزان والتغليف والتعبئة والعالمات التجارية حسب متطلبات 

 األسواق العالمية.

العمل على تخفيض تكاليف الشحن والنقل والتأمين وتجهيز السلع والمستندات والرسوم   -3-2-8

 الجهات ذات العالقة.المفروضـة على السلع من قبل 

دعم القطاعات السلعية غير النفطية بكافة الوسائل وبما يؤدي الى زيادة مساهمتها ودورها   -3-2-9

في تنمية االقتصاد وتنوع مصادر الدخل وبالتالي تقليل فجوة الطلب على السلع من خالل زيادة اإلنتاج 

إلى األسواق الخارجية كمرحلة المحلي وتقليل االستيرادات كمرحلة أولى وتسهيل تصدير الفائض 

 ثانية.
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