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  الفصل االول
  

  والمحلية  والعربيةالتطورات االقتصادية العالمية
 Economic Developments    Local of&Arabic  ,International  

  
   Arabic Developments  ,International والعربيةالتطورات العالمية -1

االقتصاد  فديد، مستمرا وان كان يتقدم ببطء ش المالية العالميةاليزال التعافي من االزمة    

العالمي دخل مرحلة تحول اخرى فاالقتصادات المتقدمة تزداد قوة بالتدريج بينما تباطأت وتيرة 

النمو في اقتصادات السوق الصاعدة التي تواجه تحدي مزدوج متمثل بتباطؤ النمو من جهة 

ة عن وضيق االوضاع المالية العالمية من جهة اخرى، وتؤكد التقديرات المختلفة الصادر

مؤسسات اقتصادية ومالية دولية وبنوك عالمية ومنها صندوق النقد الدولي الى استمرار تراجع 

ثم %) 4.9 (2010باتجاه ثابت منذ اربعة اعوام حيث بلغ  في عام  معدل نمو االقتصاد العالمي

%) 3.1( ليصل الى 2012، وانخفض مرة اخرى في عام 2011في عام %) 3.3(انخفض الى 

 اكتسب النشاط العالمي ذلك فقدع مو ،2013في عام %) 2.7(ل هذا االنخفاض ليبلغ ثم تواص

 أن يرتفع نمو  الدوليتوقع البنكو ،2013النصف الثاني من عام بدًأ من المزيد من القوة 

  .2015 في )%3.4( وأن يصل إلى )%3.2( إلى 2014  عاماالقتصاد العالمي في
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2015-2013والتقديرات لالعوام  2012-2010للمدة معدل نمو االقتصاد العالمي

  
ه تالى التعافي الذي شهد 2015 و2014 ارتفاع تقديرات النمو العالمي لعامي في السبب رجعيو

عدا اليابان (  االقتصادات المتقدمةفي شدة االوضاع المالية بعد ان خفت االقتصادات المتقدمة



2 
 

  ما زالتدول المتقدمة والمخاطرالفجوات الناتج في ومع ذلك اال ان  ،)على وجه الخصوص

ما يحتم استمرار السياسة النقدية المتساهلة ومواصلة الضبط المالي، مع تغير بسيط منذ قائمة م

 بالبدء في الغاء تدابير التسيير 2013/ ديسمبر18اعالن بنك االحتياطي الفدرالي االمريكي في 

عالوة ( وبما يضمن المزيد من تخفيض 2014/ارا من كانون الثانيبالكمي بالتدريج اعت

ومن  ،هالى الدين الحكومي القتصادات منطقة اليورو بعد االزمة التي عصفت ب ع)*المخاطر

ة  مقارن2015- 2014في عامي %) 2.25( الى نحو  في هذه االقتصاداتالمتوقع ان يزداد النمو

   .2013في عام %) 1.3(بنمو قدره 

جراء الضبط  من 2013 بخطوات ثقيلة خالل عام  فقد سارالنمو في االقتصاد االمريكي    اما 

واستمرار التراخي االقتصادي مما ابقى معدل النمو متواضعا خالل النصف  المالي المفرط

اال ان تحسن %) 1.25( حيث بلغ نمو اجمالي الناتج المحلي السنوي 2013االول من عام 

االوضاع يشير بارتفاع تدريجي في النمو عقب مفاجأت ارتفاع المخزونات في النصف الثاني 

في عام %) 2.8( ان يبلغ النمو في الواليات المتحدة معدال قدره توقعمن المو، 2013من 

وسيتحقق االنتعاش بفضل الطلب المحلي النهائي  2013في عام %) 1.9(بعد ان سجل  2014

  . وبدعم جزئي من انخفاض العبء المالي

في عام  %) 1.7(ى وفي اليابان تشير التوقعات الى ان يرتفع النمو االقتصادي السنوي ال    

 ولقد كان هذا التعافي مدفوعا باستراتيجية 2013لعام %) 1.4(، بعد ان كان يقدر بـ 2014

هذه السياسة وهما  النعاش االقتصاد، لذا من الضروري تنفيذ ما تبقى في جعبة) ابينوميكس(

و  لتحقيق هدف التضخم والنم2015االصالح الهيكلي وخطط الضبط المالي لما بعد عام 

  .المستمر بمعدل اعلى 

 تبتعد ببطء عن دائرة الركود فبعد ان بلغ النمو في هذه فقد بدأت      اما منطقة اليورو 

 و 2014في عام %) 1(،  يتوقع ان يصل معدل النمو الى 2013لعام %) 0.4-(المنطقة 

أقل عموما ، واتسم التعافي في هذه المنطقة بالتباين اذ سيكون التحسن 2015في عام %) 1.4(

في االقتصادات الخاضعة لضغوط مثل اسبانيا وستؤدي الديون المرتفعة العامة والخاصة فضال 

عن التفتت المالي الى كبح الطلب المحلي، وفي انحاء اخرى من اوربا ادى تيسير اوضاع 

  االئتمان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على العملة المحلية بمقدار الزيادة المحتملة للفائدة المحلية عن سعر الفائدة الخارجية بعد ) عالوة المخاطرة(تقاس مكافأة الخطورة  •

 الصرف ر لمستويات فائدة معينة وسعفبالنسبةتعديلها لمراعاة التغير المتوقع في سعر الصرف ليوازي السعر في اسواق االصول 

 p 1998مايو /آفاق االقتصاد العالمي( الى ارتفاع قيمة العملة المحلية مستقبال يشير انخفاض عالوة المخاطرة على العملة المحلية

80 .  
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 نمو  معدلتسجل المتوقع انوزيادة الثقة الى دعم النشاط االقتصادي في المملكة المتحدة ومن 

  .2014في عام %) 2.25(يقدر بــ

اضه عن فترة ما واصل االقتصادات الصاعدة والنامية نموها الذي يعتبر قوياً رغم انخفتو   

في عام %) 5.1(الى  2013في عام %) 4.7( ينتعش النمو بالتدريج منتنبأ بأني و،قبل األزمة

ويعزى ذلك الى ارتفاع الطلب الخارجي من االقتصادات  ،2015في عام %) 5.4( و 2014

 التي من المتوقع ان تظل معدالت المتقدمة بينما ظل الطلب المحلي محدودا بأستثناء الصين

 تطوراًنموها اعلى بكثير من معدالت نمو االقتصادات المتقدمة، حيث حقق النمو في الصين 

 وهو ما يرجع في معظمه الى تسارع النشاط 2013ايجابيا قويا خالل النصف الثاني من عام 

%) 7.5(وان ينخفض النمو الى حوالي  االستثماري، ومن المتوقع ان تكون هذه الطفرة مؤقتة

 ويعود ذلك الى تدابير السياسة التي تستهدف ابطاء النمو االئتماني 2015- 2014في عامي

وزيادة تكلفة راس المال واالنتقال بالتدريج الى مسار للنمو المتوازن والقابل لالستمرار، مما 

يتعين تحقيق تقدم اكبر في استعادة توازن الطلب المحلي بتحويل التركيز من االستثمار الى 

  . تواء ما يسببه االستثمار المفرط من مخاطر على النمو واالستقرار المالي االستهالك الح

، 2013 الصادر من قبل صندوق النقد الدولي في اكتوبر آفاق االقتصاد العالمي تقريرأفاد و    

 2013لعام %) 5(وقع ان يرتفع النمو في بلدان افريقيا جنوب الصحراء من حوالي ت المن منأب

، ففي افريقيا تشير التنبؤات الى تحسن تدريجي في معدل النمو لعام 2014 في عام %)6(الى 

نية التحتية، غير ان االداء ب وما بعده مع ارتفاع النمو العالمي وتقلص اختناقات ال2014

ف يتاثر بزيادة القيود على التمويل واستمرار ضعف ثقة المستثمرين االقتصادي سو

والمستهلكين واستمرار توتر العالقات الصناعية وارتفاع مستوى الديون في قطاع االسر، مع 

 في معظم بلدان المنطقة بسبب انخفاض بعض اسعار 2013تراجع التضخم مجددا في عام 

  .حترازية الغذاء العالمية والسياسات النقدية اال

يزداد النمو بعد التحسن الكبير في النشاط االقتصادي السيما      وفي الهند من المتوقع ان 

رياح الموسمية وارتفاع نمو الصادرات ومن المتوقع ان يزداد النمو لالزراعي نتيجة لتعرضها ل

  .بفضل السياسات الهيكلية الداعمة لالستثمار 

 الى  لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيافي توقعاتهولي صندوق النقد الداشار كما و     

 ويرجع ،2014 في عام % 3.2 إلى 2013في عام %  2.2معدل النمو في المنطقة من ارتفاع 

إلى تحسن نمو الصادرات تماشياً مع االنتعاش االقتصادى للشركاء التجاريين وإلى تسارع  ذلك

فإن اآلفاق االقتصادية ستتأثر بضعف الثقة وإرتفاع ومع ذلك، . االستثمار العام والخاص وتيرة

معدالت البطالة، وانخفاض القدرة التنافسية، وفي كثير من الحاالت، باستمرار العجز الكبير فى 

 .الميزانيات العمومية
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، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو  في المنطقةالمصدرة للنفط البلدان بالنسبة لمجموعة و    

 مع استقرار انتاج النفط وتعزيز 2014 في عام %3.5 لي اإلجمالي إلى حواليللناتج المح

 ومن المتوقع أن ،النشاط االقتصادى العالمي واستمرار معدالت االستهالك واالستثمار الحالية

في معظم %  5استقرار معدالت التضخم عند أقل من  إلى تراجع أسعار المواد الغذائية يؤدى

 .الدول المصدرة للنفط

في المنطقة، فانه من المتوقع أن يستمر النمو البطيء  البلدان المستوردة للنفط أما عن   

يزداد نمو الصادرات تدريجياً مع تعافى الطلب  فبينما. 2014 في عام )%3(عند حوالي 

فان الطلب المحلي فى هذه المجموعة من  الشركاء التجاريين وال سيما في أوروبا الداخلي في

أن ترتفع معدالت التضخم قليالً  ومن المتوقع ،يبقى ضعيفاً بسبب عدم اليقين السياسيالبلدان س

الضغوط المتزايدة الناجمة عن اصالح دعم الطاقة والتى يقلل من حدتها   بسبب)%(8.5إلى

  .جزئياً االنخفاض فى األسعار العالمية للمواد الغذائية

ت كبيرة وواجهت العديد من لدول العربية فقد شهدت بعضها تطوراعلى صعيد او

م االستقرار السياسي في عدد من ، فأنعدااالقتصادية واالجتماعية والتنمويةالسياسية والتحديات 

 إلى جانب تداعيات الصراع المأساوي في سوريا والقضايا األمنية األوسع التحول العربيبلدان 

ت هذه البلدان من خالل إضعاف ثقة ألقت بتأثيراتها السلبية في اقتصاداقد نطاقاً في المنطقة، 

القطاع الخاص والحد من استثماراته، وإحداث اضطرابات في التجارة وتأخير اإلصالحات 

   .نا بمستقبل الوضع السياسيورهويبقى التحسن االقتصادي م  المهمةاالقتصادية

مليار ) 17.7(ففي مصر سجل االحتياطي النقدي االجنبي في البنك المركزي المصري نحو     

، وترجع معظم تلك 2012مليار دوالر بنهاية عام ) 15( مقابل نحو 2013دوالر بنهاية عام 

الزيادة الى المساعدات المالية المقدمة من دول السعودية واالمارات والكويت، في حين سجلت 

  .2012في عام %) 12.4(مقابل %) 13.4( نحو 2013معدالت البطالة في عام 

فعلى الرغم من تهاوى االقتصاد وتوقف عجلة االنتاج وتقلص انتاج آبار النفط اما في سوريا    

كما ادى تدهور االوضاع .  تعد الموازنة االكبر في تاريخ سوريا2013اال ان موازنة عام 

االقتصاد من حافة االنهيار، حيث تعرضت خطوط انابيب النفط  االمنية في اليمن الى اقتراب

من الميزانية %) 60(مما اضر بصادرات البالد النفطية التي تشكل والغاز لهجمات متعددة 

 الى المؤشرات االقتصادية لالقتصاد اليمني الى ارتفاع نسبة الفقر للدولة، كما واشارت السنوية

%) 47(، %)14.5(الى  معدل التضخم السنوي ومستوى البطالة ، في حين ارتفع%)35(نحو 

   . 2013على التوالي لعام 

   مجلس التعاون الخليجي من أفضل المناطق أداء على مستوى االقتصاد العالمي في دوع 

 ، أذقد حقق التعاون بين دوله األعضاء الستة مكاسب اقتصادية كبيرة للجميعفالسنوات األخيرة، 
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، ويعود 2013عام في %) 3.8( في المملكة العربية السعودية الى  الناتج المحلي االجماليارتفع

مي، وسجل الناتج المحلي االجمالي في ذلك االرتفاع الى استمرار االنفاق االستثماري الحكو

، وان هذا النمو الذي يغذيه النفط يتباطأ بسبب %)4.0(االمارات العربية المتحدة نموا قدره 

ع الوفرة في المعروض وباالخص القطاع العقاري والذي يشهد انتعاشا حادا مع ارتفاع سري

لالسعار في سوق دبي للعقارات السكنية، اما بالنسبة الى الكويت فقد احتل اقتصادها المرتبة 

، لتصبح بذلك بين اسوأ الدول في مواجهة 2013عالميا لعام ) 117(االخيرة خليجيا ومرتبة 

المخاطر العالمية، ويعزى ذلك الى شحة المشاريع الكبرى وضعف االنفاق الراسمالي وعدم 

  .  الوعود الحكومية والذي انعكس بشكل خاص على القطاع الخاص تنفيذ 

ض التضخم العالمي الى اانخفاما فيما يخص التوقعات التضخمية فتشير التقارير الى    

، ومن المتوقع ان يظل 2012في اوائل %) 3.75( مقارنة بمعدل قدره 2013عام %) 3.25(

هم تطورات عرض الغذاء والوقود في  وسوف تس2014عند هذا المستوى حتى نهاية عام 

في كبرى االقتصادات المتقدمة من واحتواء الضغوط الرافعة السعار السلع االولية الرئيسية، 

في الواليات المتحدة ومن %) 1.75(الى %) 2(المتوقع ان ينخفض التضخم من حوالي 

فر في اليابان في منطقة اليورو وسوف يرتفع معدل التضخم عن الص%) 1.25(الى %) 2.25(

 كرد فعل لزيادات ضريبة 2015 و 2014 ثم يحقق قفزة مؤقتة في عامي 2013في عام 

االستهالك ومن شان االطار الجديد للتيسير الكمي والنوعي الذي وضعه بنك اليابان المركزي 

ان يدعم التسارع المطرد لوتيرة التضخم بما يتماشى مع اهداف البنك المركزي على مستوى 

اسة ما لم تكن مستويات التضخم التي استهدفتها البنوك المركزية على درجة عالية من السي

دت سنوات التراخي االقتصادي ببساطة الى االنكماش في العديد من االقتصادات الموثوقية أل

  .  المتقدمة 

معدل  التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية التابعة لالمم المتحدة الى ارتفاع وتشير   

، أي حوالى أربعمئة ألف من الباحثين عن عمل 2013في عام %) 12.7(البطالة العالمية إلى 

 نحو مليون شخص عاطل عن العمل 2013شهد عام حيث من الشباب في جميع أنحاء العالم، 

شهدت منطقة ، اذ  بالعام الماضىة ماليين تقريبا مقارن5ادة قدرها فى جميع أنحاء العالم بزي

%) 11.4( مقارنة مع معدل 2013في عام %) 12.2( ارتفاعا في معدالت البطالة بلغت اليورو

 2012في عام %) 24.3( البطالة معدالت عالية في اليونان بلغت سجلت كما، 2012في عام 

، اما في إسبانيا فقد ارتفع معدل البطالة إلى 2013في عام %) 27(وصوال الى ما يقارب 

، ومن المحتمل ان ترتفع البطالة 2012في عام ) ٪25(ارنة بمعدل  مق2013في عام ) 26.6٪(

، اما في 2013في عام ) ٪10.2( من معدل بلغ 2015بحلول عام ) ٪11.3(في فرنسا الى 

، %)12.4(ومن المتوقع ان تسجل معدالت متقاربة %) 12.2(إيطاليا فبلغت البطالة نسبة 
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 من شمال أفريقيا والشرق األوسطما تعد ، في على التوالي2015 و2014في عامي ) 12.1٪(

، ويوجد الجزء األكبر )%25(حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب حوالى ، تضرراًمناطق  اكثر

كما  من البطالة فى منطقتى شرق أسيا وجنوبها وتليها جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وأوربا،

  %) .30(الت بطالة عالية تصل الى المنطقة العربية وخاصة دول شمال أفريقيا بمعد تتميز

  

 Local Developments التطورات المحلية -2

، على الرغم من التحديات 2013واصل االقتصاد العراقي مسيرة نموه خالل عام 

الى ارتفاع قيمة االمنية والسياسية الكبيرة التي واجهته، حيث اشارت المؤشرات االقتصادية 

مليار ) 73.8( الى 2012مليار دينار عام ) 70.7(الثابتة من الناتج المحلي االجمالي باالسعار 

وكان نشاط النفط الخام المحرك  ، %)4.5( وبمعدل نمو سنوي قدره 2013دينار عام 

االمر الذي من الناتج المحلي الحقيقي، %) 41.5(بلغت االساسي لهذا االرتفاع وبنسبة مساهمة 

 االجمالي الحقيقي بنسبة زيادة ن الناتج المحليساهم في زيادة متوسط نصيب الفرد العراقي م

 ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة ، حيث%)1.6(بلغت 

  . 2013عام  دينار) 2084.5(  الى 2012دينار عام ) 2052.2(من 

  

عام لالسعار كما وشهد االقتصاد العراقي خالل هذا العام استقرارا واضحا في المستوى ال

مقابل %) 2.4(سجل مانسبته لي )التضخم االساس( تمثل بتراجع الرقم القياسي السعار المستهلك

 %)1.9( نسبته ما السعار المستهلك  العامفي حين سجل الرقم القياسي ،2012لعام %) 5.6(

 ويعود هذا االنخفاض الى تراجع معدالت نمو اسعار اغلب 2012لعام %) 6.1(مقابل 

   . 2012اميع المكونة لسلة المستهلك العراقي مقارنة بعام المج

  

 البنك المركزي العراقي على سعر أبقى ،2013السياسة النقدية خالل عام على صعيد و

 كجزء من سياسته النقدية الهادفة الى تحفيز النشاط 2010منذ العام %) 6(فائدته البالغ 

لمصارف لتحفيزها على تقديم التمويل االقتصادي من خالل تخفيض كلفة االموال على ا

 البالغة االلزاميلالنشطة االقتصادية المختلفة بأسعار مناسبة، كما وأبقى على نسبة االحتياطي 

على كافة الودائع المصرفية سواء كانت ودائع حكومية او ودائع قطاع خاص موزعة %) 15(

  .ها لدى خزائن المصرف يحتفظ ب%) 5(يحتفظ بها لدى البنك المركزي و %) 10(بواقع 
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 على استقرار سـعر صـرف    من الحفاظ  2013البنك المركزي العراقي خالل عام      تمكن  و

 علـى مـدى      دوالر لدينار لك ) 1166(معدل سعر    عند   الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي    

عر  العملة األجنبية، فيما سجل معدل س      وذلك من خالل نافذة بيع وشراء      2013 و   2012عامي  

 دينار لكـل دوالر   ) 1232(صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في السوق الموازية          

 استقرار السعر   عد، وي 2012 لعام   دينار لكل دوالر  ) 1233(معدل بلغ   مقابل  ،  2013خالل عام   

  .ستقرار السوق المحليةمؤشرا ال اعالهخالل العامين 

 ارتفع رصيد احتياطي البنكوراً ملحوظاً، إذ       وشهد رصيد االحتياطيات الدولية تط

مليار دوالر مقابل ) 77.7( ليصل الى 2013 من العمالت االجنبية في عام العراقي المركزي

  .قياسا بالعام السابق%) 10.5(، وبنسبة زيادة بلغت 2012مليار دوالر لعام ) 70.3(

  

 نموا ملحوظا وبنسبة 2013عام خالل ) M2(سجلت السيولة المحلية بمفهومها الواسع و      

، فيما سجل عرض النقد بالمفهوم 2012قياسا بمستواها المسجل في عام %) 16.2(بلغت 

مقارنة بالعام السابق، وقد جاء هذا االرتفاع نتيجة %) 16(نسبة نمو بلغت ) M1(الضيق 

قياسا %)  17.2(والودائع الجارية بنسبة %) 14.5(الرتفاع كل من العملة خارج البنوك بنسبة 

   .بالعام السابق
  

 مزيدا من 2013اما فيما يتعلق بالسياسة المصرفية اتخذ البنك المركزي خالل عام       

دورها في   وتعزيز ورفع مستوى اداءها الى تنظيم عمل المصارفلهادفة ا والتدابيراالجراءات

 اسهمت هذه االجراءات  وقد، المصرفيتمويل النشاط االقتصادي وضمان سالمة ومتانة الجهاز

 في عام ترليون دينار) 5.9( مقابل ترليون دينار) 7.6( الى رؤوس اموال المصارف في زيادة

، 2013عام  من الناتج المحلي االجمالي ل%)2.8(، وبنسبة %)28.8 ( زيادةأي بنسبة، 2012

    %) .2.4( نسبة 2012فيما بلغت عام 

ارتفع مؤشر الرقم القياسي اق لالوراق المالية، سوق العرفي تطورات ال وعلى صعيد      

نقطة ) 131.35(ليغلق في نهاية العام عند مستوى  2012 قياسا بادائه لعام %)5 (القديم بنسبة

 تم العمل به اعتبارا من شهر ي اما المؤشر الجديد الذ.نقطة في العام السابق )125.02( مقابل

 ،2012ه لعام  ادائقارنة معم%) 8(قطة وبنسبة ن) 9.95( فقد سجل تراجعا بنحو2013/شباط 

 2012جلسة في عام ) 230(جلسة بعد ان كانت ) 231(كما وارتفعت عدد جلسات التداول الى 

اما القيمة السوقية لالسهم المدرجة ، %)39.2(بنسبة مقدارها مع ارتفاع عدد االسهم المتداولة 

) 5.3(نت  بعد ان كا2013ار دينار عام ملي) 11.5(لتصل الى %) 114.9(فقد ارتفعت بنسبة 

سجل صافي االستثمار االجنبي في سوق العراق لألوراق المالية ، فيما 2012مليار دينار عام 
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مليار دينار في ) 2( قرابة مليار دينار بعد ان كان ) 980.2( بمقدار 2013ارتفاعاً خالل عام 

  . 2012عام 

    

فائضا  حققت الموازنة العامة للدولة لهذا العامد ، فق مالية الدولةاما في مجال اوضاع  

 %)2.6 (نسبةوشكلت عن العام السابق، %) 53.0(ترليون دينار وبنسبة انخفاض ) 6.9(بلغ 

اجمالي االيرادات العامة بنسبة   انخفاض وجاء هذا االنخفاض نتيجة، الناتج المحلي االجماليمن

صافي الدين انخفض و  هذا،قياسا بالعام السابق %)1.6(زيادة النفقات العامة بنسبة و%) 5.0(

من الناتج المحلي %) 1.7(نسبة قياسا بالعام السابق ليسجل %) 28.9(الداخلي بنسبة 

عن عام %) 1.8( بنسبة شهد الرصيد القائم للدين الخارجي ارتفاعا، وفي المقابل االجمالي

 تج المحلي االجمالي مقابلالنمن ا%) 22( دينار اي بنسبة ترليون) 58.7( ليصل الى 2012

 ارتفاع تعزى الزيادة في مديونية العراق الخارجية الى و،2012 لعام  دينارليونرت) 57.7(

   .2012عام ب  مقارنة%)207.5(بنسبة ) قرض صندوق النقد الدولي (القروض الجديدة

  

م  اظهرت مؤشرات التجارة الخارجية خالل عا،على صعيد تطورات القطاع الخارجيو

) 173.2( لتصل الى 2012مقارنة بالعام %) 3( انخفاضا في حجم التجارة بنسبة بلغت 2013

 كل نخفاض قيمةالذلك نتيجة يعود ، و2012ترليون دينار عام ) 178.6(ترليون دينار مقابل 

المر الذي ساهم في اعلى التوالي، %) 0.4 ( ،%)4.7( بنسبة  واالستيرادات الصادراتمن

 الى 2012في عام %) 71(لتجارة الخارجية الى الناتج المحلي االجمالي من ض نسبة ااانخف

    .2013في عام %) 64.8(

  

 واستناداً 2013      وفي ضوء ما متوفر من بيانات أولية عن ميزان المدفوعات العراقي لعام 

ان ، حقق الميز2009الى منهجية الطبعة السادسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 

، مقابل فائضا من الناتج المحلي االجمالي%) 3.4( اي بنسبة مليار دوالر)  7.9(فائضاً بلغ 

 قياسا %)1.3( اي بنسبة انخفاض طفيفة بلغت ،2012مليار دوالر خالل عام ) 8.0(مقداره 

، وقد أسهمت عدة عوامل في تحقيق هذا الفائض منها تحقيق كل من الحساب بالعام السابق

مليون دوالر )  20.3(مليار دوالر و )  22.1(لحساب الرأسمالي فائضاً مقداره الجاري وا

                                                                .على التوالي 
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  الفصـل الثانـي                              

          تطورات القطاعات االقتصادية                  

               Economic Sectors Developments of  

بين الدول المزدهرة وألن يتمتع أبناؤه بمستوى من من العراق كل المقومات ألن يكون يمتلك      

المعتمد من قبل المنظمات لمجموعة الدول المتوسطة الدخل حسب التصنيف المعيشة والدخل مكافئ 

 والبنك الدولي تحديداً باعتباره بلد غني بموارده الطبيعية وخصوصاً بالنفط والمياه، كذلك الدولية

تخاذ العديد من الخطوات الجادة اتتطلب المرحلة الحالية التي يمر بها العراق حيث بموارده البشرية، 

واعتماد حرير االقتصاد عبر برامج االصالح االقتصادي والمصرفي والمالي ودعم عملية التنمية في ت

استراتيجية مالئمة وفعالة لحالة االقتصاد العراقي وقطاعاته االقتصادية وتوفير البيئة المالئمة لذلك 

ترتيبات االولويات والذي يتطلب اعتماد مهام واهداف للسياسة االقتصادية الجديدة وفي مقدمتها وضع 

االستثمارية وتحديد الموقف من آلية السوق والنظرة الواقعية نحو دور القطاع الخاص للحد من احادية 

هياكله اإلنتاجية وتطوير البنى  تطوير و,القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات االقتصادية االخرى

االدارة التنموية بغية جعل النفطية ارده التحتية للقطاعات المالية والمصرفية وتحسين استخدام مو

قانون االستثمار فضال عن تعزيز دور  ،اليرادات القطاع النفطي مستجيبة لمعايير التنمية المستدامة

 العراقي واالجنبي من خالل دور مهم في تشجيع القطاع الخاص لما له من 2006 لسنة 13رقم 

ستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع في سيس المشاريع االأ الالزمة لت توفير التسهيالت

 وتسهيل مهام المستثمرين أصحاب رؤوس األموال العراقيين واألجانب ،االسواق المحلية واالجنبية

ايجابي كبير على االقتصاد العراقي والتي ستنعكس بشكل إلقامة مشاريع صناعية وزراعية وتجارية 

 اإلجمالي والصادرات وتوفير التكنولوجيا الحديثة والتقنيات من خالل مساهمتها في الناتج المحلي

  .المتطورة

وتكوين الصورة الواضحة له باعتبار ان  2013لعام ولغرض استقصاء اداء االقتصاد العراقي 

  -:الدائه اشارت التقديرات االولية الى الناتج المحلي االجمالي المقياس االكثر شموال 

  

مليار دينار عام ) 70.67(حيث ازداد من  ،لي االجمالي مع النفط باالسعار الثابتة قيمة الناتج المحارتفاع  

 اما الناتج المحلي ،%)4.5(سنوي قدره نمو  وبمعدل 2013مليار دينار عام ) 73.83( الى 2012
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)  42.48(الى  2012مليار دينار عام ) 39.60(االجمالي بدون النفط وباالسعار الثابتة فقد أزداد من 

 .)1( ملحق الجدول رقم %)8( وبمعدل نمو سنوي 2013يار دينار عام مل

قياسا بالعام %) 6.1(بنسبة  ارتفاعا 2013سجل الناتج المحلي االجمالي مع النفط باالسعار الجارية لعام  

فيما سجل معدل نمو ، 2012ترليون دينار لعام ) 251.9(ترليون دينار مقابل ) 267.4(السابق ليبلغ 

ترليون دينار ) 141.9( ليبلغ 2012قياسا بالعام %) 13.1(بلغ ) نشاط قطاع النفط الخام( ثناءبلغ باست

 .)2( ملحق الجدول رقم ترليون دينار للعام السابق )125.5( مقابل 2013عام 

 2012دينار عام ) 2052.2(من باالسعار الثابتة تفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ار 

، فيما ازداد 2012مقارنة بعام %)  1.6(وبمعدل نمو سنوي  2013عام  دينار) 2084.5(الى 

 2012دينار عام  مليون) 7.36(متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية من 

 %).3.5( وبمعدل تغير سنوي بلغ 2013دينار عام  مليون) 7.62(الى 
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  )1(   جدول رقم                                         

                                 باالسعار الثابتة  2013-2012لالعوام الناتج المحلي االجمالي مع النفط وبدونه ومتوسط نصيب الفرد 

)1988=100(  

  2013  2012  الفقرات

  73.8  70.7        )مليار دينار(الناتج المحلي االجمالي مع النفط 

  43.2  40  )مليار دينار(الناتج المحلي االجمالي بدون النفط 

  2.08  2.05  )دينارالف (متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 لجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات وزارة التخطيط ،ا :المصدر

انخفضت نسبة مساهمة االنشطة السلعية مع النفط في توليد الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة من  

في حين ارتفعت نسبة مساهمة االنشطة التوزيعية مع  ،2013عام %) 60.6( الى 2012عام %) 61.9(

فيما سجلت االنشطة الخدمية تراجعا طفيفا  ،2013عام %) 11.6( الى 2012عام %) 10.1(النفط من 

 .2013عام %) 27.7( الى 2012عام %) 28(في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي من 

لم تحقق االنشطة السلعية بدون النفط اي زيادة ملحوظة في نسبة مساهمتها في توليد الناتج المحلي  

في حين ازدادت نسبة مساهمة  ،%)32.6( مقابل 2012عام %) 32.7(ته  حيث سجلت ما نسب،االجمالي

نتيجة ارتفاع نشاط  2013عام %) 19.9( الى 2012عام %)17.8(من بدون النفط االنشطة التوزيعية 

اما االنشطة الخدمية فقد احتلت مركز الصدارة في  ،قطاع البنوك والتأمين و البناء والتشييد وتجارة الجملة

 انخفضت 2012عام %) 49.5(ا للناتج بدون النفط قياسا بباقي االنشطة والتي بلغت نسبتها متههمسانسب 

 وهذا االمر يعكس استمرار تبوؤ القطاع النفطي مركز الصدارة في توليد الناتج 2013عام %) 47.5(الى 

قاعدة االنتاج المتمثل بتنويع  2017-2013المحلي االجمالي واالبتعاد عن هدف خطة التنمية الوطنية 

 .المحلية
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  )2(     جدول رقم                                  

  2013- 2012االهمية النسبية لالنشطة االقتصادية في توليد الناتج مع النفط وبدونه باالسعار الثابتة لالعوام 

  %2013  %2012  االنشطة

  60.6  61.9لنفط           االنشطة السلعية مع ا

  32.6  32.7  االنشطة السلعية بدون النفط

  11.6  10.1 االنشطة التوزيعية مع النفط        

  19.9  17.8 االنشطة التوزيعية بدون النفط      

  27.8  28 االنشطة الخدمية مع النفط          

  47.5  49.5 االنشطة الخدمية بدون النفط       

  100  100  المجموع

  .الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات, وزارة التخطيط: المصدر

الثابتة  باالسعاراحتلت مساهمة نشاط قطاع النفط الخام مركز الصادرة في توليد الناتج المحلي االجمالي  

 باالنخفاض الحاصل في امتأثر 2013عام %) 41.5( انخفضت الى 2012عام %) 43.3( وبنسبة 

باي زيادة خالل هذا ة والصناعة الزراعكل من قطاعي في حين لم يساهم  ،%)3.7(اسعار النفط بنسبة 

لكل منهما على تقريبا %) 3(و%) 7(القطاعين لكال حيث بلغت نسبة المساهمة  ،العام قياسا بالعام السابق

 .ية زيادة في الناتج المحلي االجمالي أي وهذا يدلل على ان االنشطة االنتاجية لم تسهم هذا العام بالتوال

انخفضت  نسبة مساهمة االنشطة السلعية مع النفط في توليد الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية من  

نشطة التوزيعية مع في حين ارتفعت نسبة مساهمة اال ،2013عام %) 63.6( الى 2012عام %) 66(

 فيما سجلت االنشطة الخدمية تراجعا طفيفا ،2013عام %) 14.3( الى 2012عام %) 11.8(النفط من 

 الى 2012عام %) 22.2(من باالسعار الجارية في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي 

  .2013عام %) 22.1(
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 )3(جدول رقم                                           

  2013-2012االهمية النسبية لالنشطة االقتصادية في توليد الناتج مع النفط وبدونه باالسعار الجارية لالعوام 

   %2013    %2012  االنشطة

االنشطة السلعية مع النفط           

االنشطة السلعية بدون النفط         

66  

32.0  

63.6  

31.9  

  نشطة التوزيعية مع النفطاال

 االنشطة التوزيعية بدون النفط      

11.8  

23.6  

14.3  

26.8  

  االنشطة الخدمية مع النفط  

 االنشطة الخدمية بدون النفط       

22.2  

44.4  

22.1  

41.3  

  100  100  المجموع

  .الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات, وزارة التخطيط: المصدر

  

 2012 مقارنة بعام 2013حصاد االنشطة االقتصادية لعام 

 Fishing& Hunting , Forestry, tureAgriculالزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك 

 معدل تغير سنوي بلغت 2013للقطاع اعاله لعام باالسعار الثابتة حقق الناتج المحلي االجمالي 

منخفض نسبيا اذا ما قورن بالمعدل الذي نما به الناتج المحلي اليزال وهذا المعدل %) 2.8(نسبته 

 االجمالي  المساهمة لهذا القطاع في الناتج المحليةفيما لم تسجل نسب ،%)4.5(االجمالي للفترة ذاتها البالغ 

 كما في ملحق الجدول ،2012وهي ذات النسبة في العام  %)7( والبالغة 2013عام اي زيادة تذكر خالل 

  ).1(رقم 

لمشاكل التي االحاجة من االنتاج المحلي ضئيلة نظرا لتعدد  تعد مساهمة القطاع الزراعي في سد

وعلى راسها تدني االنتاجية سواء من ناحية الفرد العامل او المساحة المزروعة او الحيوان يعاني منها 

ود الى االبتعاد عن استخدام المكننة الحديثة والبذور واالسمدة المحسنة ووسائل مكافحة المزرعي وذلك يع

قلة  ،مفردات الدراية والمعرفة باساليب الزراعة الحديثةاالفات الزراعية وافتقاد الفالح وجهله البسط 

 التأثير على كما وتلعب العوامل الطبيعية دورا كبيرا في المراعي والعلف وضعف الخدمات البيطرية،
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مما ادى الى انخفاض مستمر في االنتاج الساقطة والملوحة  مستوى االنتاجية من ناحية كمية االمطار

 .فضال عن تردي االوضاع االمنية الزراعي،

تحتل المحاصيل االستراتيجية المرتبة االولى من حيث االهمية النسبية في االنتاج النباتي في 

الحنطة (متفاوتة من حاجة االستهالك المحلي وتستحوذ محاصيل الحبوب العراق وتسهم في تغطية نسب 

على النسبة االكبر من المساحات المزروعة في الموسم الشتوي في االراضي الديمية والمروية ) والشعير

) 5181( ليصل الى 2012قياسا بالعام %) 33(فقد ارتفع انتاج محصول الحنطة والشعير لهذا العام بنسبة 

سبة بنوالشعير %) 36.4(، حيث ارتفع انتاج الحنطة بنسبة 2012الف طن لعام ) 3894( مقابل الف طن

قياسا بالعام %) 10(ويعود ذلك الى اتساع المساحات المزروعة بهذين المحصولين بنسبة %) 20.6(

اما  ،%)18(والشعير بنسبة %) 6.7(،فقد سجلت الحنطة زيادة في مساحاتها المزروعة بنسبة 2012

 الى 2012عام كغم ) 442.9(من لمحصول الحنطة فقد ارتفعت بخصوص انتاجية الدونم الواحد 

كغم عام ) 298.2( الى 2012كغم عام ) 292( ولمحصول الشعير من 2013كغم عام ) 566.4(

 ).3( ملحق الجدول رقم ،2013

 

  Quarrying & Miningالتعديـن والمقالع 

المساهم االكبر في توليد الناتج المحلي االجمالي قياسا بباقي التعدين والمقالع يعد نشاط قطاع 

 ويعود ذلك الى ،%)41.8(خالل هذا العام باالسعار الثابتة إذ بلغت نسبة مساهمته  االنشطة االخرى،

فيما سجل  ،%)41.5(بنسبة في توليد الناتج المحلي االجمالي ارتفاع نسبة مساهمة نشاط قطاع النفط الخام 

قياسا بالعام السابق ويعود ذلك الى انخفاض معدل سعر %) 0.2(بلغت خالل هذا العام ضئيلة  نسبة نمو

دوالر ) 107(دوالر مقابل ) 103(، ليبلغ 2012عن عام  %)3.7(برميل النفط خالل العام الحالي بنسبة 

) 2.9( مقابل 2013مليون برميل لعام ) 3(معدل االنتاج اليومي بلغ وتجدر االشارة الى ان  للعام السابق،

فيما لم تطرأ اية زيادة على المعدل اليومي للتصدير خالل هذا العام والبالغ  ،2012مليون برميل لعام 

  .)1( ملحق الجدول رقم 2012مليون برميل وهو ذات المعدل المتحقق في عام ) 2.4(
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  Manufacturing Industry  التحويليةالصناعة 

  

 وكذلك الدول النامية ،لدول المتقدمةاقتصادات افي لية اهمية كبيرة قطاع الصناعة التحوييحتل 

لما يمتلكه من قدر من التنوع والمرونة في التي تسعى لالرتقاء في اقتصادها الى مستوى الدول المتقدمة 

القدرات االنتاجية للقطاع تشكل تنمية لذا ، التحرك من قطاع الى آخر او من فرع صناعي الى آخر

عامال اساسيا في تحقيق النمو واالعتماد على الذات وتجنب االعتماد على العالم الخارجي الصناعي 

 على الرغم من تمتع بلدنا باالمكانيات واليزال اقتصادنا يعاني من ضعف شديد في هذا القطاع الحيوي

 2014- 1020في الوقت الذي اعتبرت فيه خطة التنمية الوطنية ف ،التي تؤهله لتوسيع دور هذا القطاع

وان من ضمن االهداف االستراتيجية  ،الصناعة التحويلية احد االنشطة المستهدفة لتنويع االقتصاد الوطني

 زيادة نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في 2030االساسية لالستراتيجية الصناعية في العراق حتى عام 

ه في توليد الناتج المحلي االجمالي بلغت نسبة مساهمت اذ ،%)18(تكوين الناتج المحلي االجمالي الى 

اهم باعتباره من القطاع مقابل اهمية هذا  ،وتعد هذه النسبة متدنية جدا%) 3( 2013باالسعار الثابتة لعام 

بلغت خالل هذا العام و بسيطة ــــ فقد سجل نسبة نم،عاليةالللقيمة المضافة ة دالقطاعات المول

ويعود ذلك الى افتقاد العراق ، )1(جدول رقم ملحق  ق،ام السابــــــــــقياسا بالع%) 3.6(

للبنية التحتية الداعمة لهذا النوع من الصناعة والتي يأتي في مقدمتها  النقص الكبير في انتاج وتوفير 

  .الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي المستخدم لالغراض الصناعية

 %)22( ارتفاعا بنسبة 2013ة لعام وضمن نشاط قطاع الصناعة التحويلية حقق انتاج االسمد

وعودة انتاج السماد المركب %) 13.4(يوريا بنسبة القياسا بالعام السابق ويعود ذلك الى زيادة انتاج سماد 

االمر  ،اليسد حاجة الطلب المحليالف طن واليزال إنتاج السماد محليا ) 133.9(خالل هذا العام وبمقدار 

تقادم ويعود ذلك الى ة ـــــد للدخول بسهولة إلى السوق العراقيأتاح فرصة للسماد المستورالذي 

  .)4(كما موضح في ملحق جدول رقم , من الكهرباء المعامل وعدم اكتفاءها

، اذ انخفض انتاج %)14.1(اما بالنسبة الى كميات السمنت فقد سجلت انخفاضا في انتاجها بنسبة    

على التوالي قياسا بالعام السابق ويعود ذلك %) 39.6(و%) 0.5(بنسبة ) العادي والمقاوم(كل من السمنت 

فيما  ،الى عدم توافر الوقود والطاقة الكهربائية لتشغيل المعامل بشكل مستمراالنخفاض بالدرجة االساس 

  ) .5(كما في ملحق جدول رقم ، %)30(سجل انتاج السمنت االبيض زيادة في انتاجه بنسبة 
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مصنعا اربعة منها تابعة ) 21(مصانع االسمنت في العراق يبلغ وتجدر االشارة الى ان عدد 

  مصنع)13(للقطاع الخاص واربعة اخرى مستثمرة من قبل القطاع الخاص بطريقة المشاركة باالنتاج و 

 .حكومي

  

    Water & Electricity لكهرباء والماءا

     

%) 5.9( بنسبة 2013عام ابتة باالسعار الثسجل نشاط هذا القطاع ارتفاعا في قيمته المضافة    

 اذ ،%)2.1(ذ بلغت اضئيلة في توليد الناتج المحلي االجمالي نسبة مساهمته وان  ،قياسا بالعام السابق

يعاني من عجز واضح متمثال بارتفاع معدل الطلب على الطاقة الكهربائية اليزال نشاط قطاع الكهرباء 

والفجوة بين نقص الوقود : ات التي تواجه هذا القطاع يحدحيث التزال اهم الت بنسبة تفوق معدل االنتاج

االرتفاع السريع للطلب وتباطؤ نمو العرض فضال عن انخفاض الكفاءة التشغيلية بسبب رداءة صيانة 

معدل فقد سجل ، وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقادم وحدات التوليد وشبكات النقل والتوزيع

مقابل عن العام السابق %) 19.5(بزيادة نسبتها ميكاواط ) 8194.2 (2013ئية لعام انتاج الطاقة الكهربا

ان هناك ، أي عن العام السابق%) 1.6(يادة نسبتها زوبميكاواط ) 11411(معدل طلب بلغ 

  ).6(جدول رقم ال، ملحــــــق %)26.4(او بنسبة ميكاواط ) 3216.8(ز بمقدار ــــــعج

ل خالل هذا الخط االيراني والبارجات فقد سج يراد الطاقة الكهربائية عبرما فيما يخص معدل استا   

ساعة مقابل /واط اميك) 1068.5 (اذ سجل ،قياسا بالعام السابق%) 9.2(العام انخفاضا بنسبة 

  ).7(كما في ملحق جدول رقم  ،2012ساعة لعام /ميكا واط) 1176.6(

 

  Construction &   Building البناء والتشييد

  

اذ  ،في توليد الناتج المحلي االجماليبعد نشاط قطاع النفط الخام يعد هذا القطاع االكثر مساهمة    

مستودعا للفرص الوظيفية هذا القطاع ويعد  ،2013الثابتة لعام  باالسعار%) 6.8(ساهم بنسبة 

ا في قيمته ــــــــــــاذ حقق ارتفاع ة،ـــــــــــــــواالستثماري

ويعود ذلك الى التوسع الحاصل في انجازات  2012قياسا بعام %) 14.3(ة ـــبنسبة ــــالمضاف

 ،المدرسية االبنية خالل هذا العام والمتمثل ببناء المجمعات السكنية والتجارية،القطاع الحكومي والخاص 

-2013الوطنية خطة التنمية وبحسب ، والقاعات الرياضيةلمستشفيات والمستوصفات ومشاريع الترفيه ا

،  فان حجم االستثمارات التي سيتم تنفيذها خالل فترة الخطة ستكون حافزا قويا لنمو هذا القطاع2017

 .)1(ملحق الجدول رقم 
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  Storage & Communication , Transportالنقل والمواصالت والخزن 

    

عية المستدامة دورا مهما في عملية التنمية االقتصادية واالجتما يلعب قطاع النقل والمواصالت    

لالقتصاد الوطني لما له من تأثير على القطاعات االقتصادية وهو يشكل مكونا مهما من البنية االساسية 

التجارة وقطاع السياحة وغيرها من القطاعات واالنشطة االقتصادية  ،ةاالخرى مثل قطاع الصناع

ماعي للبلد ومستوى نمو وتطور المختلفة حيث ان هنالك عالقة طردية بين التطور االقتصادي واالجت

  .قطاع النقل كون النمو االقتصادي يتأثر بصورة مباشرة بكفاءة قطاع النقل ومرونته

خالل هذا العام في توليد الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة حقق هذا القطاع نسبة زيادة     

تعتبر  متدنية اذا ما قورنت %) 2.7(ة مساهمته البالغنسبة قياسا بالعام السابق اال ان %) 22.3(بلغت 

 ولعل اهم ما يتطلبه هذا القطاع وحسبما جاء في ،)1(، ملحق الجدول رقم باهمية هذا القطاع الحيوي

زيادة الطاقة االستيعابية  تحسين واقع حال شبكة الطرق الحالية، :2017-2013خطة التنمية الوطنية 

 ولزيادة مساهمة هذا وحمايتها من الضرران لمستخدميها للشبكة الحالية ورفع درجة السالمة واالم

دور القطاع الخاص ودعمه في مجال تقديم الخدمات ز  تعزيالقطاع في مجال الخزن فأن ذلك يتطلب

والسعي لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة والرز يكفي لمدة ستة أشهر في االقل بغية تأمين طاقة 

  . ةخزنية استراتيجية امينة ومستدام

  

 Others& Hotels, Retail Trade, Wholesale  وما شابهتجارة الجملة والمفرد والفنادق 

اال انه لم يساهم سوى بنسبة  ،يعتبر قطاع التجارة من القطاعات المهمة الداعمة للقاعدة االقتصادية  

زيادة بلغت  محققا نسبة 2013في توليد الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة لعام %) 6.5(

فيما سجل عدد التجار والشركات المسجلة لدى غرفة تجارة بغداد خالل  ،قياسا بالعام السابق%) 11.2(

  ) .8(ملحق الجدول رقم  ،قياسا بالعام السابق%) 4.6(هذا العام انخفاضا بنسبة 

بيئة ط هذا القطاع يرتبط بتحسين وتطوير مناخ االستثمار والتطوير المستمر لان تحسين نشا  

اي بيئة اعمال مواتية  ،البيئة المناسبة لجذب االستثمار الخاص المحلي واالجنبياالعمال بغية خلق 

كما ان الجهود المبذولة بغية انضمام العراق لمنظمة  للقطاع الخاص تتجه نحو المجاالت االنتاجية،

مي، وفتح الطريق أمام التجارة العالمية تعتبر خطوة مهمة على طريق االندماج في االقتصاد العال

  .للوصول إلى األسواق العالميةالعراقية الصادرات 
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 ServicesBusiness & Real estate , Insurance, Financeالمال والتأمين وخدمات العقارات 

  حيث تساهم المصارفيلعب نشاط هذا القطاع دورا مهما في تحفيز ودفع عملية النمو االقتصاد    

توفير االئتمان فضال عن قتصاد من خالل فرص العمل والوظائف التي تخلقها في تقدم ورخاء اال 

 مما يعني خلق التي ستساهم في توليد الناتج المحلي االجماليوفي ادارة مشاريعهم لالفراد والشركات 

 .سوق مالية متطورة تساهم في تحفيز االستثمارات سواء المحلي او االجنبي 

النفط الخام وخدمات التنمية االجتماعية من رتبة الثالثة بعد قطاعي يحتل نشاط هذا القطاع الم    

محققا نسبة %) 12.6(حيث ساهم بنسبة  ،حيث ترتيب نسبة مساهمته في توليد الناتج المحلي االجمالي

  .)1(، ملحق الجدول رقم 2012عن العام %) 9.4(زيادة بلغت 

قياسا بالعام %) 51.6(زيادة بلغت نسبتها ة الثابتسجل نشاط قطاع البنوك لهذا العام باالسعار   

وتتضح اهمية نشاط قطاع البنوك من خالل ارتفاع نسبة االئتمان الممنوح المسجلة الى الناتج السابق 

قياسا بالعام %) 8.8(اذ سجلت خالل هذا العام ما نسبته  ،ال ان هذه النسبة التزال متدنيةإ ،المحلي

نتيجة لضعف التصنيف لمصارف التزال مترددة في منح االئتمان السابق ويعود ذلك الى ان اغلب ا

االئتماني للمقترضين ولصعوبة تقييم الضمانات المناسبة والكافية لقاء منح االئتمان وهذا االمر ناجم عن 

مخاطر السوق ثم ان اغلب المصارف وخاصة االهلية التتمتع بمالءة عالية تمكنها من توسيع نشاطها 

  .ضوء تركيبة الودائع لديها والتي يغلب عليها الطابع قصير االجل االئتماني في 

خالل هذا العام في توليد الناتج %) 10.2(اما نشاط قطاع ملكية دور السكن فقد ساهم بنسبة   

 .قياسا بالعام السابق%) 2.6(المحلي االجمالي باالسعار الثابتة محققا نسبة زيادة بلغت 

 

  ServicesPersonal& Social  والشخصيةخدمات التنمية االجتماعية 

يحتل نشاط هذا القطاع المرتبة الثانية بعد قطاع نشاط النفط الخام في سلم ترتيب االهمية النسبية   

 ، مسجال%)17.6( حيث بلغت نسبة مساهمته ،الناتج المحلي االجمالي لالنشطة االقتصادية في توليد

الى ارتفاع بالدرجة االساس ويعود ذلك  ، عن العام السابق%)4.1( زيادة خالل هذا العام بلغت نسبة 

 البحث والتطوير، ،البلدية ،الصحة ،والمتمثلة بخدمات التعليم%) 4.2(بنسبة نشاط الخدمات الحكومية 

%) 1.5(، فيما ساهمت الخدمات الشخصية بنسبة ضئيلة بلغت الى غيرها من الخدمات...الترفيهية 

، ملحق عن العام السابق%) 2.5(يد الناتج المحلي االجمالي مسجلة زيادة بنسبة باالسعار الثابتة في تول

  .)1(الجدول رقم 
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  الفصل الثالث

 developments Banking  &Monetaryالتطورات النقدية والمصرفية        

 Monetary Development التطورات النقدية :اوال 

استطاعت السلطة النقدية والمتمثلة بالبنك المركزي العراقي بوصفه أعلى سلطة نقدية 

داف البنك المركزي الذي نص ومن خالل متغير عرض النقد ان تحقق خالل هذا العام أهم اه

 وهي تحقيق االستقرار في المستوى العام لالسعار وصوال 2004 لسنة 56عليه القانون رقم 

  .الى تعزيز عملية النمو االقتصادي وتحقيق الرخاء

    شــهد هذا العـــــــام نمـــــوا ملحوظــــــا في عرض 

 in supply money the broad النقــــــــد بالمفهــوم الواســـــــع

sense بعد ان كان قد سجل في العام الماضي ما نسبته %) 16.2(، اذ سجل ارتفاعا بلغت نسبته

لالثر التوسعي للعوامل الخارجية المتمثلة برصيد صافي الموجودات االجنبية ذلك ويعود %) 4.5(

وتشير . غير النقديةتم تعويض قسم منها باالثر االنكماشي لصافي ديون الحكومة والمطلوبات 

 معامل االستقرار النقـــــــديالبيـــــــــانات االحصائيـــــــة الى ان 

Coefficient of Monetary stability  وهذا يدلل على عدم وجود %) 0.7( قد سجل ما نسبته

حيث سجل معدل التضخم االساس ما  ضغوط تضخمية في االقتصاد العراقي خالل هذا العام،

  .اي ان التضخم لم يتجاوز حدود المرتبة العشرية الواحدة ،%)2.4(نسبته 

       1M( supply money Narrow(عرض النقد بالمفهوم الضيق    -أ

 ليسجل ما 2013نهاية العام %) 16( بنسبة )(M1أزداد عرض النقد بمفهومه الضيق

ويعود ذلك الى  ،2012ام مليار دينار في نهاية ع) 63736(مليار دينار مقابل ) 73858(مقداره 

قياسا بالعام %) 17.2(والودائع الجارية بنسبة  ،%)14.5(ارتفاع العملة خارج البنوك بنسبة 

 مقابل 2013عام  من عرض النقد%) 47.4(اذ شكلت العملة خارج البنوك مانسبته  السابق،
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 2012عام %) 52(فيما ارتفعت نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد من  ،2012عام %) 48(

 وازاء ماتقدم فانه لم يطرأ اي تغير ملحوظ خالل هذا العام لكل من 2013عام %) 52.6(الى 

  .نسبة مساهمة العملة خارج البنوك والودائع الجارية في عرض النقد

                            factors influencing the money supplyالعوامل المؤثرة في عرض النقد  -ب

 العوامل التي أثرت في ارتفاع عرض )4(ح الموازنة النقدية الموحدة جدول رقم توض

 حيث عكس جانب الموجودات االثر التوسعي للعوامل الخارجية المتمثلة ،2013النقد خالل عام 

 ،اضافة لالثر 2013مليار دينار في نهاية عام ) 15251(بصافي الموجودات االجنبية البالغ 

مليار دينار حيث شكل كل ) 2803(طاع الخاص والقطاعات االخرى والبالغ التوسعي لديون الق

) 18054(سعي البالغ على التوالي من مجموع االثر التو%) 15.5(و%) 84.5(منهما ما نسبته 

  مليار دينار 

  )4(جدول رقم 

   مليار دينار                           عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه                                         

     

     

مقدار التغير عن   الفقرات
 %نسبة النمو العام السابق

 

آانون االول 
2012  

آانون االمول 
2013  

  

 16 15251 109135 93884 صافي الموجودات االجنبية

 13 2803 23574 20771 ديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى

 )20( )2894( 11856 14750 الديون الحكومية

 12 15160 144565 129405 مجموع الموجودات

 16 10122 73858 63736 عرض النقد 

 14 4428 35022 30594 العملة خارج البنوك

 17 5694 38836 33142 الودائع الجارية
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     المطلوبات غير نقدية

 18 2095 13696 11601 الودائع االخرى 

 )4( )1516( 36477 37993 الودائع الحكومية

 28 )4459( )20543( )16075( فقرة الموازنة

 8 5038 70707 65669 مجموع المطلوبات غير نقدية

 12 15160 144565 129405 مجموع المطلوبات 

مليار ) 1378(اما االثر االنكماشي فقد تمثل في انخفاض صافي ديون الحكومة بمقدار 

في جانب المطلوبات غير  ون مجموع االثر االنكماشي،م%) 17.4(دينار، حيث شكلت ما نسبته 

) 2095(النقدية فقد كان لفقرة الودائع االخرى وفقرة الموازنة اثر انكماشي واضح وبمقدار 

من مجموع %) 56.2(و%) 26.4(حيث شكال ما نسبته  مليار دينار على التوالي،) 4459(و

  . مليار دينار) 7932(العوامل االنكماشية البالغة 

  

   تحليل الموازنة العامة الموحدة للبنك المركزي العراقي

                                        Analyzing of consolidated Statement of CBI    
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- 2012تظهر الموازنة العامة الموحدة طبيعة تطورات اعمال البنك العراقي خالل عامي 

المطلوبات هو تراجع نسبة النمو / الموجودات  وان اهم ما يمكن مالحظته على تطور 2013

  . خالل هذا العام%) 11(في العام الماضي الى %) 11.7(وبشكل طفيف من 

            Money sources مصادر االموال

تعتبر الموجودات االجنبية والديون الحكومية من ابرز عناصر الموجودات للموازنة 

قياسا بالعام السابق فيما %) 10.5(ل هذا العام بلغت خال اذ سجلت االولى نسبة نمو الموحدة،

ويعود ذلك النمو بالدرجة االساس الى  من مجموع موجودات الموازنة،%) 93(شكلت ما نسبته 

 والى زيادة النقد في الصندوق بنسبة 2012عن العام %) 7.6(زيادة استثمارات البنك بنسبة 

ويعود ذلك %) 12.7(حكومية انخفاضا بنسبة فيما سجلت الديون ال ،%)131.3(ملحوظة بلغت 

قياسا بالعام %) 12.7(خالل هذا العام  بنسبة  الى انخفاض القروض والسلف الممنوحة للدوائر

 والى انخفاض مبيعات 2012ترليون دينار لعام ) 3.2(ترليون دينار مقابل ) 2.8(السابق لتبلغ 

 وذلك لتخفيض مبلغ االصدارية من 2012 مقارنة بعام%) 44.7(حواالت وزارة المالية بنسبة 

 وكذلك الى اطفاء قيمة ينارمليار د) 50(م الى ثمليار دينار ) 80(مليار دينار الى ) 100(

 فيما يظهر 2012السندات والحواالت الحكومية التي بحوزة البنك المركزي منذ نهاية العام 

  .لمركزي خالل هذا العام  عدم اقتراض المصارف التجارية من البنك ا)5(الجدول رقم 

    Money uses أستخدام االموال

%) 15.6(سجل االحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي خالل هذا العام ارتفاعا بنسبة 

ترليون دينار للعام ) 63.4(ترليون دينار مقابل ) 73.3(قياسا بالعام السابق ليسجل ما مقداره 

%) 60.6(الدوالر االمريكي بنسبة  بي هو زيادة الودائع وكان مصدر هذا االرتفاع الرئيس2012

  .من مجموع مطلوبات البنك المركزي%) 5.7(والتي شكلت ما نسبته 

ترليون دينار خالل هذا ) 2(  لتبلغ %)70.4 (اما الودائع الحكومية فقد سجلت انخفاضا بنسبة

  .ترليون دينار للعام السابق) 6.8(العام مقابل 
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عن العام %) 0.2(مات االجنبية فقد ارتفع رصيدها بنسبة ضئيلة جدا بلغت اما فقرة االلتزا

  .السابق

اما بصدد راس المال واالحتياطيات فقد حقق البنك المركزي خالل هذا العام ارتفاعا في هذه 

قياسا بالعام السابق وهذا ناجم عن تراكم ارباحه وشكلت هذه الفقرة ما %) 74.4(الفقرة بنسبة 

  .2012لعام  %) 3.6(من مجموع المطلوبات قياسا %) 5.6(نسبته 

ترليون دينار ) 5.8( الى 2012ترليون دينار عام ) 5.7(اما المطلوبات االخرى فقد ارتفعت من 

  %) .2.3(، اي بنسبة ارتفاع 2013عام 

  )5(جدول رقم                                                

  )  مليون دينار        (         2013   الموازنة الموحدة للبنك المرآزي العراقي لعام                             

  2013  2012  الفقرات

  الموجودات 

  90648557  82001306  الموجودات االجنبية

  2755519  3155519                               الديون الحكومية

  -  -                    السندات والحواالت الحكومية

  2755519  3155519                      الحكوميةالقروض والسلف للدوائر

  -  -           القروض والسلف للمصارف التجارية

  3842884  2427807                            الموجودات االخرى

  97246960  87584632           مجموع الموجودات او المطلوبات

  المطلوبات 

  73259279  63390777                             ي النقدياالحتياط

       :التسهيالت المصرفية
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  3134180  3114670                      الودائع الجارية بالدينار

  5520742  3437385                   الودائع بالدوالر االمريكي

  2004309  6777269                              الودائع الحكومية

  2037168  2033095                          المطلوبات االجنبية

  5456183  3127697                   رأس المال واالحتياطيات

  5835099  5703739  المطلوبات االخرى
  تطورات ادوات السياسة النقدية غير المباشرة -ثانيا

 ةـنبيـة األجــراء العملــذة بيع وشـناف -1

                   elling Foreign Exchange  S & Buying indow ofW  

إن مهام فرض االستقرار على القيمة الخارجية للدينار العراقي عبر التدخل المكثف في 

نافذة بيع وشراء ( والذي تحول الى إدارة بيع وشراء العملة األجنبية من جانب السلطة النقدية 

 في ضوء معطيات السياسة النقدية التي 4/10/2003 اعتباراً منالذي تم اعتماده ) العملة االجنبية

 مكن السياسة النقدية من فرض مماترى في التوقعات التضخمية مصدر وأساس التضخم في البالد 

سعر صرف مستقر قاد إلى انخفاض التوقعات التضخمية والتضخم األساس عبر التدخل اليومي 

بها السوق والمشتقة من احتياجات تمويل تجارة في سوق الصرف ومواجهة أية كميات تتطل

  . القطاع الخاص العراقي

  

 من اكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على ة واحدة المذكورالنافذة تكما عد

مناسيب السيولة المحلية وتعقيم الفائض النقدي عبر إفرازات النفقات العامة للموازنة واإلنفاق 

 على استقرار سـعر 2013افظ البنك المركزي العراقي خالل عام  حيث ح،الكلي االستهالكي

دينار ) 1166(صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي والذي بلغ معدل سعره خالل العام 

 دوالر من خالل بيع العملة األجنبية بشكل يومي، فيما سجل معدل سعر صرف الدينار للك

دينار لكل دوالر، ) 1232 (2013لسوق الموازية خالل عام العراقي تجاه الدوالر األمريكي في ا

 استقرار السعر خالل عددينار لكل دوالر، وي) 1233(فيما سجل في العام الماضي معدالً بلغ 

   .)9(، ملحق الجدول رقم استقرار السوق المحليةعلى  دليل اعالهالعامين 
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 بيع وشراء العملة االجنبيـة فـي        ازدادت الكميات المباعة من الدوالر األمريكي في نافذة       

مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ تقريباً      ) 53.2( الى   2013البنك المركزي نقداً وحوالة  خالل عام        

مليـار  ) 12.2(و%) 77(مليار دوالر بيعت كحوالة أي بنسبة       ) 41(مليون دوالر منها    ) 188.8(

حيث ) %9.2(ع عن العام السابق بلغت      وقد سجلت مبيعات هذا العام نسبة ارتفا      دوالر بيعت نقداً،    

) 184(مليار دوالر وبمعدل يومي بلـغ       ) 48.7 (بما يقار  2012كانت الكمية المباعة خالل عام      

مليار دوالر بيعت   ) 3.7(و%) 92(مليار دوالر بيعت كحوالة أي بنسبة       ) 45(مليون دوالر منها    

  ).10(الجدول رقم ملحق نقداً، وكما مبين في 

  

  
  

 فقد بلغت   2013 خالل عام    النافذةنسبة للكميات المشتراة من العملة األجنبية خارج        أما بال 

مليار دوالر تم شراؤها من وزارة المالية في حين كانت الكميات المشتراة خـالل              ) 62 (هما قيمت 

 .)11( ملحق الجدول رقم%)8.8(مليار دوالر اي بنسبة ارتفاع بلغت ) 57 (ه ما قيمت2012عام 

  
�  
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    Standing Facilities ةـيالت القائمـهــلتسا -2

تسهيالت االيداعات القائمة الى نوعين هي تسهيالت ايداعات وتسهيالت اقراض تقسم   

وتنطلق آلية العمل بها مـن خالل مؤشـــــــــرات معـدل سعر فائـــــدة البنك 

ثر في اتجاه ويساعد ذلك في اعطاء اشارات تؤ) السياسة ســـعر( المركــــــــزي 

  .لسيطرة على مناسيب السيولة اهيكل اسعار الفائدة والتي تؤدي بالنتيجة الى
 
 

 تسهيالت اإليداعات القائمة •
 

سـنوياً  %) 6(البالغ ) Policy Rate(       استمر البنك المركزي العراقي بأعتماد سعر الفائدة 

 العمل بنافذة االستثمار بالدينار     ، كما استمر  1/4/2010 والذي بدأ العمل به منذ       2013خالل عام   

، حيث بلغ الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار         %)4(العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة      

 2012مليار دينار مقارنة بالرصيد القائم فـي نهايـة عـام            ) 3134  (2013العراقي نهاية العام    

الجـدول رقـم    ، ملحق   %)0.6(ع  بسيطة بلغت     سبة ارتفا  اي بن  ،مليار دينار ) 3115(والذي بلغ   

)12.(  
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 تسهيالت اإلقراض القائمة •
 
اما تسهيالت اإلقراض القائمة فقد واصل البنك عمله بهذه األداة تنفيذاً ألهـداف سياسـة                 

البنك المركزي النقدية بهدف منح االئتمان الى المصارف وبما يضمن الـسيطرة علـى الـسيولة                

التي وضعت لكل نوع منها     ) اإلشارات السعرية ( من خالل معدالت الفائدة      المصرفية والتأثير فيها  

  -:وكاالتي

  

  .سنوياً% 8 االئتمان األولي         -     

  . سنوياً% 9  االئتمان الثانوي       -     

  .سنوياً%  9.5 قرض الملجأ األخير   -     

  

  .ن هذه االئتمانات لغاية تاريخه ولم تقدم إي من المصارف الحكومية أو األهلية على أي م

  

  
�  

  
  

  

   Reserve Requirement زاميـي اإللــاالحتيـاط -3
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يعد االحتياطي االلزامي الذي يفرضه البنك المركزي العراقي كنسبة من الودائع التي تودع      

 ها البنك المركزيخدملدى المصارف العراقية المختلفة احد وسائل السياسة النقدية التي يست

 حماية ودائع الجمهور من مخاطر السيولة التي قد تتعرض اليها المصارف  : االول،بأتجاهين

 وسيلة سيطرة على جانب مهم من جوانب السيولة النقدية التي تنشأها المصارف عن تعد :والثاني

 وسع مما يئتمان وعبر مضاعف اال قدرة المصارف على خلق النقود ومنح االئتمانزيادةطريق 

عدة النقدية والذي يؤثر بدوره في عرض النقد الواسع فكلما توسعت القاعدة النقدية وبقيت القا

ثابتة كلما ارتفعت االحتياطيات المخصصة لالئتمان لدى ) في التداول(العملة خارج المصارف 

وزادت قدرتها على خلق النقود ومنح االئتمان في حدود ) Reserve Bank Credit(المصارف 

   .لبنك المركزي من نسبة لالحتياطي االلزاميمايفرضه ا

  

تنفيذا للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك وتحفيزا للمصارف للتوجـه نحـو الـسـوق              و         

فمازال العمل مستمراً بنسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع الحكومية وودائع القطـاع الخـاص             

  .1/9/2010منذ %) 15(البالغة 

  

ان االحتياطي اإللزامي علـى الودائع الحكومية قـد        ) 13(الجدول رقم   لحق  م نالحظ من   

 فـي حين بلغ رصيده فـي العـام الـسابق           ،مليار دينار ) 6130 (ه ما قيمت  2013بلغ نهاية عام    

 على ودائـع    االلزامي، أما رصيد االحتياطي     %)7.2(مليار دينار مسجالً ارتفاعاً بنسبة      ) 5717(

مليار دينار  ) 2907(مليار دينار بعد أن كان      ) 3496( فقد بلغ    2013عام  القـطاع الخاص نهاية    

وقد يعزى ذلك الى ازدياد الودائع المصرفية       %) 20.3( اي بنسبة ارتفاع بلغت      ،2012نهاية عام   

  .السيما ودائع القطاع الخاص
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�  
  Bills& CBI Bondsحواالت وسندات البنك المرآزي   -4

 و  2013لعراقي بإقامة مزادت الحواالت والسندات خالل العـام         استمر البنك المركزي ا   

 2013/ منـذ آب  المتعدد  ومن ثم تغييره الى السعر       الموحديوم باستخدام سعر القطع     ) 91(بآجل  

  -:حيث 

  .2013خالل عـام ستة وعشرون مزاد أقام البنك المركزي العراقي  -

 %)5.3(طع مليار دينار وبمعدل سعر ق) 3307(بلغ المباع الفعلي  -

مليار دينار، علما إن جزء من المبلغ المسدد يعود         ) 3108( فيما بلغ المسدد من الحواالت       -

 .2013 وتستحق السداد خالل عام 2012للحواالت التي أصدرت خالل عام 

مليار دينار وبهذا تكـون     ) 3900  (2012بلغ المصدر والمباع من الحواالت خالل عام         -

، مقارنة بالعـام الـسابق    %) 15.2( بنسبة   2013 خالل عام    المبيعات قد سجلت انخفاضا   

 .)14(ملحق الجدول رقم 

  

 sBanking Development  التطورات المصرفية:ثالثا

يعد الجهاز المصرفي من الضروريات االكثر اهمية في الحياة االقتصادية، كما انه احد            

عدد من مادفع البنك المركزي على اتخاذ اهم المحفزات االساسية للتنمية االقتصادية وهذا 
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 تعمل على تطوير عمل الجهاز المصرفي العراقي واالرتقاء التيمتقدمة الخطوات االجراءات وال

التي القت بظاللها على المؤشرات وفي تمويل االنشطة االقتصادية  هالهميتوذلك  لهبالبنية التحتية 

تلك االجراءات زيادة رؤوس اموال المصارف المالية للجهاز المصرفي في العراق، ومن اهم 

مليار دينار عراقي، كذلك وضع الضوابط لمنح االئتمان النقدي والتعهدي، ) 250(التجارية الى 

يسعى البنك الى توحيد البيانات والمصطلحات المالية من خالل نظام لغة تقارير االعمال و

الذي ) XBRL() Extensible Business Reporting Language(التجارية الموسعة 

   . على مستوى العالم ومن ثم اصدار تقارير موحدة بذلكهامن خالله يتم توحيد

  -:االجراءاتتلك برز الوفيما يلي ملخص 

وضع ضوابط لمنح االئتمان النقدي والتعهدي المجازة كافة بالزام مجالس ادارات المصارف  -

وفيها المصرف عند منح االئتمان بما في ذلك وكذلك تحديد الحدود الدنيا للتأمينات التي يست

عنويين وتعتمد هذه الضوابط في الرقابة من الصالحيات االستثنائية لضمان االفراد الطبيعيين والم

  . قبل البنك المركزي العراقي

 اصدار تعليمات بخصوص فتح الحساب تلزم فيها المصارف ببعض االجراءات ومنها ضرورة -

تمسكات الثبوتية للمعلومات الواردة باستمارة فتح الحساب وتحديثها سنويا او االحتفاظ بكافة المس

عند حدوث تغييرات، وحظر فتح حسابات لزبائن مجهولي الهوية او فتح حسابات رقمية والتحقق 

من مصدر االموال ووجهتها والهدف منها واالشخاص المستفيدين واتخاذ كافة االجراءات الخاصة 

غسل االموال وتمويل االرهاب التي قد تنشأ من استخدام التقنيات الحديثة والتي للحد من تهديدات 

  ). غير مباشرة(ينتج عنها تعامالت مجهولة او مخاطر مرتبطة بالتعامل التي التتم وجها لوجه 

مليون ) 25(لتنظيم عمل الصكوك المصدقة  التي اليتجاوز مبلغها تعليمات ضوابط واصدار  -

 الصادرة من المصارف االهلية بعد جواز قبولها من الوزارات والجهات غير دينار كحد اعلى

ووضع شروط يجب توافرها في الصك، وضرورة اتخاذ االجراءات السريعة بوزارة  المرتبطة
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في ابالغ الجهات المختصة باسماء مرتكبي جريمة سحب صك بدون رصيد وتزويد تلك الدوائر 

  . وك المسحوبة لصالح كل دائرةبكشف شهري مبين فيه تفاصيل الصك

 Banking System Balanceفي ميزانية الجهاز المصر  

  2013عدد المصارف العاملة في العراق بنهاية عام لدينا ثبات توضح البيانات المتوفرة 

تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف (مصارف حكومية ) 7(بـلت  تمثمصرفاً،) 54(والبالغة 

) 12(مصرف تجاري محلي، ) 23( تنقسم الى)خاص(جاري ت مصرف )47(و) متخصصة

  . مصرف تجاري اجنبي) 12(مصرف اسالمي و

اذ بلغ مجموع زيادة غالبية رؤوس اموال المصارف  2013 خالل عام اظهرت البيانات

، اي ترليون دينار للمصارف الحكومية) 1.4( منها  ترليون دينار)7.6(رؤوس اموال المصارف 

من اجمالي رؤوس %) 80.9( وبنسبة ترليون دينار للمصارف االهلية) 6.2( و%)19.1(بنسبة 

) 5.9( والبالغ 2012 عن عام )%28.8(اموال المصارف العاملة في العراق، وبنسبة نمو 

على الرغم من ان نسبة رؤوس اموال المصارف االهلية تعد نسبة كبيرة والتي  وترليون دينار

 اما حصة المصارف ،للمصارف االجنبية %)2.0(ارية وللمصارف التج%) 55.2(توزعت بين 

وعند مقارنة رؤوس اموال . نشاطها اليزال محدود جداحجم  ان إال%) 23.7(االسالمية فبلغت 

عام %) 2.8 ( بسيطة بلغت الجهاز المصرفي الى الناتج المحلي االجمالي نرى انها تشكل نسبة

  %). 2.4( نسبة 2012 فيما بلغت عام 2013
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�  

ترليون ) 227.5(فيما بلغت مجموع موجودات المصارف التجارية العاملة في العراق 

ترليون ) 191.0( البالغة 2012عن عام %) 19.1( وبنسبة نمو بلغت 2013دينار خالل عام 

  .دينار

�  

   Commercial Banks consolidated Statement of الموازنة الموحدة للمصارف التجارية

بيانات المالية االولية الخاصة بالموازنة الموحدة للمصارف التجارية العاملة في       اشارت ال

 مقارنة بما كانت 2013البالد الى حدوث زيادات متابينة في معظم بنودها الرئيسة خالل عام 

ترليون دينار مقابل ) 135.5(، لترتفع موجودات او مطلوبات المصارف الى 2012عليه في عام 
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وقد جاء ). 6(، جدول رقم %)8.5(ن دينار للعام السابق، اي بنسبة زيادة بلغت ترليو) 124.8(

هذا االرتفاع كمحصلة لالرتفاع الحاصل في معظم بنود الموجودات والسيما بند الموجودات 

االجنبية وبند االئتمان المقدم من قبل المصارف للقطاع الخاص والقطاعات االخرى، مقابل ارتفاع 

لوبات بنسب متفاوتة باستثناء بند المطلوبات االخرى التي انخفضت بنسبة جميع بنود المط

)9.0   . (%  

  )6(           جدول رقم                           

  2013 -2012الموازنة الموحدة للمصارف التجارية نهاية عامي 

     مليار دينار                                                                                

  2013/آانون االول  2012/آانون االول  الفقرات

      الموجودات

  5608  5191  نقد في الصندوق

  39596  36286  الودائع الجارية لدى البنك المرآزي العراقي

  22166  15491  الموجودات االجنبية

  9100  11595  ديون على الحكومة

  23574  20771  خرىديون على القطاع الخاص والقطاعات اال

  1710  1591  االبنية
  33730  33889  الموجودات االخرى

  135484  124814  مجموع الموجودات او المطلوبات

      المطلوبات
  38836  33142  الودائع الجارية

  10925  9318  ودائع التوفير والثابتة

  2771  2282  ودائع االعتمادات والكفاالت

  34473  31216  ودائع الحكومة

  1642  1576  طلوبات االجنبيةالم

  -  -  االستالف من البنك المرآزي
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  14035  11251  راس المال واالحتياطيات والتخصيصات

  32803  36028  المطلوبات االخرى

  -: وفيما يلي تحليال الهم بنود موجودات ومطلوبات الموازنة الموحدة للمصارف التجارية 

 Assets Side )استخدامات اموال المصارف(جانب الموجودات 

اينة مقارنة بالعام السابق،    ب زيادات مت  2013 لعام   شهدت معظم بنود موجودات المصارف    

 ) 22.2(لتـصل الـى     %) 43.1( حيث بلغت    ،اذ سجلت الموجودات االجنبية اعلى نسبة ارتفاع      

من اجمالي موجـودات المـصارف،    %) 16.4( كل ما نسبته    لتش 2013 دينار نهاية عام     ونيترل

بند االئتمان المقدم من قبل المصارف الى القطاع الخاص والقطاعات االخرى الذي ارتفـع              يليها  

من اجمالي الموجودات، كما ارتفعت الودائـع       %) 17.4(ترليون دينار او ما نسبته      ) 23.6(الى  

قياسا بالعام الـسابق، لتـشكل مـا نـسبته          %) 9.1(الجارية لدى البنك المركزي العراقي بنسبة       

ترليون دينار، امـا    ) 39.6( وبقيمة بلغت    2013ن موجودات المصارف نهاية عام      م%) 29.2(

من مجموع الموجودات، وبنـسبة زيـادة       %) 4.1(بالنسبة الى النقد في الصندوق فقد شكل نسبة         

%) 7.5(عن مستواه في العام السابق، كما وارتفع بند االبنية واالراضي بنـسبة             %) 8.0(بلغت  

من موجودات المـصارف، امـا بقيـة بنـود          %) 1.3(وباهمية نسبية بلغت    قياسا بالعام السابق    

 بلغت  2013 خالل عام    اًضالموجودات والمتمثلة بالديون المترتبة بذمة الحكومة فقد شهدت انخفا        

التي تفسر بتراجع التسهيالت المقدمة من قبل الجهاز المصرفي         عن العام السابق    %) 21.5(نسبته  

مما ادى بدوره الى تراجـع نـسبة        اع تلك التسهيالت الى القطاع الخاص       الى الحكومة مقابل ارتف   

 مقابل نسبة   2013من هيكل موجودات المصارف لعام      %) 6.7(مساهمة هذه الديون لتشكل نسبة      

، في حين انخفضت الموجودات االخرى بنسبة طفيفة بلغـت          2012لعام  %) 9.3(مساهمة بلغت   

من اجمالي موجودات موازنة عـام  %) 24.9(الى نسبة ، لتنخفض بذلك نسبة مساهمتها  %)0.5(

  .2012من مجموع موجودات موازنة عام %) 27.2( بعد ان سجلت نسبة مساهمة بلغت 2013
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    Liabilities Side )مصادر اموال المصارف(جانب المطلوبات    

جارية وذلك لتاثيرها      تعد الودائع المصرفية المكون الرئيس في مطلوبات المصارف الت

الواضح في تعزيز قدرات المصارف في منح االئتمان والقيام باالستثمارات المالية، هذا وشهدت 

 قياسا على ماكانت عليه 2013الودائع المصرفية االهلية بانواعها المختلفة نموا ملحوظا في عام 

ة المصارف التجارية لعام  تركزت الزيادة في جانب مطلوبات موازناذفي نهاية العام السابق، 

من %) 28.7( حيث شكلت ، على بند الودائع الجارية التي استاثرت باعلى نسبة مساهمة2013

%) 17.2(ترليون دينار وبنسبة نمو ملحوظة بلغت ) 38.8(مطلوبات المصارف لتصل الى 

ترليون ) 10.9(، كما وارتفع رصيد ودائع التوفير والثابتة لدى المصارف الى 2012مقارنة بعام 

 وبنسبة مساهمة بلغت 2012عن مستواها نهاية عام %) 17.2(دينار مسجلة نسبة زيادة بلغت 

من مطلوبات المصارف، اما ودائع االعتمادات والكفاالت فعلى الرغم من نموها بنسبة %) 8.1(

ة بلغت قياسا بالعام السابق، اال انها ما زالت تشكل نسبة مساهمة بسيط%) 21.4(ملحوظة بلغت 

من اجمالي مطلوبات المصارف، كما سجلت الودائع الحكومية توسعا ملموسا، فقد %) 2.0(

، 2013ترليون دينار عام ) 34.5( وصوال الى 2012ترليون دينار لعام ) 31.2(ازدادت من 

من مجموع المطلوبات مما يعكس تحسن المركز النقدي للحكومة على %) 25.4(اي ما نسبته 
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، ويتضح فاض االيرادات العامة للدولة نتيجة انخفاض ايرادات الصادرات النفطيةانخالرغم من 

من حساب رأس المال واالحتياطيات تزايد الموارد المالية الذاتية للمصارف التجارية، اذ سجل 

مقارنة ببقية بنود مطلوبات الموازنة، وتعود تلك %) 24.7(هذا البند اعلى نسبة زيادة حيث بلغت 

في موارد المصارف الى زيادة الودائع وتدعيم رؤوس اموال المصارف على مدى الزيادة 

السنوات الثالث الماضية التي جاءت تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي العراقي الهادفة الى تعزيز 

القدرات المالية للمصارف وتحقيق االستقرار المالي لها، اما بالنسبة الى المطلوبات االخرى 

%) 28.9(قياسا بالعام السابق لتنخفض تبعا لذلك نسبة مساهمتها من %) 9.0(ة فانخفضت بنسب

من مجموع مطلوبات موازنة عام %) 24.2( الى نسبة 2012من اجمالي مطلوبات موازنة عام 

كما وتجدر االشارة الى ان أي من المصارف لم تقدم على االستالف من البنك المركزي . 2013

الى تمتع المصارف التجارية بسيولة عالية االمر الذي تسبب في عدم  ويعود ذلك 2009منذ عام 

  .  لجوئها الى البنك المركزي طلبا للسيولة

  

    �  

   Banking Deposits الودائع المصرفية 

) 6.8(وبارتفاع قدره %) 11(بمعدل  نموها 2013 عام نهايةواصلت اجماليات الودائع        

رنة  مقا2013 نهاية عام  ترليون دينار)68.9(رصيدها الى صل يل 2012ترليون دينار عن عام 
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 وقد جاء هذا االرتفاع  نتيجة لنمو ،2012نهاية عام في ترليون دينار ) 62 (مع رصيدها البالغ

على  )%14.5، 18.4(الخاص بنسب القطاع الودائع الجارية في قطاع المؤسسات العامة و

على التوالي، )% 22.5 ،37( في القطاعين اعاله بنسب التوالي، اضافة الى نمو ودائع التوفير

باالسعار الجارية الى الناتج المحلي االجمالي  %)25.7(فيما سجلت اجماليات الودائع مانسبته 

  . 2013 في عام ترليون دينار) 267.4( والبالغ

�  

        

د ان قطاع الذي يضم الودائع حسب القطاع نج) 15(الجدول رقم ملحق وعند العودة الى 

من اجمالي الودائع، فيما شكلت %) 42.1(المؤسسات العامة شكل اعلى نسبة مساهمة البالغة 

فقد بلغت ، اما نسبة مساهمة ودائع الحكومة المركزية %)35.5(ودائع القطاع الخاص نسبة 

  .  من اجمالي الودائع%) 22.4(

الزيادة الحاصلة في الودائع وقد نجم االرتفاع في رصيد اجمالي الودائع بشكل رئيسي عن 

ترليون دينار ) 55.6(من اجمالي الودائع، حيث بلغت %) 80.8(الجارية والتي ساهمت بنسبة 

، فيما شكلت نسبة مساهمة الودائع 2012ترليون دينار في عام ) 50.5( مقابل 2013عام 
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للودائع %) 5.1(غة ترليون دينار، والنسبة المتبقية البال) 9.7(والبالغة %) 14.1(االدخارية 

  .ترليون دينار) 3.5(الثابتة البالغة 

  

�    

  Banking credit المصرفياالئتمان 

  رصيد االيجابي، فقد بلغ اجماليهاتجاهفي  2013واصل النشاط االقراضي خالل عام       

ية عام ترليون دينار نها) 30( التسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية مايقارب

عن مستواه %) 5.3 (اً بلغت نسبته نمومسجال بذلكترليون دينار ) 1.5(، بارتفاع قدره 2013

قد شهد رصيد التسهيالت االئتمانية ف ،ترليون دينار) 28.4( البالغ 2012المسجل في نهاية عام 

ل رقم من ملحق الجدو ،2013خالل عام ايجابياً  المقدمة للقطاع الخاص من قبل المصارف نمواً

 رصيد                    فقد ارتفع ،2012تظهر البيانات ان هناك تحسنا في مؤشرات هذا القطاع عن عام ) 16(

ترليون دينار وبمعدل ) 2.3( بمقدارالخاصالى القطاع االئتمانية المقدمة التسهيالت 

 مقارنة مع 2013ترليون دينار في نهاية عام ) 16.9( ليصل الى 2012عن عام  %)15.7(نمو

وعند مقارنة نسبة االئتمان المصرفي الممنوح للقطاع ترليون دينار خالل العام الماضي، ) 14.6(
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فيما ، 2012عام %) 23.6(  مقابل %)24.6(بلغت نالحظ انها جمالي الودائع الخاص الى ا

وهي نسبة بسيطة تعكس ضعفا في الوساطة  ،الى الناتج المحلي االجمالي%) 6.3(سجلت نسبته 

 المصارف صوب العمليات المصرفية المفضية الى تعميق السوق بتعادالمالية في المصارف وا

   . في التسديد حيث ان المصارف تتذرع بمخاطر السوق اضافة الى مخاطر االئتمان واإلخفاق،المالية

  

                                                        

� �      

 نشاطه االقراضي في منح القروض 2013كما استمر القطاع المصرفي خالل عام                

ترليون دينار مقابل ) 24.7(عن العام السابق ليصل الى %) 8.1(والسلف مسجال نسبة نمو بلغت 

 من قروض ، ويالحظ ان نسبة ماقدمه القطاع المصرفي2012ترليون دينار في عام ) 22.9(

 اذ حضي القطاع ،من مجموع القروض والسلف% 47.8وسلف الى القطاع الخاص قد شكلت 

 من مجموع االئتمان، فيما سجلت االوراق )%39.4(ترليون دينار وبنسبة ) 11.8(الخاص بـ 

على التوالي عن )% 37.2 ،4.9(التجارية المخصومة والرصيد المكشوف نسبة نمو منخفضة 

  . العام السابق
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�  

الممنوحة من قبـل المـصارف المتمثلـة        التعهدية   يةاالئتمانالتسهيالت  وعلى صعيد توزيع          

 االقتصادية، حيث سـجل اجمـالي االئتمـان         نشطةالحسب ا و) بخطابات الضمان واالعتمادات  (

ترليون دينار، بارتفاع قـدره     ) 53.7( مبلغاً قدره    2013 نهاية عام    للمصارف التجارية التعهدي  

ترليون دينار، منهـا    ) 44.2( البالغ   2012 عن عام    )%21.5(ترليون دينار وبنسبة نمو   ) 9.5(

منحتـه  ترليون دينـار  ) 11.1(ترليون دينار للمصارف الحكومية والمبلغ المتبقي البالغ     ) 42.6(

 اذ سـجلت نـسبة    قطاع التجارة والمطـاعم والفنـادق       للمصارف االهلية، تركزت نسبة الزيادة      ا

قطاعي التشييد والبناء وقطاع خدمات     لثم  %) 13.3(ليها قطاع العالم الخارجي بنسبة      ي%) 74.6(

على التوالي، فيما سجلت بقية القطاعات النسبة المتبقية البالغـة          %) 3.9 ،%5.2(المجتمع بنسب   

  .)17( ملحق الجدول رقم )3%(
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 Profitability Indicatorsمؤشرات الربحية 

ترليون دينـار،    ) 1.6( مبلغ   2013ح المصارف التجارية خالل عام          سجل رصيد صافي اربا   

مليار دينـار،   ) 926.9(وبمبلغ  %) 56.1(حيث بلغت نسبة مساهمة ارباح المصارف الحكومية        

   .مليار دينار) 724.0(وبمبلغ  %) 43.9(فيما بلغت نسبة ارباح المصارف الخاصة 

       �  
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     Commercial BanksforInvestments االستثمارات لدى المصارف التجارية 

 انخفاضا في استثمارات المصارف التجارية العاملة فـي العـراق بنـسبة             2013شهد عام         

ترليون دينار بعد ان كانت     ) 4.9( حيث سجلت اجمالي االستثمارات      ،2012عن عام   %) 15.4(

ليـون دينـار وبنـسبة      تر) 3.3(ترليون دينار، سجلت استثمارات المصارف الحكوميـة        ) 5.8(

ترليون دينار  ) 1.6(من اجمالي االستثمارات، وسجلت استثمارات المصارف االهلية        %) 68.1(

االستثمارات، اما نسبة االستثمارات الى الناتج المحلي االجمـالي          من اجمالي %) 31.9(وبنسبة  

قبـول لـضمان نمـو      قليلة جدا قياسا بالحد االدنى الم      نسبة     تعتبر%) 1.8(والبالغة   2013لعام  

   )%.20-15(مستدام والذي يتراوح نسبته بين 

�  

        

                                                   Capital Adequacy كفايـة رأس المــال  

العالقة بين مصادر رأس مال المصرف والمخاطر المحيطة         مفهوم كفاية راس المال      يوضح     

  والمساند يرأس المال االساس  ( {، والمعبر عنها بالنسبة     مليات أخرى بموجودات المصرف وأي ع   

وتعتبر نسبة كفاية    }x 100 )الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل وخارج الميزانية     على   مقسوماً
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رأس المال أداة لقياس مالءة المصرف أي قدرة المصرف على تـسديد التزاماتـه ومواجهـة أي     

الذي يمثل  يمثل رأس المال الممتلك جزء من السيولة في المصرف           .خسائر قد تحدث في المستقبل    

خط الدفاع كونه يعتبر حماية الموال المودعين وتأمينها تجاه ايـة خـسائر قـد تتعـرض لهـا                   

المصارف، فرأس المال الممتلك يعتبر الدعامة االساسية لحماية اموال المـودعين الن المخـاطر              

اتها تؤدي الى عدم تأمين رأس المال الممتلـك المـوال           التي تتعرض لها المصارف في استثمار     

 من  16ووفقا لذلك فقد حددت المادة      المودعين وبالتالي يتعرض المصرف الى االنهيار واالفالس،        

 بنـسبة   س المـال  أ الحد االدنى لمعيار كفاية ر     2004 لسنة   94قانون المصارف العراقي المرقم     

دى  تتبع البيانات الخاصة بكفاية رأس المال ل       وعند  .االئتمان المصرفي  مخاطر للحد من %) 12(

عرض سيتوانه  %) 2(البالغة  لمصارف الحكومية نالحظ صغر هذه النسبة لدى مصرف الرافدين          ا

 في حال منحه لالئتمانات، وتراوحت نسبة كفاية رأس المال  لمصرف الرشيد بـين             طرة  اخمالى ال 

، امـا مـصرف     % )285-80(بين   صناعيمصرف ال ال، في حين وصلت لدى      % )12-20(

                                                                         . )%340-34(العراق تراوحت النسبة بين 

 حيـث   ة رأسـمالها،  ارتفاع نسب كفاي   على العموم    لمصارف الخاصة فنالحظ    ل بالنسبة   اما       

مستوياتها لدى  في حين ان اعلى     )% 15-8(صاد لالستثمار   قل نسبة لها في مصرف االقت     بلغت ا 

علـى  )% 1984-105(و   %)457-120(بحـدود   وعبر العـراق     العراقي   االئتمان يمصرف

 .                          التوالي

في مـصرف   ال  ـبة كفاية راس الم   ـا بخصوص المصارف االسالمية فنالحظ ان نس      ـام      

، )% 36-25(، ومصرف البالد االسالمي بلغت مـابين        )% 141- 39-(ابوظبي تراوحت بين  

 حيـث   الدولية، والتنمية   ،ردستانوفي حين ان اعلى نسبة كفاية لراس المال فقد حققها مصرفي ك           

 . على التوالي)% 194-66(و)% 172-108(تراوحت بين

 حيث بلغـت    ،ها نسب كفاية راس المال لدي     تفاوتفيما تشير بيانات المصارف االجنبية الى              

 ملـي   لدى مصرف  ة، فيما بلغت اعلى نسب    )%13-6(لدى مصرف الزراعي التركي      نسبة   ادنى
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، ويعزى االرتفاع في نسب  كفاية رأس المال الى ان المصارف االجنبيـة              )%621-62(ايران  

 .قروض عالية  بل تقتصر على القروض الصغيرة التمنح ائتمانات او

 

Insurance Sector   قطاع التامين  

يعتبر قطاع التامين من القطاعات المالية المهمة في توفير الحماية الموال القطاع العام 

والخاص والمختلط واحتجاز احتياطيات مالية لمواجهة مختلف المخاطر، ويبرز دوره في تراكم 

رأس المال وتوظيفه في معالجة االثار االقتصادية التي تلحق في مؤسسات الدولة ومنشآتها 

االفراد والشركات عند تعرضهم للحوادث غير المتوقعة وتوزيع تلك المخاطر على حملة الوثائق و

  .المؤمن لهم والمساهمة في ديمومة العملية االنتاجية للدولة واالفراد والمجتمع 

يتالف قطاع التأمين من عدد من الشركات العامة والخاصة تتمثل الشركات العامة       

) الوطنية، شركة اعادة التامين العراقية العامة، شركة التامين العراقية العامةشركة التامين (بـ

ومهمتها ممارسة التامين واعادة التامين واالستثمار وتقديم المشورة بكل مايتعلق بالتامين وهذا 

مايحفز مؤسسات الدولة والشركات والمنشآت والمصانع واصحاب االموال التجارية في 

ية التامينية لمختلف االنشطة االقتصادية، اما الشركات الخاصة وعددها الحصول على الحما

االهلية للتامين، ( وكانت اول الشركات 2000شركة فقد بدأ تاريخ تأسيسها منذُ عام ) 15(

  ). السالم للتأمين، الحمراء للتأمين

ين العراقي ندرج ادناه بعض المؤشرات الخاصة بشركات التامين العامة الرائدة في سوق التام

  - :المملوكة من قبل الدولة  وكاالتي

 تعد هذه الشركة من اقدم  شركات التامين العراقية العامة  شركة التامين الوطنية  -

 وبصافي 2013مليار دينار لعام ) 15(يبلغ راسمالها  1950والخاصة، اذ تاسست سنة 

 انواع التامين العام مليار دينار، تمارس الشركة جميع) 14.8(ارباح للعام ذاته بلغ 

والتامين على الحياة واعادة التامين، واستثمار اموال الشركة في اوجه عديدة لغرض 

ديمومة اعمالها والحصول على االيرادات ومنها منح القروض للمواطنين النشاء مشاريع 

معينة، ايداع الفائض النقدي لدى الشركة في المصارف واستغالله كودائع بفوائد سنوية 
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جزية، تستغل الشركة جزًء من تلك الفوائض المالية بالمساهمة في شركات القطاع م

الخاص والمختلط لغرض تحقيق فوائد من تلك المساهمات، تستثمر الشركة امالكها من 

) 13(عقارات وقطع اراضي لتاجيرها تحقيقاً لعوائد استثمارية للشركة، يرتبط بالشركة 

مكتباً منها ) 42(فروع جغرافية ويرتبط بالفروع ) 5(شركات متخصصة و) 8(فرع منها 

وشملت عقود التامين . مكاتب متخصصة) 3(مكتباً حدودياً و) 10(مكتباً جغرافياً و) 29(

 تامين السفن، تامين الطيران، تامين ،)بضائع(التامين البحري (على كافة االنواع التامين 

  تامين السيارات االلزامي، التامين ،يليالحريق، التامين الهندسي، تامين السيارات التكم

الزراعي، المسؤولية الشخصية للموظفين، الحوادث االخرى، تامين الحياة الفردي، تامين 

  ) .  الحياة الجماعي

  شركة التامين العراقية العامة -

، بلغ 1957لسنة ) 31( استناداً الى قانون الشركات التجارية رقم 1959تأسست سنة     

مليار دينار، للشركة ) 4.9( اما ارباحها فقد بلغت 2013مليار دينار لعام ) 2 (راسمالها

ستة في المراكز التجارية المهمة في بغداد وثالثة عشر في مركز  تسعة عشر منفذاً تسويقياً

فردي وجماعي (التأمين على الحياة بفرعيه (اما عقود تامينها فتشمل  .عدد من المحافظات

المسؤولية /السيارات التكميلي/حوادث متنوعة/هندسي/سرقة/ حريق/ عبضائ/ وتأمين بحري

 ).المدنية

 

  شركة اعادة التامين العراقية العامة -

مليار دينار ) 3.2( برأسمال بلغ 1960لسنة ) 21( رقم  القانونتأسست الشركة بموجب      

ول ادناه وهذه الشركة مليار دينار، كما مبين في الجد) 1(، فيما بلغ صافي ارباحها 2013لعام 

عادة التأمين الواردة والصادرة وتسعى الى توفير اغطية تأمينية الى شركات امتخصصة بأعمال 

التأمين المباشر المحلية العامة والخاصة حيث تقوم شركات التأمين المباشر بأسناد جزء من 

زاماتها وذلك بتسديدها اعمالها الى شركة االعادة بموجب اتفاقيات وتقوم الشركة بااليفاء يالت

 بات في حالة حدوث خسائر وتعويضات الللمط

المشار اليها في وبأستعراض نشاط شركات التامين المملوكة من قبل الدولة        

 بنسبة 2013 تراجعت فقرة اجمالي الموجودات لعام قدف، )7(جدول رقم 

 2012عام  مقارنة ب2013نمو لعام  ، اما ارباح الشركة فقد حققت%)22.6(
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ثرت باعلى نسبة نمو أ، علماً ان شركة التامين الوطنية است%)15.6(بنسبة 

 حيث سجلت ،2012عام بلالقساط المستحصلة والتعويضات المدفوعة مقارنة 

  %) .19.8(والتعويضات المدفوعة %) 36.2(االقساط المستحصلة نسبة نمو 

لي موجودات هذه الشركة بنسبة  ارتفعت اجماقداما شركة التامين العراقية العامة ف 

قياساً بالعام السابق، اما االرباح فقد سجلت نسبة نمو %) 14.8( تقدر بــ

بالنسبة لالقساط المستحصلة والتعويضات المدفوعة فقد حققت نسبة و، %)28.9(

  .على التوالي %) 52.4، % 18.5(نمو

 نسبة نمو 2013  لعامهاموجودات  اجماليفقد سجلشركة اعادة التامين وبخصوص  

، اما %)25(، كما حققت ارباح الشركة نسبة نمو %)7.9(تقدر بـ

اط المستحصلة والتعويضات المدفوعة فقد ـــــــــــــــــــاالقس

وبذلك تكون شركة التامين العراقية العامة هي %) 29.7، )%8.4(حققت نسبة نمو 

                                                                                    . التامينالرائدة في قطاع

  )7(جـدول رقــم                                 

  2013 - 2012نشاط شركات التامين لعامي                  

 مليار دينار

 رآس المال
اجمالي 

 الموجودات
 االرباح

االقساط 

 المستحصلة

التعويضات 

 المدفوعة
 التفاصيل

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

شركة التامين 

 الوطنية
15 15  225.2 174.4 12.8 14.8  92.6 126.1 28.8  34.5 

شركة التامين 

  العامة العراقية
1 2 36.5  41.9 3.8 4.9  43.3 51.3  16.8 25.6 

شركة اعادة 

 التامين العراقية
3.2 3.2  48.1 51.9 0.8 1  17.9 19.4  3.7 4.8 
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 شركات التامين: المصدر

 

 

� 

 ،ولنشاط شركات التامين اثر ايجابي على ميزان المدفوعات في باب التأمين وإعادة التامين   

حيث تقوم باالحتفاظ بالغالبية من االعمال التي تاتيها من داخل العراق مما يؤدي الى تقليل ما 

ال بالقدر الذي تفرضه ضرورة توزيع الخطر دولياً اضافة يخرج من االقساط الى خارج العراق ا

الى ما يخرج من اقساط سيكون محمالً بالعموالت االضافية اي ان ما يخرج سيكون اقل بحكم 

 ميزان علىهذه التحميالت وبالتالي فان شراء خدمات اعادة التامين من الخارج ستكون اقل عبئاً 

  .تذهب مباشرة وعن طريق شركات التامين المباشر  لو كانت هذه االقساط ماالمدفوعات م

  

   Iraq Stock Exchange اق المالية سوق العراق لالور:رابعاً

 وباشر 2004في نيسان ) 74(تأسس سوق العراق لالوراق المالية بموجب القانون رقم       

 البالد منذ بنية تحتية قانونية عاشتهاظل  في 2004 حزيران 24نشاطه في اول جلسة تداول في 
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 اذ تزامن النشوء الجديد للسوق المالية بتشريعات وتعديالت قانونية متسارعة طالت ،2004نيسان 

 2004 لسنة 56قانون الشركات نفسه فضال عن تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم 

  كان والذيالمعدل 2006 لسنة 13 وقانون االستثمار رقم 2004 لسنة 94وقانون المصارف رقم 

عزيز مصالح وتتطوير سوق المال في العراق بما يخدم االقتصاد الوطني من أهم أهدافه 

 وتعمل وفق قواعد  السوق التنافسي فضال عن دورها في فعالة،و أمنهالمستثمرين بسوق حرة 

ظيم وتبسيط تعامالت االوراق المالية بصورة عادلة وفعالة ومنتظمة وتنظيم تعامالت اعضائه تن

ا له صلة بشراء وبيع االوراق المالية وتحديد حقوق والتزامات االطراف ووسائل حماية بكل م

مصالحهم المشروعة وتوعية المستثمرين العراقيين وغير العراقيين بشأن فرص االستثمار في 

كما تم فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي وذلك من خالل انشاء ثالث مؤسسات تعمل ، السوق

  .لى خلق بيئة استثمارية أمنة تمتاز بكفاءة وشفافية  جميعها ع

وهي مؤسسة تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم ورقابة " هيئة االوراق المالية"اول هذه المؤسسات 

وتسعى هذه سوق العراق المالي وتوفير المناخ المالئم لتحقيق سالمة التعامل باالوراق المالية 

 سوق المال بهدف تشجيع االستثمار وتنمية رأس المال المؤسسة لتأسيس ثقافة استثمارية في

  .الوطني

 ادارياً ةمؤسسة ذاتية التنظيم مستقل، اذ تعد "سوق االوراق الماليةب" تتمثلاما المؤسسة الثانية ف

  وتعمل لرقابة هيئة االوراق المالية ةخاضع والعضاء، لتعود ملكيتهو الربح  التستهدفومالياً

هو ولغير العراقيين بتداول االوراق المالية المحلية ويسمح قواعد الصادرة عنه لتعليمات واللوفقاً 

 وبالشكل الذي اتجاه يمثل حركة قوية الندماج السوق وتكامله مع السوق المالية االقليمية والدولية،

بما ال يتعارض وقانون مكافحة غسل و حرية التحويل الخارجي لالموال الداخلة والخارجة يعزز

                                                                    . 2004 لسنة 93 واالرهاب رقم وتمويلال االمو

تابع  كقسم 19/4/2009بدأ العمل به في الذي  "مركز االيداع"اما المؤسسة الثالثة فهي 

لسوق العراق لألوراق المالية، وتم فصل المركز أعاله عن هيئة األوراق المالية اعتباراً من 

 تساهم في تعزيز استثمار اقتصادي آمن ورصين غير ربحية عمله كمؤسسة وباشر 1/1/2010

  .ومستقر ويدعم كافة قطاعات الجهات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركز
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تحديات التي واجهتها دول العالم السيما اقتصادات الدول النامية والتي افرزتها  الوفي خضم    

العولمة وما يتبعها من تقدم في مجاالت االتصاالت وتبادل المعلومات والتي استدعت تطبيق 

حزمة من البرامج العادة الهيكله واجراء اصالحات تشريعية وهيكلية لمواكبة هذه التغيرات 

ات، فقد ادرك العراق بأهمية اتخاذ خطوات هامة للنهوض بواقع االقتصاد  واستيعاب التطور

العراقي ومؤسسات الدولة ومنها السوق المالية ليضمن تحقيق االندماج في االقتصاد العالمي بعد 

العزلة الطويلة التي عاناها وبدأ باتخاذ خطوات هامة والمتمثلة بأصدار العديد من التشريعات 

 هذا المجال سعى سوق العــراق لالوراق الماليــــة الى تطــــوير القانونية، وفي

  -:تشريعاتة وانظمته منها 

حزيران  اذ سيتم العمل به في)  x-streem( نظام التدوال االلكتروني وفق مشروع نظام -

قواعد اليومية وعلى وفق المراقبة وتدقيق التداوالت والتعامالت وسيعمل المشروع على  ،2014

  .ليمات التداول االلكترونيوتع

 ليكون له القدرة  2004 لسنة 74سيس مركز ايداع مستقل لالوراق المالية وفقا للقانون رقم أت -

  .على حفظ التداول الذي يجري في اكثر من سوق لالوراق المالية

من خالل استخدام نظام  2014 تمكين سوق اربيل لالوراق المالية من ممارسة نشاطه عام -

  .قتة لحين بدء عمل نظام مركز االيداع الجديدؤلفترة م )Equator(داع االي

) 1.7( الى مالية فقد ارتفعت القيمة السوقيةوفيما يتعلق بالتطور الكمي لسوق األوراق ال     

 ومن حجم ،2013مليار دينار في نهاية عام ) 11.4( لتصل إلى2004مليون دينار في عام 

 اما ،2013 دينار في عام مليار)2840.2(  إلى2004دينار عام  مليون )128 (تداول مقداره

 من الناتج المحلي اإلجمالي %)4(فقد سجلت نسبة  2013القيمة السوقية لألسهم المدرجة في عام 

ضئيلة تدل على صغر حجم  االقتصاد والسوق المالي المحلي وهي نسبة ، )باالسعار الجارية(

 من قدرة السوق المالية على جذب المزيد من االموال لتأسيس والذي يمثل عائقا امام االستفادة

شركات جديدة او توسيع الشركات القديمة، لذا تتطلع السوق المالية الى تطوير عملها بالشكل الذي 

يتناسب مع البنية العراقية امال في الوصول الى سوق عالمية بعد اصدار عدد من التشريعات 

  .جياتوالتعليمات واالنظمة والبرام
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  Indicators مؤشرات السوق

مع ادائه مقارنة %) 5(نقطة وبنسبة ) 6.3(بنحو        شهد مؤشر الرقم القياسي القديم ارتفاعا 

نقطة في  )125.02(نقطة مقابل) 131.35( ليغلق في نهاية العام عند مستوى 2012في عام 

 فقد سجل  2013/من شهر شباط  تم العمل به اعتبارا يالعام السابق اما المؤشر الجديد الذ

نقطة ) 113.15(مع ادائة ليغلق في نهاية العام عند %) 8(نقطة وبنسبة ) 9.95(تراجعا بنحو

وذلك النخفاض مؤشرات بعض القطاعات  2013/نقطة في في بداية شباط ) 123.1(مقابل 

   %) 35.1(وقطاع الصناعة بنسبة %) 43.84(، قطاع التأمين %)84.5(ومنها قطاع الزراعة 

�                               

) 231( على مستوى حجم التداول فقد ارتفعت عدد جلسات التداول ارتفاعا طفيفا الى اما

 مع ارتفاع في عدد االسهم المتداولة، فقد 2012جلسة في عام ) 230(جلسة بعد ان كانت 

مليار ) 625.6(م مقابل مليار سه ) 871.1(، حيث بلغت %)39.2(وبنسبة مقدارها ارتفعت 
لتصل %) 114.9(اما القيمة السوقية لالسهم المدرجة فقد ارتفعت بنسبة  ،2012سهم خالل عام 

 2012مليار دينار عام ) 5.327( بعد ان كانت 2013مليار دينار عام ) 11.451(الى 

 حيث 2012مقارنة بعام %) 24(حيت سجلت * على مستوى السيولة الزيادة ههذانعكست و

  .%)17(سجلت 
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 حيث ،2012عن عام %) 6.9( بنسبة 2013 المنفذة في عام لعقودكما انخفض عدد ا

   .عقدالف ) 136.0( 2012 في حين سجلت في عام 2013عقد لعام  الف )126.5(بلغت 

 احتل القطاع المصرفي المرتبة االولى من حيث عدد فقداما بالنسبة لعدد االسهم المتداولة، 

، يليه قطاع االتصاالت )35.9( مرتفعا عن العام السابق بنسبة %)85(ة بنسبة االسهم المتداول

  . )18( ملحق الجدول رقم %)4.7(ومن ثم القطاع الصناعي بنسبة %) 9.1(بنسبة 

___________________________________________________  

  )القيمة السوقية لالسهم المتداولة / قيمه االسهم  المتداولة (* 

    

  

) 73(اخر، انخفض عدد الشركات المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية الى من جانب     

، بسبب ابعاد عدد من 2012شركة في عام ) 87( بعد ان كانت 2013شركة خالل عام 

الشركات غير المستوفية لشروط االدراج والتداول لعدم تقديمها للبيانات المالية او االفصاحات 

شركة  لكل من القطاعين المصرفي ) 21(او عقد اجتماع لهيئاتها العامة توزعت بواقع المطلوبة 

 شركات للقطاع) 5(للخدمات،  شركات) 9(شركات للقطاع الفندقي والسياحي، ) 10(والصناعي، 

  .  شركة اتصاالت ) 1(االستثمار  و ) 2(شركات تامين، ) 4(الزراعي، 
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� 

   ق العراق لألوراق الماليةصافي االستثمار االجنبي لدى سو

سجل صافي االستثمار االجنبي في سوق العراق لألوراق المالية ارتفاعاً خالل عام 

جاء ذلك  2012مليار دينار في عام ) 2( قرابة مليار دينار بعد ان كان ) 980.2( بمقدار 2013

يار دينار اما مل) 1149.8 (م حيث بلغت مشترياته،لكون مشتريات االجانب اكبر من مبيعاتهم

مليار ) 54( 2012في حين بلغت مبيعاتهم في عام مليار دينار ) 169.6(مبيعاتهم فقد بلغت 

  ) .6(، كما موضح في الجدول رقم مليار دينار) 56(دينار اما مشترياتهم 

  )8(جدول رقم                          

 2013التداول الكلي للعراقيين وغير العراقين بيعًا وشراء لعام 

 التداول
الكلي في 

السوق    
 )مليار  دينار(

غير العراقيين    
 )مليار دينار(

العراقيين     
 )مليار دينار(

نسبة غير 
العراقيين الى 

 (%)الكلي 

نسبة 
العراقيين الى 

 (%)الكلي 

 94.03 5.97 2671 169.6 840.2 2 الـبـيـع

 59.52 40.48 1690 1149.8 2840الـشـراء

  سوق العراق لالوراق المالية / صدر الم



  

 

54 

 

  



54 
 

  عـــــــــل الرابــــــالفص              

  قطاع المالية العامة                            

Public Financial sector                     

  المقدمة 

 اهدافها من السياسة الحكومية 2013 الموازنة العامة في العراق لعام تستمدأ  

تيجية مكافحة الفقر الصادرة عام ، واسترا)2017 - 2013(وخطة التنمية الوطنية 

ركزت الخطوط العامة للسياسة المالية لهذا العام على تكثيف جهود ، حيث 2009

 مع مراعاة ترشيد االنفاق العامو تنويع حصيلة االيرادات غير النفطية الحكومة من اجل

عنصر الرتقاء باللزيادة اإلنفاق على الخدمات االجتماعية األساسية كالتعليم والصحة 

وزيادة  تحقيق التوازن بين االيرادات والنفقات في الوقت ذاته على  والسعي،البشري

مواصلة و ،النفقات االستثمارية لغرض التوسع في عمليات االعمار وتطوير البنى التحتية

دعم اسعار البطاقة التموينية بغية توفير المواد الغذائية االساسية لحياة المواطن والتاكيد 

محاربة الفقر وزيادة وتحقيق الرفاهية االجتماعية، ، وسات االصالح االقتصاديعلى سيا

  التقاعدتشريع قانوندخل الفرد بما يؤمن له مستوى معاشي افضل والذي تمثل في 

ايالء االهمية للناحية االمنية للبلد، وبناء القدرات الذاتية للوزارات و  الموحدالوطني

 فضال عن إيالء القطاع الخاص اهمية  الدين العاموتخفيف عبءوالهيئات والشركات 

  . لالرتقاء بمستوى إدائه في تحقيق التنمية االقتصادية

التي واجهها العراق في عام واالمنية  السياسية واالقتصاديةالتحديات اثرت 

 %)53.0( أذ انخفض فائض الموازنة العامة للدولة بنسبة ،أداء المالية العامةعلى  2013

 عاارتفو ،)%5.0 (بنسبةض االيرادات اانخفويعود هذا االنخفاض الى العام السابق، قياسا ب

 قياسا )%18 ( بنسبة بلغتنتيجة الرتفاع النفقات االستثمارية) %1.6( العامة بنسبة النفقات

صلت السياسة المالية توجهها او ومن اجل تلبية االحتياجات التمويلية للموازنة، بالعام السابق

اصدار ب  قيامهافضال عنمن خالل اقامة مزادات حواالت الخزينة، قتراض الداخلي نحو اال
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رض تمويل بعض الجهات لغ لصالح مصرفي الرافدين والرشيد  تمثل اقتراض داخليحوالة

  .والمؤسسات الحكومية

   public Budget لموازنة العامةا

ينار ليصل مليار د )7783( بمقدار 2013 خالل عام يزانية فائض الم نخفضا

فائض مقابل   االجماليمن الناتج المحلي) %2.6( بنسبةو ، مليار دينار)6894(الى 

بنسبة  على التوالي، و2012 و 2011 لعامي مليار دينار) 14677، 30050 (قدره

  .)9(، جدول رقم 2012لعام  االجمالي من الناتج المحلي %)5.8(

 

                          )9(جدول رقم 

 2013 -2011تطور االيرادات والنفقات العامة لالعوام              

  مليار دينار                                                                                

  

  دائرة المحاسبة/وزارة المالية : المصدر    فعلي**  ختامي* 

 2013** 2012* 2011*  االبواب

 113767 119817 108807 االيرادات

 5.0- 10.1 55.0  %معدل النمو 

 106873 105140 78758 النفقات 

 1.6 33.5 12.3 %معدل النمو 

 6894 14677 30050 الفائض او العجز 
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 العامة للدولة يراداتالالنخفاض اكمحصلة   في فائض الموازنةوجاء هذا االنخفاض

سعر برميل معدل نخفاض التي تعزى الى ا النفطية الصادرات نتيجة انخفاض ايرادات

ام دوالر ع) 107( بعد ان كان 2013 دوالر للبرميل الواحد عام )103(النفط الى 

  . 2012قياسا بعام %) 1.6(ارتفاع النفقات العامة بنسبة الى جانب ، 2012

  

  

  

  Public Revenues االيرادات العامة

ترليون دينار وبنسبة ) 6.1(بمقدار انخفاضا  2013الل عام شهدت االيرادات العامة خ

) 119.8(مقارنة ترليون دينار ) 113.8( لتصل الى 2012 قياسا بعام %)5.0 (نخفاضا

 جملة  ويعزى هذا االنخفاض الى،)10( كما مبين في الجدول رقم ،2012عام ترليون دينار ل

 التي تحتل اعلى يةيرادات النفطال ااالخرى بضمنهاااليرادات خفاض  انمن االسباب منها

من جراء  ،2012قياسا بعام %) 5.6( بنسبةو  من اجمالي االيرادات%)97.3(اهمية نسبية 

  الخام المصدرالنفطكميات  نخفاضا، فضال عن %)3.5(بنسبة نخفاض معدل سعر البرميل ا

بذلك لتنخفض  ،2012مليون برميل لعام  )887(مليون برميل بعد ان كان  )872(الى نحو
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 بعد إن 2013في عام %) 42.5 ( لتبلغنسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

  .2012في عام %) 47.6( نسبة سجلت 

الموجودات غير المالية بيع  انخفاض ايرادات  نالحظ،)10(جدول رقم وبالرجوع الى ال

اليرادات فقد الجمالي االمكونة رى قياسا بالعام السابق، اما بقية البنود االخ%) 47(بنسبة 

%) 46.4(سجلت المساهمات االجتماعية ارتفاعا بنسبة  حيث،  في ايراداتهاسجلت ارتفاعا

، 2012مليار دينار في عام ) 69( بعد ان كانت 2013مليار دينار في عام ) 101(لتبلغ 

 مليار) 2877( غ لتبل قياسا بالعام السابق%)24.5(ايرادات الضرائب بنسبة  تارتفعفيما 

المنح اما ، %)2.5( وبنسبة مساهمة بلغت 2012عام  دينار مليار) 2311 (مقابلدينار 

  .2012قياسا بعام %) 2.0( بنسبة  فارتفعتاالخرى

  )10(جدول رقم                           

  2013 - 2012ايرادات الموازنة العامة للدولة لعامي                  

  مليار دينار                                                                  

  االيرادات
2012  2013  

 نسبة التغير 

%  

  24.5  2877  2311  الضرائب

  46.4  101  69  المساهمات االجتماعية

  2.0  50  49  المنح االخرى

االيرادات االخرى بضمنها مبيعات 
117271  110678   -5.6  

  47-   62  117  ات غير الماليةبيع الموجود

  5.0-   113767  119817  المجموع
  ة حاسبدائرة الم/ وزارة المالية : المصدر
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 Public Expenditures النــفاق العــاما

 لتبلـغ  %) 1.6( نـسبته   بلغـت انخفاضـا  2013النفقات العامة خالل عام سجلت 

 ويعـود هـذا   ، االجمـالي من الناتج المحلـي %) 40 (نسبةبو ،ترليون دينار) 106.9(

 السـتثماري  االنفاق ا  ، فيما ارتفع  %)4.7(بنسبة  االنخفاض الى انخفاض اإلنفاق الجاري      

 :التالي) 11(الجدول رقم كما مبين في ، %)18(بنسبة 

  

  )11(جدول رقم                                            

  2013 و 2012 النفاق العام في العراق خالل عاميا                          

مليار دينار                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 حاسبةدائرة الم/ وزارة المالية العراقية : المصدر

  القيمة
نسبة 

  %التغير 

النسبة الى الناتج المحلي االجمالي 

   العاماالنفاق  ) %باالسعار الجارية(

2012  2013    2012  2013  

  27.0  30.1  4.7-   72226  75789  االنفاق الجاري

  13  11.7  18.0  34647  29351  االنفاق االستثماري

  40.0  41.8  1.6  106873  105140  اجمالي االنفاق العام
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  Current Expenditures النفقات الجارية -

مليـار دينـار اي      ) 3563 ( انخفاضا مقـداره   2013    سجلت النفقات الجارية في عام      

 بةنـس وب ،مليار دينـار ) 72226( لتبلغ 2012م بالمقارنة مع عا%) 4.7 (بنسبة انخفاض

وقد جاء هذا االنخفاض في النفقات الجارية خالل عام         ،  من الناتج المحلي االجمالي   %) 27(

شراء الموجـودات غيـر   (سجلت فقرة  حيث نتيجة النخفاض اغلب ابواب الصرف 2013

 )الـسلع والخـدمات  (  و)المنح(تيتليها فقر %)49.2( بلغت أذ اعلى نسبة انخفاض )المالية

%) 57.5( فيما ارتفعت فقرة الفوائـد بنـسبة         ،على التوالي %) 25.7 (،%)31.1 (ةبنسب

  حيـث بلغـت   مـساهمة نسبةاعلى والتي تشكل  %)11( بنسبة وفقرة تعويضات الموظفين

  .)12(، كما موضح في الجدول رقم  الجارية النفقات اجماليمن%) 55(
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  )12(                                   جدول رقم 

  2013 و2012النفقات الجارية للموازنة العامة للدولة لعامي                    

  مليار دينار                                                                                                

  %نسبة النمو  2013** 2012* ابواب الصرف 

 11 39788 35849  تعويضات الموظفين

 25.7- 9578 12893 السلع والخدمات

 57.5 1033 656 الفوائد 

 16- 2050 2440 االعانات

 31.1- 2850 4135 حالمن

 9.2- 6738 7416  منافع اجتماعية

 9.5- 8864 9794 المصروفات االخرى 

 49.2- 1325 2606 شراء الموجودات غير المالية 

 4.7- 72226 75789  النفقات الجاريةمجموع
  فعلي**  2012تم تعديل االرقام لورود الميزانية الختامية المعدلة لعام *
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  Investment Expenditures النفقات االستثمارية -

ة واإلجتماعيـة  الموازنة اإلستثمارية عن نشاط الدولة في حقل التنمية االقتـصادي  تعبر

 وهي مـن    ، تمثل بوجه أساس التخصيصات التي تعتمد على تغطية اإلنفاق الرأسمالي          كونها

الناحية المالية ال تختلف عن النفقات الرأسمالية في الموازنة الجارية إال من خـالل الحجـم                

  .وطبيعة المشروعات التي تحتويها

 ر دينار وبنسبة  املي )5296( بمقدار   2013خالل عام   ارتفعت النفقات االستثمارية    

مـن النـاتج    %) 13(مليار دينار وبنسبة  ) 34647( لتبلغ   2012عن عام    %)18 (ارتفاع

مـن النـاتج    %) 11.7(مليار دينار وبنـسبة   ) 29351( بعد ان  سجلت       االجمالي المحلي

  .2012 لعام  االجماليالمحلي

  

  

  Internal Public Debt Developments تطورات الدين العام الداخلي

 تعد 2/1/2004 في 95استناداً الى القسم الخامس من قانون ادارة الدين العام رقم   

حواالت الخزينة والسندات واحدة من ادوات المديونية التي تصدرها وزارة المالية 

يمات بيع ومضمونة من قبل حكومة العراق وتباع وفق مزادات متعددة واستناداً الى تعل
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،  تصدر هذه الحواالت بسعر خصم 2004لسنة ) 1(االوراق الحكومية بالمزايدة رقم 

 في عملية التمويل النقدي ةهماسالم بقيمتها االسمية عند االستحقاق وان الهدف منها أوتطف

للحكومة باعتبارها واحدة من ادوات الدين او بمعنى اخر تدعم الحكومة في احتياجاتها 

 56العراقي المرقم   وبموجب قانون البنك المركزي،لنقدي وسد العجز المحتمللالقتراض ا

 منح البنك استقالالً رسمياً حيث تم الفصل بين هدف ادارة الدين واالدارة النقدية 2004لعام 

  . واصبح على الحكومة ان تلجأ الى وسائل تمويلية اخرى تختلف بآجال استحقاقها 

الداخلي لتلبية  ل السنوات الماضية نحو االقتراضتوجهت السياسة المالية خال

حيث انخفض صافي الدين  ،االحتياجات التمويلية للموازنة من خالل اصدار الحواالت

 من الناتج المحلي%) 1.7(دينار وبنسبة  مليار) 4658( ليصل الى %)28.9(الداخلي بنسبة 

من الناتج %) 2.6( وبنسبة مليار دينار )6548( والذي سجل 2012 مقارنة بعام االجمالي

بذمة وزارة المالية   مبلغ الدين المتبقي2013ويمثل الدين الداخلي لعام  ، االجماليالمحلي

بموجب  والذي اعيد جدولته مليار دينار) 2755 (البالغولصالح البنك المركزي العراق 

لخزينة  ات حواالالذي يمثل مليار دينار) 1703(ومبلغ ، 26/10/2010في االتفاقية 

مليار ) 200 (اما المبلغ المتبقي والبالغ ، بين مصرفي الرافدين والرشيدةالصادرة مناصف

  .)13(، كما مبين في جدول رقم  مزاد حواالت الخزينة الىدينار فيعود

  

  )13(                        جدول رقم 

  2013             الدين العام الداخلي خالل عام 

  مليار دينار/ المبلغ  التفاصيل

  2755  الدين المتبقي بذمة وزارة المالية

حواالت الخزينة الصادرة مناصفة بين 

  مصرفي الرافدين والرشيد

1703  

  200  مزاد حواالت الخزينة

  4658  المجموع
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    Bills الحـواالت

الذي يوضح مزادات حواالت وزارة المالية، ) 19(الجدول رقم ملحق نالحظ من 

يوم وبسعر ) 182( بأقامة مزاداتها بآجل 2013 وزارة المالية خالل عام حيث استمرت

   - :فائدة متعدد حيث 

مليار دينار ) 80(يوم، ثالثة منها بمبلغ ) 182(اقامت الوزارة عشر مزادات استحقاق  - 

  . مليار دينار لالصدارية الواحدة) 50(لالصدارية الواحدة وسبعة مزادات بمبلغ 

مليار دينار وبمعدل سعر قطع ) 590(ع الفعلي منها ما قيمته  بلغ المصدر والمبا - 

 %) .4.7(متعدد بلغ 

مليار دينار علما ان جزء ) 857010 (2013بلغ المسدد من الحواالت خالل العام  - 

 . 2012من المبلغ المسدد من الحواالت يعود للحواالت التي تم اصدارها في عام 

مزاد بمبلغ ) 11( تمثلت باقامة 2012 مليار دينار خالل العام) 1067(تم بيع  - 

، وبذلك تكون المبيعات %)5(مليار دينار لكل اصدارية وبمعدل سعر قطع ) 100(

 ويعزى ذلك 2012مقارنة بالعام %) 44.7( بنسبة 2013قد  انخفضت خالل العام 

مليار دينار ثم الى ) 80(مليار دينار الى ) 100(الى تخفيض مبلغ االصدارية من 

 . ليار دوالرم) 50(

اصدرت وزارة المالية حوالة لصالح مصرفي الرافدين والرشيد مناصفة وهي تمثل  - 

بمبلغ %) 2(يوم بسعر خصم ) 364(اقتراض داخلي وليس استثمار آلجل 

مليار دينار لتمويل الجهات ) 19.9(مليار دينار بضمنه مبلغ الفائدة البالغ ) 1019.9(

 .المستفيدة

مليار دينار خالل ) 837(يوم بمبلغ ) 364(الخزينة آلجل اصدرت الوزارة حوالة  - 

مناصفة لغرض دفع % 4 لصالح مصرفي الرافدين والرشيد بنسبة فائدة 2013العام 

التعويضات عن الدعاوى المكتسبة الدرجة القطعية في هيئة دعاوى الملكية وحسب 

 :التفاصيل ادناه

 % .4ل قسط وبفائدة مليار دينار لك) 100( اصدار ثالثة اقساط بمبلغ  -1

 .  مليار دينار لكل منها) 268.500(اصدار حوالتين خزينة بمبلغ  -2

استناداً الى االتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة بين وزارة            -3

 بشأن الدين المترتب علـى الـوزارة        26/10/2010المالية والبنك المركزي بتاريخ     

 بتـسديد مبلـغ     2013 عـام    لامت وزارة المالية خال   لصالح البنك المركزي فقد ق    

مليار دينار وتسديد الفائدة على مبلغ اصـل الـدين          ) 400(اإلقساط األربعة البالغ    

  . مليار دينار) 150.2(المتبقي البالغة 
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   External Debt لدين الخارجيا

              بمقدار ارتفاعا 2013 شهد الرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية عام

مليار ) 58718.6( ليصل الى 2012عن عام %) 1.8(  مليار دينار وبنسبة) 1012.4(

مليار دينار وبنسبة  ) 57706.2(تج المحلي االجمالي مقابلا من الن%)22(دينار اي بنسبة 

هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع القروض  وجاء،2012من الناتج المحلي لعام  %)22.9(

يون لم) 3449.1(ليبلغ %) 207.5(مليون دوالر وبنسبة ارتفاع  )2327.3(الجديدة بمقدار

 والتي تمثل قرض 2012مليون دوالر في عام  )1121.8( مقابل 2013دوالر لعام 

، كما %) 7.3(صندوق النقد الدولي اما قروض اعادة الجولة فقد شهدت انخفاضا بنسبة 

  .ادناه) 14(موضح في الجدول رقم 

  )14( جدول رقم                                         

  2013و  2012      تطورات الدين العام الخارجي خالل عامي             

  مليون دوالر                                                                                 

  %نسبة التغير  31/12/2013  31/12/2012  االرصدة

  12484.8  ولةقروض اعادة الجد

  

11577.9  

  

-7.3 

الدين الغير معالج بضمنها دول مجلس 

  التعاون
41310  40902.0  -1 

 207.5  3449.1  1121.8  القروض الجديدة

 -  2789.6  2789.6  الدين التجاري للدائنيين

 -  0  0  الدين التجاري الجديد

 1.8  58718.6  57706.2  المجموع

   قسم الدين الخارجي/ العامدائرة الدين/  وزارة المالية:المصدر
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  ســــــل الخامــــــالفص

  

  Pricesاألسعــار 
    

 بعدم وجود ضغوط تضخمية مفرطة، حيث كانـت معـدالت           2013تسم العام   أ

 التضخم في اقتصادات االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تحت السيطرة بوجه عـام،      

ـ %) 3.75(مقارنة بمعدل قدره    %) 3.25(فقد انخفض معدل التضخم العالمي الى        ل اوائ

وذلك بـدعم    2014 ومن المتوقع ان يظل عند هذا المستوى حتى نهاية عام            2012عام  

فقد واصلت اسعار المواد الغذائيـة المتداولـة فـي           ،من انخفاض اسعار الغذاء والوقود    

انخفض فقد   ،2014 وكانون الثاني    2013االسواق العالمية تراجعها ما بين تشرين االول        

متوسط اسـعار   وسجل  %) 3(خالل تلك الفترة بنسبة      الغذاءمؤشر البنك الدولي السعار     

ويعود ذلك الى التراجع الحاصل فـي   2012مقارنة بعام %) 7.1(بنسبة انخفاضا الغذاء  

مؤشـر متوسـط اسـعار      فقد انخفـض    ،  اسعار الحبوب واسعار السكر بالدرجة االساس     

جع الحاصل في اسـعار     فيما يعود الترا   الماضي،عن العام   % 9.2بنسبة  الحبوب العالمية   

الى فائض االنتاج الذي يفوق التوقعات في البرازيل وهي اكبر بلد منتج ومـصدر              السكر  

في العالم فضال عن الظروف المناخية المالئمة في البلدان المنتجة االخرى فـي نـصف               

  .الكرة الشمالي مثل الهند ،المكسيك وتايالند 

قتصادية بين العراق ودول العـالم فقـد        وبالنظر للترابط والعالقات التجارية واال    

هذا العام استقرار   ي خالل   العراقاالقتصاد  شهد  اذ  ،  انتقلت تلك التغيرات في االسعار اليه     

%) 2.4(واضحا في المستوى العام لالسعار تمثل بتراجع معدل التضخم االسـاس الـى              

مقابـل  %) 1.9( فيما سجل معدل التضخم العام ما نـسبته          ،2012لعام  %) 5.6(مقابل  

االمارات العربية المتحـدة    دولة  وهو بذلك يحتل المرتبة الثانية بعد        2012لعام  %) 6.1(

بحـسب  (من حيث معـدل التـضخم   دول الشرق االوسط وشمال افريقيا      وعة  ممجضمن  

  .)2013تقرير آفاق االقتصاد العالمي 

 قـدرتها   اظهرت السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي خالل هذا العـام          

فـي  مؤشرات الرقم القياسي السعار المستهلك      تشير  حيث   ،على احتواء التضخم  التمكينية  

المجاميع الـسلعية مقارنـة     اغلب  الى تراجع معدالت نمو اسعار      عموم العراق لهذا العام     

اذ ان الزيادة في االنفاق الحكومي قابلها طاقة استيرادية مرنة خففـت مـن               ،2012بعام  
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 ضمن  ةخلا فضال عن الدعم الحكومي لبعض السلع االستهالكية الد        ،سعارالضغط على اال  

  .مفردات البطاقة التموينية

  

  
  

  

     2013 -2012 العراق  المستهلك في  السعار العام الرقم القياسي هاتاتجا :اوال

2013-2012  Consumer Price index in Iraq of Trends 

  Consumer Price index in Iraqتهلك لرقم القياسي العام السعار المسسجل ا

 2012نقطة فـي عـام      ) 140.1(نقطة مقابل   ) 142.7( 2013عام  في عموم العراق    

الرقم القياسي السـعار المـستهلك بعـد        سجل  ، فيما   %)1.9( نسبتها    بلغت زيادةمحققا  

ـ ( اي الرقم القياسي السعار المستهلك مستبعدا منه المشتقات النفطيـة           ( االستبعاد   نفط ال

) 140.3( مقابـل    2013عام  نقطة  ) 143.7()الفواكه والخضر   ( ومجموعتي  ) والغاز  

   .)20( ملحق الجدول رقم %)2.4( مسجال نسبة زيادة بلغت 2012عام نقطة 

تراجع   وبوضوح   2013 مؤشرات الرقم القياسي السعار المستهلك لعام        ظهرت  ا

فـي   ،العام الـسابق  قياسا ب للمستهلك   معدالت نمو اغلب المجاميع المكونة للسلة السلعية      

 االتصال، الترفيـه والثقافـة والـسلع والخـدمات          ،النقل( كل من     اسعار حين استمرت 

  : وكما موضح ادناهانخفاضا واضحا ) المتنوعة
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  )15( جدول رقم                                            

  2013 و 2012                 معدل نمو االسعار خالل عامي 

  وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات    :المصدر    
  

  جارةالقابلة للتية السلعاتجاهات اسعار مكونات السلة 

                 Goods Basket Tradable Price Trends for components of 

  oholic BeveragesFood and Non Alcاالغذية والمشروبات غير الكحولية  •

 من مجموع انفاق الفـرد الـشهري،      %) 30.1(يشكل االنفاق على هذه السلع مانسبته       

 خالل هـذا   اسعار هذه المجموعةفقد ارتفعت   ) 21(ومن مالحظتنا لفقرات ملحق الجدول رقم       

قياسا بالعام السابق ويعود االرتفاع بالدرجة االسـاس الـى          %) 0.4(العام بنسبة ضئيلة بلغت     

هـذه  مكونـات   اغلب  اذ ان    ،%)4.3(بنسبة  )  منتجات االغذية االخرى     (اسعارفقرة  رتفاع  ا

ارتفـاع اجـور    الـى   المحلية  السلع   ع اسعار اتففي حين يعود ار   منتجات مستوردة   الفقرة هي   

 تليهـا اسـعار المنتجـات الـسكرية       ،  محالت واجور المولد التجاري   االيدي العاملة وايجار ال   

ويعود ذلك لذات االسباب في ارتفاع اسعار منتجات االغذية، فيما سجلت           ) هاالحلويات بانواع (

ويعود ذلك الى التفاوت الزمنـي      %) 1.6(اسعار الزيوت والدهون ارتفاعا بسيطا بلغت نسبته        

اميع المج
و دل النم مع
% 2012

و   دل النم مع
% 2013

ة   ير الكحولي روبات غ ة والمش 6.50.4االغذي
غ    ة والتب روبات الكحولي 3.62.0المش

ة   س واالحذي 7.66.2المالب
از اء، الغ اه، الكهرب كن، المي 93.7الس

يانة  ة والص دات المنزلي يزات والمع 2.22.1التجه
حة 6.14.6الص
ل 0.8-2.1-النق

ال 6.9-4.7-االتص
ة ه والثقاف 1.0-1.1-الترفي

م  8.88.9التعلي
اعم 5.94.9المط

ة    دمات المتنوع لع والخ 3.7-6.8الس
تهلك عار المس ي الس رقم القياس 6.11.9ال

تبعاد     د االس ي بع رقم القياس 5.62.4ال
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فخالل الفترة التي اليتم فيها توزيع هذه       في توزيع هذه السلعة ضمن مفردات البطاقة التموينية         

يعـود  و%) 1( اما اسعار اللحوم فقد ارتفعت بنسبة        ،رها في السوق المحلية   السلعة ترتفع اسعا  

قلـة تربيـة    اسباب اهمها قلة االهتمام بالثروة الحيوانية مما ادى الـى           هذا االرتفاع الى عدة     

كما ان عمليات التهريب تلعب دورا كبيرا في رفع االسـعار الـى              ،المواشي وتناقص اعدادها  

حيـث  %) 1.7(وسجلت اسعار الخبز والحبوب ارتفاعا بنسبة       ،  الفجانب ارتفاع اسعار االع   

بالعوامـل  )  المـاش ،الحبيـة والحمـص        ،العدس الرز، (يرتبط االرتفاع في اسعار الحبوب    

 واسـعار   )اللبن والجـبن والبـيض    (الموسمية والمناسبات الدينية واالعياد، فيما سجلت اسعار        

  .على التوالي%) 0.5(و%) 0.9(بلغ   خالل هذا العام ارتفاعا ضئيال) االسماك(

  

  Alcoholic Beverages And Tobacco المشروبات الكحولية والتبغ •

 ،الـشهري االسرة   من مجموع انفاق     %)0.7(شكل االنفاق على هذه السلع ما نسبته         

  قياسا بالعام الـسابق    %) 2 (بلغت نسبته   خالل هذا العام ارتفاعا    ةجلت اسعار هذه الفقر   فقد س 

، ويعود االرتفاع الحاصل في اسعار هاتين الـسلعتين الـى عوامـل             )21(الجدول رقم   ملحق  

هذه السلع ستكون مشمولة بقرار مجلـس الـوزراء         الى ان   وتجدر االشارة    ،العرض والطلب 

بفرض التعريفة الكمركية عليها كونها بعيدة عن حاجة المواطن والبدء بتطبيقها اعتبـارا مـن               

   .العام المقبل

  

   Clothes And Footwear س واالحذيةالمالب •

 الشهري، من مجموع انفاق الفرد   %) 7.3(شكل االنفاق على هاتين السلعتين مانسبته        

مقارنة بالعـام   %) 6.2(بنسبة  ارتفاعا   2013اسعار المالبس واالحذية خالل عام      سجلت  فقد  

ويعود ذلك الى ارتفـاع      قياسا بالعام السابق  %) 6.3(المالبس بنسبة   اذ ارتفعت اسعار    السابق،  

على التوالي والى ارتفـاع     %) 4.0(،  %)10.4(ر مواد المالبس وخدمات خياطتها بنسبة       ااسع

 ،%)8.5( بنسبة    والمالبس الرجالية الجاهزة   اسعار مالبس االطفال والمالبس النسائية الجاهزة     

عظـم هـذه     ويعود ذلك الى ان م     ،)21(، ملحفق الجدول رقم     على التوالي %) 4.2(،  %)6.0(

تكاليف النقل والخزن لهـذه المالبـس       التاجر  مل   يح حيث ،المالبس مستوردة من دول مختلفة    

على السعر النهائي للسلعة، فيمـا      ) المولد التجاري (وايجار المحالت التجارية واجور الكهرباء      

 قياسـا بالعـام الـسابق     %) 3.5( ارتفاعا بلغت نسبته     ت اسعار تنظيف المالبس هذا العام     سجل

امـا  ) ارتفاع ايجار المحالت وارتفاع اسـعار المنظفـات  ، ويعود ذلك الى ارتفاع اجور العمل   

حيـث ان اغلـب      ،مقارنة بالعام السابق  %) 6.1 (   اسعار االحذية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة       
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وبالتالي فان التاجر يحمل ذات التكاليف السابقة الذكر على السعر          من الخارج   االحذية مستوردة   

  .هائي للسلعةالن

 

   Lpg& Electricity , r Wateالمياه ، الكهرباء ، الغاز  •

 %)2.3(شكل االنفاق على امدادات الميـاه والكهربـاء وعلـى الوقـود مانـسبته                

سجلت اسـعار امـدادات الميـاه         فقد  ،على التوالي من مجموع انفاق الفرد الشهري      %) 5.7(و

ويعـزى  قياسا بالعام الـسابق     %) 3.1( بلغت نسبته    والكهرباء خالل هذا العام انخفاضا ملحوظا     

ذلك بالدرجة االساس الى انخفاض اجور االشتراك في المولدات التجارية المدعوم سعرها مـن              

انخفاضا هي االخرى   فقد سجلت   ) البنزين والنفط والغاز  (اما اسعار الوقود     ،قبل المجالس البلدية  

د ذلك الى توفر البنزين فـي محطـات تعبئـة           و ويع ،)21(، ملحق الجدول رقم     %)1.3(بنسبة  

بانسيابية عاليـة االمـر الـذي       الوقود وبالشكل الذي يضمن حصول المستهلك على هذه السلعة          

في السوق السوداء، والى انخفاض اسعار الغاز والنفط بسبب وجـود           سعره  ينعكس في انخفاض    

غير تجاري  (منخفض اي   سعر  البطاقة الوقودية والتي تضمن حصول المستهلك على هذه السلع ب         

(.  

 maintenance& Appliances  ,SuppliesHouse التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة •

                 

من مجموع %) 6.4(ما نسبته فقرة التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة على شكل االنفاق    

قياسا %) 2.1( بنسبة 2013الل عام ارتفعت اسعار هذه المجموعة خ فقد، انفاق الفرد الشهري

ات ـمنسوجلا ،السجاد( من الى ارتفاع اسعار االثاث والتجهيزاتبالعام السابق ويعود ذلك 

 ،الثالجات، الغساالت( ة منياالجهزة المنزلانب ارتفاع ـى جـال %)3(بنسبة ) والمفروشات

 %)1.5 (ة ـبنسب) ةـيزة المنزلـن االجهـرها مـمواقد الطهي وغي ،والكي اجهزة التكييف

  .)21(، ملحق الجدول رقم حيث ان اغلب السلع المنضوية تحت هذه الفقرة هي سلع مستوردة

  

  اتجاهات اسعار مكونات السلة السلعية  غير القابلة للتجارة 

Goods Basket            Non tradable Price Trends for components of  

   Rentااليجار  •

 ،من مجموع انفاق الفرد الشهري    %) 21.2( فقرة االيجار ما نسبته      على شكل االنفاق 

ملحـق   ،قياسا بالعام السابق  %) 5.6(سجلت اسعار االيجار ارتفاعا خالل هذا العام بنسبة         فقد  

قلة المعروض من الوحدات السكنية مقابل الطلب الحاصل         ويعود ذلك الى     .)21(الجدول رقم   
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لحل ازمة السكن   على االقل   ثر من ثالثة ماليين وحدة سكنية       حيث يحتاج العراق الى اك     ،عليها

  .التي يعاني منها

  

     Services homeMaintenance andصيانة وخدمات المسكن  •

فقد  من مجموع انفاق الفرد الشهري،    %) 2.1(شكل االنفاق على هذه الفقرة ما نسبته         

خالل هذا العام قياسا بالعام السابق ويعود ذلك الـى          %) 0.7(ارتفعت اسعار هذه الفقرة بنسبة      

        .)21(ملحق الجدول رقم  ،االرتفاع الحاصل في اجور الصيانة والخدمات

  

 Health الصحة •

قياسا بالعـام   %) 4.6(  لتسجل ما نسبته      2013رتفعت اسعار هذه الفقرة خالل عام       ا

من مجموع انفـاق الفـرد الـشهري        %) 2.3(شكل االنفاق على هذه الفقرة مانسبته       ليالسابق  

وخاصـة ادويـة    ) الـصيدليات (ويعزى ذلك الى ارتفاع اسعار االدوية في االسواق المحليـة           

والخـدمات الطبيـة وخـدمات      االمراض المزمنة والمستعصية والمنتجات الطبيـة االخـرى         

  .)21(ملحق الجدول رقم  المستشفيات،

  

  Transportation النقل •

 قياسا بالعام السابق، ولتشكل     2013عام  %) 0.8(سجلت اسعار النقل انخفاضا بنسبة      

من مجموع انفاق الفرد الشهري ويعود ذلك االنخفاض الى زيادة اعـداد            %) 11.1(ما نسبته   

الـى  زليق و والى وفرة قطع الغيار والوقود وزيوت وشحوم الت       ) النقل الخاص (سيارات االجرة   

   .)21(، ملحق الجدول رقم انخفاض اجور النقل جوا

  

 Communication االتصال •

قياسـا  %) 6.9( وبنسبة   2013انخفضت اسعار االتصاالت وبشكل واضح خالل عام        

بالعام السابق ويعود ذلك الى انخفاض اسعار خدمات االتصال المتمثلة في التوسع فـي نـشاط                

ل تنويع وتوسيع نطاق خـدماتها، والـى انخفـاض    عدد من شركات االتصاالت وذلك من خال    

اسعار معدات الهاتف من خالل اغراق السوق المحلية باجهزة الهاتف المحمول ومن مختلـف              

المناشئ وباسعار تنافسية، توفر كارتات تعبئة الرصيد باسعار مناسبة، توفر خـدمات شـبكة              

وتجدر ،  )االرضي(هاتف الثابت   وتحديث شبكة ال   وانخفاض اسعار االشتراك الشهرية      االنترنت

ملحـق   ، من مجموع انفاق الفرد الشهري     )%2.9 (االشارة الى ان هذه الفقرة تشكل ما نسبته       

  .)21(الجدول رقم 
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   Culture& Recreation  الترفيه والثقافة •

 قياسا بالعام السابق، 2013خالل عام %) 1.0(انخفضت اسعار هذه الفقرة بنسبة 

 .)21(ملحق الجدول رقم  ،من مجموع انفاق الفرد الشهري% ) 1.6 (فيما شكلت ما نسبته

 ، الراديو، كالتلفاز المعروض من اجهزة المعدات السمعية والبصرية ةويعزى ذلك الى وفر

CD،معدات التصوير ومعدات معالجة المعلومات والى توفر الخدمات الترفيهية  ، الرسيفر

قابل الطلب الحاصل عليها، فضال عن انخفاض والصحف والمجالت في االسواق المحلية م

اسعار الرحالت السياحية المنظمة الى كل من اقليم كردستان والمراقد الدينية في داخل وخارج 

  . القطر

  

  Education  التعليم •

 ،ريبا من مجموع انفاق الفرد الشهري  تق%)1(شكل االنفاق على هذه الفقرة ما نسبته 

 قياسا بالعام السابق 2013خالل عام %) 8.9(م بنسبة ملحوظة بلغت ارتفعت اسعار التعلي فقد

ويعود ذلك الى ارتفاع اجور الدروس الخصوصية واسعار المستلزمات الدراسية في السوق 

المحلية والى ارتفاع االجور في المدارس الخاصة، الكليات االهلية، الدبلوم والماجستير 

   .)21(الجدول رقم ملحق  ،على النفقة الخاصة والدكتوراه

  

   :Restaurants  المطاعم •

من مجموع انفاق الفرد الشهري، حيث %) 1.4(شكلت اسعار المطاعم ما نسبته 

بالعام السابق ويعزى ذلك  قياسا 2013خالل عام %) 4.9(ارتفاعا بنسبة هذه الفقرة جلت س

ضافة الى ارتفاع بدالت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية السيما اسعار اللحوم واالسماك، ا

   .)21(ملحق الجدول رقم  ،االيجار وارتفاع اجور االيدي العاملة

  

  Goods&  Miscellaneous Services السلع والخدمات المتنوعة •

 قياسـا بالعـام     2013خالل عـام    %) 3.7( بنسبة   اًضفانخهذه الفقرة ا  اسعار  جلت  س

 اسعار الذهب في االسواق المحلية      نخفاضا بالدرجة االساس الى     نخفاضالسابق، ويعود ذلك اال   

 فـي   ،)1.664( 2012 سجل سعر االونسة في نهاية عام         حيث ، سعره عالميا  نخفاضوذلك ال 

الـى جانـب    %) 27.6( نسبة انخفاض   دوالر وب ) 1.204 (2013 عام    نهاية    في حين سجل 

 %)3.9(نـسبته   علما ان هذه الفقرة تشكل ما        ،انخفاض اسعار الساعات الكبيرة وساعات اليد     

  .)21(ملحق الجدول رقم  ،من مجموع انفاق الفرد الشهري
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       Seasonal Changes Consumer Price indexالتغيرات الفصلية لالسعار :ثانيا

  

 2013لك خالل الفصول الثالثة االولى من عـام          العام السعار المسته   يرقم القياس اتجه ال 

%) 1.6(،%)2.1( حيـث سـجل مانـسبته        ،ى التراجع قياسا بذات الفترة من العام السابق ال      

خالل الفـصل الرابـع     %) 3(على التوالي، فيما عاد ليسجل ارتفاعا بلغت نسبته         %) 0.9(و

  .قياسا بذات الفصل من العام السابق

خالل فصول السنة فبعد ان سـجل       التراجع  فقد اتجه نحو    اما الرقم القياسي بعد االستبعاد      

خالل الفصل االول قياسا بذات الفصل من العام السابق تراجع الى           ) %3.4(تغيرا بلغت نسبته    

خـالل  %) 1.5(خالل الفصل الثالث وليصل الى      %) 2(خالل الفصل الثاني والى     %) 2.7(

  .الفصل الرابع

المـستهلك   في الرقم القياسي العام السعار    وعند الرجوع الى السلع التي تحتل اهمية كبيرة         

نقطة والتي يلعب تغيرها الفصلي دورا      ) 100(نقطة من مجموع    ) 51.3(والتي يشكل وزنها    

كبيرا في تقرير مستوى التغير في الرقم القياسي وهي االغذية والمشروبات غيـر الكحوليـة               

ان اتجاه التغير في فقرة االغذيـة والمـشروبات         ) 22( الجدول رقم     ملحق وااليجار يتبين من  

 حيث اتجهـت    ،لتغير الحاصل في الرقم القياسي العام     اكان له تأثير واضح على       الكحولية   رغي

مـا   لتـسجل    2013خالل الفصول الثالث االولى من العام       االنخفاض  اسعار هذه السلعة نحو     

على التوالي لتعود لتسجل ارتفاعا خالل الفصل الرابـع         %) 1.6(و%) 1.5( ،%)1.7(نسبته  

اسـعار الخـضروات بنـسبة     ذلك الى االرتفاع الحاصـل فـي        ويعود  %) 6.5(بلغت نسبته   

 الـسياسية، (كونها سلعة استيرادية بامتياز يتحكم في عرضها عدد مـن العوامـل             %) 20.1(

  .)االمنية والموسمية
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في فقرة االيجار اكثر انسجاما مع التغيرات الحاصلة فـي          وجاءت التغيرات الفصلية    

االيجار تراجعا واضحا   قرة   ف اسعارنسب الزيادة في    الرقم القياسي بعد االستبعاد حيث سجلت       

خالل الفصل االول قياسا بذات الفصل من العام        %) 8.6(لتسجل ما نسبته    خالل فصول السنة    

خالل الفصل  %) 3.9(خالل الفصل الثالث و   %) 4.6( خالل الفصل الثاني،  %) 5.7(السابق و 

 الحاصل   حيث كان لتوزيع قروض االسكان على موظفي الدولة دور كبير في التراجع            ،الرابع

  .في اسعار االيجار 

  
  

السلع الداخلة في سلة المستهلك فقد شهدت اسعار المالبس واالحذيـة       اما بالنسبة لباقي    

استقرارا واضحا خالل الثالث فصول االولى من السنة لتعود لتسجل تراجعا خـالل الفـصل               

عـا خـالل    ارتفاالصحة فبعد ان سـجلت      اسعار  اما   ،)22(جدول رقم   ملحق ال  2013الرابع  

للفصلين  في نسب االرتفاع المسجلة      ااستقراربعد ذلك   سجلت  %) 5(الفصل الثاني بلغت نسبته     

  .قياسا بذات الفترة من العام السابق%) 5.2(و%) 5.4( حيث بلغت ،الثالث والرابع

%) 3.9( حيث سجلت مـا نـسبته        ،اما اسعار فقرة المطاعم فقد اتجهت نحو االرتفاع       

للفصل الثالث ولتستقر   %) 5.4(للفصل الثاني والى    %) 4.8(ترتفع الى   خالل الفصل االول ل   

  .مقارنة بذات الفترة من العام السابق%) 5.2(خالل الفصل الرابع بنسبة 

وسجلت اسعار التعليم استقرار واضحا في نسب االرتفاع المتحققة خـالل الفـصلين             

%) 10.6(و%) 10.7( مـا نـسبته     حيث سجلت  ،العام قياسا بالعام السابق   ا  االول والثاني لهذ  

خالل الفصل الثالث ولتستقر هـذه النـسبة خـالل          %) 7.1(،اال انها تراجعت الى ما نسبته       

فيما سجلت نسب االرتفـاع السـعار التجهيـزات والمعـدات            ،%)7.5(عند   الفصل الرابع   
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المتنوعة فقد   اما اسعار السلع والخدمات      ،المنزلية والصيانة استقرارا نسبيا خالل فصول السنة      

قياسا بالفصل االول   %) 0.6(سجلت ارتفاعا ضئيال خالل الفصل االول من العام بلغت نسبته           

امـا   ،خالل الثالث فصول المتبقية من السنة     من العام السابق اال انها سجلت انخفاضا واضحا         

 اسعار المشروبات الكحولية والتبغ فقد ارتفعت بشكل واضح خالل الفـصل الثـاني وبنـسبة              

 فيما شهدت اسعارها استقرارا للفصلين االخيرين       ،ويرتبط ذلك بعوامل العرض والطلب    %) 3(

  .من السنة 

استقرارا  فقد شهدت    )الثقافة(و) االتصال والترفيه ( ،  )النقل(اسعار كل من فقرة     اما بخصوص   

  .في معدالت نموها المنخفضة خالل فصول السنة

 Rate DevelopmentsInterest تطورات اسعار الفائدة  -ثالثا

 )policy rate( معدالت اسعار الفائدة في البنك المركزي العراقي -أ

عنـد  ) سعر السياسة ( على سعر الفائدة     2013/   ابقى البنك المركزي العراقي خالل عام     

ت اسـعار فوائـد   ظ وتبعا لذلك فقد احتف 2010/سنويا والمعمول به منذ نيسان      %) 6(سعر

  .مصارف بالدينار لدى هذا البنك بمستوياتها السابقةاالتئمان وايداعات ال

للقطاع الحكومي نهاية   ايام  ) 7(المبالغ المستثمرة كودائع بالدينار العراقي لمدة       ارتفاع       

بالنـسبة  ) 30.41( بنـسبة    وانخفاضاً ،%)27.57(العام السابق بنسبة    ب قياسا   2013العام

  . للقطاع الخاص

  لى االيداع واالئتمان المصرفي معدالت اسعار الفائدة ع-ب

 في مستويات المعدل الموزون السعار الفائدة على الودائـع          انخفاضاً 2013/    شهد عام   

  :واالئتمان المصرفي كما مبين ادناه

، حيـث   انخفاضـا سجلت نسبة المعدل الموزون السعار الفوائد على ودائع التـوفير            - 

%) 4.06( ليـصل الـى      2012 نهاية كانون االول من عام    %) 4.24( من   انخفضت

 %).0.18 (بفارق اي 2013لشهر كانون االول من عام 

انخفضت نسبة المعدل الموزون السعار الفوائد على الودائـع الثابتـة لـشهر          - 

 2012نهاية العام   %) 5.81(فيما كانت   %)  5.44( الى   2013كانون االول من عام     

 %).0.37(   بفارقأي 

المـصرفي  ر الفوائـد علـى االئتمـان        انخفاض المعدل المـوزون السـعا      - 

نهايـة  %) 11.22(بعد ان كـان      2013لشهر كانون االول من عام      %) 10.81(الى

  .%)0.41(، اي بفارق 2012العام 
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  ادســــــــل الســـــــــالفص                     

   تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات العراقي                  

       Balance of Payment and External Trade Developments  

 External Trade التــجارة الخارجيــــة •

 مقابل دينارترليون ) 173.2 (2013سجل حجم التجارة الخارجية خالل عام 

وذلك نتيجة النخفاض  %)3(بنسبة انخفاضاي  ،2012عام ترليون دينار ) 178.7(

ترليون دينار، فيما ) 104.7 (2013 لتسجل عام )%4.7(الصادرات بنسبة قيمة 

 انخفضت كميات النفط المصدر في عام اذ ،ترليون دينار) 109.8( 2012عام سجلت 

دوالر للبرميل الواحد، في حين ) 103(  برميل وبمعدل سعرمليون) 872( لتبلغ 2013

اما  دوالر للبرميل،) 107(ل سعر دمليون برميل وبمع) 887 (2012في عام  بلغت

على اساس سيف فقد سجلت قيمة متساوية تقريبا لتبلغ بالنسبة الى قيمة االستيرادات 

، وبنسبة 2012ام ترليون دينار ع) 68.8(مقابل  2013ترليون دينار عام) 68.6(

دينار للدوالر ) 1166(، معتمدين على سعر الصرف الرسمي البالغ )%0.4(انخفاض 

  .الواحد

امـا فيما يخص حجم التجارة الخارجية الى الناتج المحلي االجمالي فقد 

، كانت نسبة 2012عام في %) 71( مقابل %)64.8( سجل لت2013انخفضت عام 

، %)25.6(المحلي واردات فبلغت نسبتها الى الناتج اما ال %) 39.2(الصادرات منها 

  . 2013 و2012يبن حجم التجارة الخارجية خالل عامي ) 16(والجدول رقم 
  )16(جـدول رقـــم                             

  2013 و 2012اهم مؤشرات التجارة الخارجية خالل عامي 
                   ملياردينار

  2012  
اتج النسبة الى الن

  االجمالي المحلي
2013  

النسبة الى الناتج 

  المحلي االجمالي

  %64.8  173226.8  %71  178648.7  التجارة الخارجية

  %39.2  104670.7  %43.7  109847.7  الصادرات

  %25.6  68556.1  %27.3  68801.0  *االستيرادات 

    267395.6    251666.9  الناتج المحلي االجمالي
  اساس سيفاحتسبت االستيرادات على*
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  2013اهــم الشركاء التجاريين للتجارة الخارجية في العراق خالل عام 

The important External Trade Partners for Iraq    

 قات ربط الدول مع العالم الخارجيتشكل التجارة الخارجية احدى أهم حل

 كامل يرتبط بعالقات تأثير متبادلالى نسيج متتتحول عبرها الدول من كيانات معزولة 

، فبالنسبة الى تجارة العراق مع اهم الشركاء كل حسب وزنه وتنوع شركائه التجاريين

  -: فقد كانت كاالتي2013التجاريين خالل عام 

  )%49.7(احتلت الدول االسيوية اعلى نسبة في الصادرات العراقية حيث سجلت نسبة  •

  .جمالي الصادرات العراقية من ا2013خالل عام  

 من )%26.9(فيما سجلت دول االمريكيتين المركز الثاني في صادرات العراق وبنسبة  •

  .اجمالي الصادرات العراقية

  . من اجمالي الصادرات)%16.8(دول االتحاد االوربي احتلت المرتبة الثالثة البالغة  •

  .من اجمالي الصادرات) % 3.3(سجلت الصادرات العراقية الى الدول العربية نسبة  •

 من اجمالي )%2.9(فيما سجلت الصادرات العراقية الى بقية دول العالم نسبة  •

  .الصادرات

  . من صادرات العراق)%0.4(واخيرا سجلت دول اوربا االخرى نسبة  •
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  -:انت كاآلتي دات العراقية من الشركاء التجاريين فقد كستيرااما فيما يتعلق باال

من اجمالي % 35.5سجلت بقية دول اوربا اعلى نسبة استيرادات عراقية حيث بلغت  •

  .االستيرادات

من اجمالي % 25.2 نسبة االستيرادات العراقية من الدول االسيوية فيما سجلت •

  .االستيرادات

 من اجمالي% 21.7 تهنسبمافقد سجلت  االستيرادات العراقية من الدول العربية اما •

  .االستيرادات

من اجماليات % 10نسبة االستيرادات العراقية من دول االتحاد االوربي فيما بلغت  •

  .االستيرادات

من اجمالي % 7.1 نسبتهااما استيرادات العراق من دول االمريكيتين فبلغت •

  .االستيرادات

  .من اجمالي االستيرادات% 0.5واخيرا سجلت بقية دول العالم نسبة  •
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 )17(جدول رقم                                  

 2013 و 2012تطور حجم  التجارة الخارجية مع اهم الشركاء التجاريين خالل عامي 

  مليار دينار                                                                                          

2012 2013 

 ة القار/ الدولة 
 الواردات الصادرات الواردات الصادرات

االهمية 

 النسبية

لصادرات ل

%)2013( 

االهمية 

 النسبية

الستيرادات ل

%)2013( 

 21.7 14889.83.3 14943.53506.2 3680 الدول العربية

 7.1 26.9 4868.1 28125.1 4885.5 29516.1 دول االمريكيتين

 10.0 16.8 6875.9 17605.4 6900.4 18476.4 دول االتحاد االوربي

 35.5 24316.90.4 24403.2450.1 472.2 دول اوربا االخرى

 25.2 17269.649.7 17331.451980.3 54550.1 الدول االسيوية

 0.5 2.9 335.8 3003.6 336.9 3152.9 بقية دول العالم

 100 109847.768800.9104670.768556.1100 المجموع 

  )سيف( االستيرادات على اساس قيمة
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 Composition of Goods for Iraq Exports التركيب السلعي للصادرات العراقية

  

النفط (جلت فقرة الوقود المعدنية وزيوت التشحيم المتعلقة بها والتي تضم س

بلغت حيث ، مساهمةاعلى نسبة ) الخام، المنتجات النفطية والكبريت والفوسفات

 المواد الغذائية،(فيما سجلت بقية الفقرات جمالي الصادرات العراقية،  من ا)99.3%(

النسبة المتبقية ) المواد الخام غير الغذائية، المصنوعات االساسية ومكائن ومعدات النقل

 ).18(كما مبين في الجدول رقم  %0.7البالغة 

 
 )18(جدول رقم                                  

 2013 و 2012هيكل السلعي للصادرات خالل عامي ال               
  مليار دينار                                                                                                                 

 2013 2012 السلعة
 االهمية النسبية

2013 

 0.3 292.7 307.8 المواد الغذائية والحيوانات الحية  

 0 0 0 المشروبات والتبغ

 0.2 157.4 164.4 *المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود 

 99.2 103885.9 109024.5 الوقود المعدنية وزيوت التشحيم المتعلقة بها

 0 0 0  والنباتيةالزيوت والشحوم الحيوانية

 0.0 10.5 10.5 المواد الكيمياوية 

 0.1 52.5 54.8 حسب المادة ة ومصنفةمصنوعسلع 

 0.2 250.7 263.5 مكائن ومعدات النقل

 0 0 0 مصنوعات متنوعة

 0.0 21 22.2  حسب النوعغير المصنفةوالمعامالت السلع 

 100 104670.7 109847.7 المجموع 

  النفط الخام،المنتجات النفطية،الكبريت والفوسفات) 3(الفقرة*
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    Composition of Goods for Iraq Imports لسلعي للواردات العراقيةالتركيب ا

  

على نسبة مساهمة في اجمالي االستيرادات أسجلت فقرة المكائن ومعدات النقل   

ها فقرة المصنوعات المتنوعة يلت، %)38.5( اذ بلغت نسبة مساهمتها 2013خالل عام 

 فقرة المصنوعات االساسية فقد من اجمالي االستيرادات، اما%) 15.8( لتسجل نسبة

، فيما شكلت  %)9.8(، وسجلت فقرة الوقود المعدنية نسبة %)11.4(سجلت نسبة 

 )المواد الغذائية( المواد الكيمياوية و والنباتية وفقرةفقرات الزيوت والشحوم الحيوانية

فة على التوالي، اما بقية االستيرادات من السلع غير المصن)% 5.4، 6.7، 6.4(نسب 

، 2.9(المشروبات والتبغ فقد شكلت نسب فقرة وغير الغذائية عدا الوقود والمواد الخام 

  ).19(على التوالي من اجمالي االستيرادات كما مبين في الجدول رقم ) % 1.3، 1.8
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  )19(جدول رقم                                 
  2013 و 2012عامي الهيكل السلعي للواردات خالل                 

  مليار دينار                                                                           

 %االهمية النسبية  2013 2012 السلعة

 5.4 3702.1 3714.9 المواد الغذائية والحيوانات الحية  

 1.3 890.8 894.3 المشروبات والتبغ

 1.8 1233.6 1238.3 المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود 

 المتعلقة  وزيوت التشحيمالوقود المعدنية

 بها 
6743.0 6718.5 9.8 

 6.4 4387.7 4402.8  والنباتيةالزيوت والشحوم الحيوانية

 6.7 4592.9 4610.4 المواد الكيمياوية 

 11.4 7815.7 7843.7 ة ومصنفة حسب المادةمصنوعسلع  

 38.5 26394.7 26488.0 مكائن ومعدات النقل

 15.8 10832.1 10870.6 مصنوعات متنوعة

 2.9 1988.0 1995.0 السلع غير المصنفة

 100 68556.1 68801.0 المجموع 

  )سيف(قيمة االستيرادات على اساس 
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  Balance of Payment ميـزان المدفوعات •
وفق التصنيف الذي اعده صندوق النقد للمرة االولى      تنشر أرقام ميزان المدفوعات   

الدولي والذي يعكس المستجدات الحديثة في ضوء المفاهيم التي تضمنها دليل ميزان المدفوعات  

 وحسب 2009واستناداً الى منهجية الطبعة السادسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 

  . المتبعة دولياًالمنهجية

      وفي ضوء ما متوفر من بيانات أولية، أظهرت نتائج ميزان المدفوعات العراقي لعام 

مليون دوالر، لقد أسهمت عدة عوامل في تحقيق هذا الفائض ) 7860.9( فائضاً بلغ 2013

   ).23( وملحق الجدول رقم وكما مبين ادناه

  Current Account الحساب الجاري – 1

اقع الحساب الجاري العالقات االقتصادية الحقيقية بين العراق والعالم الخارجي، يعكس و

كما يؤثر على مستوى الفعاليات االقتصادية الداخلية من خالل تأثيره على الناتج المحلي 

االجمالي بإعتباره أحد المؤشرات الرئيسية في صياغة السياسة االقتصادية وتنفيذها،  ومن 

مليون دوالر لعام ) 22054.9(متاحة، سجل هذا الحساب فائضاً مقداره خالل البيانات ال

  -: ونستعرض ادناه مكون هذا الحساب 2013
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  Trade Balance الميزان التجاري  -  أ

يمثل الميزان التجاري الصادرات مطروحاً منها االستيرادات على اساس 

فوعات العراقي لما له ، ويعتبر الميزان التجاري المكون الرئيسي في ميزان المد)فوب(

من أهمية في تقرير وضعه الخارجي، وجاءت هذه األهمية من خالل تصدير النفط 

  .الخام الذي يلعب دوراً رئيسياً في تمويل االقتصاد العراقي

مليون )  39792.9( فائضاً بقيمة 2013سجلت نتائج الميزان التجاري لعام 

مليون دوالر، جاءت )  89769.4(داره دوالر، حيث بلغت الصادرات الكلية مبلغاً مق

مليون  )  89349.8(اغلبها نتيجة العوائد المتحققة عن تصدير النفط الخام والبالغة 

مليون دوالر )  58795.9(دوالر، في حين سجلت االستيرادات الكلية مبلغاً مقداره 

 مليون دوالر على اساس فوب، مع االشارة الى انه)  49976.5(على اساس سيف و

من قيمة االستيرادات الكلية سيف لتحويلها الى فوب، والتي % 15يتم استقطاع نسبة 

  .تمثل قيمة الشحن والتأمين لهذه االستيرادات 

 Net Services صافي الخدمات –ب 

تشير البيانات االولية الخاصة بحساب الخدمات في ميزان المدفوعات العراقي             

، جاء هذا العجز نتيجة 2013مليون دوالر لعام ) 12334.4(الى ارتفاع العجز بقيمة 

مليون دوالر، أغلبها مدفوعات تتعلق ) 14856.2(زيادة المدفوعات البالغة 

بتكاليـــف         الشحن والتامين على اإلستيرادات على اساس تحويلها من سيف 

لعراق من البلدان الى فوب، إضافه الى باقي انواع الخدمات، اإلمر الذي يؤكد  كون ا

المتلقية إلغلب انواع الخدمات، في حين بلغ جانب المقبوضات لهذا الحساب 

مليون دوالر، تمثل اغلبها اإليرادات المتحققة عن نفقات الوافدين الى ) 2521.8(

  .العراق من العرب واألجانب إلغراض السياحة وزيارة العتبات المقدسة 

 Income Account(eliminary Income Pr( )حساب الدخل(الدخل االولي  –ج 

 تم إستحداث مصطلح الدخل االولي إستناداً الى منهجية الطبعة السادسة، وهو        

الدخل الذي يعزى الى مستثمر في إمتالك أصل مالي، ويتضمن توزيعات االرباح 

م واالرباح المعاد استثمارها والفائدة ودخل االستثمار، سجل هذا الحساب خالل عا

) 963.3(مليون دوالر نتيجة زيادة المدفوعات البالغة  ) 514.9( عجزاً بلغ 2013

مليون دوالر عن فوائد مديونية العراق تجاه العالم  ) 598.2(مليون دوالر منهـــا 

 في ،مليون دوالر ) 419.0(الخارجي، اما جانب المقبوضات لهذا الحساب فقد بلغ 

 سجل جانب اذمليون دوالر، ) 29.4(فائضاً بلغ حين سجل صافي تعويضات العاملين 
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مليون دوالر عن االجور التي يحصل عليها ) 37.4(ماقيمته لهذه الفترة المقبوضات 

العاملين العراقيين في الخارج القل من سنة، في حين سجل جانب المدفوعات مبلغاً 

بل العاملين مليون دوالر، عن االجور التي يتم تحويلها من ق) 8.0(مقــــــداره 

  .في العراق من العرب واالجانب ألقل من سنة 

   )التحويالت بدون مقابل الجارية(حساب الدخل الثانوي  -د

) Current Unrequited Transfers(Secondary Income Account  

تم استحداث مصطلح الدخل الثانوي إستناداً الى منهجية الطبعة السادسة، يبين 

التحويالت الجارية بين المقيمين وغير المقيمين وقد تتخذ حساب الدخل الثانوي 

التحويالت شكالً نقدياً او عينياً، لقد اظهرت نتائج هذه التحويالت عجزاً مقداره 

، تمثل اغلبها المدفوعات المقدمة من العراق  2013مليون دوالر لعام) 4888.7(

 اضافة الى ماقيمته مليون دوالر،) 4462.9(كتعويضات عن حرب الخليج والبالغة 

مليون دوالر عن تعويضات العراق للخطوط الجوية الكويتية، في حين بلغ )  500.0(

مليون دوالر عن المنح الجارية المقدمة الى ) 33(جانب المقبوضات لهذه الخدمات 

  .العراق

يون مل)  170.4( كما حقق صافي التحويالت الخاصة من هذا الحساب فائضاً بلغ               

دوالر، عن التحويالت الشخصية التي يتم تحويلها بين المقيمين وغير المقيمين من 

العراقيين والعرب واالجانب الى ذويهم، وتحويالت العاملين المقيمين خارج موطنهم 

االصلي لمدة اكثر من سنة من العراقيين والعرب واالجانب، اضافة الى التحويالت 

  .االخرى

  

   Capital Account  يالحساب الرأسمال - 2

 ويضم هذا الحساب القيود الدائنة والمدينة لالصول غير المنتجة غير المالية         

 2013والتحويالت الرأسمالية بين المقيمين وغير المقيمين، حيث سجل هذا الحساب خالل عام 

  .مليون دوالر عن المنح الرأسمالية المقدمة الى العراق)  20.3(فائضاً بقيمة 

    Financial Account الحساب المالي – 3

يبين هذا الحساب صافي قيمة عمليات اقتناء االصول والخصوم المالية والتصرف فيها،    

ً الى البيانات المتوفرة لدينا انخفاضاً في صافي اقتناء  حيث اظهرت نتائج هذا الحساب استنادا

الحتياطية التي حققت فائضاً بقيمة مليون دوالر، بإستثناء االصول ا) 12966.3(االصول بلغ 

  .2013مليون دوالر لعام )  7860.9(
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  Omission Item& Net errorطأ فقرة صافي السهو والخ - 4

على الرغم من توازن حسابات ميزان المدفوعات من حيث المبدأ، تنشأ االختالالت من     

 البيانات، ويعد االختالل من الناحية العملية نتيجة قصور البيانات المصدرية ووسائل اعداد

السمات المعتاده في بيانات ميزان المدفوعات ويطلق عليه صافي السهو والخطأ، وتشتق هذه 

الفقرة كقيمة باقيه من صافي الحساب المالي مطروحاً منه الحساب الجاري والحساب 

  .الرأسمالي

بإشارة سالبة،  2013 لعام مليون دوالر)  27180.6(لقد سجلت هذه الفقرة مبلغاً قدره 

مما يعني ان هناك معامالت مدينة لم تسجل في ميزان المدفوعات، او ان هناك معامالت تخص 

االستيرادات الحكومية او القطاع الخاص لم  تغطى بالكامل، وربما تفسر ان هناك قيود دائنة 

  .قدرت اكثر
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  الفصـل السابـع

  

  نظام المدفوعات العراقي
Iraqi Payment System (IPS)  

   -:تمهـيد 

     واصل البنك المركزي جهوده الحثيثة في مجال بناء وتطوير انظمة مصرفية حديثة وفقـاً              

فضل الممارسات العالمية وذلك في اطار انشاء وتهيئة بنية تحتية مصرفية متينـة وشـاملة،               أل

مخاطر التي قد يتعرض لها النظام المصرفي بشكل خاص والنظام المالي بشكل             حجم ال  قليصتل

 المزيد من الخطوات التطويرية     2013عام، وفي هذا السياق استكمل البنك المركزي خالل عام          

   -:في بعض االنظمة المصرفية التي استحدثها في السنوات السابقة كما يلي 

  

) RTGS,ACH,CSD( المدفوعات العراقـي     انجاز المتطلبات الفنية لتحديث انظمة     - 

وظائف وفعاليات لتحسين اداء النظام واستخدام تقنيات حديثـة فـي            أضافة   من خالل 

 .البرامجيات التي يعمل عليها النظام

تنفيذ نظام مقاصة الصكوك االلكترونية واعتماده بديالً عن غرفة المقاصـة اليدويـة              - 

 .  وبقية المحافظات بغداديفلكافة فروع المصارف الحكومية واالهلية 

 ووضع االطر القانونية له وذلك لتنظـيم        اعداد نظام خدمات الدفع االلكتروني لالموال      - 

  . عمل مزودي خدمات الدفع االلكتروني لالموال
 

عمل دراسة جدوى  لمشروع انشاء ترتيبات اقليمية لمقاصـة وتـسوية المـدفوعات               - 

 كشركة استشارية وكان صندوق النقد      BOOZالعربية البينية وتوقيع العقد مع شركة       

 . العربي الطرف االول نيابة عن البنوك المركزية
 

للمـصارف  ) RTGS( عدد التحويالت المالية لنظام التسوية االجمالية االنية         ارتفعت - 

بعـد ان   تحويل بالدينار العراقـي     ) 40572(  الى 2013 لعام   ووزارة المالية التجارية  

مجمـوع    امـا  ،%)18.2 ( بلغت نسبة نمو باي   ،2012م   لعا  تحويل )34318 (سجلت

 ترليون) 180.6(حيث بلغت   ،  2012 قياسا بعام    %)14.1(المبالغ فقد ارتفعت بنسبة     

 .2012عام  ل ترليون دينار)158.3 (مقارنة 2013ينار لعام د
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ة     ام التسوية االجمالي المبالغ االجمالية للتحويالت المالية بالدينار العراقي وعددها لنظ
اآلنية لعامي  2013-2012

العدد
المبالغ 

 
  

فقـد ارتفعـت    خالل هذا العام      عبر هذا النظام   التحويالت بالدوالر االمريكي   عدد   اما - 

والتـي   2012عن عام    %)32.4(وبنسبة نمو بلغت    تحويل  ) 9403( دد التحويالت الى  عـ

حيـث بلغـت    ،  2012قياسا بعام   %) 82.5(بنسبة  ها فقد ارتفعت     مبالغ ، اما )7103(سجلت  

   .2012مليار خالل عام ) 4( فيما بلغت 2013مليار دوالر عام ) 7.3(
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لعامي 2013-2012

العدد
المبالغ 

  
  

مصرفا باالضـافة   ) 50(االجمالية   نظام التسوية    بلغ عدد المصارف المشاركة في     - 

 . الى وزارة المالية، هيئة التقاعد ودائرة رعاية القاصرين
 
من خالل نظـام مقاصـة الـصكوك        ) SVPO(الدفع الدائنة    انخفض عدد اوامر   - 

تحويل بالدينار  ) 8362( حيث سجلت خالل هذا العام       ،%)8.2(بنسبة   االلكترونية
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بنسبة  2013لعام    ها حين ارتفعت مبالغ   ، في 2012لعام  ) 9108( مقابل   العراقي

 مليـار ) 5.9(ابـل   مق 2013 لعام    دينار مليار) 39.7( حيث بلغت    ،%)572.9(

، اما بالنسبة الى عدد اوامر الدفع الدائنة بالـدوالر فقـد بلغـت              2012عام  دينار ل 

 اي بنسبة نمـو بلغـت       ،2012امر لعام   ) 182( مقارنة   2013امر لعام   ) 993(

) 11.6( حيث بلغـت     ،%)52.6( فقد ارتفعت بنسبة     مبالغهاموع  مجو،%)445.6(

 .مليون دوالر) 7.6( مقابل 2013 دوالر لعام ونملي
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 2013 خالل عـام     بالدينار العراقي ) ACH (لصكوك االلكترونية ااعداد   ارتفعت - 

 2013 خالل عام    صك) 78110( ت بلغ مقارنة بالعام السابق اذ   %) 547.7(بنسبة

) 9.3 (ها مجموع مبالغ   حين بلغ   في ،2012صك في عام    ) 12060 (بعد ان كانت  

 وبنسبة نمو    في العام السابق   ترليون دينار ) 1.6( مقابل   2013لعام  ترليون دينار   

 تلصكوك االلكترونية بالدوالر فقد ارتفع    ا  الى عدد  اما بالنسبة  ،%)481.3(بلغت  

 في حين كان عددها خالل      ،2013في عام   ) 1974(حيث بلغت   %) 51.5(بنسبة  

) 324.1( بالدوالر لتصل الـى      هامبالغ ، كذلك ارتفعت  صك) 1303 (2012عام  

، %)119( وبنـسبة     دوالر مليون) 148.0(بعد ان كان     2013 دوالر لعام    ونملي

مصرف في نظام المقاصة االلية من ضـمنها المـصارف          ) 12(أشتراك  كما تم   

ليصبح عدد المـصارف فـي      ) ري والصناعي الرافدين، الرشيد، العقا  (الحكومية  

 المصارف المشاركة في نظـام ايـداع        ، اما عدد    مع البنك المركزي  ) 47(النظام  

مصرفاً باالضافة الـى وزارة المالية     ) 36 ( فقد بلغت  GSRS السندات الحكومية 

    .وهيئة التقاعد العامة ودائرة رعاية القاصرين

  

  

  ظام المدفوعات العراقي التطورات والمشاريع المستقبلية لن
)IPS( for Iraqi Payment System sDevelopment& Future Projects   

 
ضمن اطار سعي هذا البنك في مجال تطوير القطاع المـصرفي والمـالي فـي                - 

العراق بما يواكب التطورات الدولية فقد عمل البنك على اطالق البنيـة التحتيـة              

يق بطاقات االئتمان من خـالل الـصراف        الدفع عن طر  (النظمة الدفع بالتجزئة    

والمقسم الوطني والدفع عن طريـق الموبايـل         ) POS ونقاط البيع    ATMااللي  

حيث يوفر نظام الدفع بالتجزئة في العراق الفرصة للمصارف العراقية في تسهيل            

التعامالت بين الزبائن فضال عن تنشيط السوق المحلية وتقليل التعامل بالنقد وخلق            

نافس بين المصارف في تقديم خدمات دفع الكترونية جديدة لجذب الزبـائن            جو الت 

 المكونة من تحالف اربـع شـركات        BPCوانعاش االقتصاد المحلي، وأن شركة      

)INPAS,Temenos,BPS,Alfaconsult (     ستقوم بتنفيذ مشروع الدفع بالتجزئة

 . 2014وتم وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع خالل العام 
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) RTGS ,ACH,GSRS(لجميـع االنظمـة   ) Upgrade(نظام المحدث تفعيل ال - 

تنصيب االجهـزة والمعدات الخاصة بالنظام خالل النصف االول من عام          سيتم  و

2014. 

 حيث يتم تحقيق توحيـداً      ،)IBAN(الحسابات المصرفية   العمل على توحيد أرقام      - 

دقة ومن المؤمـل    دولياً يمكن االنظمة المصرفية من قراءة هذه االرقام بسهولة و         

 . 2014العمل به خالل النصف الثاني من عام 
 
إضافية لتتوافق مع االنظمة المحدثـة ولتكـون        ) server(شراء معدات وخوادم     - 

اجهزة بديلة جاهزة في حالة حدوث اي كـوارث او اعتـداءات وكـذلك شـراء                

 . 2014 خالل النصف الثاني من عام oracleة البيانات دتراخيص جديدة لقاع
 
العمل على توحيد المواصفات األمنية للصكوك المسحوبة على جميع المـصارف            - 

 . لغرض توفير حماية اكبر للصكوك والحد من عمليات التزوير 

  

  



االنشطة االقتصادية
القيمة المضافة 
باالسعار الثابتة 

لعام 2012

القيمة المضافة 
باالسعار الثابتة  

لعام 2013

معدل 
النمو%

األهمية النسبية 
%

4941.45081.62.86.9الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

30794.030874.40.341.8التعدين والمقالع :-

30622.330672.90.241.5 ـــ  النفط الخام

171.7201.517.40.3ـــ  االنواع االخرى من التعدين

2154.72231.83.63.0الصناعة التحويلية

1438.81523.25.92.1الكهرباء والماء

4399.75026.914.36.8البناء والتشييد

1641.12007.322.32.7النقل والمواصالت والخزن

4328.64812.411.26.5تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

8489.59286.79.412.6المال والتامين وخدمات العقارات واالعمال:-

1170.91775.051.62.4ـــ  البنوك والتأمين

7318.67511.72.610.2ـــ  ملكية دور السكن

12481.912988.24.117.6خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:-

11397.311876.04.216.1ــــــ   الحكومة العامة 

1084.61112.22.51.5ـــــ  الخدمات شخصية

70669.773832.54.5100.0 المجموع حسب االنشطة

468.4674.5ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

70201.373158.0الناتج المحلي االجمالي
المصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

مليون دينار

جدول رقم (1)
الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الثابتة 

لعامي    2012- 2013 (1988=100)  



مليار دينار

االنشطة االقتصادية
القيمة المضافة 

باالسعار الجارية لعام 
2012

القيمة المضافة 
باالسعار الجارية  

لعام 2013
االهمية معدل النمو%

النسبية %

10404.610742.4الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك
3.2

4.0

127208.8126750.5التعدين والمقالع :-
-0.4

47.0

0.746.5-126435.6125534.1 ـــ  النفط الخام

773.21216.457.30.5ـــ  االنواع االخرى من التعدين

6817.67288.06.92.7الصناعة التحويلية

3692.33991.18.11.5الكهرباء والماء

18983.222738.519.88.4البناء والتشييد

11882.615063.326.85.6النقل والمواصالت والخزن

14325.917688.323.56.6تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

19160.822143.215.68.2المال والتامين وخدمات العقارات واالعمال:-

3711.95927.059.72.2ـــ  البنوك والتأمين

15448.916216.25.06.0ـــ  ملكية دور السكن

40917.643242.55.716.0خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:-

35576377316.114.0ــــــ   الحكومة العامة 

5341.65511.53.22.0ـــــ  الخدمات شخصية

253392.4269647.86.4 المجموع حسب االنشطة

1484.72252.251.7ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

251907.7267395.66.1الناتج المحلي االجمالي

المصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

جدول رقم (2)
الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية 

لعامي    2012- 2013



20122013نسبة التغير%20122013نسبة التغير20122013%

691473766.73062.6417836.4442.9566.4الحنطة 

2850336418.0832100320.6292.0298.2الشعير 

97641074010.03894.6518133.0المجموع

جدول رقم (3)
المساحات المزروعة واالنتاج الزراعي وانتاجية الدونم لعامي 2013-2012

المصدر : وزارة التخطيط الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات 

متوسط الغلة (آغم /دونم)االنتاج (الف طن) المساحة المزروعة (الف دونم)

المحصول 



الف طن
  نسبة التغير  (1:2) %  عام   2013(2)   2012(1)النوع

184.320913.4سماد يوريا

59.3-145.159سماد فوسفاتي

0133.90سماد مرآب

329.4401.922.0المجموع
المصدر: وزارة الصناعة والمعادن/ مرآز المعلومات والمعرفة

الف طن
نسبة التغير %( 1:2)   2013(2)   2012(1)النوع

405230االسمنت االبيض
0.5-28002785االسمنت العادي
39.6-1560943االسمنت المقاوم

14.1-44003780المجموع
المصدر:  وزارة الصناعة والمعادن/ مرآز المعلومات والمعرفة الفنية

جدول رقم (4)
انتاج آميات االسمدة لعامي  2012 - 2013

جدول رقم (5)
انتاج آميات االسمنت بانواعه (االبيض ،العادي والمقاوم ) لعامي 2012 - 2013 



نسبة التغير %عام 2013 عام  2012البيان

 انتاج الطاقة
6858.98194.219.5

الطلب على الطاقة
11232.5114111.6

العجز
-4373.6-3216.8-26.4

جدول رقم (6)
معدل الطاقة الكهربائية (االنتاج، الطلب، العجز) لعامي 2012 - 2013

ميكا واط



ميكا واط

27252723.9البارجات

المصدر: وزارة الكهرباء

14119.712822.4المجموع 

1176.61068.5المعدل

جدول رقم (7)

معدل الخطوط لعام 2013معدل الخطوط لعام 2012البيان 

معدل استيراد الطاقة الكهربائية لعامي 2012-  2013 

11360.210098.5الخط االيــراني

0الخط السوري 34.5



30143624آانون الثاني

26373016شــــباط

19432646آذار

38422770نيسان

17643069آيار

10472482حزيران

33172372تموز

17172071آب

25762608ايلول

47541730تشرين االول

14631160تشرين الثاني

1351535آانون االول

2942528083المجمــــوع
المصدر : غرفة تجارة بغداد 

جـــــدول قم (8)
عدد التجار والشرآات المسجلة لدى غرفة تجارة بغداد  لعامي 2013-2012

20122013الشــهر



  نافذة بيع العملة االجنبية في البنك المرآزي السوق الموازيةاالشهر 

آانون الثاني
12261166

شباط 
12311166

اذار
12551166

نيسان
12671166

ايار
12701166

حزيران
12371166

تموز
12181166

اب
12091166

ايلول
12111166

تشرين االول
12201166

تشرين الثاني
12181166

آانون االول
12221166

12321166المعدل 

جــدول رقم (9)
              المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في نافذة بيع وشراء 

العملة االجنبية والسوق الموازية  خالل عام 2013



      مليون دوالر     

المجموعحوالةنقدالمجموع حوالة نقد

4214158457946937834252آانون الثاني

1701954212451627293245شباط

2323214344663820172655اذار

15830883246112823773505نيسان

14937913940116837354903ايار

19033423532114340685211حزيران

31546734988126643375603تموز

22638984124108038274907اب

33853505688136237895151ايلول

46549515416116535194684تشرين االول

47729913468112932094338تشرين الثاني

52335764099116236164778آانون االول

36644498648650122264100653232المجموع

جدول رقم (10)

20122013
التاريخ

   الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك  نقدًا وحوالة  خالل عامي 2012 و2013       



  مليون دوالر

المشتريات من المبيعاتاالشهر
وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف 
ودوائر الدولة

مجموع 
المشتريات من المبيعاتالمشتريات

وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف ودوائر 

الدولة
مجموع المشتريات

آانون الثاني
0ــــــــــ40004252ـــــ45794000

شباط
8000ـــــ250032458000ـــــ21242500

اذار
0ــــــــــ20002655ـــــ34462000

نيسان
6000ـــــ400035056000ـــــ32464000

ايار
7000ـــــ400049037000ـــــ39404000

حزيران
5000ـــــ800052115000ـــــ35328000

تموز
5000ـــــ400056035000ـــــ49884000

اب
6500ـــــ412440003400049076500

ايلول
8000ـــــ400051518000ـــــ56884000

تشرين االول
4500ـــــ1250046854500ـــــ541612500

تشرين الثاني
3500ـــــ043383500ـــــ3468

آانون االول
8500ـــــ800047778500ـــــ40998000

62000ـــــ48650570003570005323262000المجموع

        جدول رقم (11)
                            مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي  خالل عامي 2012 و 2013                       

2013 2012



مليار دينار

20122013الشـهــر

21503203آانون الثاني

24193577شباط

31733501اذار

32383158نيسان

32963652ايار

31562797حزيران

24733557تموز

30043718اب

24023896ايلول

21102890تشرين االول

30092963تشرين الثاني

31153134آانون االول

جــــدول رقـــم (12)

ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة 7 ايام خالل عامي 2012 و2013



         مليار دينار

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

5656273961162910آانون الثاني

5421279560303055شباط

5066270659823323اذار

5052277856603392نيسان

5196280656893384ايار

5920277657813368حزيران

5529261663653576تموز

5464266862203607اب

5688277763653297ايلول

5627277264983265تشرين االول

5653290264413429تشرين الثاني

5717290761303496آانون االول

جدول رقم (13)

                               االحتياطي االلزامي لعامي 2012 و 2013                       

االشهر 
20122013



ماليين الدنانير
الشهر

 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

450,0405.8103,0005آانون الثاني
300,0605.2275,0107شباط
150,0005.3400,0107اذار

300,0405.0600,0105نيسان 
300,0405.0380,0205ايار 

300,0404.8372,5007حزيران 
ــــــــــــ550,0205.0تموز
ــــــــــــ400,0205.0اب
400,0305.0200,0005ايلول

260,0104.8350,0105تشرين االول
200,0105.0230,0005تشرين الثاني
290,0205.2340,0205آانون االول 
3,900,3305.13,250,5805المجموع

جدول رقم (14)
      حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي  استحقاق (91) يوم خالل عامي  2012 و 2013  

20122013



آانون االول 2013آانون االول 2012الفقرات

                   15,450,468                      16,410,670الحكومة المرآزية

                   13,152,177                      14,201,906جارية

                                -                                   -توفير 

                     2,298,291                        2,208,764ثابتة

                   28,955,005                      24,479,725المؤسسات العامة

                   28,674,208                      24,214,508جارية

                            3,941                               2,877توفير 

                        276,856                           262,340ثابتة

                   24,450,014                      21,115,540القطاع الخاص

                   13,805,963                      12,062,529جارية

                     9,674,228                        7,894,573توفير 

                        969,823                        1,158,438ثابتة

                   68,855,487                      62,005,935المجموع  

جدول (15)

الودائـع لــدى المصارف التجارية حســب النـــوع والقطاع  لعامي 2012 ــ 2013

مليون دينار 



آانون االول 2013آانون االول 2012الفقرات

الحكومة المرآزية
7,668,063                     6,377,684                        

المكشوف
1,741,487                     1,085                               

االوراق التجارية المخصومة
-                                -                                   

القروض والسلف
5,926,576                     6,376,599                        

ديون متاخرة التسديد 
-                                -                                   

                        6,626,795                     6,120,523المؤسسات العامة

المكشوف
112,071                        110,069                           

االوراق التجارية المخصومة
-                                -                                   

القروض والسلف
6,002,544                     6,510,848                        

ديون متاخرة التسديد 
5,908                            5,878                               

                      16,947,533                   14,650,102القطاع الخاص

المكشوف
3,045,567                     2,963,907                        

االوراق التجارية المخصومة
191,357                        181,923                           

القروض والسلف
10,921,216                   11,813,122                      

ديون متاخرة التسديد 
491,962                        1,988,581                        

                      29,952,012                   28,438,688المجموع

االئتمان النقدي  لدى المصارف التجارية حسب النوع والقطاع  لعامي 2012 ــ 2013

جدول (16)

( مليون دينار )



مليار دينار

المصارف القطاعـــات
الحكومية

المصارف 
االهلية

المجموع الكلي 
للمصارف

المصارف 
الحكومية

المصارف 
االهلية

المجموع الكلي 
للمصارف

0.01469.6469.60.194.194.2الزراعة والصيد

0.131.131.20.072.82.9التعدين

0.5404.6405.10.4555.6556.0الصناعة التحويلية

0.1178.3178.40.08280.6280.7الماء، الكهرباء والغاز

27880.53259.331139.836558.63471.640030.2التجارة،المطاعم والفنادق

0.2191191.20.2324.5324.7النقل،التخزين والمواصالت

0.5386.7387.20.2334.5334.7التمويل والتأمين

9.92200.92210.812.52084.62097.1خدمات المجتمع

5856.23576213.26040.81110.37151.1العالم الخارجي

152932.72947.752790.72795.7التشييد والبناء

33763.010411.244174.242618.011049.353667.3المجموع الكلي

التوزيع القطاعي لالئتمان التعهدي الممنوح مــن قبل المصارف التجارية (الحكومية واالهلية) لعامي 2013-2012

20122013

جـــــدول رقــم (17)



20132012
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20132012
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20132012
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20132012
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

737227.9542328.58535.95228300429355845.721.8953874.3677332.433.540.86965367601553القطاع المصرفي

17.1-26.1291663516823-35.15587553926924.942.370035.494726.92.5-41413.263814.74.7القطاع الصناعي

19.1-410675132028.4-11.725980.027065.10.9-6918.16709.40.73.11447111639121.3قطاع الخدمات

81.1-57.71548.7942.00.164.4693650.1-ــــ1062.1760.20.139.741509807قطاع االستثمار

38.7-83.9403765903.2-84.579422618070.728.510053.462473.60.4-1302.58405.10.1القطاع الزراعي

36.6-2553.51642.70.255.44270363908583.79.325005.229254.00.914.56667105115.3القطاع الفندقي

65.5-6.41157.82031.30.014389826020.7-43.813773147170.1-1111.51979.30.1قطاع التامين

ـــ4.3ـــ5405ـــ61.7ـــــ1752565.6ــــ43.6ــــ4995222ــــ9.1ــــ79593.2قطاع االتصاالت

6.9-871182.0625639.910039.2114513695327351100114.92840220.4893825.3100217.8126570136039100المجموع

جدول (18)
عدد االسهم وحجم التداول وعدد العقود والشرآات لعام 2013 مقارنة مع عام 2012

عدد العقود المنفذة حجم التداول (مليون دينار) القيمة السوقية لالسهم (مليون دينار)عدد االسهم المتداولة (مليون دينار)/سهم

 القطاعات 



ماليين الدنانير

 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

100,0206.080,0005.3آانون الثاني

100,0105.580,0005.3شباط

100,0005.780,0104.6اذار

100,0105.450,0004.4نيسان 

100,0105.050,0004.5ايار 

100,0004.250,0004.5حزيران 

100,0004.150,0005.1تموز

100,0004.450,0004.8اب

50,0204.4ــــــــــــايلول

67,0004.450,0104.3تشرين االول

ــــــــــــ100,0005.4تشرين الثاني
ــــــــــــ100,0005.3آانون االول 

1,067,0505.0590,0405المجموع

20122013

      حواالت وزارة المالية استحقاق (182) يوم خالل عامي  2012 و 2013  

(19) جدول رقم

الشهر



الفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول
الفصل 
الرابع

الفصل 
االول

الفصل 
الثاني

الفصل 
الثالث

الفصل 
الرابع

148.7149.2147.8144147.4146.1147.0145.4153.4148.0االغذية والمشروبات غير الكحولية 

131.1130.7132.9133.6132.1133.5134.6135.3135.5134.7المشروبات الكحولية والتبغ

133.5134.7136.9140.2136.3141.9143.7145.8147.9144.8المالبس واالحذية 

149.7152.8155156.9153.6158.5159.0159.6159.9159.3السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز

118.1118.7119.1119.6118.9120.1121.1121.9122.7121.4التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 

155.2157.1158.2158.8157.3159.5165.0166.7167164.6الصحة 

106.9107106.7106.8106.9106.7106.7105.8104.9106.0النقل

84.383.782.978.782.477.876.976.275.776.7االتصال 

105.6105.4105.2104.6105.2104.4104.0104.1104.0104.1الترفيه والثقافة 

144.2147.1154.3156.9150.6159.7162.7165.2168.6164.0التعليم 

139.3140.7141.9143.1141.2144.8147.4149.5150.5148.1المطاعم 
156.7156.5157.1159.3157.4157.7152.6147.6148151.5السلع والخدمات المتنوعة 

138.9140.2140.8140.5140.1141.8142.4142.1144.7142.7الرقم القياسي العام 

138.3139.7141.1142.2140.3143143.5143.9144.4143.7الرقم القياسي بعد االستبعاد 

جدول رقم (20)

المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات 

المعدل 
السنوي

المجاميع الرئيسية 

الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي 2012 - 2013 

المعدل الفصلي 2012
المعدل 
السنوي

المعدل الفصلي 2013

                                                                                                                                                                                           سنة االساس ( 2007 = 100 )



المعدل السنوي الوزنالفقـــرات
2012

المعدل السنوي 
نسبة التغير 2013%

30.059147.41480.4االغذية والمشروبات غيرالكحولية 
28.754149149.60.4االغذية 

3.506116.9118.91.7الخبز والحبوب
6.200162.0163.61اللحوم
0.992166.0166.80.5االسماك

4.293122.7123.80.9اللبن والجبن والبيض 
0.387105.6107.31.6الزيوت والدهون

0.1-3.069159.7159.6الفواآه 
1.1-8.039165.7163.8الخضروات 

1.576140.2143.52.4السكر والمنتجات السكرية 
0.692136.8142.74.3منتجات االغذية االخرى 
1.305112.4113.20.7المشروبات غير الكحولية 
0.720132.1134.72المشروبات الكحولية والتبغ

7.330136.3144.86.2المالبس واالحذية
5.775136.5145.16.3المالبس 

0.716138.9153.310.4مواد المالبس
0.214152.2158.34خدمات خياطة المالبس 
2.092130.9136.44.2مالبس رجالية جاهزة 
1.836129.3137.16مالبس نسائية جاهزة 
0.892158.8172.38.5مالبس ااطفال جاهزة

0.025135.9140.73.5تنظيف المالبس 
1.555135.6143.96.1االحذية 

31.305153.6159.33.7السكن ،المياه، الكهرباء،الغاز
21.221164.8174.15.6االيجار 

2.124120.7121.60.7صيانة وخدمات السكن 
3.1-2.275240.2232.8امدادات المياه والكهرباء

1.3-5.68589.788.5الوقود (البنزين والنفط والغاز)
6.377118.9121.42.1التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

2.399121.1124.83.1االثاث والتجهيزات
3.978117.6119.41.5االجهزة المنزلية

2.308157.3164.64.6الصحة 
0.8-11.086106.9106.0النقل 
6.9-2.92682.476.7االتصال

1.0-1.619105.2104.1الترفيه والثقافة 
0.989150.6164.08.9التعليم

1.403141.2148.14.9المطاعم 
3.7-3.878157.4151.5السلع والخدمات المتنوعة 

100140.1142.71.9الرقم القياسي العام 
100140.3143.72.4الرقم القياسي بعد االستبعاد 

(21) جدول
2013 مقارنة بعام 2012 معدل نمو االسعار لعام

المصدر : وزارة التخطيط الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات 



الفصل االول %المجموعة 
الفصل الثاني 

%
الفصل الثالث 

%
الفصل الرابع 

%

1.66.5-1.5-1.7-االغذية والمشروبات غير الكحولية 

1.83.01.81.4المشروبات الكحولية والتبغ 

6.36.76.55.5المالبس واالحذية 

5.94.131.9السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز

1.72.02.42.6التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 

2.85.05.45.2الصحة 

1.8-0.8-0.3-0.2-النقل 

3.8-8.1-8.1-7.7-االتصال 

0.6-1-1.3-1.1-الترفيه والثقافة 

10.710.67.17.5التعليم 

3.94.85.45.2المطاعم 

7.1-6-2.5-0.6السلع والخدمات المتنوعة 

2.11.60.93الرقم القياسي العام 

3.42.721.5الرقم القياسي بعد االستبعاد 
المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

جدول رقم (22)

معدالت التغير للرقم القياسي السعار المستهلك بحسب الفصول لعام 2013 مقارنة بعام 2012 

سنة االساس (2007 = 100 )



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

first -current account 22,054.9 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 39,792.9         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 89,769.4                 الصادرات (فوب )

Crude oil  89,349.8 ـــ                                    - النفط الخام 

                      * Governmental 89,259.0                       - حكومي

                 private 90.8                       - خاص

Oil Products 203.7 ـــ                                    - المنتجات النفطية  

                          -  Governmental 187.9                       - حكومي

                           -  private 15.8                       - خاص

Other exports(goods except the oil + s ـــ                  215.9                   - الصادرات االخرى بضمنها الكبريت 

          Imports 49,976.5 58,795.9             االستيرادات 

               1.Government Imports 18,322.8 21,556.2                 1- االستيرادات الحكومية

                    A-  consumption imports 6,056.4 7,125.1                   أ- االستيرادات االستهالآية  

                    B-  capital imports 7,849.0 9,234.2                   ب - االستيرادات الراسمالية 

                    C- Refined oil products 4,190.1 4,929.6                   ج - استيرادات المنتجات النفطية 

                    D- Other Gov.imports 197.8 232.7                   دـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    E- Cost of currency printing 29.5 34.6                   هـ -  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 31,653.7 37,239.7               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 7,891.2 9,283.8                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 23,673.5 27,851.2                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

              C.Oil products imports private sector 89.0 104.7                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

  2- Services, net -12,334.4              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,521.8                   المقبوضات 

                  Payments** 14,856.2                   المدفوعات**             

  3- Primary Incom -514.9              3 - الدخل االولي

                Compensation of employee 29.4                    تعويضات العاملين

                Official -544.3                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 419.0                      المقبوضات 

              Payments 963.3                      المدفوعات 

                - Interest/external debt 598.2                                - الفوائد على الدين العام الخارجي                                                           

                - others 365.1                     - اخرى                                                         

    4- Secondary Incom -4,888.7              4 - الدخل الثانوي

       Special transfers Included Remittances 170.4               التحويالت الخاصة بضمنها تحويالت العاملين     

                Official -5,059.1                التحويالت الرسمية

              Receipts 33.0                   المقبوضات 

Total of Grants 19.5              اجمالي المنح                                                            

                        ['Donor grants] 19.5                                          { المنح المقدمة من الدول المانحة }                                     

                        [U.S. grants] 0.0                                          { المنح المقدمة من الواليات المتحدة}            

                        Others 13.5                                 االخرى                                                        

            Payments 5,092.1                   المدفوعات   

               UN Compensation Fund 4,462.9                            صندوق التعويضات 

               Others 609.2                           االخرى
                    Grants to Countries 20.0                           منح مقدمة الى البلدان

*: The Amounts Represent The Data From Oil 
Division/General Investment  Dept. At CBI In Cash Without  تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة : * 

** (8819.38)  million USD represents the costs of shipment & insurance 

Note : Primary data adjustable according to Data Source. مالحظة : بيانات اولية قابلة للتعديل حسب مستجدات مصادر البيانات.

**:بضمنها (8819.38) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 

جدول رقم (23)    
 ميزان المدفوعات العراقي لعام 2013 اولي 

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS  2013 (Preliminary)
( BPM6)حسب منهجية الطبعة السادسة



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

 second- Capital Account/ net 20.3          ثانيا- صافي الحساب الراسمالي

               credit 20.3                الدائن

               debit 0.0                المدين  

    third- Financial Account/net -5,105.4          ثالثا - صافي الحساب المالي

       1- Direct investment /Net -4,566.0              1-صافي االستثمار المباشر

             Abroad 217.3                 في الخارج(صافي)

             In Iraq 4,783.3                 في الداخل (صافي) 

       2- Portfolio Investment /Net -14,317.4              2-  صافي استثمار الحافظة

            Assets -13,476.9                  موجودات

              a-General Government -13,478.0                    أ - الحكومة العامة 

            b- other Sectors                     1.1                   ب - قطاعات أخرى  

        Libilities 840.5                مطلوبات

          a-General Government 0.0                    أ - الحكومة العامة 

             b-other Sectors 840.5                   ب - قطاعات أخرى  

      3- Other Investment , net 5,917.1            3- صافي االستثمار االخر

       a- Official , net 347.3                أ- صافي االستثمارالرسمي 

          Assets 1,706.4                      الموجودات

         Claims held abroad -7.6                         المستحقات من الخارج

         DFI 1714.0 صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

         Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets 0.0                         الموجودات االخرى

      Liabilities 1,359.1                     المطلوبات 

            Capitlaized Interest 0.0                        - الفوائد المرسملة                                          

         Loan disbursements 2,327.3                        - المسحوب من القروض                                 

         Amortization -968.2                        - التسديدات                                                 

     b- Private, net/ ODC's 5,727.8                 ب-صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

          Assets 5,694.9                          الموجودات 

           Liabilities -32.9                          المطلوبات 

 c- Forign Deposites,net /Other Sectores -158.0                 ج- صافي الودائع في الخارج / قطاعات اخرى

     4- reserve assets 7,860.9           4-االصول االحتياطية

          Central bank 7,860.9                    البنك المرآزي 

        Reserves 7,860.9                    االحتياطيات

    Reserve Assets     7,860.9              الموجودات االحتياطية 

      a-  Monetary Gold 485.4                    أ- الذهب النقدي 

      b- Special Drawing Rights -174.8                     ب- حقوق السحب الخاص

      c-  Reserve Position in the Fund 0.0                     ج- وضع االحتياطي لدى الصندوق

      d-  Foreign Assets 7,550.3                    د- الموجودات االجنبية 

              1- Currency and Deposites 7,656.0                        1- العملة والودائع 

                            With Monetary Authorties           3,210.3                            لدى السلطات النقدية 

                     With Banks 4,445.7                            لدى البنوك الخارجية

             2- Securities -105.7                        2- االوراق الماليـــــة

                      Equities 0.0                            سندات الملكية

                      Bonds & notes 0.0                            سندات واذونات
                               Instrument\Financtial                             
                         Derivatives,net -105.7                             ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

             3-Other Cliams                     3-المستحقات االخرى 
 Errors and omissions -27,180.6      صافي السهو والحذف

 ميزان المدفوعات العراقي لعام 2013 اولي 
تابع جدول رقم (23)

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS  2013 (Preliminary)
( BPM6)حسب منهجية الطبعة السادسة

Source : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research Department \  Balance Of 
Payments Statistics Division .

 المصدر: البنك المرآزي العراقي / المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم احصاءات ميزان المدفوعات .  




