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 2015 2014 البيـــــــــــــــــــــــــــان

 GDPسعار الجارية جمالي باألالناتج المحلي اإل

 GDPسعار الثابتة جمالي باألاإل الناتج المحلي

سعار باأل جماليمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل

 الجارية

 جمالي المساحة المزروعة بالحنطة والشعيرإ

 نتاج الطاقة الكهربائيةإمعدل 

 (Core Inflationمعدل التضخم االساس )

 العام سعار المستهلكمعدل الرقم القياسي أل

 بعد االستبعاد سعار المستهلكألمعدل الرقم القياسي 

 لتصدير النفط يالمعدل اليوم

 متوسط سعر برميل النفط

 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق

 M2 عرض النقد بالمفهوم الواسع

 جنبية لدى الجهاز المصرفيصافي الموجودات األ

 متوسط سعر فائدة البنك المركزي

معدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر في السوق 

 الموازي

 إجمالي ودائع المصارف التجارية

 ئتمان المصارف التجاريةاإجمالي 

 وراق الماليةإجمالي عدد الشركات في سوق العراق لأل

 وراق المالية حجم التداول في سوق العراق لأل

 موال المصارف العاملةأمجموع رؤوس 

 عدد المصارف العاملة 

 النفقات الجارية

 اإليرادات النفطية

 اإليرادات الكلية للموازنة

 IMFحصة العراق في 

 عدد السكان

 العملة

 ميزان المدفوعات  /عجزفائض

 

 دينار ترليون 258.9

 دينار ترليون 173.9

 

 دينار مليون 7.2

 الف دونم 13160

 ميكا واط 9161.5

1.6% 

 نقطة 145.9

 نقطة 146.0

 برميل مليون 2.5

 برميل /دوالر 94.9

 دينار مليار 72692

 دينار مليار 90728

 مليار دينار 101202

6% 

 دينار 1214

 

 دينار مليار 74073

 دينار مليار 34123

 شركة 78

 مليار دينار 898.3

 دينار مليار 9081

 مصرف 56

 ترليون دينار 78

 ترليون دينار 97.1

 دينارترليون  105.6

 مليون وحدة 1188.4

 مليون نسمة 36

 الدينار العراقي

 مليار دوالر (11.9)

 دينار ترليون 191.7

 دينار ترليون 169.6

 

 دينار مليون 5.2

 لف دونمأ 4921.8

 ميكا واط 9304.8

1.7% 

 نقطة 148.0

 نقطة 148.5

 برميل مليون 3

 برميل/ دوالر 44.7

 دينار مليار 65435

 دينار مليار 82595

 دينارمليار  78507

6% 

 دينار 1247

 

 دينار مليار 64344

 ردينا مليار 36753

 شركة 82

 مليار دينار 456.2

 دينار مليار 10148

 مصرف 57

 دينارترليون  51.8

 دينارترليون  51.3

 دينارترليون  66.5

 مليون وحدة 1188.4

 مليون نسمة 36.9

   الدينار العراقي

 مليار دوالر (13.5)



 2014مقارنة بعام  31/12/2015المركز المالي للبنك المركزي العراقي كما في 
 مليون دينار                                                                                                                                 

 2015 2014 الفقــرات         
   الموجودات       

 3627247 4039626 احتياطي الذهب
 4511665 10039356 رصدة لدى البنوك المركزيةأنقد و 

 16369485 16430509 خرىوالمؤسسات المالية األ البنوكلدى   ارصدة
 تاريخ االستحقاقحتى  محتفظ بها استثمارات

 قروض ممنوحة للبنوك التجارية                              
45192610 

7500 
38613909 

_ 
 8580912 2455520 وزارة المالية مستحقات من

 - 2854863 لدى صندوق النقد الدولي جنبية العمالت األ اتاستثمار 
 191942 182610 معداتالو  الممتلكات
 لموسةغير مموجودات 
 خرىأموجودات 

6936 
405133 

10787 
562268 

 72475715 81607163 الموجودات مجموع
   المطلوبات وحقوق الملكية

   المطلوبات      
 38585119 39883686 النقد المصدر للتداول

 1080130 853399 سندات الخزينة المصدرة
 24484967 31679751 خرىالمؤسسات المالية األالبنوك المحلية و ودائع 

 39799 39909 جنبيةأ بنوكحكومات و  مستحقات
 - 3753163 صندوق النقد الدولي رصدةأ
 5929109 2004003 رصدة مؤسسات حكوميةأ

 120004 127057 خرىأمطلوبات 
 70239128 78340968 مجموع المطلوبات

   حقوق الملكية    
 1000000 100000 رأس المال  
 1462461 4358758 احتياطي عام  
 1089690 1089690 ءىاحتياطي طوار   
 (698335)  (285956)  الذهبعادة تقييم إ احتياطي 

 (1996297)  المتراكمة )الخسائر(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (617229) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2236587 3266195 مجموع حقوق الملكية   
 72475715   81607163 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

 



 المحتويات

 Contents المحتويات
 رقم الصفحة الموضوع

 1- 15 والمحليةالفصل االول: التطورات االقتصادية العالمية والعربية 
 1- 8 التطورات العالمية -ولا أ

 8- 12 التطورات العربية -ثانياا 
 12-15 ثالثاا: التطورات المحلية

 16- 29 الفصل الثاني: تطورات القطاعات االقتصادية 
 16-18 2015جمالي لعام الناتج المحلي اإل -ولا أ

 19-21 نشطة السلعية، التوزيعية والخدميةسعار الثابتة والجارية حسب مجموعات األجمالي باألالناتج المحلي اإل -ثانياا 
 22-29 جمالينشطة الرئيسية المساهمة في تكوين الناتج المحلي اإلاأل -ثالثاا 

 30-67 الفصل الثالث: التطورات النقدية والمصرفية
 30-37 النقديةالتطورات  -اولا 
 37-43 دوات السياسة النقدية غير المباشرةأتطورات  -ثانياا 

 38-37 سعار الفائدةأتطورات  -1
 38-40 جنبيةنافذة بيع وشراء العملة األ-2
 41-42 التسهيالت القائمة -3
 42-43 لزاميالحتياطي اإل-4
 43-43 حوالت وسندات البنك المركزي العراقي-5

 43-59 التطورات المصرفية -اا ثالث
 45-47 ميزانية الجهاز المصرفي-1
 47-52 الموازنة الموحدة للمصارف العاملة في العراق-2
 52-53 الودائع المصرفية-3
 53-56 الئتمان المصرفي-4
 56-57 مؤشرات الربحية-5
 57-58 الستثمارات لدى المصارف العاملة في العراق-6
 58-59 كفاية رأس المال-7

 59-61 اا: قطاع التأمينرابع
 60-60 شركة التأمين الوطنية-1
 60-60 شركة التأمين العراقية العامة-2
 60-61 عادة التأمين العراقية العامةإشركة -3

 61-67 وراق الماليةاا: سوق العراق لألخامس
 ISX60 64-63سعار مؤشر األ-1
 64-65 سواق العربيةالتداول في األ-2
 65-67 2015وراق المالية لعام هم مؤشرات التداول في سوق العراق لألأ-3

 68-80 الفصل الرابع: قطاع المالية العامة
 69-75 ولا: الموازنة العامةأ
 70-71 يرادات العامةاإل -1



 72-75 النفقات العامة -2
 76-80 ثانياا: تطورات الدين العام

 76-79 الدين الداخلي-1
 79-80 الخارجيالدين -2

 81-87 سعارالفصل الخامس: األ
 81-83 سعار المستهلك في العراقولا: اتجاهات الرقم القياسي ألأ

 83-87 سعار مكونات السلة السلعية أثانياا: اتجاهات 
 88-98 الفصل السادس: تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات العراقي

 88-93 ولا: التجارة الخارجيةأ
 94-98 ثانياا: ميزان المدفوعات

 99-103 الفصل السابع: نظام المدفوعات العراقي
 104 - 120  المالحق

 



 
                          

 ولالفصل ال 

 التطورات االقتصادية العالمية والعربية والمحلية

 International, Arabic & Local of Economic Developments  
          

 

                 

                  

 

 
 



1 
 

 والمحليةالعدلمية والعربية  يةتقتاد التطورات اال                      

 International, Arabic & Local of Economic Development                 

  International Developments التطورات العدلمية: والا أ  

بفعل تراجع مع الت  2015ي العالمي بالتذبذب والتباطؤ خالل عام تقتاا تسم النشاط االا   
في حين  النامية للعام الخامس على التوالي اتتقتاا االالااع ة و  األسواق اتاتقتاا النمو في 

 اتتقتاا اال، بينما ال يزال التعافي في %( من النمو العالمي70نها التزال تسهم بما يزي  على )إ
فق  سجل مع ل النمو  ،2008زمة المالية العالمية مضاعفات األ ارستمر ال ا  نظر  المتق مة مح و ا  

الحاال  لالنخفاضوكان  ،2014%( عام 3.4مقابل )%( 3.1ما نسبته ) 2015عام  العالمي
 ألوضاعتخاذ موتقف أكثر حيا ية تجاه السياسة المالية العامة وتحسن الثقة وااالنفط و  أسعارفي 

تحوالت رئيسية ن هنالك أ الّ إ ،العالمي تقتاا نمو اال إلىعطاء  فعة إ ور في في سوق العمل 
 ستعا ته للتوازن بالت ريجاي في الاين و تقتاا تباطؤ النشاط االالعالمية وهي:  آلفاقثؤثر في ا

 السياسة وتش ي  ،عن االستثمار والاناعة التحويلية مع تحوله نحو االستهالك والخ مات بعي ا  
بينما تواال البنوك  مريكياألبالت ريج في ظل االبة التعافي  المتح ة الواليات في النق ية

 .خرى تيسير السياسة النق يةالمتق مة الرئيسية األ اتتقتاا االالمركزية في الع ي  من 

 اإلنفاقلم عوم بزيا ة االعالمي  تقتاا النفط يعزز نمو اال أسعار انخفاضعلى الرغم من أن و    
ضعاف إ إلى ت أعوامل  غير ان هناك ،في البل ان المستور ة للنفط مقارنة بالبل ان الما رة

النفط منها التوترات المالية في كثير من البل ان الما رة  أسعار نخفاضيجابي الاإل التأثير
نعكس في ضعف الحسابات الخارجية وموازين الم فوعات ل يها والذي حتم عليها تخفيض  أوالذي 

النفط على حجم االستثمار  أسعار انخفاضعن تأثير  فضال   ،لطلب المحلي ل يها بشكل كبيرا
 ستخراج النفط والغاز مما تقلل الطلب على مستوى العالم.افي تقطاع 

%( عامي    3.6%( و)3.4) إلىيتوتقع ان وق النق  ال ولي أن يال مع ل النمو العالمي و     
تباطؤ  اراستمر ويعزى التحسن المتوتقع في النمو خالل العامين التاليين برغم  ،2017و  2016

في البل ان التي تمر  ا  ـــــــــــــــالتنبؤ بتحسن مع الت النمو ت ريجي إلىي في الاين تقتاا النشاط اال
حتى  األوسطفي الوتقت الحالي السيما البرازيل وروسيا وبعض بل ان الشرق  يةاتقتاا بضائقة 
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ا مات  حباط في حالة ظهوراابة هذا التعافي الجزئي المتوتقع باإلإحتمال بان كان هناك ا  و 
 و سياسية ج ي ة.أ يةاتقتاا 

المتق مة  اتتقتاا االالتباطؤ في مع ل نمو  2015ويعكس مع ل النمو العالمي المسجل للعام   
 األسواق اتاتقتاا ويماثله التباطؤ في نمو  2015%( عام 1.9) إلى 2014%( عام 1.8من )

 .(1) ج ول ،2015%( عام 4) إلى 2014%( عام 4.6الااع ة والنامية من )

، حث ان وق النق  على ضرورة 2016والمتوتقع عام  2015ومع ضعف النمو العالمي عام    
جراء  يات سواء تقتاا في كثير من اال يةاتقتاا االحات إالعمل على رفع الناتج الفعلي وا 

 تحرك استباتقي فوري.  إلىت عو  المتراجعة حاليا   آلفاقن اأ إلىشار أو  ،الااع ةو أالمتق مة 

  Developed Economies المتق مة اتتقتاد اال

%( مقارنة بنمو 1.9ليسجل ) 2015تسم النمو في ال ول المتق مة بالتباطؤ خالل عام ا   
النفط نتيجة العوامل المرتبطة بالعرض أعطى  أسعار انخفاضن أذ إ ،2014%( في عام 1.8)

 فعا  تقويا  للنمو العالمي إجماال  ولل ول المستور ة للنفط خاواا  رغم تأثيره السلبي الكبير على 
مستويات  إلىكذلك أ ى تراجع عائ  السن ات الطويلة األجل  ،ال ول الما رة للنفط اتاتقتاا 

 نأي، علما بتقتاا  عم مسيرة التعافي اال إلىمــــــة المتق  اتتقتاا االتقياسية في الع ي  من 
م العمالت أماسعر ارف ال والر األميركي  ارتفاعالظاهرة األبرز على هذا الاعي  كان 

 ،الرئيسية مثل اليورو )بسبب سياسة التيسير النق ي التي اتبعها المارف المركزي األوروبي
 .(اليابان

المتق مة من تجاوز أزماتها،  اتتقتاا االغير أن العوامل اإليجابية المذكورة أعاله لم تمّكن    
مع ل أعمار السكان،  ارتفاعفظلت توتقعات نموها متواضعة ج ا  ألسباب بنيوية ع ي ة منها 

النمو  انخفاضالعوامل اإلنتاجية، حيث إن التوتقعات ب لجميع يءالنمو البطو ضعف االستثمارات 
وعن  ،هذه ال ول اتاتقتاا تفاتقم أزمة  إلى ى أمر الذي ضعف االستثمارات، األ إلى ي تؤ 

 يات المتق مة التي ما زالت أتقل من المستويات المسته فة،تقتاا توتقعات التضخم في معظم اال
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 (1ج ول )                                       

 2015-2014لعدمي  العدلمي، ال ول المتق مة، ال ول الندمية والادع ة( تقتاد مع الت نمو )اال

مع ل النمو)%( لعام  
2014 

مع ل النمو)%( لعام 
2015 

 3.1 3.4 العالمي تقتاا اال
 1.9 1.8 ال ول المتق مة

 2.5 2.4 الواليات المتح ة
 1.5 0.9 منطقة اليورو

 1.5 1.6 لمانياأ
 1.1 0.2 فرنسا

 0.8 -0.4 يطالياإ
 3.1 1.4 سبانياإ

 0.6 0.0 اليابان
 2.2 2.9 المملكة المتح ة

 4.0 4.6 النامية اتتقتاا االو  الااع ة  األسواق اتاتقتاا 
 6.9 7.3 الاين
 7.3 7.3 الهن 

 3.8- 0.1 البرازيل
 2016الما ر: ان وق النق  ال ولي، كانون الثاني      

 ارتفاعالركو  على خلفية حالة  اراستمر ا  في بعض الحاالت ما يعني فعليا  انخفاضبل تسجل 
نع امه لتيسير االعامة والخااة، مع الت النمو المنخفضة ومح و ية المجال أو  ال يون

%( 0.3المتق مــة ليسجل ) اتتقتاا االحيث تراجــع مع ل التضخــم الكلــي في  ،السياسات النق ية
األوليــة   الســلع أسعارالنفــط، وتراجــع  أسعار نخفاضنتيجــة ال 2014%( عام 1.4مقابل )

معــ الت تضخــم   ون   األخــرى وضعــف الطلــب في عــ   مــن البلــ ان التــي تســجل بالفعــل
يرجع ته حجم ال ين العام وتوتقع زيا  ارتفاع  نإكما  ،المســته فة، مثــل  منطقــة  اليــورو  واليابــان

زيا ة مستويات  إلى فعها مر الذي األ ،لهذه ال ولي تقتاا المعاناة من تباطؤ النمو اال إلى
 مع الت ال ين العام بما يزي  على ارتفاعال ولي توتقع الان وق ذ إ ،االتقتراض الحكومي ل يها

ويتوتقع ، في ظل نمو بطيء وتضخم منخفض اإلجماليالناتج المحلي  إجماليمن  (100%)
فعلى  تقلص فجوات الناتج بالت ريج، اراستمر مع  التعافي بشكل مح و  وغير متساو   اراستمر 



4 
 

فيما ، 2014%( عام 2.4ابل )ق%( م2.5اعي  الواليات المتح ة سجل مع ل النمو هذا العام )
وزيا ة األجور، وظروف سوق العمل، والظروف بقيت ال وافع األساسية لالستهالك واالستثمار 

 سكان على حالها.الوتقو ، وتعزيز سوق اإل أسعار انخفاضالمالية السهلة، و 

ة القيام ببعض اإلجراءات التي كانت فعالة بعض الشيء مريكياألستطاعت الواليات المتح ة ا   
وعمل  البنك االحتياطي الفي رالي  ،نعاش الطلب المحلي الخاصإباالعتما  على  2015عام 
في الربع  نى الافري الفي رالية من النطاق األ موالاألالفائ ة على سعر على رفع  مريكياأل
ساسية في الواليات المتح ة بالت ريج الفائ ة األ أسعاروهناك احتمال بزيا ة خير من هذا العام  األ

الفائ ة وتخفيض مع الت التوسع النق ي يعني أن اناع القرار في أمريكا  أسعارن رفع أكما 
%(  2.6) إلىباحة جي ة ويتوتقع أن يشه  مع ل نمو يال  مريكياأل تقتاا على ثقة بأن اال

 يات المتق مة.تقتاا وهي نسبة جي ة ج ا  في اال 2016عام 

مع انتعاش  2015ب اية عام   ي فيتقتاا ، كان هناك انتعاش للنشاط االمنطقة اليورو وفي   
موضع شك كبير بع  األزمة ابح أ االنتعاشن هذا أال إ ،أسواق األسهم وتراجع مع الت البطالة

يطاليا.تقتاا في اليونان وضعف األ اء اال  ي في فرنسا وا 

 تانخفض، حيث 2015 تموزمع الت البطالة بمنطقة اليورو في التراجع خالل شهر  تاستمر   
وفقا  للبيانات  2012 شهر شباط وذلك للمرة األولى منذ%( 11)مستوى أ نى من نسبة  إلى

ي تقتاا ل بأن االنتعاش االماالاا رة عن مكتب اإلحااء األوروبي )اليوروستات( مما عزز اآل
 بات وشيكا .

بشكل طفيف والتخفيف من التقشف المالي  هستطاع االتحا  األوروبي أن يستعي  نشاطاو    
تحسن في نمو الطلب و فع  إلىوزيا ة المرونة في سياسته النق ية، كل تلك اإلجراءات أ ت 

وكانت هناك إجراءات واضحة في بعض البل ان ساع تها على حل  ،مماي لألتقتاا النشاط اال
المملكة المتح ة التي عملت  العالمي مثل: تقتاا الطلب التي يعاني منها اال انخفاضمشكلة 
 اش االئتمان االستهالكي والعقاري، وألمانيا التي عملت على تحسن األجور الحقيقيةعنإعلى 

بطء النمو في األجور الحقيقية وضعف  منورغم هذا التحسن عانت  ول االتحا  األوروبي 
 سجل مع لفق  ، بشكل سلبي على زيا ة االئتمان والطلب المحليينثر أالقطاع المارفي مما 
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األمر  ،2014%( عام 2.9مقابل ) 2015%( عام 2.2مانسبته )البريطاني  تقتاا نمو اال
وعلى الرغم من ذلك فإن مع ل  يةتقتاا حول بطء سير عجلة التنمية اال ا  الذي أثار شكوك

 .(%0.1-)نسبته بلغت التضخم 

بلغت نسبته  2015عام  ضعيفا   نموا   حقق الياباني تقتاا االفإّن بخاوص اليابان  أما   
فق  اعتم ت الحكومة اليابانية على رفع الطلب المحلي  ،2014%( عام 0.0%( مقابل )0.6)

لها آثار إيجابية  تلمواجهة األزمة المالية من خالل السياسات النق ية والمالية التوسعية التي كان
لعام الحالي أتقوى من المتوتقع ولكن ، لذا فق  كان النمو في الربع األول من اعلى القطاع الخاص

ومع ضعف الزخم في األجور الحقيقية واالستهالك جاء  ،المفاجأة انعكست في تراكم المخزون
 لهذا العام. النمو ضعيفا  

 Developing & Emergingالندمية  اتتقتاد االالادع ة و  األسواق اتاتقتاد 
Economies 

%( 4.6النامية من ) اتتقتاا االالااع ة و  األسواق اتاتقتاا تراجعت مع الت النمو في    
السلع  أسعاري بش ة من جراء هبوط تقتاا نتيجة لتضرر النشاط اال%( 4) إلى 2014عام 

وسيعتم  تحسُّن النمو  ،المالية األسواقبات ل، وتقموالاألولية، وتراجع ت فقات التجارة ورؤوس األ
السلع األولية،  أسعار استقرارو زخم النشاط في البل ان مرتفعة ال خل،  اراستمر في المستقبل على 

  االستهالك والخ مات. إلى ونجاح الاين في االنتقال الت ريجي نحو نموذج نمو أكثر استنا ا  
%( عامي 4.7%( و)4.3) إلىهذه ال ول  اتاتقتاا ن يال مع ل النمو في أويتوتقع    

 .2017و 2016
%( 7.3%( في العام الحالي مقابل )6.9) إلىي تقتاا نحسر مع ل النمو االاوفي الاين    

سرع من المتوتقعة وهو ما أت حركة الوار ات والاا رات بوتيرة أحيث تباط ،2014 للعام السابق
تنتشر ت اعيات هذه ، فيما ضعف نشاط االستثمار والاناعة التحويلية إلىيرجع في جانب منه 

 اتاتقتاا الاين في المستقبل نحو  اتقتاا ء ا أجانب مخاوف السوق بشأن  إلىالتطورات 
السلع االولية وكذلك من خالل تراجع الثقة وتزاي   أسعارخرى من خالل تقنوات التجارة وضعف أ

المالية واليزال الضعف يشوب نشاط الاناعة التحويلية على مستوى العالم  األسواقالتقلب في 
تراجع الطلب  إلىنما يرجع كذلك ا  التطورات التي تشه ها الاين وحسب و  ىإلمر واليعزى هذا األ
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ومن  ،واالستثمار في العالم على نطاق واسع السيما تراجع االستثمار في الاناعات االستخراجية
نتيجة لضعف نمو االستثمار  2016عام %( في 6.3) إلىالنمو في الاين  أن يتباطأالمتوتقع 

لىو   .2017عام %( في 6) ا 

ما يتعلق ب ول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: تسعى هذه المنطقة جاه ة  وفي   
نها خالل أال إ ،خرىالسلع األولية والتح يات المحلية األ سعارلمواجهة آثار هبوط طال أم ه أل

 من المتوتقع أن تستمر حالة الكسا  الحاليو  ،%(0.3-بلغت نسبته ) هذا العام سجلت انكماشا  
جل ـــن يسأ%( ويتوتقع 3.8-ذ سجلت مع ل نمو ســــــــــــالب بلغ )إ، 2016عام  إلىفي البرازيل 

النفط وما يتال بها من  أسعاروعلى الرغم من اآلثار السلبية لهبوط  ،2016عام  %(3.5-)
 2016%( عام 2.6ليبلغ )ضغوط على المالية العامة من المتوتقع أن ينتعش النمو في المكسيك 

تعزيز الطلب من السوق لاالحات هيكلية إبفضل عوائ  تنفيذ  2015%( عام 2.5مقابل )
 .ةمريكياأل

 انخفاض اليزال :فغانستان وباكستانأو  وشمال أفريقيا األوسطالشرق بخاوص  ول  أما    
ي في مجموعة هذه ال ول تقتاا على النشاط اال حت ام الاراعات يشكالن عبئا  االنفط و  أسعار
تم تخفيض آفاق النمو ب رجة كبيرة في معظم البل ان الما رة للنفط المنضوية ضمن هذه كما 

في ظل حالة االضطراب المستمر في سوق النفط العالمية  2015ول المجموعة منذ تشرين األ
 إلى 2015%( عام 2.5مع ل النمو في البل ان الما رة للنفط من ) ارتفاعمن الُمتوتقَّع 

نتاج النفط في العراق ورفع إزيا ة  إلى ساسا  أن هذه الزيا ة تعو  أغير  2016%( عام 3.6)
النشاط  ؤيز ا  تباطن أالمتوتقع في  ول مجلس التعاون الخليجي فمن  أما يران.إالعقوبات عن 

ن االعامة فوضاع المالية أفعلى الرغم من الت ابير الطموحة والجاري تنفيذها لضبط  ،يتقتاا اال
جل تخفيض العجز على وأل ،النفط أسعارللهبوط الحا  في  نظرا   تت هور سوف را ة الميزانيةأ

 المالية العامة. ألوضاعية ار ستمر الستعا ة اإاجل أالم ى المتوسط الب  من تكثيف الجهو  من 
ينظر نه أغير  ،اإلنفاقن من تخفيضات في كبر من التاحيح حتى اآلوتق  تألف الجانب األ

رات العربية المتح ة مايرا ات وركزت الجزائر والعراق واإليجا  ماا ر ج ي ة لإلإفي  حاليا  
في حين يمثل  ،الرأسمالي اإلنفاقمان على تخفيضات عُ في تقل أوالمملكة العربية السعو ية وبق ر 

 من عملية الضبط المالي في البحرين وتقطر. مهما   جزءا  الجاري  اإلنفاقفيض خت
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فغانستان أفريقيا و أوشمال  األوسطبخاوص ال ول المستور ة للنفط في منطقة الشرق  أما  
ي فق  تقتاا على النشاط اال تظهر ربع سنوات من الركو  ب أت مالمح القوةأوباكستان فبع  
ن أومن المتوتقع  2015%( عام 3.5) إلى( 2014-2011) لم ة%( خالل ا3از ا  النمو من )

ويستم  هذا التعافي ال عم  ،2017و 2016%( عامي 3.6) إلىليال  يال  يرتفع هذا المستوى تقل
عباء المالية المعوتقة وتحسن الثقة بفضل التق م في مسار النفط وتراجع األ أسعار انخفاضمن 
مقي ة  آلفاقمنية والتوترات االجتماعية مستمرة وان االضطرابات األأغير  ،خيرةاالحات األاإل

 تضييفالناتجة عن  يةتقتاا بما فيها الضغوط اال اإلتقليميةبالت اعيات السلبية للاراعات 
تحقيق مزي  من التق م  عن أن فضال   ،الالجئين وتباطؤ النشاط في  ول مجلس التعاون الخليجي

لتثبيت ال ين العام على مسار تقابل  وضاع المالية العامة اليزال مطلوبا  أفي تحقيق الضبط في 
ومن الضروري تكثيف  ،عا ة بناء الهوامش االحتياطية التي تتيحها السياساتا  و  ارستمر الل

المالية والنشاط التجاري  األسواقسواق العمل و أعمال و االحات الهيكلية لتحسين مناخ األاإل
 .وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل المطلوبة تقتاا اال آلفاقعطاء  فعة إل

فق   2014فمع مواالة التراجع الحا  الذي ب أ في منتاف عام  ،بخاوص التضخم أما   
( نقطة 3.5تق ره نقطة مئوية واح ة عن العام الماضي و) انخفاض%( ب6) إلىهذا العام  انخفض

 ارتفاعالغذاء والطاتقة و  أسعار انخفاضك العوامل المؤ ية لذل أهمومن  ،2014مئوية منذ عام 
بنسبة وهما الاين ومنطقة اليورو  ينتجاريالثنين من الشركاء إا أهمتقيمة العمالت مقابل عملتي 

%( من الوار ات على التوالي. ومن العوامل التي تحول  ون تراجع التضخم بسرعة 25% و15)
)بما في ذلك  عم الكهرباء( وتنقي  عجز المالية لغاء الت ريجي ل عم الطاتقة كبر مواالة اإلأ

 سعر الارف. انخفاضالعامة وفي بعض الحاالت 

نها التزال مرتفعة أال إ ،ة االخيرةم نسبته في ال استقراربالنسبة لل ين العام فعلى الرغم من  أما   
الناتج المحلي  إجمالي%( من 145و %90ر ن ولبنان حيث تتراوح بين )خااة في مار واأل

المالية  األسواقحيث تتسبب هذه النسب المرتفعة في تقويض ثقة المستثمرين وخااة في بيئة 
 تكاليف خ مة ال ين وزيا ة االحتياجات من التمويل. ارتفاعالعالمية المتقلبة وفي ضوء 

%( عام 4) إلىمن المتوتقع أن يز ا  مع ل النمو في المنطقة  ،أفريقيا جنوب الاحراءفي  أما   
وسيتفاوت النشاط  ،السلع األولية أسعار استقرارمع  2015%( عام 3.5) مقابل 2016
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ضعف نمو االستهالك في البل ان  اراستمر ي بين أجزاء أفريقيا جنوب الاحراء، مع تقتاا اال
 انخفاضفي البل ان المستور ة للنفط فيساع   أماتكاليف الوتقو ،  ارتفاعالُما ِّرة للنفط بسبب 

بع  أن  2016عام  %(4.1)نسبته  وتق  تشه  نيجيريا نموا   ،التضخم في تعزيز إنفاق المستهلكين
، ومن المتوتقع أن تتسارع وتيرة النمو في جنوب خالل هذا العام %(3)سجلت مع ل نمو تق ره 

 .2017%( عام 4.7) إلىأفريقيا 

 Arabic Developmentsالتطورات العربية :ثدنيدا 

ن تلك أعتبار االله على ال ول العربية بظي العالمي بتقتاا ت اعيات تراجع النمو االلقت أ   
 تقتاا ذ شه  االإ، يةاتقتاا العالمي وتربطها عالتقات تشابكية  تقتاا ال ول هي جزء من اال
 ا  وال ولية التي خلقت تاثيرا  متباين اإلتقليميةمن التطورات  ع  ا   2015العربي مع ب اية عام 

تباطه ر ي المتوتقع في بل ان تلك المنطقة كل حسب  رجة اتقتاا على مستويات النمو اال ا  ومختلف
النفط  سعارذ يأتي على رأس هذه التطورات االتجاه النزولي ألإالعالمي،  تقتاا ن ماجه في االاو 

تأثر  استمرفيما  ،2015للبرميل خالل عام  ا  (  والر 50تقل من )أ إلىالعالمية التي والت 
ي في ال ول العربية المستور ة للنفط بظروف تباطؤ مع الت نمو تقتاا مستويات النشاط اال

 ت اعيات التحوالت السياسية التي تمر بها بعض بل ان المنطقة.  اراستمر و الطلب العالمي 

الثابتة لل ول العربية الما رة للنفط نموا   باألسعار اإلجماليسجل مع ل نمو الناتج المحلي    
)بحسب  ،2014%( للنمو المسجل عام 3.0مقارنة بنحو ) 2015%( خالل عام 2.3بنسبة )
التباين في وتيرة النمو المتحققة  اراستمر مع ي العربي الموح ( تقتاا اليه التقرير اال ما أشار

التعاون ل ول الخليج العربية ب رجة   ول مجلس اتاتقتاا  اخل المجموعة، فمن المتوتقع تأثر 
 إلىالنفط مقارنة بال ول العربية النفطية االخرى سواء  نتيجة لجوء بعضها  أسعار انخفاضأتقل ب

زيا ة كميات االنتاج النفطي خالل العام أو لحرص ع   من حكومات هذه ال ول على تبني 
 ي. تقتاا ل عم النمو اال يةتقتاا سياسات مالية معاكسة لل ورات اال

تراجع النمو وزيا ة  إلىالنفط  أسعارفي المنطقة وهبوط  ستقرارذ انعكست حالة ع م االإ   
الريعية  اتتقتاا االتباطؤ الكثير من  إلى ى أمر الذي ألاالمخاطر في مختلف أنحاء المنطقة، 

احتياطياتها المالية ووسائل التمويل المتاحة في س  العجز  إلىوبالتالي لجوء تلك ال ول 
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ن اإلنفاقالنفطية، مع العمل على ضبط  اإليرا ات انخفاضالناجمة عن  اإليرا ات انخفاضو  ، وا 
ية المالية العامة على ار استمر كان من غير المرجح أن تكون الت ابير المتخذة كافية لضمان 

 الم ى المتوسط وتحقيق الع الة. 

االعتما   إلى ضغوط على المالية العامة ما  فع بالحكوماتالففي مجال المالية العامة، برزت    
ي، حيث تقتاا على القطاع الخاص في تحقيق النمو وخلق فرص العمل وزيا ة تنويع النشاط اال

النفط، مع االستفا ة من  أسعارفي  نخفاضتواجه البل ان الما رة للنفط احتماالت زيا ة اال
إيرا ات تا ير النفط في  انخفاضوسيؤ ي  ،مع الت االستثمار والتجارة غير النفطية ارتفاع

عجوزات وهذا  إلىة ـــــــــــــــــــــــــــتحول فوائض الحسابات الخارجي إلىبل ان المنطقة الما رة للنفط 
 بةـــــــــــــــبنسا   انخفاضال ول العربية  جماليرا ة الموازنة العامة إلأه ت ــــــــــاذ ش اح ث بالفعل،ــم
 . اإلجماليالناتج المحلي  إجمالي%( من 11.4-)

بالنسبة للتطورات النق ية والمارفية وأسواق المال العربية فق  شه ت ح وث تغيرات  في  أما   
لارف لسعر ا، فق  اتبعت بعض ال ول نظما  ثابتة 2015موتقف السياسة النق ية خالل عام 

للمرة األولى منذ ست سنوات، نتيجة التوتقعات في التطورات العالمية التي  فعت بعض هذه 
خرى نظما  أكثر مرونة للارف لمواجهة أتقيي  السياسة النق ية، فيما اتبعت  ول  إلىال ول 

 المتوتقع في تقيمة ال والر، كما عملت بعض البل ان رتفاعالضغوط التي تواجه عمالتها نتيجة اال
ي وزيا ة االئتمان الممنوح للقطاع تقتاا على اتباع سياسة تيسيرية ها فة  لتحفيز النمو اال

 الخاص الذي ال يزال يشه  نموا  أتقل من المع الت التي يمكن الواول إليها.

لجارية لل ول العربية خالل عام الموازين ا اء أشه  فق  على اعي  القطاع الخارجي  أما   
ذ كان  إالعالمية للنفط،  سعار%( نتيجة التراجع الذي شه ته األ4.4-سبة )بن ا  انخفاض 2015

ي في  ول منطقة اليورو األثر األكبر على الاا رات غير النفطية لل ول تقتاا لتباطؤ النمو اال
                                                                   .                                              العربية

الفائ ة العالمية في  أسعارالمتوتقع في مستويات  رتفاعسهم االمن جهة أخرى من المتوتقع أن يُ 
 )العوائ ( من  خل االستثمار في ال ول العربية. زيا ة المتحاالت
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 2015%( عام 3.4السعو ي ما نسبته ) تقتاا السنوي لالي تقتاا اال سجل مع ل النمو   
بالتطورات في أسواق النفط  ثرا  أأ نى مستوياته في أكثر من عام، مت إلىبالرغم من تراجعه 
الذي أ ى  اإلجمالي%( من الناتج  المحلي 42ة القطاع النفطي بنحو )هماالعالمية في ظل مس

%( وهو 2.2ا  ملحوظا  ليسجل )انخفاضتقليص إيرا ات المملكة، فيما شه  مع ل التضخم  إلى
 .2006 نى مستوى لمع ل التضخم في المملكة منذ عام أ

 انخفاضبت اعيات  2015ي خالل عام تقتاا تأثر النمو االفق  بالنسبة ل ولة الكويت،  أما  
تجاه اة األنشطة النفطية الكبيرة في الناتج و هماالعالمية للنفط خااة على ضوء مس سعاراأل

الحكومي من خالل خفض  عم الوتقو  والكهرباء والمياه  اإلنفاقخفض مستويات  إلىالحكومة 
ي في الكويت  تقتاا كذلك تأثر النشاط  اال، ىاألخر  اإلنفاقوالخ مات الاحية وبعض بنو  

ذ سجل مع ل إاالستثماري على ع   من المشروعات،  اإلنفاقالعام  بتباطؤ مستويات خالل هذا 
 %(.0.1مانسبته )ي تقتاا اال النمو

 2015ي لعام تقتاا سجل النمو اال فق  رات العربية المتح ة،ما ولة اإليخص  ما فيو  
نحو  إلى%( لتال 6ا  بنسبة )ارتفاعنتاج النفطي سجلت مستويات اإل إذ%(، 3.1مانسبته )

النفطية جراء  اإليرا اتن يعوض النقص الحاال في أنه أبرميل يوميا  الذي من ش يين( مال3)
النفط العالمية على  أسعار انخفاضن انعكاسات أالعالمية، علما   األسواقفي  سعاراأل انخفاض

خرى الما رة كثر تنوعا  مقارنة بال ول العربية األأراتي ستكون ضعيفة كونه مااإل تقتاا اال
 للنفط.

السياسي  ستقرار%( الذي جاء نتيجة اال4.0الماري نموا  بنسبة ) تقتاا شه  االو    
مني األ ستقراراالحات الهيكلية الها فة لتحسين البيئة والمناخ االستثماري، كما كان لالواإل
خالل  ا   اء  كبير أي  والبناء وتقناة السويس يتقطاع التشإذ سجل على القطاع السياحي،  هنعكاساتا

حتياطي النق  اكما شه   ،الماري اإلجماليفي نمو الناتج المحلي  هماوالذي س 2015العام 
البالغ األجنبي نموا  نتيجة المبلغ الذي أو عه حلفاء مار من الخليج العربي في البنك المركزي 

ومع ذلك  ،مليارات  والر، كما طرحت مار سن ات  والرية عملت على تعزيز االحتياطي (6)
اعوبة  إلى ى أمر الذي األ فق  عانت البنوك والشركات من نقص حا  في )عملة ال والر(

ستيرا  السلع واألجهزة الضرورية، كما زا ت هذه المعاناة نظرا  إلجراءات ضبط العملة التي ا



11 
 

السياسة النق ية  تاستمر فيما  ،وتقيي  التحويالت الخارجيةالموازية سته فت القضاء على السوق ا
مع ل  إلىاول بالتضخم والو  سعاراأل استقرارفي مار في تحقيق اله ف النهائي المتمثل ب

   ي.تقتاا مالئم ومستقر يسهم في جذب االستثمار وتحفيز النمو اال

%( عام 47.7-مقارنة بـ ) 2015%( في عام 4.0-الليبي انكماشا  بنسبة ) تقتاا شه  اال   
ن الع ا، ومنذ األجنبيةال ول  إلىتع  ليبيا كبل  ريعي يستم  معظم  خله من بيع النفط و  2014

األزمة ركزت الحكومات المتعاتقبة بشكل كبير على تنفيذ برامج ال عم والمساع ة للمواطنين، إال 
 أماتاجه على النفط. إنالعام فاتقمت من  يون هذا البل  الذي يقتار  اإلنفاقأن هذه الزيا ة في 

الكثير من التح يات  تقتاا القطاع غير النفطي فق  جوبهت الخطط المع ة لتنويع االبخاوص 
الموازنة الخااة بالنفقات االستثمارية، فيما يع  القطاع االستهالكي العائلي  انخفاضومنها 

 نسبة العاملين في الوظائف الحكومية. ارتفاعي الليبي نتيجة تقتاا المحرك االكبر للنشاط اال

%( في عام 3.8ـ )مقارنة ب 2015%( في عام 3.4الجزائري نموا  ليسجل ) تقتاا اال شه    
%( من الناتج 25ي الجزائري على تقطاع الطاتقة بنحو )تقتاا ذ يعتم  النشاط االإ، 2014
%( من 90كثر من )أالحكومية  و  اإليرا ات%( من 62والذي يشكل  نحو ) اإلجماليالمحلي 

مليار  والر لتعزيز االنتاج  (262طلقت الحكومة الجزائرية خطة خمسية بقيمة )أو الاا رات، 
%( مقابل 4.2) إلى ليال 2015مع ل التضخم في الجزائر خالل العام  ارتفعالمحلي، فيما 

ي في تقتاا على النمو اال ا  مستوى التضخم يع  مؤشر  ارتفاع، وأن 2014%( في العام 2.9)
 %(.3.6) إلىن يال أالذي توتقع ان وق النق  العربي  2016عام 

، جاء ذلك 2015%( في عام 2.7ر ني نموا  بنسبة )األ تقتاا حقق االفق  ر ن في األ أما   
ر ني كونه من األ تقتاا م االأماها تح يا  ارتفاعالطاتقة العالمية التي يشكل  أسعار انخفاضنتيجة 

ثر في تحفيز النمو أر ن تبعتها األااالحات الحكومية التي ن لإلأال ول المستور ة للنفط، كما 
جذب المستثمرين كقانون  إلىالها فة  يةتقتاا ي والمتمثلة بع   من التشريعات االتقتاا اال

 االستثمار وتقانون المعلومات االئتمانية.  
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، نتيجة 2014%( مقارنة مع عام 0.9-بنسبة ) 2015مع ل التضخم لعام  انخفضفيما    
غذية، فيما عمل البنك المركزي على المحافظة على السلع المرتبطة بالوتقو  واأل أسعار نخفاضال

 للبنك المركزي. األجنبيةحتياطيات ألستثمارية واال خارية واالالبيئة ا استقرار

 ا  ن هناك الع ي  من التح يات التي تواجه ال ول العربية التي تشكل عائقأ، يمكن القول بخيرا  أو    
ل االاالحات الهيكلية التي ة له، فجُ  لكل من البل ان الما رة للنفط والبل ان المستور  ا  كبير 

 ءياتها كانت تسير ببطاتقتاا ه اف في تحقيق ع   من األ إلىالتي ته ف و وضعتها تلك ال ول 
ه هو المتغير المؤثر بشكل كبير ارتفاعالنفط و  أسعارن هبوط أذ إنها كانت غير متكاملة، أو أ

عتم ت بشكل كبير في اغلب تلك البل ان أن إ، فمن ناحية البل ان الما رة للنفط فكليهماعلى 
 تانخفضالنفط )المتغير الخارجي(  أسعار يرا اتها على بيع النفط الخام وبالتالي مع هبوطإ

ذ إالتعافي والنمو،  اراستمر بالنفط يه    أسعار ارتفاعن إفللنفط ال ول المستور ة  أما، اإليرا ات
يح  من التنمية وذلك كونه يع  عامل تسرب للعمالت  ا  كبير  ا  النفط عائق أسعار ارتفاع يع 

 .  األجنبية

 Local Developmentsمحلية التطورات الدا:لثثد

تمثل بتراجع واضح ألوجه  واضحا   يا  اتقتاا  ركو ا   2015العراتقي خالل عام  تقتاا شه  اال  
 انخفاض إلى اإلجماليولية لمؤشرات الناتج المحلي التق يرات األذ تشير إ ي،تقتاا النشاط اال

%( 2.5-بنسبة ) 2014مقارنة بعام  2015الثابتة لعام  باألسعار اإلجماليتقيمة الناتج المحلي 
، 2015( ترليون  ينار عام 169.6) إلى 2014( ترليون  ينار عام 173.9من ) انخفضذ إ

الجارية لعام  باألسعار اإلجماليمتوسط نايب الفر  العراتقي من الناتج المحلي  انخفضكما 
بة ــــــــــــــــــــي بنسأ 2014ام ــــــــــــــــــــــ( مليون  ينار ع7.2ون  ينار مقابل )ـــــــــــــــــ( ملي5.2) إلى 2015

(-27.8.)% 

المحلية  األسواقذ شه ت إ، 2015خالل العام  واضحا   ا  استقرار  لألسعارحقق المستوى العام    
الطفيف في مع ل  رتفاعخالل هذا العام تمثل باال لألسعارا  نسبيا  في المستوى العام استقرار 

، فيما سجل مع ل التضخم العام 2014%( لعام 1.6%( مقابل )1.7التضخم االساس ليسجل )
 .2014%( لعام 2.2%( مقابل )1.4تراجعا  ملحوظا  ليسجل ما نسبته )
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%( منذ 6بقى البنك المركزي العراتقي على سعر فائ ته البالغ )أوعلى اعي  السياسة النق ية    
لسياسته النق ية التي يعتم ها بغية تحفيز الماارف للتوجه نحو السوق  تنفيذا   2010العام 

قى على نسبة بأكما  ،لتمويل المشاريع وتوفير االئتمان للقطاع الخاص ل عم عملية التنمية
و و ائع أسواء كانت حكومية كافة %(على الو ائع المارفية 15االحتياطي االلزامي البالغة )

ن يحتفظ البنك المركزي منذ شهر اب أن على ولح  اآل 2010يلول أتقطاع خاص ومنذ شهر 
كان ن أالو ائع المارفية ل يه بع   جميععلى  بكامل نسبة االحتياطي االلزامي بال ينار 2014

 %( من نسبة هذا االحتياطي في خزائن الماارف.5يحتفظ بنسبة )

عبــر  فــي البنـك المركــزي مريكــياأللـ ينار العراتقــي تجــاه الـ والر احااظ معدلااعرعصاال ع اا  ع
لكــل  ا  عراتقيــ ا   ينــار ( 1190)بســعر  هاصاارا ا ععلــى 2015عــام  األجنبيــةنافــذة بيــع وشــراء العملــة 

بلــغ معــ ل  فيمــا لكــل  والر حوالــة وتعزيــز راــي ،  ا   ينــار  (1187نقــ ا   وبســعر ) أمريكــي  والر
 ا  (  ينـار 1247) لهذا العـام في السوق المحلية مريكياألتجاه ال والر  ارف ال ينار العراتقي سعر

نهايــة عــام  أمريكـي لكــل  والر ا   ينـار  (1214)ن ســجل معـ ل ســعر بلــغ أبعـ   أمريكــي لكـل  والر
 نخفــاضوعلــى الــرغم مــن اال .%(2.7) فــي معــ ل ســعره بلغــت نســبة نمــوبــذلك  مســجال   2014

نــه اليــزال مؤشــرا  جيــ ا  يعكــس تقــ رة البلــ  علــى أ، إال األجنبيــةالحااــل فــي راــي  االحتياطيــات 
نــه يتماشــى مــع المعــايير العالميــة وضــوابط أجانــب  إلــىأســعار الــنفط  انخفــاضمواجهــة تــ اعيات 

لمـ ة  االسـتيرا اتيـة لـة الماـ رة أو تق رتـه علـى تغطان وق النق  ال ولي من ناحيـة تغطيتـه للعم
 .2015اًععظمع(عشه 16.7)الريعبلغتعوز الستة أشهر تتجا
 ا  انخفاض(  M1سجل عرض النــق  بمفهومه الضيق )فق   ما بالنسبة لتطورات عرض النق ،أ   

( 72692مقابل ) 2015( مليار  ينار نهاية عام 65435%( ليسجل ما مق اره )10-بنسبة )
         الو ائع الجارية والعملة خارج البنوك بنسبة انخفاض إلىويعزى ذلك  ،2014مليار  ينار عام 

 ا  انخفاض( M2وسجل عرض النق  بمفهومه الواسع ) ،%( على التوالي3.4-%( و)16.5-)
 .2014%( تقياسا بالعام السابق 9-بنسبة )

ع   ن أ 2015ظهرت بيانات الماارف نهاية عام أوعلى اعي  السياسة المارفية 
( منها ماارف حكومية تتوزع بين )ماارف 7، )ا  ( مارف57بلغ ) الماارف العاملة في العراق

( 8و) ا  تجاري ا  ( مارف24منها ) ا  خاا ا  تجاري ا  ( مارف50خرى متخااة( و)أتجارية و 
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 2015 خالل العامالماارف  أموالت رؤوس ارتفع .ا  اجنبي ا  فر ( ما18سالمية و)إماارف 
الماارف الحكومية  أموال%( عن العام السابق وتركزت نسبة الزيا ة في رؤوس 11.7بنسبة )

 %( مقارنة بالعام السابق. 49.9لتسجل نسبة نمو )
 Isxالماليـة ) لـألوراقمؤشـر سـوق العـراق  انخفـضالماليـة فقـ   لـألوراقبالنسبة لسوق العـراق 

price Index غلـق مؤشـر السـوق أو %( مقارنـة بالعـام السـابق، 26.8-بنسـبة ) 2015( في عام
 2014( نقطـــة لعـــام 998.21مقابـــل ) 2015( نقطـــة فـــي آخـــر جلســـة مـــن عـــام 730.56علـــى )
التـــي نظمهـــا ســـوق  التـــ اولعـــ   جلســـات  ارتفـــع ، كمـــا2014( نقطـــة عـــن عـــام 267.65بفـــارق )
 . 2014( جلسة لعام 227مقابل ) 2015( جلسة لعام  233) إلىالمالية  لألوراقالعراق 
ـــم تـــ      ـــغ عـــ   الشـــركات التـــي ت ( شـــركة 98( شـــركة مســـاهمة مـــن أاـــل )82ها )أســـهمل و ابل

بة ــــــــــــــــــــــبنس 2015 امــــــــــــالماليـة لع لـألوراقي سـوق العـراق ــــــــــــــف الت اولحجم  انخفضكما م رجة، 
( مليــــار 898.3( مليـــار  ينــــار مقابـــل )456.2ليســــجل ) 2014%( بالمقارنـــة مــــع عـــام 49.2-)

( مليـار سـهم 579.6) إلـى 2015لـة لعـام او المت  سـهمع   األ انخفضكذلك ، 2014 ينار  لعام 
بلـغ وتقـ  %(، 22.1-بلغـت ) انخفـاضبنسـبة  2014( مليـار سـهم لعـام 743.9مقابل مـا يقـارب )

لــف أ( 104.6لـف عقــ  مقارنـة بمــا يقـارب )أ( 120.7مــا يقـارب ) 2015عـ   العقـو  المنفــذة عـام 
( مليـار 12364.8) إلـىلـة لتاـل او المت  سـهموتقية لألــــــــت القيمـة السارتفعـكمـا ، 2014عق  عـام 
بلغــــــت  ارتفــــــاع، أي بنســــــبة 2014( مليــــــار  ينــــــار عــــــام 9520.6)مقابــــــل  2015ام ــــــــــ ينــــــار لع

 2015المالية لعـــــــــــــــــــام  لألوراقســــــــــجل اافي االستثمار األجنبي في سوق العراق و %(. 29.9)
 .2014( مليار  ينار في عام 30.1-) مقابل( مليار  ينار 40.3-)
مقـ اره  عجـزا  ماليـا   االتحا يـة العامـة الموازنـة تجلـــــــــــــــــــسفي ما يتعلق بالمالية العامة لل ولة، فقـ   
%( عـــن العــــام الســــابق 37.1-العامــــة بنســــبة ) اإليـــرا ات تانخفضــــذ إ( ترليـــون  ينــــار، 3.9-)
النفقــات ســجلت  فيمــاالجاريــة،  باألســعار اإلجمــالي%( مــن النــاتج المحلــي 34.7نســبة )شــكلت و 

%( من الناتج المحلي 36.7نسبة )شكلت و  2014%( تقياسا بعام 38-) بنسبة ا  انخفاضالعامة 
 .اإلجمالي

( 97906.3بلغ إجمالي ال ين العام )ال اخلي والخارجي( )ما في مايخص الم يونية فق  أ
، 2015الجارية نهاية عام  باألسعار اإلجمالي%( من الناتج المحلي 51.1مليار  ينار بنسبة )

، جاء 2014نهاية عام  اإلجمالي%( من الناتج 29.5( مليار  ينار بنسبة )76386.8مقابل )
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الناتج عن زيا ة  2015نتيجة لزيا ة راي  ال ين العام ال اخلي نهاية عام  رتفاعهذا اال
 االتقتراض ال اخلي لس  عجز الموازنة. 

 2015عــــــــــــــــــام ار ــــــون  ينـ( ترلي96.2ايقارب )مي العراق ـــــحجم التجارة الخارجية ف بلــــــغ
الاا رات  تانخفض، حيث 2014عام ب تقياسا   (%39.8-بة )ــــــا  بنسانخفاضمســــــــــجال  بذلك 

( ترليون  ينار 97.9( ترليون  ينار مقارنة مع )50.7) 2015%( لتسجل عام 48.2-) بنسبة
ما أ، الجارية باألسعار اإلجمالي%( من الناتج المحلي 26.4، فيما شكلت مانسبته )2014عام 

 ينار عام  ( ترليون45.6ا  لتبلغ )انخفاضسيف فسجلت هي االخرى  أساسعلى  االستيرا ات
وشكلت %( 26.5-) انخفاضبنسبة ، أي 2014( ترليون  ينار عام 62مقابل ) 2015

 .اإلجمالي%( من الناتج المحلي 23.8مانسبته )
أظهـــرت مؤشـــرات ميـــزان المـــ فوعات تراجـــع الفـــائض فـــي اـــافي الحســـاب الجـــاري، أي فـــي      

 2015( مليـــون  والر لعـــام 4121.3الســـلعية والخ ميـــة، حيـــث ســـجل ) االســـتيرا اتالاـــا رات و 
ـــــــغ ) مقـــــــ اره  انخفـــــــاض، اي ب2014( مليـــــــون  والر عـــــــام 24427.9بالمقارنـــــــة مـــــــع فـــــــائض بل

مــن هــذا الفــائض تحقــق نتيجــة لــتقلص العجــز فــي حســاب  ا  ء( مليــون  والر، وان جــز 20306.6)
%( ولتحقـق فـائض فــي حسـاب الـ خل الثـانوي، فيمـا شـكل فــائض 40.3اـافي الخـ مات بنسـبة )

 2015الجاريــة عــام  باألســعار اإلجمــالي%( مــن النــاتج المحلــي 2.5الحســاب الجــاري مانســبته )
( مليـون 1.5-) بلـغسفرت عـن عجـز أما المعامالت الرأسمالية فق  أ، 2014%( عام 11) لمقاب

 (1171-)و( 18445-بمقــ ار) عجــزا   خــرواــافي االســتثمار اآل الحســاب المــالي وســجل والر 
بلـغ  فضت التطورات السـابقة عـن تسـجيل ميـزان المـ فوعات عجـزا  أتق  ، و على التوالي مليون  والر

عـــام  ( مليـــون  والر11871.2-بلـــغ )عجـــز مقارنـــة ب 2015( مليـــون  والر لعـــام 13473.6-)
2014. 
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          Gross domestic product  2015لعام  مجماليالناتج المحلي اإل

نشطة القطاعات أفي معظم  ا  واضح ا  وركود ا  كساد 2015شهد االقتصاد العراقي خالل العام    
الحاد الذي  نخاا لالوذلك نتيجة تمثل بمعدل النمو الحقيقي السالب لالقتصاد االقتصادية 

، االمر الذي 2014من النصف الثاني من عام  تشهده االسواق العالمية في أسعار الناط ابتداء  
قتصاده من اأزمة اقتصادية حقيقية ناجمة عن ريعية و صعب مام تحٍد أجعل االقتصاد العراقي 

الدولة  موازنة إيرادات%( من 95ن )إ إذ، لإليراداتعتماده على الناط كمصدر رئيسي اخالل 
مر الذي انعكس بعجز واضح في الموازنة العامة االتحادية تعتمد بنحو كلي على موارد الناط، األ

ية اإلنتاجنحسار الطاقة اللدولة حيث تزامن ذلك مع افتقاد العراق سياسة تنويع مصادر الدخل، 
نقص في العر  الكلي  إلىدى أنشطة الصناعة والزراعة بالشكل الذي أنكااء االمحلية المتمثلة ب

 فضال  عن تدهورواسعة،  استيراديةغير القادر على اللحاق بمستوى الطلب الكلي مما فتح قناة 
 رهابجانب تكاليف الحرب على اإل إلى، 2003عقود ماقبل عام الناجمة عن  البنى التحتية

لحقت أية التي رهاباإلزمة النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة عصابات )داعش( أتااقم و 
صول وتعطيل حركة التجارة قتصاد غير الناطي من خالل تدمير البنى التحتية واألالضرر باال

 وتدهور ثقة المستثمرين.

صالحات لغر  تعزيز تباع سلسلة من اإلا إلىزمة عمدت الحكومة العراقية ولمواجهة هذه األ   
بناء اقتصاد وطني سليم متعدد ل والمستدام من خالل: ماالستقرار االقتصادي ودعم النمو الشا

العام(، زيادة تحصيل  نااقجراءات تقشاية السيما في الناقات الحكومية )ترشيد اإلإتباع ا الموارد،
تحايز وتشجيع ودعم القطاع الخاص الضرائب والرسوم الكمركية والسيطرة على المنافذ الحدودية، 

المركزي البنك قدم ، فيما وخلق فرص العمل ةوالتنمية المستدامبهدف تحقيق التنوع االقتصادي 
وذلك لغر  تنمية القطاع الزراعي  العراقي الدعم لالقتصاد العراقي في اتجاهات متعددة منه

جل أوالصناعي وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل منح القرو  الميسرة من 
 .من القطاع غير الناطي يراداتزيادة اإل

 :إلى 2015ولية لمؤشرات الناتج المحلي في العراق لعام تشير التقديرات األ
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مقارنة بعام  2015الثابتة لعام  باألسعارمع الناط   جماليقيمة الناتج المحلي اإل انخاا  -
 إلى 2014( ترليون دينار عام 173.9من ) انخا  إذ%( 2.5-بنسبة ) 2014

بدون الناط من  جماليالناتج المحلي اإل انخا ، كما 2015دينار عام  ( ترليون169.6)
بة ـــــــــــــــــــــــــــــــي بنسأ ،2015عام  ( ترليون دينار67.9) إلى 2014عام  ( ترليون دينار83.7)
 (. 1لجدول )في ملحق ا%( كما مبين 19-)

مقارنة بالعام  2015الجارية لعام  باألسعارمع  الناط  جماليقيمة الناتج المحلي اإل انخاا  -
( ترليون 258.9( ترليون دينار مقابل )191.7%( ليسجل مامقداره )26 -بنسبة ) 2014

( ترليون دينار عام 142الناتج المحلي بدون الناط من ) انخا ، كما 2014دينار لعام 
كما مبين  %(7.9-) انخاا ي بنسبة أ، 2015( ترليون دينار عام 130.8) إلى 2014

 (. 2في ملحق الجدول )
الجارية لعام  باألسعار جماليمتوسط نصيب الارد العراقي من الناتج المحلي اإل انخا  -

بذلك  مسجال   2014( مليون دينار عام 7.2( مليون دينار مقابل )5.2) إلى 2015
 %(.27.8-ا  بلغت نسبته )انخااض
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 (2مجدول رقم )

 2015و  2014لعامي  ومتوسط نصيب الفردالمجارية والثابتة  باألسعار مجماليالناتج المحلي اإل
                                                                                 (2007=100) 

  لإلحصاءالمصدر: وزارة التخطيط /الجهاز المركزي 
 ولية سنوية.أ *تقديرات

 ولية فصلية.أ**تقديرات 

النسبية لهذا القطاع هي  األهمية التزال إذساسي للنمو، األ المحركالخام نشاط قطاع الناط  يعد  -
%( 59.9) 2015الثابتة لعام  باألسعارسجلت  إذخرى، على قياسا  بأنشطة القطاعات األاأل

االقتصاد العراقي واعتماده على قطاع حادية أمر الذي يعكس األ ،2014%( لعام 51.7مقابل )
%( 40.1النسبية للقطاعات غير الناطية ) األهميةه، فيما بلغت يراداتالناط كمصدر أساسي إل

 .2014لعام  %(48.3مقابل )
 (3مجدول رقم )

خرى لعامي الثابتة للقطاع النفطي وبقية القطاعات األ باألسعار مجماليالمساهمة النسبية في الناتج المحلي اإل
 2015 و 2014

 2015 2014 القطاعات

 59.9 51.7 % جماليفي الناتج المحلي اإلالقطاع الناطي مساهمة نسبة 

 40.1 48.3 % جماليفي الناتج المحلي اإلالقطاعات غير الناطية مساهمة نسبة 

 100 100 المجموع %

 لإلحصاءالمصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي 

 

 معدل النمو% **2015 *2014 التفاصيل

 26 - 191.7 258.9 الجارية )ترليون دينار( باألسعار جماليالناتج المحلي اإل

 2.5 - 169.6 173.9 الثابتة )ترليون دينار( باألسعار جماليالناتج المحلي اإل

 27.8 - 5.2 7.2 الجارية )مليون دينار( باألسعارمتوسط نصيب الارد 
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 )السلعية، األنشطةالثابتة والمجارية حسب ممجموعات  باألسعار مجماليالناتج المحلي اإل -واًل:أ
 التوزيعية، الخدمية( وكاالتي:

 الرئيسة )السلعية، التوزيعية، الخدمية( لألنشطةالثابتة  باألسعارالناتج المحلي -1

الثابتة  باألسعار جماليالرئيسة في الناتج المحلي اإل لألنشطةسجلت نسب المساهمة والنمو      
 ت نسبتهطاياا  بلغ ارتااعا  السلعية  األنشطةسجل معدل نمو  إذ، 2015تااوتا  خالل عام 

، وذلك 2014( ترليون دينار لعام 115.5( ترليون دينار مقابل )115.8ي مايعادل )أ ،%(0.2)
ولى احتلت المرتبة األوبذلك  ،%(12.6للتحسن الملحوظ في نمو قطاع التعدين والمقالع بنسبة )

 األنشطةنسبة نمو  تانخاضفي حين  ،جماليالنسبية في الناتج المحلي اإل األهميةمن حيث 
ترليون دينار  (24.8، لتبلغ القيمة المضافة لها )2014%( مقارنة بعام 16.2-)نسبة التوزيعية ب
معدل في  ا  طايا ا  الخدمية تحسن األنشطة، فيما سجلت 2014( ترليون دينار عام 29.6مقابل )

( ترليون 29.3ترليون دينار مقابل ) (29.4) سجلت إذ ،%(0.4السنوي بنسبة بلغت ) هانمو 
 األهميةالخدمية قد احتلت المرتبة الثانية من حيث  األنشطةوبذلك تكون  ،2014دينار عام 

المرتبة الثالثة التوزيعية  األنشطة احتلت%( و 17.2بنسبة ) جماليالنسبية من الناتج المحلي اإل
 دناه:أ في ، كما مبين%(14.6بنسبة )

 (4مجدول رقم )
 2015 و 2014الثابتة لعامي  باألسعارالمساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي 

             دينار مليار                                                                                               

      لإلحصاءالمصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي 
            

 معدل النمو% 2015 2014 األنشطة

 0.2 115781.4 115541.8 السلعية األنشطة
  68.1 66.2 %جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل

 16.2- 24811.2 29605.0 التوزيعية األنشطة
  14.6 17 %جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل

 0.4 29397.3 29274 الخدمية األنشطة
  17.2 16.8 %جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل

 المجموع
 2.5- 169989.9 174420.8 األنشطةحسب  جماليالناتج المحلي اإل
  100 100 نسب المساهمة
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 الرئيسة )السلعية، التوزيعية، الخدمية( لألنشطةالمجارية  باألسعار مجمالياإلالناتج المحلي -2

الجارية  باألسعار جماليالناتج المحلي اإل%( من 46مانسبته )السلعية  األنشطةشكلت         
( 88.6المكونة للناتج المحلي التي تعادل ) األنشطةل بذلك المرتبة االولى بالنسبة لباقي حتلت

بلغت  انخاا ي بنسبة أ ،2014دينار عام ( ترليون 159.1مقابل ) 2015ترليون دينار عام 
الناتج  إجمالي%( من 33.9الخدمية بنسبة بلغت ) األنشطةفيما ساهمت  ،%(44.3-)

( ترليون دينار مقابل 65.2التي تعادل )لتحتل بذلك المرتبة الثانية الجارية  باألسعار المحلي
التوزيعية  األنشطة فيما احتلت، %(12.7ي بنسبة زيادة )أ ،لعام السابقل ( ترليون دينار57.8)

( 38.6الناتج المحلي التي تعادل ) إجمالي%( من 20.1ساهمت بنسبة ) إذ، خيرةالمرتبة األ
كما في %( 10-) انخاا ي بنسبة أ، 2014( ترليون دينار لعام 42.9مقابل )ترليون دينار 

 -دناه:أ
 
 
 
 
 
 

66% 

17% 

17% 

 الناتج المحلي اإلمجمالي باألسعار الثابتة حسب األنشطة ( 2)شكل 
 2015السلعية، التوزيعية، الخدمية لعام 

 الخدمية االنشطة   التوزيعية االنشطة السلعية االنشطة
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 (5مجدول رقم )

 المجارية باألسعارالرئيسة  لألنشطةالمساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي 
 2015 و 2014لعامي  

 )مليار دينار(                                                                    

 لإلحصاءالجهاز المركزي /المصدر: وزارة التخطيط        

 

 

 

 االنشطة السلعية
46% 

 االنشطة التوزيعية 
20% 

 االنشطة الخدمية
34% 

 الناتج المحلي اإلمجمالي باألسعار المجارية ( 3)شكل 
 2015لعام ( السلعية، التوزيعية، الخدمية)حسب األنشطة  

 2015 2014 التفاصيل

السلعية األنشطة  159062.5 88590.7 

% جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل  61.2 46 

التوزيعية  األنشطة  42937.2 38643.9 

%جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل  16.5 20.1 

الخدمية األنشطة  57831.1 65169.2 

 33.9 22.3 %جماليالمساهمة في الناتج المحلي اإل

 192403.8 259830.8 األنشطةحسب  جماليمجموع الناتج المحلي اإل
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 -:مجماليالرئيسية المساهمة في تكوين الناتج المحلي اإل األنشطة: ثانياً 

 Activity agriculture sector     نشاط قطاع الزراعة -1
بته ــــــــــــــــــــواضحا  بلغت نس ا  انخااضالثابتة  باألسعاراط هذا القطاع لهذا العام ـــــــــــــــــــنش هدـــــــــــــــــــــــــــش   
( ترليون دينار لعام 7.1( ترليون دينار مقابل )5.1بالعام السابق ليسجل ) قياسا   %(27.1-)

%( وهي نسبة متواضعة جدا . 3) جماليفيما بلغت نسبة مساهمته  في الناتج المحلي اإل ،2014
المحاصيل  إنتاجالكبير في  نخاا اال إلىالحاصل في نشاط هذا القطاع  نخاا اال ويعود

الحنطة  إنتاجسجل  إذ، %(53.6-)الحنطة، الشعير( خالل هذا العام بنسبة ) الستراتيجية
 انخاا  إلى والذي يعزى%( على التوالي 69.9-) %( و49.5-بنسبة ) ا  انخااضوالشعير 

 إلىيعود بالعام السابق وذلك  قياسا   %(62.6-المساحة المزروعة بهذين المحصولين بنسبة )
الخاضعة لسيطرة داعش بعملية  نبار، صالح الدين(لمحافظات )نينوى، األاكل من عدم شمول 

والسيما خالل هذا العام من هذه المحاصيل االكتااء الذاتي  قيتحقيتم لم كما انه المسح الزراعي، 
السيما محافظة تها بزراعتشتهر التي بسبب سيطرة داعش على المناطق من محصول الحنطة 

  .نينوى
%( والشعير بنسبة 53.8-)بنسبة  ا  انخااض احة المزروعة بمحصول الحنطةــــــــت المسسجل    

( 592.8لمحصول الحنطة من )ية الدونم الواحد فقد ارتاعت إنتاجما بخصوص أ %(،78.8-)
لمحصول الشعير من  ارتااعا  ، كما سجلت 2015( كغم عام 648) إلى 2014كغم عام 

 (.6، كما مبين في الجدول )2015( كغم عام 392.2) إلى 2014( كغم عام 275.8)
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 (6مجدول رقم )

نتامجالزراعي و  اإلنتاجالمساحات المزروعة و   2015و  2014ية الدونم الواحد للعامين ا 
 

                         
 المحصول

 لف طن(أ) اإلنتاج لف دونم(أالمساحة المزروعة )
متوسط غلة الدونم الواحد 

 (/دونم)كغم

(1) 
2014 

(2) 
2015 

نسبة 
التغير 
1:2 % 

نسبة التغير  2015 (2) 2014(1)
1:2 % 2014 2015 

 648.0 592.8 49.5- 2553.4 5055.1 53.8- 3940.6 8528.0 الحنطة *

 392.2 275.8 69.9- 384.8 1277.8 78.8- 981.2 4632.3 الشعير*

 ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ 53.6- 2938.2 6332.9 62.6- 4921.8 13160.3 المجموع

  لإلحصاءالمصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي 
 نبار وصالح الدين( وذلك لسوء الوضع االمنيلم يتم شمول المحافظات )نينوى، األ*

    
 Mining and quarrying sector  والمقالعالتعدين  نشاط قطاع  -2
%( 60بنسبة بلغت ) جماليهذا القطاع المساهم الرئيسي في توليد الناتج المحلي اإل د  عي    

في قيمته  ارتااعا  بذلك  ( ترليون دينار مسجال  101.9، التي تعادل )2015ام عالثابتة  باألسعار
الناط الخام  إنتاجكمية  ارتااع إلىبالعام السابق، ويعزى ذلك  %( قياسا  12.6المضافة بنسبة )

ي بمعدل ، أ2015( مليون برميل عام 1279.0) إلى 2014( مليون برميل عام 1135.3من )
 (.12.7زيادة مقدارها )

، في حين لم تساهم جمالي%( من الناتج المحلي اإل59.9ساهم نشاط الناط الخام بنسبة )  
 .%(0.1بلغت ) ن التعدين سوى بنسبة ضئيلة جدا  االنواع االخرى م
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 Activity manufacturing sectorالصناعة التحويلية نشاط قطاع  -3

بلغت  ملحوظا   ا  انخااض 2015الثابتة لعام  باألسعارسجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي     
( 2.0مقابل ) 2015عام  ( ترليون دينار1.6)لتسجل  بالعام السابق %( قياسا  23.7-) نسبته

 عدة عوامل منها:  إلى نخاا ، ويعزى هذا اال2014ترليون دينار لعام 

 (37)ن كانت أة بعد ــــــــــشرك (32) إلىقيام وزارة الصناعة بدمج وتقليص شركاتها لتصل   -
 شركة.

سمنت و حمام العليل  ،مل سمنت الالوجةاالشركات مثل معالمعامل و  ببع  اإلنتاجتوقف   -
بسبب المنطقة الشمالية والشركة العامة للاوساات  األسمدةوالشركة العامة لصناعة سنجار 

 .منيالوضع األ
 .اإلنتاجعكس في توقف عملية نامما نقطاع التيار الكهربائي لاترات طويلة ا -
مني في المناطق المسيطر عليها من قبل جانب تردي الوضع األ إلىنهيار البنى التحتية إ -

 عصابات داعش.
 انخاا و  في هذا القطاع بسبب العجز في موازنة الدولة غلب عمليات االستثمارأتوقف  -

 .ها لسنوات الحقةيللغاء بع  المشاريع وتأجا  نااق االستثماري و اإل

 تانخاضقد )العادي والمقاوم(  المنتج بنوعيه السمنتن كميات إليه إشارة ومما تجدر اإل     
العادي  السمنت إنتاج انخا  إذبالعام السابق،  %( قياسا  19.6-بلغت ) بنسبةخالل هذا العام 

 في ، كما %(0.6-لة بلغت )ئيبنسبة ض مقاومال السمنت إنتاج انخا فيما  ،%(55.1-بنسبة )
 .(7الجدول )

 

 

 

 

 



25 
 

 (7)رقم مجدول 

  2015و 2014بيض، العادي والمقاوم( لعامي )األ السمنتكميات  إنتاج
 الف طن

ر % ينسبة التغي (2) 2015  (1)  2014  النوع
(1:2) 

 _ 0 0.0 ابي  السمنت

 -55.1 453.3 1010.1 العادي السمنت

 -0.6 1875.3 1886.5 المقاوم السمنت

 -19.6 2328.6 2896.6 المجموع
 المصدر: وزارة الصناعة والمعادن

  إنتاج انخا  إذ%(، 48-ها بنسبة )إنتاجفي  ا  انخااضفقد سجلت  األسمدة إلىما بالنسبة أ    
د ابالنسبة للسم إنتاجي أ، فيما لم يسجل 2014بعام  %( قياسا  35.9-سماد )اليوريا( بنسبة )

مني األ بسبب تردي الوضع اإلنتاجوذلك لتوقف معامل خالل هذا العام  اوسااتي والمركب(ال)
 (.    8بالجدول )، كما مبين (األسمدة)في المناطق المنتجة لهذا النوع من 

 (8رقم )مجدول 

 2015و  2014لعامي  األسمدةكميات  إنتاج

 لف طنأ                                                                
   1:2ر  ينسبة التغي (2) 2015  (1)  2014  النوع

 -35.9 62.9 98.2 سماد يوريا

 ـــــــــــــــ 0 22.8 سماد فوسااتي
 ـــــــــــــــ 0 0 مركب سماد

 -48.0 62.9 121.0 المجموع
 المصدر: وزارة الصناعة والمعادن
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 Activity electricity and water sector   الكهرباء والماء نشاط قطاع  -4

    بنسبة 2015عام الثابتة  باألسعارافة ــفي قيمته المض ا  انخااضسجل نشاط هذا القطاع      
دينار عام  ترليون( 2.1مقابل ) دينار ترليون( 1.9بالعام السابق لتبلغ ) %( قياسا  6.8-)

 إلى%( 1.2بلغت ) إذما زالت ضئيلة الناتج المحلي  إجماليمن ن نسبة مساهمته أ كما، 2014
معدل الطلب على الطاقة  ارتااعتمثل بالمالطاقة الكهربائية  إنتاجفي واضح العجز جانب ال

( ميكا واط 9304.8الطاقة الكهربائية ) إنتاج، فقد بلغ معدل اإلنتاجالكهربائية بنسبة تاوق معدل 
%(، في حين بلغ معدل 1.6بلغت ) ارتااعأي بنسبة  2014( ميكا واط عام 9161.5مقابل )

( ميكا واط 12555.8مقابل ) 2015( ميكا واط عام 13977.5الطلب على الطاقة الكهربائية )
 2015نتيجة لذلك بلغ معدل العجز خالل عام و  ،%(11.3) زيادة بلغتي بنسبة أ، 2014عام 

بلغت  زيادة، أي بنسبة 2014( ميكا واط عام 3394.3( ميكا واط، مقابل )4672.7)
                                      .(9%(، كما موضح في الجدول )37.7)

 (9مجدول رقم )

 (2015 – 2014والطلب على الطاقة الكهربائية لعامي )  اإلنتاجعدل م
 ميكا واط                                                                                         

 ر %ينسبة التغي 2015المعدل السنوي  2014المعدل السنوي  البيان

 1.6 9304.8 9161.5 الطاقة إنتاج 

 11.3 13977.5 12555.8 الطلب على الطاقة

 37.7 -4672.7 -3394.3 العجز

 وزارة الكهرباءالمصدر:     

 
شعيبة ، ساعة عبر الخط االيراني/( ميكا واط1261.2الطاقة الكهربائية ) ستيراداسجل معدل  

، أي 2014ساعة عام /( ميكا واط1053.3وهارثة االستثمارية وعن طريق البارجات مقابل )
 (. 10في جدول )موضح %(، كما 19.7) ارتااعبنسبة 
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 (10مجدول رقم )
 (2015 – 2014الطاقة الكهربائية لعامي ) ستيرادامعدل 

 ساعة /ميكا واط                                                                                    

ممجموع الخطوط لعام  البيان 
2014 

ممجموع الخطوط لعام 
 ير%ينسبة التغ  2015

10.5- 8906.7 9951.6 يــرانيالخط اإل  

 0.0 1397.2 0 شعيبة استثمارية

 0.0 1214.5 0 هارثة استثمارية

 34.5 3615.7 2688.1 البارجات

 19.7 15134.1 12639.7 المجموع 

 19.7 1261.2 1053.3 المعدل
 وزارة الكهرباءالمصدر: 

 

 Activity construction sector    قطاع البناء والتشييد نشاط -5

  بتهـــنس تبلغ 2015ام ــــــالل عــــخ ا  ملحوظ ا  انخااضالثابتة  باألسعارهد نشاط هذا القطاع ــــــــش     
( ترليون دينار 5.2%( مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت القيمة المضافة له مامقداره )62.4-)

تراجع االستثمار في هذا القطاع من قبل  إلىويعزى ذلك  ،2014( ترليون دينار لعام 13.8مقابل )
عن تراجع دور االستثمار  فضال  ، ة االستثماريةنالمواز في القطاع العام نتيجة لتراجع التخصيصات 

وتوفير الظروف  همر يتطلب تعزيز دور األن إهمية هذا القطاع ف، وبالنظر ألالخاص في مجال البناء
 . جماليالمالئمة لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإل

  

 Activity of transport and communications النقل والمواصالت والخزن نشاط -6
sector 

%( ليسجل 21.8-في معدل نموه خالل هذا العام بنسبة ) واضحا   ا  انخااضطاع هذا الق شهد    
ما سجل نسبة مساهمة في، للعام السابق ( ترليون دينار13.3) دينار مقابل( ترليون 10.4مامقداره )
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الية الحمر الذي يتطلب في ظل الظروف األ ،جماليالناتج المحلي اإل%( من 6.1) بسيطة بلغت
يرات يحداث التغإهمية هذا القطاع في أوعلى الرغم من ، تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال

عتباره اكونه العصب الحساس في الكيان االقتصادي واالجتماعي للدولة بلاالجتماعية واالقتصادية 
ية المتمثلة اإلنتاجالوسيلة الااعلة في تحقيق االتصال المستمر بين مختلف جهات العملية االقتصادية و 

ختصار لعامل ابما يمثله من فقي للمدن وتقليص المسافات بين المنتج والمستهلك بمواجهة التوسع األ
ه في توسيع السوق مازالت غير مالئمة لدور  جماليهميته النسبية من الناتج المحلي اإلأن أال إ، الزمن

 .ستغالل الموارد المادية والبشريةاو 

 
 and  retail &Activity wholesale  تمجارة المجملة والمفرد والفنادق نشاط قطاع -7

hotel sector 
بالعام السابق، فيما  %( قياسا  8.7-بنسبة )الثابتة  باألسعارالقيمة المضافة لهذا القطاع  تانخاض    

التي تعادل  2015%( لعام 7.7) جماليبلغت نسبة مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي اإل
تجارة ن عدد التجار والشركات المسجلة لدى غرفة أليه إشارة ( ترليون دينار، ومما تجدر اإل13.2)

كما ( 3439ي بزيادة قدرها )أ، 2015( عام 23259) إلى 2014( عام 19820بغداد قد ارتاع من )
 .   (11موضح في الجدول )

                                        

 (11مجدول رقم )

 2015 – 2014عدد التمجار والشركات المسمجلة لدى غرفة بغداد لعامي 

 ير%ينسبة التغ 2015 2014 السنوات

 17.4 23259 19820 العدد
 المصدر: غرفة تجارة بغداد
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 Finance, Insurance, Activityالمال والتأمين وخدمات العقارات نشاط قطاع  -8
sector Real Estate services 

قيمته المضافة لهذا العام في  طاياا   ا  انخااضة ــــــــالثابت باألسعارجل هذا النشاط ـــس
( 11.5مقابل ) 2014عام ( ترليون دينار 11.6)سجل ما قيمته  إذ ،%(1.0-)بة ــــــــبنس

ن ــــــــــــــالبنوك والـتأمي معدل نمو قطاع انخاا  إلىذلك ويعزى  ،2015ترليون دينار عام 
همية هذا القطاع ودوره في تمويل النمو أعلى الرغم من  %(34.4-) بنسبة بلغت

في قيمتها  ارتااعا  ملكية دور السكن فيما سجلت ، الموارد االقتصادية شداالقتصادي وح
( 9.8) ترليون دينار مقارنة بـ (10.3)بلغت  إذ ،2014%( عن عام 5.3) المضافة بنسبة

دور المصرف العقاري وصندوق اإلسكان لمنح  إلى ذلكيعود ، و 2014ترليون دينار عام 
دعم سيولة المصارف المتمثلة ب البنك المركزي العراقيخالل مبادرة  ومنالقرو  المجزيـة 

جانب  إلىها من تقديم القرو  للصناعيين والزراعيين التجارية المتخصصة لغر  تمكين
في رفع القدرة الشرائية ألصحاب الدخول ساهمت التـي تقديم القرو  االسكانية والعقارية 

سعار أ انخاا فضال  عن  ء الدوريد وحداتهم السكنية وشراينهم من تشيتمكو المنخاضة 
 .نشائية نوعا  ماالمواد اإل

 Activity, social and  خدمات التنمية االمجتماعية والشخصيةنشاط قطاع  -9
personal services sector development 

بالعام  %( قياسا  2-ا  بنسبة )انخااضخالل هذا العام خدمات قطاع النشاط سجل    
 إلى 2014عام  ( ترليون دينار19.5من ) هالقيمة المضافة لنشاط تانخاض إذالسابق، 

المرتبة الثانية بعد نشاط قطاع الناط  هذا القطاع حتلوا 2015عام ( ترليون دينار 19.1)
االقتصادية في الناتج المحلي  األنشطةالنسبية لمساهمة  األهميةالخام في سلم ترتيب 

لذا يعد من الضروري تاعيل  ،مالية للدولة إيراداتبالنظر لما يوفره هذا القطاع من  جمالياإل
وتحديده كقطاع منافس لقطاع الناط في ظل الظرف الحالي الذي يعيشه نشاط هذا القطاع 

أن  إلىشارة دارته وتجدر اإلإزيز دور القطاع الخاص في عتو البلد )حالة الركود االقتصادي( 
نشاط %(، فيما سجل 1.1)بسيطة بلغت بنسبة  ارتااعا  سجل قد لعامة انشاط الحكومة 

 .2014 السابقعام الب ( قياسا  %2.5-) بنسبة ا  انخااضة شخصيخدمات الال



 

 

 

 

 ثـــــــــل الثالــــــــالفص

 ةــــة والمصرفيــــورات النقديــــالتط

Monetary & Banking Developments 
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 Monetary & Banking developmentsالتطورات النقدية والمصرفية 
 

 Monetary Developmentاًل/ التطورات النقدية أو 
مد بعيد، أالسياسة النقدية مركز الصدارة في هيكل السياسات االقتصادية الكلية منذ حتل ت    

ونتيجة لذلك  ،االقتصادية الكليةها االقتصاديون الكالسيك المحور الرئيسي في السياسة دفقد ع
ن السياسة النقدية لعبت دورا بارزا في تحقيق النهضة االقتصادية في كثير من الدول أ نجد

منحت بلدان العالم في العقود القليلة الماضية مصارفها المركزية صفة كما ، المتقدمة
فيما تأتي  ،االقتصاديداء بغية تحسين األوكان العراق من بين هذه الدول  ،االستقالل

هدافه المتمثلة أ( منه لتحقيق 2حكام المادة )أقانون البنك المركزي في  االستقاللية التي كفلها
ستقرار سعر الصرف اوالحفاظ على  بالتصدي للتضخم والسيطرة على مناسيب السيولة النقدية،
 هداف.األبتحقيق هذه والنظام المصرفي وهي السياسة الوحيدة التي تكاد تنفرد 

الحاصل في  باالنخفاضتمثل  واضحا   نكماشا  اشهدت السياسة النقدية خالل هذا العام     
 ةاألجنبيرصيد صافي الموجودات  انخفاض إلى األساسويعود ذلك بالدرجة  M2عرض النقد 

 ة، فيما سجل معامل االستقرار النقدي ما نسبتهـــــثر التراجع الحاصل في العوائد النفطيأعلى 
اظهرت حالة االنكماش والركود في االقتصاد العراقي، فيما مر الذي يعكس األ ،%(3.8-)

%( 1.6%( مقابل )1.7خالل هذا العام ليسجل ) األساسالمؤشرات استقرار معدل التضخم 
  للعام السابق.

 التي الركود حالة ظل في  نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خالل هذا العام    
 وذات وعقالنية متوازنة سياسةاعتماد من خالل تقديم الدعم له في  العراقي االقتصاد يعيشها
 العراقي االقتصاد وتحفيز التنمية مسيرة دعم في مهامه مع ما  اانسجتخذ اإذ  ،صحيحة توقيتات

 :همهاأ من جراءاتإ عدة
 تقديم من لتمكينها دينار اتترليون( 5) بمبلغ المتخصصة التجارية المصارف سيولة دعم - أ

 للنشاط دعما   والعقارية سكانيةاإل القروض وتقديم والزراعيين الصناعيين إلى القروض
 .العمل فرص وتوفير االقتصادي

 تشغيل خالل من دينار ترليون( 4.4) قيمته بقرض لدولةالعامة ل موازنةال تمويل - ب
 .العراقي المركزي البنك لدى المودعة التجارية لمصارفل اإللزامياالحتياطي  من%( 50)
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 حوالي بشراء المركزي البنك قام حيث الثانوية السوق من الخزينة حواالت شراء إعادة -ـج
 .الحواالت تلك من لىأو  كمرحلة دينار ترليون( 6.2)
 للمشاريع قروض لمنح تخصص الخاصة المصارف إلى دينار ترليون( 1) تخصيص -د

 .حصرا   والمتوسطة الصغيرة
 متوازن صرف سعر معدل على المحافظةمن السياسة النقدية للبنك المركزي  تمكنتكما    

 لتغطية كاف  وهو  األجنبيواالحتفاظ برصيد جيد من االحتياطي  العراقي للدينار نسبيا  
 .أشهر ستةكثر من االستيرادات أل

 
 M1)     supply money   Narrow( عرض النقد بالمفهوم الضيق -أ

 2015 عامنهاية  %(10-) نسبةب ا  انخفاض M1)عرض النقد بمفهومه الضيق )سجل 
البالغ  2014( مليار دينار مقارنة مع مستواه المسجل نهاية عام 65435) إلى لصلي
نمو الودائع الجارية بنسبة  انخفاض إلىذلك  عزى، وي(3ملحق جدول ) ( مليار دينار72692)
العملة ستأثرت اقد و ، بقاقياسا  بالعام الس%( 3.4-)بنسبة العملة خارج البنوك و ( 16.5%-)

 عرض النقد إجماليمن %( 46.7)والودائع الجارية بنسبة %( 53.3)نسبته  مابخارج البنوك 
(M1)  شكلت العملة خارج البنوك مانسبته  قدف 2014بالمقارنة مع عام و ، 2015نهاية عام
رتفاع نسبة ا ويعزى سبب، %(50.4)لودائع الجارية وشكلت ا %( من عرض النقد49.6)

المالية  األسواقضعف دور  إلىفي عرض النقد هذا العام مساهمة الودائع خارج البنوك 
غراض السيولة االحتفاظ بالنقود أل إلىفراد مر الذي دفع األاأل ،والنقدية وضعف دور االستثمار

%( من 34.1ته )بما نس( M1عرض النقد )فيما شكل ، في ظل حالة الركود االقتصادي للبلد
 .الجارية باألسعار جماليالناتج المحلي اإل

 ((M2عرض النقد بالمفهوم الواسع  -ب
 نمومعدل  2015عام نهاية  (ةمحليالسيولة ال) (M2)عرض النقد بمعناه الواسع  سجل
 نهاية ( مليار دينار90728) مبلغمقارنة مع  ( مليار دينار82595) ليبلغ %(9-)سالب بلغ 

 باألسعار جمالي%( من الناتج المحلي اإل43.1مشكال  نسبة )( 3ملحق الجدول ) 2014عام 
نتيجة  ةاألجنبيالحاصل في رصيد صافي الموجودات  نخفاضاال إلىويعزى ذلك  ،الجارية
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لىو عوائد النفط  نخفاضال لصافي ديون الحكومة وديون القطاع الخاص  ثر التوسعياأل ا 
 .األخرىوالقطاعات 

بته ـــما نس Coefficient of  monetary  stabilityمعامل االستقرار النقـــــــدي سجل      
نكماش في ان هناك حالة ا  %(، االمر الذي يدل على عدم وجود ضغوط تضخمية و 3.8-)

 .2015 االقتصاد العراقي خالل عام
 
   factors influencing the money supply  العوامل المؤثرة في عرض النقد -ـج

رصيد صافي  انخفضعرض النقد، إذ  انخفاضكان للعوامل الخارجية الدور الرئيسي في    
( مليار 78507) إلى 2014( مليار دينار نهاية عام 101202من ) ةاألجنبيالموجودات 

سعار أالحاصل في  نخفاضاال إلى%( ويعود ذلك 22.4-ي بنسبة )أ، 2015دينار نهاية عام 
 انخفاض، مما أثر في 2014من النصف الثاني من عام  العالمية ابتداء   األسواقالنفط في 

%( 95.5( مليار دينار التي شكلت مع فقرة الموازنة مانسبته )7257)بمقدار عرض النقد 
( مليار دينار، في 23755نكماشية البالغة )%( على التوالي من مجموع العوامل اال4.5و)

( مليار دينار حيث كان لصافي ديون الحكومة 16498المقابل بلغ مجموع العوامل التوسعية )
النصيب الحكومة بصورة حواالت وقروض وودائعها(  إلىالذي يمثل)الفرق بين االئتمان الممنوح 

( 15509%(، إذ بلغ مقدار هذا التوسع )94)االكبر في نسبة المساهمة بهذا االثر والبالغة 
في ودائعها، فيما شكلت  نخفاضمليار دينار نتيجة لالرتفاع الحاد في ديون الحكومة مقابل اال

%( 0.7%( و)5.3مانسبته ) األخرىلقطاع الخاص والقطاعات اديون و  األخرىالودائع فقرة 
 . (12) جدول ،من مجموع العوامل التوسعية المؤثرة في عرض النقد
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 (12دول )ـــــــج

     2015و 2014امي ــعلوامل المؤثرة فيه ــد والعــرض النقــــــع

 مليار دينار                                                                                     

ل وكانون ال  الفقرات
2014 

ل وكانون ال 
2015 

 يريتغمقدار ال
عن العام 
 السابق

نسبة النمو 
% 

لدى الجهاز  ةاألجنبيصافي الموجودات 
 المصرفي )البنك المركزي+المصارف(

101202 78507 (22695) (22.4) 

 0.5 118 25873 25755 األخرىديون القطاع الخاص والقطاعات 
 78.5 12483 28379 15896 الديون الحكومية
 (7.1) (10094) 132759 142853 مجموع الموجودات

 (10.0) (7257) 65435 72692 عرض النقد
  (3.4) (1217) 34855 36072 العملة خارج البنوك

 (16.5) (6040) 30580 36620 الجاريةالودائع 
 (4.9) (871) 17003 17874 األخرىالودائع 

 (8) (3026) 34575 37601 الودائع الحكومية
 7.2 1060  (15746) (14686) فقرة الموازنة

 (4.0) (2837) 67324 70161 مجموع المطلوبات غير النقدية
 (7.1) (10094) 132759 142853 مجموع المطلوبات

 
 لدى البنك المركزي العراقي ةالجنبياالحتياطيات 
بلــغ لي%( 17.9بنســبة ) ا  انخفاضــ 2015عــام نهايـة  ةاألجنبيــرصــيد االحتياطيــات سـجل 

ي أ ،( ترليــون دينــار نهايــة العــام الســابق77.4( ترليــون دينــار مقارنــة بالرصــيد البــالغ )63.5)
 جمــالي%( مــن النــاتج المحلــي اإل33( ترليــون دينــار، مشــكال  نســبة )13.9مقــداره ) انخفــاضب

 نخفـاضوعلى الرغم مـن اال ،ستثناء النفطا%( من الناتج المحلي ب48.8الجارية و ) باألسعار
، إال انــه اليــزال مؤشــرا  جيــدا  يعكــس قــدرة البلــد علــى ةاألجنبيــالحاصــل فــي رصــيد االحتياطيــات 

جانب انه يتماشـى مـع المعـايير العالميـة وضـوابط  إلىأسعار النفط  انخفاضمواجهة تداعيات 
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رته على تغطية االستيرادات لمدة قد أو للعملة المصدرةصندوق النقد الدولي من ناحية تغطيته 
 .2015عام  ( شهر16.7)التي بلغت  ستة أشهرز الو اتتج
ملحوظــة فــي خــزائن البنــك بنســبة  األجنبــيرصــيد النقــد  انخفــاض( 13)مــن الجــدول الحــظ ي   

 إلـــىضـــافة ا ( مليـــار دينـــار،2120مبلـــغ ) مســـجال   2014%( عـــن عـــام 65.2-)جـــدا  بلغـــت 
( 57760%( ليسـجل مبلـغ )12.6-ونيويـورك بنسـبة ) ةاألجنبيـفي البنوك  األرصدة انخفاض

%( 91وبنسـبة مسـاهمة ) 2014( مليـار دينـار نهايـة عـام 66104مليار دينار بعـد ان كـان )
 2015عـــام  ، فيمـــا بلـــغ رصـــيد الـــذهب فـــي بغـــداد والخـــارجةاألجنبيـــاالحتياطيـــات  إجمـــاليمـــن 

حاصـل الر يـلتغيلوذلـك نتيجـة  2014ليـار دينـار عـام ( م4038مقابـل ) ( مليار دينار3626)
فـــي بغـــداد  ةثبـــات كميـــات الـــذهب الموجـــود إلـــىمـــع االشـــارة فـــي ســـوق لنـــدن الـــذهب  فـــي ســـعر
 .(13وكما موضح في جدول ) والخارج

 (13ــــدول )ج
       2015 و 2014عامي  نهاية ةالجنبياالحتياطيـات 

 
 مليار دينار

 البند
 

2015                   2014 
 2120                   6085 في خزائن البنك األجنبيالنقد 
 57760                  66104 ونيويورك ةاألجنبيفي البنوك  األرصدة

 3626                   4038 في بغداد والخارجالذهب 
ــ                      1136 (SDRحقوق السحب الخاصة )  ـ

 63506                  77363 ةاألجنبياالحتياطيات 

    
لمعــايير  ووفقــا   ةاألجنبيــحتياطياتــه ادارة إســلوب التنويــع فــي أالعراقــي عتمــد البنــك المركــزي ا    

 دارةإ خـــالل مـــنوذلـــك  ههدافـــأ وتحقيـــق النقـــدي االســـتقرار لتعزيـــز الضـــمان والســـيولة والربحيـــة
 تنويـع علـى تـنص التي لالستثمار المحددة والمعايير بالحدود االلتزامو ات يالحتياطلهذه ا سليمة

 بهـا المسـتثمر الماليـة واألداة االسـتحقاق أجـل وبحسب جغرافيا   االحتياطيات هذه في االستثمار
 معقولة عوائد ولتحقيق المحتملة المخاطر من للتخفيف ذلكمراقبة أداء المحافظ االستثمارية و و 

ـــدينار صـــرف ســـعر دعـــم متطلبـــات بتلبيـــة االحتياطيـــاتهـــذه  ســـاهمت كمـــا ،عليهـــا  العراقـــي ال
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 بالعملــة الثقــة دعــم فــي ســاهمت كمــا مقبولــة مســتويات عنــد التضــخم معــدالت علــى والمحافظــة
 .مستقر مالي نظام على والمحافظة المحلية

ـــىشـــارة وتجـــدر اإل      ســـلة مـــن يتضـــمن للبنـــك المركـــزي العراقـــي  األجنبـــين االحتيـــاطي أ إل
حيـث بلغـت نسـبة مسـاهمة  ،ةاألجنبيـوالودائـع والسـندات الماليـة لـدى البنـوك  ةاألجنبيـالعمالت 
ن و االبـــ %(،26.6اليـــورو بنســـبة ) ايليهـــ%( مـــن مجمـــوع االحتياطيـــات 61) مريكـــياألالـــدوالر 

مــن مجمــوع االحتياطيــات، كمــا ســعى %( 0.4)ســترالي بنســبة %( والــدوالر األ12)االســترليني 
ن مع البنوك المركزية والمؤسسات الدولية الرصينة بمـا يضـمن و اتعزيز التع إلىالبنك المركزي 

 دوات.والعمالت واألاستثماراته تنويع 
   

  

 الموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي 

ن مجموع موجوداته )مطلوباته( أ 2015العراقي لعام  لبنك المركزيل الموازنة الموحدة تظهر
( 72.4%( لتبلغ )13.6-) انخفاض( ترليون دينار وبنسبة 11.4ا  بحوالي )انخفاضسجلت 

في كما موضح  ،2014( ترليون دينار عام 83.7)مقابل  2015ترليون دينار نهاية عام 
  (.14الجدول )

( 63.5%( لتبلغ )17.9-بنسبة ) ةاألجنبيت الموجودات انخفضففي جانب الموجودات   
 .2014عام  ( ترليون دينار77.4)مقابل  2015عام  ترليون دينار

النقد 
األجنبي في 

خزائن 
 البنك

األرصدة 
في البنوك 
األجنبية 
 ونيويورك

الذهب 
الموجود 
في بغداد 
 والخارج

حقوق 
السحب 
الخاصة 

(SDR) 

المكونات الرئيسة لالحتياطيات 
 2014األجنبية لعام 

النقد األجنبي 
في خزائن 

 البنك

األرصدة 
في البنوك 
األجنبية 
 ونيويورك

الذهب 
الموجود في 

بغداد 
 والخارج

المكونات الرئيسة لالحتياطيات األجنبية 
 2015لعام 
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فقد سجلت ارتفاعا  بنسبة  ضمن موجودات البنك المركزي الديون الحكومية زدياداويالحظ   
( ترليون دينار 2.5( ترليون دينار بعد ان كانت )8.6لتبلغ ) 2014%( عن عام 248.6)

من  2015عجز موازنة عام الداخلي لتغطية والناجم عن زيادة الدين الحكومي للعام السابق، 
رواتب  عادة خصمها لدى البنك المركزي لدفعا  و  ةخزينالسندات وحواالت ال صدارإ خالل
بة ــــــــــــــبنسر ـــــــــلف للدوائــــرة القروض والســـــت فقانخفض، فيما بي شركات التمويل الذاتيـــــــمنتس

%( وذلك لتسديد وزارة المالية الدين المترتب بذمتها لصالح البنك المركزي البالغ 4.9-)
 26/10/2010الموقعة في عادة جدولة الدين الحكومي إتفاقية ا( مليار دينار بموجب 100)

بين وزارة المالية والبنك المركزي، فيما لم تقترض المصارف التجارية من البنك المركزي خالل 
  العام.هذا 

%( مقارنة بالعام 12.6-ا  بنسبة )انخفاضاالحتياطي النقدي  سجلجانب المطلوبات في      
بنسبة لدى البنك المركزي  حتياطيات المصارفاو ، العملة خارج البنوك نخفاضنتيجة ال السابق

 %( على التوالي عن العام السابق. 23.6-%(، )3.4-)

  إلىالذي يعزى %( 6.4-ا  بنسبة )انخفاضسجلت قد فالتسهيالت المصرفية ما يتعلق ب في    
لدى هذا البنك  مريكياألالدوالر الودائع بكل من الودائع الجارية بالدينار العراقي و  انخفاض

يعزى و  %(على التوالي قياسا  بالعام السابق5.9-) %(،13.2-)بنسبة  2015خالل عام 
نسبة الفائدة المقدمة من  انخفاض إلىالحاصل في الودائع الجارية بالدينار العراقي  نخفاضاال

 .2014منذ عام  %(1) إلىقبل البنك المركزي على هذه التسهيالت 

%( عن العام السابق 393.2بلغت نسبته ) ملحوظا   رتفاعا  الودائع الحكومية فقد سجلت ا أما   
  .( ترليون دينار للعام السابق1.2( ترليون دينار مقابل )5.7لتبلغ )

فقرة  ، فيما سجلتوزارة المالية إلىحسابها نتقل ا فقد ةاألجنبيفقرة المطلوبات رصيد بالنسبة ل   
 .سابقالعام الب قياسا  %( 34-) نسبةب نموهافي ا  انخفاضالمال واالحتياطيات  رأس

 حيث سجل ،2014بالعام %( مقارنة 68-بنسبة )ت انخفضفقد  األخرىالمطلوبات  أما  
 .2014( ترليون دينار عام 6.2) مقابل 2015ترليون دينار عام ( 2)رصيدها 
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 (14جدول )  

  2015و 2014الموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي لعامي                     

 دينارمليون                                                                   
 2015 2014 الفقرات

   الموجودات
 63505542 77363120 ةاألجنبيالموجودات 

 8560912 2455519 الديون الحكومية
 6225393 - السندات والحواالت الحكومية-
 2335519 2455519 القروض والسلف للدوائر-

 0 0 مصارف التجاريةالقروض والسلف لل
 313506 3919297 األخرىالموجودات 

 72379960 83737936 المطلوبات أومجموع الموجودات 
   المطلوبات

 57887596 66230769 االحتياطي النقدي
 4584907 4899893 التسهيالت المصرفية

 332000 382500 الودائع الجارية بالدينار -
 4252907 4517393 مريكياألالودائع بالدوالر -

 5739971 1163876 الودائع الحكومية
 0 1916540 ةاألجنبيالمطلوبات 

 2164155 3279975 المال واالحتياطيات رأس
 2003331 6246883 األخرىالمطلوبات 

 
   دوات السياسة النقدية غير المباشرةأتطورات ًا /  نيثا

  :Interest rate Developmentsتطورات أسعار الفائدة    -1

 (: policy rate) معدالت أسعار الفائدة في البنك المركزي العراقي - أ

تحفيـز المصـارف للتوجـه نحـو بغيـة المركـزي  البنـكالنقدية التي يعتمدها  ةسياسلتنفيذا  ل
المركـزي  أبقى البنـك ،للقطاع الخاص لدعم التنميةتوفير االئتمان السوق لتمويل المشاريع و 

%( والمعمـول بـه منـذ نيسـان مـن عـام 6)سـعر السياسـة( البـالغ ) األساسعلى سعر الفائدة 
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يداعاتحتفظت أسعار فوائد االئتمان و الذلك فقد  تبعا  و  2010 العراقـي المصـارف بالـدينار  ا 
 .لدى هذا البنك بمستوياتها السابقة

 واالئتمان المصرفي:  اإليداعمعدالت أسعار الفائدة على  - ب

ســـعار الفوائـــد علـــى الودائـــع فـــي مســـتويات المعـــدل المـــوزون أل ا  تغييـــر  2015شـــهد عـــام    
  -أدناه: في كما مبينالمصرفي واالئتمان 

 إلـى 2015عـام المعدل الموزون ألسعار الفائدة على ودائع التوفير نهايـة  انخفض -
أي بفـــارق ، 2014ام ـــــــــ%( نهايــة ع3.95%( بعــد أن ســجل نســبة )3.91بة )ــــــنس
(-0.04.)% 

لتسجل  2015على الودائع الثابتة نهاية عام ائدة المعدل الموزون ألسعار الف ارتفع -
أي بفــــــــارق  ،2014%( نهايــــــــة عــــــــام 5.35%( بعــــــــد أن كانــــــــت )5.36) نســــــــبة

(0.01 .)% 

 2015المعــدل المــوزون ألســعار الفائــدة علــى االئتمــان المصــرفي نهايــة عــام  ارتفــع -
 %(. 0.11أي بفارق ) ،2014%( عام 10.67%( مقابل )10.78) نسبة إلى

 

تساع الفجوة )مستوى االنتشار( بين الفائدة المدينـة والدائنـة باتجـاه تحـوط اوبذلك يالحظ         
اطر النظاميــة الســائدة خــكبــر يقلــل مــن دور الوســاطة الماليــة للمصــارف العراقيــة لتالفــي المأ

  .المالية في السوق
 

 Buying & Selling Foreign Window of  ةالجنبينافذة بيع وشراء العملة  -2
Exchange 

 
 دالتي تع 2015خالل عام  ةاألجنبيواصل البنك المركزي العمل بنافذة بيع وشراء العملة 

كبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض أمن 
المركزي تعليمات جديدة صدر البنك أالنقدي في مساراته السليمة في الموازنة العامة، حيث 

رصدة المصارف أتقضي بتعزيز  2015خالل شهر شباط من عام  ةاألجنبيلبيع وشراء العملة 
ليها في الخارج لتمويل العمليات المصرفية المسموح بها قانونا  لضمان سراالراغبة بالشراء لدى م

 المصارف بتطبيق مبدأ البنك ، كما وجهاألخرىالسعر وتمويل التجارة والعمليات  استقرار
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لضمان السالمة القانونية والمصرفية من حيث مبيعات ومشتريات الدوالر  (عرف زبونك)ا
ن بين الوحدات المتوفرة في المصارف كالرقابة الداخلية ومراقب و اغراض وذلك بالتعاأل لمختلف

 .بهاي معاملة يشتبه أبالغ عن موال للقيام بدورها واإلاالمتثال وغسل األ
عبر  في البنك المركزي مريكياأللدينار العراقي تجاه الدوالر لمعدل سعر صرف حافظ 

لكل  ا  عراقي ا  دينار ( 1190)سعر ب استقراره على 2015عام  ةاألجنبينافذة بيع وشراء العملة 
بلغ معدل  فيما تعزيز رصيد، / لكل دوالر حوالة  ا  ( دينار 1187نقدا   وبسعر ) أمريكي دوالر
( 1247) عامهذا الل في السوق المحلية مريكياألتجاه الدوالر  صرف الدينار العراقي سعر
نهاية  أمريكي لكل دوالر ا  دينار  (1214)بعد ان سجل معدل سعر بلغ  أمريكي لكل دوالر ا  دينار 
 تفاعل إلى ذلكويعزى  %(،2.7) في معدل سعره بلغت نسبة نموبذلك مسجال  2014عام 

مر الذي انعكس في تزايد األ، المضاربة/التوقع عن الناتج والطلب االعتيادي الطلبعوامل 
  .(4جدول )ملحق ، السوق صرف وسعر الرسمي الصرف سعر بين لفجوةا
 

في البنك  ةاألجنبيفي نافذة بيع وشراء العملة  مريكياألسجلت الكميات المباعة من الدوالر 
 2014عن عام  %(18.7-) ي بنسبةأ ،دوالر( مليار 10.2مقداره )ا  انخفاضالمركزي 

( مليار دوالر بيعت 38.3منها ) 2015نهاية عام  ( مليار دوالر44.3لتسجل مبلغ )
مبيعات الدوالر  أما%( من مجموع المبيعات، 86.5كحوالة/تعزيز رصيد وبنسبة مساهمة )

مجموع المبيعات، %( من 13.5نسبة مساهمة )ي بأ ،دوالر ات( مليار 6النقدية فقد سجلت )
( مليار دوالر بيعت 37.2منها )( مليار دوالر 54.5) 2014مبيعات الدوالر عام  فيما سجلت

لكل منها على  %(26.7)، %(68.3) بنسبة أي ( مليار دوالر بيعت كنقد14.6و) كحوالة
 . (5ملحق الجدول ) ،عتمادات مفتوحة  لدى المصارف التجاريةا%( بيعت ك5و) التوالي 
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خــالل عــام مــن وزارة الماليــة  ةاألجنبيــمشــتريات البنــك المركــزي مــن العملــة  إلــىبالنســبة  أمــا
مقارنــة مــع  2015خــالل عــام ( مليــار دوالر 32.5) إلــى  األخــرىت هــي انخفضــفقــد  2015
ملحــــق  ،%(31.7-بلغــــت ) انخفــــاضنســــبة  لةمســــج 2014( مليــــار دوالر عــــام 47.5مبلــــغ )

 (.6الجدول )
 

      
 
 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

 االعتمادات حوالة نقد

 2015و  2014خالل عامي  البنكالكميات المباعة من الدوالر في ( 5)شكل 

2014 2015 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2015 

 2015و  2014مبيعات ومشتريات الدوالر لعامي ( 6)شكل 

 المشتريات من وزارة المالية المبيعات



41 

 

     Standing Facilitiesالتسهيالت القائمة    -3
 

الســوق النقـــدي  تطـــوير إلــى الراميـــةدوات سياســـته النقديــة أســتخدام اواصــل البنــك المركـــزي 
ــدينار العراقــي()كـــ التــي مــن  راق الماليــةو أســواق متطــورة لــأفــي ظــل غيــاب  نافذة االســتثمار بال

مـنح و  سعار الفائدة في السـوقأشأنها زيادة فعالية السياسة النقدية من خالل تأثيرها على توجيه 
 ســعر سياســة) ضــمن معــدل معتــدل مــن أســعار الفائــدة ةســيولالئض وافــ ن للمصــارف إلدارةمــااأل

   .( policy rate البنك
  القائمة  اإليداعاتتسهيالت 

( البــالغ Policy Rate) سياســةلل األســاس فائــدةالسـعر علــى البنــك المركــزي العراقــي  بقـىأ     
حفيــز المصــارف علــى تنفيــذا  لسياســته النقديــة التــي يعتمــدها لت 2015خــالل عــام  %( ســنويا  6)

كمــا واصــل البنــك اســتخدام نافــذة االســتثمار  ،االئتمــان للقطــاع الخــاص بغيــة دعــم التنميــة مــنح
 انخفـــاض إلـــى( 7يـــام، حيـــث تشـــير البيانـــات فـــي الملحـــق  جـــدول )أ( 7لمـــدة ) بالـــدينار العراقـــي

للمصـــارف االهليـــة  أيـــام لـــدى هـــذا البنـــك( 7)جـــل ألرصـــدة الودائـــع المســـتثمرة بالـــدينار العراقـــي أ
( مليـار دينـار 383) ـمقارنة ب 2015( مليار دينار عام 332%( لتسجل مبلغ )13.3-ة )بنسب
المصــــارف المشــــاركة بهــــذه النافــــذة بســــبب  زوفعــــ إلــــى نخفــــاضهــــذا االزى ويعــــ ،2014عــــام 

 إلـىاسـتنادا   %(1) إلـىعلـى هـذه التسـهيالت سعر الفائدة الممنـوح مـن قبـل هـذا البنـك  انخفاض
ـــتوجبمقتضـــيات السياســـة النقديـــة إزاء الوضـــع االقتصـــادي الحـــالي  ه المصـــارف نحـــو توظيـــف ي

 السيولة في االقتصاد.تجاه السوق لتعزيز امواردها المالية الفائضة ب
  القائمة  اإلقراضتسهيالت 

القائمــة فقــد واصــل البنــك عملــه بهــذه األداة تنفيــذا  ألهــداف سياســة  اإلقــراضتســهيالت  أمــا
المصــارف بمــا يضــمن الســيطرة علــى الســيولة  إلــىالبنــك المركــزي النقديــة بهــدف مــنح االئتمــان 

المصــرفية والتــأثير فيهــا مــن خــالل معــدالت الفائــدة )اإلشــارات الســعرية( التــي وضــعت لكــل نــوع 
 -تي:منها وكاآل

 %سنويا  .8لي        و االئتمان األ -
 % سنويا  .9االئتمان الثانوي        -
 % سنويا  9.5قرض الملجأ األخير    -
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 الخاصة على أي من هذه االئتمانات لغاية تاريخه. أوولم تقدم أي من المصارف الحكومية 
 

 
 
    Reserve Requirement اإللزامياالحتياطي  -4 

 اإللزامــيمــارس البنــك المركــزي دوره الرقــابي علــى المصــارف مــن خــالل أداة االحتيــاطي 
حمايـــة ل و المركـــزي لتحقيـــق هـــدفين األالتـــي يســـتخدمها البنـــك أدوات السياســـة النقديـــة  ىكأحـــد

يلة وســـيعـــد  والثـــاني ،ليهـــا المصـــارفإودائـــع الجمهـــور مـــن مخـــاطر الســـيولة التـــي قـــد تتعـــرض 
عــن طريــق الــتحكم بقــدرة المصــارف علــى خلــق النقــود  للســيطرة علــى جانــب مهــم مــن الســيولة

 ومنح االئتمان من خالل مضاعف االئتمان.

ـــنسبب ا  انخفاضــ 2015عــام لعلــى الودائــع الحكوميــة  اإللزامــيرصــيد االحتيــاطي  ســجل      ة ـــــــــ
( مليـــار دينـــار فـــي عـــام 7045) بلـــغ ( مليـــار دينـــار مقارنـــة برصـــيد6228%( ليبلـــغ )11.6-)

حيـث سـجل ، ودائـع القطـاع الخـاص  علـى اإللزاميرصيد االحتياطي ، كذلك الحال مع 2014
مقارنة برصيد العام  2015مليار دينار نهاية عام ( 3153%( ليبلغ )10.7-ا  بنسبة )انخفاض

قــرار البنــك المركــزي بتشــجيع  إلــى نخفــاضهــذا اال( مليــار دينــار، ويعــزى 3532الســابق البــالغ )
%( مـن نسـبة االحتيـاطي 50) لـىسـتثمار مااليزيـد عباالمصـارف علـى االسـتثمار والسـماح لهـا 

  (.8ملحق الجدول ) الخزينة%( في شراء حواالت 15البالغة ) اإللزامي
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  CBI Billsحواالت البنك المركزي -5

( 91جل )أوب 2015ت الحواالت خالل عام استمر البنك المركزي العراقي بإقامة مزادا
 -باستخدام سعر القطع المتعدد حيث: ا  يوم

بلــغ ، صــدارية الواحــدة( مليــار لإ200بمبلــغ ) ا  ( مــزاد26أقــام البنــك المركــزي العراقــي ) -
 .( مليار دينار4832) المباع الفعلي

 .%(4.7قطع )البلغ معدل سعر  -
 ( مليار دينار.4609.2بلغ المسدد من الحواالت ) -
بمبيعــــات العــــام الســــابق  %( قياســــا  38.8بنســــبة ) رتفاعــــا  ا 2015عــــام حققــــت مبيعــــات  -

 .(9، ملحق الجدول )مليار دينار (3482البالغة )
 

 :  Banking Developments/ التطورات المصرفية ثالثاً 

همية كبيرة للقطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي أيولي البنك المركزي العراقي  
جراءات والخطوات التي هم اإلأومن بصفة خاصة ساس االقتصاد السليم ألي بلد أالذي هو 

 -هي: 2015اتبعها هذا البنك لتطوير القطاع المصرفي لعام 
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( والبند 61( من المادة )ال  أو حكام البند )مجلس النواب طبقا  ألأقره ماعلى  بناء   -
ر قانون المصارف اإلسالمية اإصدتم فقد  ،( من الدستور73)ثالثا( من المادة )

سالمية لتنظيم عمل المصارف اإل 4/11/2015في  2015( لسنة 43رقم )
سالمتها  حفاظا  علىسالمية التي تمارس الصيرفة اإل ةاألجنبيوفروع المصارف 

 .وسالمة النظام المصرفي
 األرصدةستبعاد حساب اتعليمات تخص تعديل نسب احتساب السيولة و  صدارإ -

ربيل والسليمانية وكذلك النقد في الصندوق أالبنك المركزي في  يعالنقدية في فر 
 في المناطق الساخنة.

صدار خطاب إحيث يقوم المصرف بتعليمات خطابات الضمان الموحدة  صدارإ -
ن التقل الضمانات لقاء وأالمتعاقدين مع دوائر الدولة  أوللمناقصين الضمان 

 إجمالي%( من 15مينات نقدية التقل عن )%( وبضمنها تأ100صداره عن )إ
الزبون قبل  إلىعادة المبلغ ا  لغاءه و إمبلغ خطاب الضمان، وال يجوز للمصرف 

خطاب الال في حالة ورود كتاب رسمي من الجهة التي صدر إ، جل استحقاقهأ
  ليه.لصالحها بانتفاء الحاجة إ

لممارسة العمل الصيرفي في العراق  ةاألجنبيجازة لفروع المصارف تمنح اإل -
( مليون دوالر بغض النظر عن عدد الفروع وبضمنها 50مال يعادل مبلغ )رأسب

المجازة  ةاألجنبيالمال الحالي لفروع المصارف  رأسالفرع الرئيسي، كما يزداد 
المال المدفوع في  رأسويؤخذ بنظر االعتبار  للعمل في العراق على مرحلتين

 -تي:ساب المبلغ المطلوب استكماله كاآلاحت
 .1/6/2016( مليون دوالر لغاية25مبلغ ) -
 .1/6/2017( مليون دوالر لغاية 50مايعادل مبلغ ) إلىالوصول  -
 تعليمات تخص الضوابط والشروط الواجب توفرها للمرشحين إلشغال صدارإ  -

دارة غلبية اعضاء مجلس اإلأهلية حيث يكون الوظائف القيادية في المصارف األ
دارة اإل القانون، ختصاصات )االقتصاد،احاصلين على الشهادة الجامعية في 

، وأن يكون لدى ثالثة ة(والعلوم المالية والمصرفيدارة المالية، المحاسبة اإل العامة،
ن التقل وأ ( سنوات10قل خبرة وممارسة عملية مصرفية التقل عن )منهم على األ
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( سنوات قابلة 4على ) ز مدة تعيينهمو اتجتن ال( سنة، وأ30عمارهم عن )أ
دارة الحالي موظفا  حكوميا  بدرجة عضو مجلس اإل أون اليكون رئيس للتمديد، وأ
 أودارة سابق في مصرف عضو لمجلس إ أورئيس  أومايعادلها،  أومدير عام 
  وضعت تحت الوصاية. أوفالسها إعلنت أشركة مالية 

 
 The banking system 's budgetالمصرفي  جهازميزانية ال -1

( 57) بلغ عدد المصارف العاملة في العراق نأ إلىر البيانات الخاصة بالمصارف ـــــــشيت
خرى )مصارف تجارية وأ تتوزع بين مصارف حكومية منها (7، )2015نهاية عام  ا  مصرف

 سالمية( مصارف إ8و) ا  تجاري ا  ( مصرف24منها ) ا  خاص ا  تجاري ا  ( مصرف50متخصصة( و)
 .ا  اجنبي ا  فر ( مص18و)

%( 11.7خالل هذا العام بنسبة ) العاملة في العراقموال المصارف أت رؤوس ارتفعقد و 
عام نهاية ( ترليون دينار 9.1( ترليون دينار مقابل )10.1)مقارنة بالعام السابق لتبلغ 

 نموالمصارف الحكومية لتسجل نسبة  موالأرؤوس  في زيادةنسبة التركزت  ،2014
عن  %(4.2) بلغ هلية فسجلت نسبة نموالمصارف األ أما ،%( مقارنة بالعام السابق49.9)

المصارف التجارية  ستأثرتا االموال فقدرؤوس همية النسبية لألا إلىوبالنسبة  ،العام السابق
 ثم ،%(22.2المصارف الحكومية لتسجل نسبة )تليها %(، 56.1كبر البالغة )على النسبة األ
 دنى البالغةفسجلت النسبة األ ةاألجنبيالمصارف  أما%(، 18.7) سالمية بنسبةالمصارف اإل

 .موال المصارفرؤوس أ إجماليمن  %(3)
فقد  جماليالناتج المحلي اإل إلى موال المصارف لهذا العامأرؤوس همية أصعيد وعلى      

موال أن رؤوس أ إلىمتدنية مما يشير  ةنسب دوهذه النسبة تع %(5.3) تهنسبماسجلت 
ة الكبيرة التي يحتاجها االقتصاد االستثماريالمصارف ما زالت ال تفي باحتياجات المشاريع 

 العراقي.
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%( 1.7بنسبة ) 2015نهاية عام  العاملة في العراقمجموع موجودات المصارف  انخفض   
، 2014( ترليون دينار لعام 226.8) مقابل ( ترليون دينار223) إلى السابقمقارنة بالعام 

مصرف حتل وا موجودات المصارف إجمالي%( من 89.9نسبة )بالمصارف الحكومية حظيت 
وبنسبة مساهمة  ( ترليون دينار104.9البالغة )موجوداته النسبة االكبر من حيث الرافدين 

( 61.6)مقدار ، يليه مصرف الرشيد ب%( من مجموع موجودات المصارف الحكومية52.3)
 إلىبالنسبة  أما، موجودات المصارف الحكومية إجمالي%( من 30.7وبنسبة ) ترليون دينار

 موجودات المصارف إجمالي%( من 10.1المصارف االهلية فقد شكلت موجوداتها نسبة )
 ةنسببو المصارف موجودات باقي  كردستان(و  لمنصورا ،بغداد)رف امصالتصدرت موجودات و 
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  2015رؤوس اموال المصارف الحكومية والهلية لعام ( 9)شكل 
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22.2%  

المصارف اإلسالمية 
18.7% 

 %3المصارف الجنبية 

الهمية النسبية لرؤوس أموال المصارف العاملة في العراق لعام ( 10)شكل 
2015 
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موجودات المصارف  إجماليعلى التوالي من  %(4.6%، 4.9%، 6.9)مساهمة بلغت 
  االهلية.

 لعاملة في العراقالموازنة الموحدة للمصارف ا -2
 2015داء المصرفي خالل عام للمصارف التجارية تراجع االالموحدة الموازنة أظهرت   

 إلى%( مقارنة بالعام السابق لتصل 7.9-)بنسبة  من خالل الموجودات )المطلوبات(
كما يظهر في  ،2014( ترليون دينار نهاية عام 145.1( ترليون دينار مقابل )133.7)

 نخفاضفي جانب الموجودات كمحصلة ال نخفاضجاء هذا االوقد (، 15) الجدول
نقد في الصندوق في جانب الوالودائع الجارية لدى البنك المركزي و  ةاألجنبيالموجودات 
المال واالحتياطيات  رأسستثناء بند ابنود المطلوبات ب انخفاض مقابل الموجودات

على %( 6.2%(، )8.9ت بنسبة )ارتفعالتي  األخرىوالتخصيصات وبند المطلوبات 
 التوالي.

 -:2015للتطورات التي طرأت في موازنة المصارف التجارية لعام  تحليل وفي ما يأتي   
 موال المصارف( جانب الموجودات )استخدام أ

حدوث  إلى 2015حصائية في جانب الموجودات نهاية عام البيانات اإلتشير 
%( مقارنة بالعام السابق لتبلغ 41.6-بنسبة ) ةاألجنبيكبير في بند الموجودات  انخفاض

ت الموجودات انخفضكما  ،%( من مجموع موجودات المصارف11.9نسبة مساهمتها )
تحتفظ بها مكوناتها المتمثلة بالودائع الجارية التي  نخفاضالنقدية للمصارف نتيجة ال

ن العام %( ع19.2-بلغت ) انخفاضالتي سجلت نسبة و المصارف لدى البنك المركزي 
 2014( ترليون دينار عام 38.3( ترليون دينار بعد ان كانت )30.9) إلىالسابق لتصل 

بند النقد  انخفض في حين%( من مجموع موجودات المصارف، 23.1وبنسبة مساهمة )
في الصندوق الذي تحتفظ به المصارف في خزائنها لمواجهة طلبات السحب اليومي وباقي 

%( من مجموع 2.8%( وبنسبة مساهمة )2.2-) بة بسيطة بلغتبنساحتياجاتها المختلفة 
( ترليون 3.8( ترليون دينار مقابل )3.7لتسجل ) 2015موجودات المصارف نهاية عام 

حتفاظ البنك ا إلىالموجودات النقدية للمصارف  انخفاضويعود سبب  ،لعام السابقلدينار 
%( للودائع المصرفية سواء كانت 15البالغ ) اإللزاميالمركزي بكامل نسبة االحتياطي 

 .2014ودائع القطاع الخاص منذ آب  أوودائع حكومية 
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 قياسا  %( 47.5ديون على الحكومة نسبة نمو مرتفعة بلغت )ال تفي المقابل سجل   
%( من مجموع موجودات المصارف، لترتفع 14.8)بلغت  نسبة مساهمةوبالعام السابق ب

 زى هذا ويع ،2015( ترليون دينار عام 19.8) إلى 2014( ترليون دينار عام 13.4من )
لسد عجز موازنة عام قتراض الدوائر الحكومية من المصارف التجارية ازيادة  إلىاالرتفاع 
تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في البالد ودفع رواتب  إلىضافة إ ،2015

يرادات ا انخفاضالسيولة النقدية جراء  نخفاضنتيجة المنتسبي شركات التمويل الذاتي 
يليها في االرتفاع معدل نمو االبنية بنسبة  ،سعار النفط العالميةأ نخفاضالالدولة 

موجودات الموازنة  إجمالي%( من 1.5) ةمساهم وبنسبة ،2014%( مقارنة بعام 9.6)
 .2014( ترليون دينار عام 1.9مقابل ) 2015( ترليون دينار عام 2ليسجل )

 بذلكستحوذ ي%( عن العام السابق، ل2.1)بنسبة  رتفاعا  ا األخرىبند الموجودات سجل     
( 35.4) إلىلتصل الموازنة %( من مجموع موجودات 26.4) قدرها مساهمة نسبةعلى 

 إلىويعزى هذا االرتفاع  ،2014( ترليون دينار عام 34.6ترليون دينار مقارنة مع )
%(، وبند 182بما يقارب ) األخرى ستثماراتواال سهمنسبة نمو األالزيادة الحاصلة في 

 %( عن العام السابق.9.6الموجودات الثابتة بنسبة )
القطاع الخاص والقطاعات  إلىفيما شهد بند االئتمان المقدم من قبل المصارف    

( ترليون دينار 25.9ليبلغ ) 2014%( عن عام 0.5بلغت )رتفاعا  بنسبة بسيطة ا األخرى
 .2014( ترليون دينار عام 25.8مقابل )
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 (موال المصارفأ مصادر) المطلوباتجانب 
أي  اهستثماراتاستخدمها في تمويل تموارد تمويلها لزيادة حجم  إلىتسعى المصارف    

موال أوتعد الودائع من أهم مصادر  ،بأقل كلفة وأقل مخاطرة اتمويل االصول المتوفرة لديه
ة بنسبة ــــــــــــــع الجاريـــــــــالودائ انخفاض( 15) ن الجدولـــــــــــيالحظ مو  ارف التجاريةــــــــالمص

( ترليون 36.6( ترليون دينار مقابل )30.6) إلى%( عن العام السابق لتنخفض 16.5-)
قد استحوذت على أعلى نسبة فنسبتها  انخفاضوعلى الرغم من ، 2014دينار عام 

ليها ت، 2015 مطلوبات الموازنة نهاية عام إجمالي%( من 22.9) ذ بلغتإ مساهمة
( ترليون دينار عام 28.8) ذ بلغتإ %(21.6) قدرها بنسبة مساهمةة ــــــــــــالودائع الحكومي

بلغت  انخفاضبة ــــــــجلة نســــــــــــمس 2014ام ـــــــــــون دينار عــــــــــــــ( ترلي36.4مقابل ) 2015
ر والثابتة بنسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ودائع التوفيانخفضحين  عن العام السابق، في %(20.9-)
( ترليون 15.1)مقابل ( ترليون دينار 14.6) إلىلتصل  2014عام مقارنة ب%( 3.2-)

 ،مطلوبات المصارف إجمالي%( من 10.9نسبة مساهمة بلغت )وبدينار في العام السابق 
 %( عن العام14.3-)بته ـــــــغت نســـا  بلانخفاضهدت ودائع االعتمادات والكفاالت ــــــكما ش

  . 2014( ترليون دينار عام 2.7) بـ ( ترليون دينار مقارنة2.4السابق لتبلغ )

2.9نقد في الصندوق   

الودائع الجارية لدى البنك 
 23.1المركزي العراقي 

  الموجودات األجنبية
11.9 

 ديون على الحكومة
14.8 

ديون على القطاع الخاص 
 19.4 والقطاعات األخرى

 1.5األبنية  

الموجودات األخرى 
26.4 

الهمية النسبية لمكونات موجودات الموازنة الموحدة للمصارف ( 11)شكل
 2015لعام 
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ا  ملحوظا  بنسبة انخفاض األخرىفقد شهدت هي  ةاألجنبيالمطلوبات ما يخص  في أما    
 إجمالي%( من 0.7دنى نسبة مساهمة بلغت )أليسجل  %( عن العام السابق39.4-)

 مطلوبات المصارف.
المال واالحتياطيات والتخصيصات خالل عام  رأسستمر معدل نمو بند افي المقابل    

( 16.5)مقارنة ( ترليون دينار 17.9) إلىرتفع ي%( ل8.9)بلغت  زيادة بنسبة 2015
%( من 13.4) إلىارتفاع نسبة مساهمتها  إلىدى بدوره أمما  2014ر عام اترليون دين

 تعليماتالمصارف التجارية لستجابة ا إلىويرجع هذا االرتفاع  ،الموازنةمجموع مطلوبات 
مواجهة المخاطر التي قد تتعرض قادرة على البنك المركزي بزيادة رؤوس اموالها لتكون 

 .ستيعاب الخسائر التي تصاحب نشاطاتهاالها و 
بلغت نسبة  ذإ ،%( عن العام السابق6.2بنسبة ) األخرىبند المطلوبات  ارتفعو    

بند  ارتفعالزيادة الحاصلة في مكوناته، حيث  إلى%( ويعود هذا االرتفاع 28.7مساهمته )
 ،%( على التوالي2%(، )55بنسبة بلغت ) األخرىاالرباح غير الموزعة وبند المطلوبات 

من البنك المركزي خالل االقتراض  إلىلم تلجأ من المصارف  ا  يأن أ إلىوتجدر االشارة 
 .2015عام 
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 (15ـــدول )ج
 2015و 2014لعامي  العاملة في العراق مصارفالموازنة الموحدة لل

 دينار ونملي                                                                                         

نسبة  2015 2014 الفقرات
 ر%يالتغي

االهمية 
 النسبية%

     الموجودات

 2.8 2.2- 3729863 3812093 نقد في الصندوق

 23.2 19.2- 30947859 38299676 الودائع الجارية لدى البنك المركزي العراقي

 11.9 41.6- 15952767 27323928 ةاألجنبيالموجودات 
 14.8 47.5 19818560 13440566 ديون على الحكومة

ديون على القطاع الخاص والقطاعات 
 األخرى

25755358 25872785 0.5 19.4 

 1.5 9.6 2031202 1853659 االبنية
 26.4 2.1 35352559 34636982 األخرىالموجودات 

 100 7.9- 133705595 145122262 المطلوبات أومجموع الموجودات 

     المطلوبات

 22.9 16.5- 30580169 36620855 الودائع الجارية

 10.9 3.2- 14646221 15125117 ودائع التوفير والثابتة

 1.8 14.3- 2357066 2749365 ودائع االعتمادات والكفاالت

 21.6 20.9- 28835175 36436942 ودائع الحكومة

 0.7 39.4- 951158 1568645 ةاألجنبيالمطلوبات 

   - - االستالف من البنك المركزي

 13.4 8.9 17916654 16452237 المال واالحتياطيات والتخصيصات رأس

 28.7 6.2 38419152 36169101 األخرىالمطلوبات 
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 Banking Depositsالودائع المصرفية  -3
( ترليون دينار 9.7ا  بمقدار )انخفاضالتجارية  رفاالمصلدى  الودائعرصيد سجل    

 رتفاع بلغت ا بنسبةمقارنة  2015عام  نهاية%( 13.1-بلغت ) انخفاضوبنسبة 
بلغ ( ترليون دينار مقارنة برصيد 64.3)إلى، ليصل رصيدها 2014عام نهاية  %(7.6)
في الودائع المصرفية كنتيجة  نخفاض، ويأتي هذا اال2014( ترليون دينار عام 74.1)
والقطاع المؤسسات العامة  ،(حكومة المركزيةال)قطاعات الودائع الجارية في  نخفاضال

ودائع الفيما سجلت  ،التوالي( على %3.9- ،%20.8- %،26.3-بنسبة )الخاص 
%( على 3.4- %،20-ا  بلغت نسبته )انخفاض في القطاع الخاص الثابتة والتوفير

 باألسعار جماليالناتج المحلي اإل إلىهمية الودائع المصرفية كنسبة أوعلى صعيد  ليالتوا
 .2014عام  %(28.4) بــمقارنة %( 33.6) هتنسبفقد سجلت ماالجارية 

الودائع المصرفية في القطاعات  إجماليفي  نخفاضن االأ إلىوتجدر إالشارة 
، 2014%( مقارنة بعام 18.2-الودائع الجارية بنسبة ) انخفاضالمختلفة جاء نتيجة 

مستأثرة  2014( ترليون دينار نهاية عام 56.6) ( ترليون دينار مقارنة بـ46.3)لتسجل 
الودائع، يليها في  إجمالي%( من 72َ) بالغةبالحصة االكبر في نسبة مساهمتها ال

الودائع،  إجمالي%( من 15%( وبنسبة مساهمة )3.4-ودائع التوفير بنسبة ) نخفاضاال

22.9الودائع الجارية   

ودائع التوفير والجارية 
11 

ودائع االعتمادات 
 1.8والكفاالت 

 21.6ودائع الحكومة 
المطلوبات األجنبية 

0.7 

رأس المال 
واالحتياطيات 

 13.4والتخصيصات 

المطلوبات األخرى 
28.7 

الهمية النسبية لمكونات مطلوبات الموازنة الموحدة للمصارف لعام ( 12)شكل 
2015 



53 

 

لة سجمبالعام السابق  ( قياسا  %12.4)بلغت نسبته  ارتفاعا  فيما سجلت الودائع الثابتة 
 دناه. كما مبين في الشكل أ%( 13.0)بلغت نسبة مساهمة 

 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

أعلى نسبة بالمؤسسات العامة استأثرت وعلى صعيد هيكل الودائع حسب القطاع فقد         
%(، 36.7الودائع، ثم القطاع الخاص بنسبة ) إجمالي%( من 39.8بلغت )إذ مساهمة 

 إجمالي%( من 23.5دنى البالغة )ومة المركزية فقد شكلت النسبة األودائع الحك أما
 (.10) جدولالكما موضح في ملحق ، الودائع

 
 

 

 

 

    
 

      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
 Banking creditاالئتمان المصرفي -4      

توسعا  طفيفا  في حجم االئتمان  2015ي للمصارف نهاية عام اإلقراضشهد النشاط      
 2015عام  نهايةالتسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل المصارف سجلت فقد الممنوح، 

الودائع 
الجارية 

72% 

ودائع 
التوفير 

%15 

الودائع 
الثابتة 

13  % 

الهمية النسبية للودائع لدى ( 14)شكل 
المصارف العاملة في العراق حسب النوع لعام 

2015   

الودائع 
الجارية 

76.4% 

ودائع 
التوفير
13.5% 

الودائع 
الثابتة

10.1  % 

الهمية النسبية للودائع لدى ( 13)شكل 
المصارف العاملة في العراق حسب النوع 

 2014لعام 

المؤسسات 
العامة

39.8  % 

القطاع 
الخاص 

36.7% 

الحكومة 
المركزية

23.5   
% 

الودائع لدى المصارف العاملة ( 16)شكل 
   2015في العراق حسب القطاع لعام 

المؤسسا
ت العامة 

42.1% 

القطاع 
الخاص 

33.3% 

الحكومة 
المركزية 

24.6% 

الودائع لدى المصارف العاملة ( 15)شكل 
               2014في العراق حسب القطاع لعام 
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 إلىصل يلعن العام السابق %( 7.7) نمو( ترليون دينار وبنسبة 2.6ارتفاعا  بمقدار )
وتعود  2014( ترليون دينار عام 34.1رصيد بلغ )( ترليون دينار مقابل 36.8) مايقارب

الضمانات لضعف منح االئتمان بتردد المصارف  إلىفي االئتمان فة طفيالهذه الزيادة 
  .النظامية مر ناجم عن تأثير مخاطر السوقأوهو  هالمقدمة لقاء منح

في تشير البيانات ف لقطاعاتوفقا  ل النقدية صعيد توزيع التسهيالت االئتمانيةلى وع     
دار ـــــبمقة ــركزيــومة المــلحكل الممنوحدي ـــالنق ئتمانارتفاع رصيد اال إلى( 11ملحق جدول )

وبنسبة مساهمة  2014عام مستواه المسجل %( عن 30)بنسبة ( ترليون دينار 2.5)
 إلىالمقدم  النقدياالئتمان  ارتفعكما  رصيد االئتمان، إجماليمن  %(29.6بلغت )

 كبر البالغةاأل ستأثر بالحصةا( مليار دينار والذي 325بمقدار )القطاع الخاص 
بلغت  فيما ،2014عن عام  %(1.8) نمو بنسبةو  رصيد االئتمان إجماليمن %( 49.2)

 باألسعار جماليالناتج المحلي اإل إلىكنسبة  خاصالقطاع ال إلىاالئتمان المقدم  نسبة
)غير النفطي(  جماليالناتج المحلي اإل إلىفيما بلغت نسبته ، %(9.4)مايقارب الجارية 

 النشاط االئتماني المحفز للنموفي تعزيز  وهي نسبة اليعتّد بها كثيرا   %(13.9مايقارب )
تراجع ، فيما والتحول نحو تنويع مصادر الدخل األخرىستهداف االنشطة االقتصادية او 

 انخفاضبنسبة ( مليار دينار 207.5)بمقدار المؤسسات العامة  إلىرصيد االئتمان المقدم 
  .%(21.2وبنسبة مساهمة )%( 2.6-) بلغت
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، فقد 2015وفقا  لتصنيفها النوعي نهاية عام  توزيع التسهيالت االئتمانية ما يخص في أما   
 نسبة ليسجلالتجارية رة القروض والسلف غالبية االئتمان الممنوح من المصارف ـفق استحوذت

فقرة الديون  ا، يليهرصيد االئتمان إجمالي%( من 82.4مساهمة )ب%( 7.5نمو بلغت )
بلغت %( عن العام الماضي وبنسبة مساهمة 30.4المتأخرة التسديد لتسجل نسبة نمو بلغت )

 بنسبةراق التجارية المخصومة و واألرصيد الحسابات المكشوفة  انخفضفي حين  ،%(8.4)
%( 0.4%(، )8.8)لتشكل نسبة مساهمة بلغت و  %( على التوالي17-، )%(4.7-) بلغت
 رصيد االئتمان. إجماليمن 

           

التجارية من قبل المصارف التوزيع القطاعي لالئتمان التعهدي الممنوح  إلىبالنسبة  أما  
االئتمان التعهدي للمصارف نهاية عام  إجمالي انخفضقتصادية، فقد وحسب األنشطة اال

%( عن العام السابق، 20.4-) انخفاضي بنسبة أ ،( ترليون دينار10.4بمقدار ) 2015
( ترليون دينار للمصارف الحكومية 30.2) إلى( ترليون دينار توزعت 40.5) إلىليصل 

االئتمان التعهدي نهاية عام  إجماليهلية، فيما سجل دينار للمصارف األ( ترليون 10.3و)
 .( ترليون دينار50.9) 2014

ستحوذ إقطاع )التجارة، المطاعم والفنادق( قد  إلىومن الجدير بالذكر ان االئتمان الممنوح    
)خدمات  التعهدي، يليها قطاعا %( من مجموع االئتمان80النسبة االكبر لتبلغ )على 

)البناء  يم قطاعـــــــــــوالي، ثــــــــــ%( على الت5.6%(، )8.3بنسبة ) العالم الخارجي(و) المجتمع(
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نسب المساهمة لقطاعي  تماثلت ، فيما%(1.6) %(2.6) بنسبة (التأمين، ) التمويل و والتشييد(
 المساهمةتقاربت نسب %(، و 0.6الكهرباء والغاز( لتبلغ ) )الماء، )الصناعة التحويلية(،

( على التوالي %0.3%،0.4)لتبلغ  )النقل، التخزين والمواصالت( ي )الزراعة والصيد(لقطاع
  (.12) الجدول من مجموع االئتمان التعهدي كما مبين في ملحق

 

   

 Profitability Indicatorsمؤشرات الربحية  -5     

( 192.7) تراجعا  بنحو 2015 أرباح المصارف التجارية خالل عامسجل رصيد صافي 
( 1.227)مقابل دينار ترليون ( 1.035) إلىليصل العام السابق مليار دينار مقارنة برصيد 

رباح كل من المصارف الحكومية أ انخفاض إلى، ويعزى ذلك 2014عام دينار  ترليون
ساهمت المصارف حيث ، %( على التوالي36.9-) و %(0.9-هلية بنسبة بلغت )واأل

يما بلغت نسبة مساهمة ف ،رباح المصارفأ إجمالي%( من 69.1بنسبة )الحكومية 
  ادناه.الشكل %(، كما مبين في 30.9هلية )المصارف األ

 

0.4الزراعة والصيد  الصناعة التحويلية  
0.6 

الماء، الكهرباء 
0.6والغاز   

التجارة، المطاعم 
80.0والفنادق   

النقل،التخزين 
0.3والمواصالت   

التمويل والتأمين 
1.6 

8.3خدمات المجتمع   

5.6العالم الخارجي   

2.6التشييد والبناء   

 2015االئتمان التعهدي الممنوح للنشاط االقتصادي لعام ( 19)شكل 
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 Investments for Commercial Banksلدى المصارف التجارية  ستثماراتاال-6
         

%( 81.9رتفاعــا  بنســبة بلغــت )االمصــارف التجاريــة العاملــة فــي العــراق  إســتثماراتســجلت 
ــــة بالعــــام  ــــى، لتصــــل 2014مقارن ــــون دينــــار منهــــا )13.01) إل ــــون دينــــار 11.03( ترلي ( ترلي

%( 84.8)بلغــت بنســبة مســاهمة هليــة األ للمصــارف دينــار ترليــون( 2)وللمصــارف الحكوميــة 
 .2015نهاية عام  ستثماراتاال إجمالي من%( على التوالي 15.2و)

 
ـــة فقـــد ســـجل  2014لعـــام  ســـتثماراتمؤشـــرات اال وبالمقارنـــة مـــع    رصـــيد المصـــارف الحكومي
 %(71.9مســاهمة بلغــت )بنســبة  دينــار ترليــون( 2) هليــةاأل والمصــارف ( ترليــون دينــار5.1)
 .ستثماراتاال إجماليمن على التوالي %( 28.1)و

فبلغت  2015لعام الجارية  باألسعار جماليالناتج المحلي اإل إلى ستثماراتنسبة اال أما 
 ضمن مؤشرات التنمية المستدامةدنى المقبول قليلة قياسا  بالحد األنسبة تعد وهي %( 6.8)

 .%(20-%15)البالغ 
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 Capital Adequacyالمال  رأسكفاية -7
ستقرار في النظام المالي من خالل التأكيد ترسيخ اال إلىالرقابية على الدوام جهزة تسعى األ  

قد التي لمواجهة المخاطر  هاوالمأرؤوس بالحد األدنى من حتفاظ المصارف اضرورة على 
المال  رأسوعليه فقد تضمن معيار  ،ية خسائر قد تصاحب نشاطاتهاستيعاب أاتتعرض لها و 

مال التقل عن  رأسن يحتفظ كل مصرف بنسبة كفاية أالعراقي  البنك المركزيالمعتمد من قبل 
من الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل وخارج  األساسالمال  رأسدنى لكحد أ (12%)

 استقرارا . أكثرالميزانية وذلك للحفاظ على نظام مصرفي 

 2015 ل عامالمصارف الحكومية خالالمال لدى  رأسل كفاية و اتشير البيانات المتعلقة بجد
%( 3%( مقارنة بنسبة )4) إلىت لدى مصرف الرافدين رتفعإالمال  رأسن نسبة كفاية أ إلى
قل من النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك المركزي مما قد يعرضه أالتي مازالت  2014عام 

النسبة بين  تراوحتما يخص مصرف الرشيد ف في أماللمخاطر في حال منحه لالئتمانات، 
 تراوحت%(، فيما 155 -%132المصرف الصناعي فقد سجلت بين )وفي %( 72%( و)10)

%(، وسجلت النسبة 50-%48ني بين)و االمال في المصرف الزراعي التع رأسنسبة كفاية 
المصرف العراقي للتجارة فسجلت النسبة بحدود  أما%( لدى المصرف العقاري، 18-%17بين)

(50%- 63 .)% 
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قل أ، حيث سجلت لديها مالال رأسكفاية  ت نسبو ايالحظ تففهلية األبالنسبة للمصارف  أما
%(، فيما سجل 22 -%17بين ) تراوحتذ إ ،قتصادلدى مصرف االالمال  رأسلنسبة 

 %( ومصرف االئتمان بين878 -%207بين ) تراوحتالمصرف التجاري العراقي نسبة 
 .هلية%( وهي النسبة األعلى المسجلة لدى المصارف األ312 -300%)

المال كانت لدى  رأسقل نسبة لكفاية أن فنالحظ أسالمية اإلبخصوص المصارف  أما
على نسبة فسجلت لمصرف أ أما%(، 30-%28) بين تراوحتسالمي الوطني اإل المصرف
 %(.303-%215) كردستان

حيث سجل   ةاألجنبيللمصارف المال بالنسبة  رأستت نسب كفاية و اخر تفومن جانب آ
لبنان  سجل مصرفا %( وهي نسبة متدنية جدا ، فيما2-%0نسبة ) دتشارتر  دمصرف ستاندر 

-%142بة للمصرفين بين )ـــــــــــــــــالنس تراوحتذ إ ،ومصرف انتركونتننتال النسب االعلى والمهجر
ن أ إلىالمال  رأس%( على التوالي، وتعزى النسب العالية لكفاية 186-%165%( و)211

موالها واقتصرت عملية منح االئتمان على قروض قياسا  برؤوس أ أوئتمانات إالمصارف لم تمنح 
 فوائد عالية التشجع على االقتراض.بقروض بمبالغ قليلة 

 

   Insurance Sector التأمينقطـاع  -اً رابع
 قتصــادية التنمويــة فــي أيية التــي تبنــى عليهــا السياســة االاألساســأحــد الركــائز  التــأمين دّ يعــ

فـــي العديـــد مـــن  فهـــو يـــؤثر إيجابيـــا  المخـــاطر عتبـــاره وســـيلة للحمايـــة مـــن ا إلـــى ةضـــافدولـــة، باإل
 فضـال   ،حيث يساعد في تمويل المشاريع االقتصادية وتشجيع االسـتثمارالمتغيرات اإلقتصادية، 

نــه يعمــل علــى تعبئــة دة االنتاجيــة واالهــم مــن ذلــك كلــه أعــن دوره فــي تحقيــق تــوازن الســوق وزيــا
 .ركيزة التقدم دّ التي تعالمنتجة  ستثماراتالمدخرات في سبيل تمويل اال

الوطنيـــة، شـــركة  التـــأمين( شـــركات حكوميـــة كبيـــرة وهـــي شـــركة 3) التـــأمين مجـــال فـــيتعمـــل    
وزارة  إلـــىوتتبـــع هـــذه الشـــركات  ،العراقيــة العامـــة التـــأمينعـــادة إالعراقيـــة العامـــة وشـــركة  التــأمين

عمالهـا قـانون المعـدل ويـنظم أ 1997لسـنة ( 22قـم )المالية وتخضع  لقـانون الشـركات العامـة ر 
المباشـــر وهـــدفها  التـــأميننـــواع ، تمـــارس هـــذه الشـــركات جميـــع أ2005ة ( لســـن10رقـــم ) التـــأمين

طـــار إضـــمن ســـتثماري( ي )اإلنتـــاجي واالالتـــأمينبشـــقيه المســـاهمة فـــي تنميـــة االقتصـــاد الـــوطني 
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واالستثمار وتقديم المشورة بكل  التأمينعادة ا  و  التأمينالسياسة العامة للدولة عن طريق ممارسة 
جانـب احتيـاج  إلـىالعراق سوقا  واعدا  ويحتاج لمشاريع البنـى التحتيـة يعد ذ إ، التأمينما يتعلق ب

 التــأمينعليهــا لــدى شــركات  التــأمينالســوق المحليــة الغنيــة باالســتيرادات االســتهالكية التــي يــتم 
  المختلفة. 

 2015-2014العامــة لعــامي  التــأمينأدنــاه بعــض المؤشــرات الخاصــة بشــركات  فــي نــدرج    
  -وكاالتي:

فـي منطقـة الشـرق  التـأمينمـن كبريـات شـركات  دّ شـركة عامـة تعـ :الوطنيـة التـأمينشركة  -1 
المسـاهمة فـي دعـم التنميـة االقتصـادية  إلـىتهـدف ( مليـار دينـار، 15)مالهـا  رأسسـط يبلـغ و األ

نتــاج      واســتثمار االمــوال بكفــاءة لبلــوغ أعلــى مســتوى ممكــن مــن النمــو فــي اإل التــأمينفــي قطــاع 
( فـروع جغرافيـة، حققـت الشـركة 5( متخصصـة و)8منهـا ) ا  ( فرعـ13واالستثمار، لدى الشركة )

%(، فــي حــين 2.6نســبة )ت تعويضــاتها المدفوعــة بارتفعــ%( كمــا 5.3رباحهــا بلغــت )أنمــوا  فــي 
ــــى     23.0- %،2.4-قســــاط المســــتحقة بنســــبة )الموجــــودات واأل إجمــــالي تراجعــــت فقرتــــا %( عل

 التوالي.
يبلـغ عـدد  حيـث كافـة التأميننواع وهي شركة عامة تمارس أ :العراقية العامة التأمينشركة -2

تسعة عشر فرعا  ستة منها في المراكز التجارية الرئيسة في بغداد وثالثة عشر فرعا  في  فروعها
 رأسيبلــغ  ،التــأميننــواع ا إقلــيم كردســتان حيــث تمــارس جميــع أمركــز عــدد مــن المحافظــات عــد

%( قياســـا  بعـــام 13.7موجـــودات هـــذه الشـــركة بنســـبة ) إجمـــالي ارتفـــع( مليـــار دينـــار، 2مالهـــا )
%( 5.1 %،8.6قســـاطها المستحصـــلة بنســـبة )ت التعويضـــات المدفوعـــة وأارتفعـــ، كمـــا  2014

 %( قياسا  بالعام السابق.49.3-ت بنسبة )نخفضإرباحها فقد أ أماعلى التوالي، 
فــي الــداخل     التــأمينعــادة إوهــي شــركة متخصصــة ب :العراقيــة العامــة التــأمينعــادة إشــركة -3

          انخفــــــاضموجوداتهــــــا نســــــبة  إجمــــــالي( مليــــــار دينــــــار، ســــــجل 15مالها )رأســــــوالخــــــارج، يبلــــــغ 
ت تعويضـــاتها المدفوعــة وأقســاطها المستحصــلة بنســبة بلغـــت     انخفضــ%(، كمــا 4.2-) تقــدر بـــ

رباحهـــا كمـــا فـــي عـــام أ%( علـــى التـــوالي وقـــد حافظـــت هـــذه الشـــركة علـــى 29.8- %،87.5-)
 ( مليار دينار. 1.2البالغة ) 2014

 
 



61 

 

 
            

 
 
 

  Iraq Stock Exchangeراق المالية و سوق العراق لل : اً خامس
 

ســعار أ انخفــاضزمــة االقتصــادية بســبب باأل واضــحا   راق الماليــة تــأثرا  و ســوق العــراق لــأ شــهد   
، 2015حتــى بلــغ أدنــى مســتوياته فــي النصــف الثــاني مــن عــام 2014منــذ عــام  الــنفط عالميــا  

2014 2015 2014 2015 

 راس المال راس المال االرباح االرباح 

15.2 16 
15 15 

7.1 

3.6 
2 2 1.2 1.2 

15 15 

 تطور رأس المال والرباح لشركات التأمين لعامي( 22)شكل 
 2015و  2014 

 شركة أعادة التامين العراقية  شركة التامين العامة العراقية  شركـة التاميـن الوطنية 

 (16جدول )
  2015 و 2014لعامي  التأميننشاط شركات 

 مليار دينار

 التفاصيل
 التعويضات المدفوعة قساط المستحصلةاأل رباحاأل الموجودات إجمالي المال رأس

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

 التأمينشركـة 
 الوطنية

15 15 268.8 262.3 15.2 16.0 120.7 92.9 46.3 47.5 

 التأمينشركة 
 العراقية العامة

2 2 48.1 54.7 7.1 3.6 60.4 63.5 32.5 35.3 

عادة إشركة 
 العراقية التأمين

15 15 54.4 52.1 1.2 1.2 23.5 16.5 6.4 0.8 

 التأمينالمصدر : شركات 
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ثـر علـى نشـاط ذ انعكـس ذلـك األإمنـي والسياسـي فـي البلـد، فضال  عن تـأثره بتـدهور الوضـع األ
فقـد سـواق المـال العربيـة أوعلى صعيد دائه، أراق المالية ومؤشرات و في سوق العراق لأ التداول

في سوق العراق  أما، 2014%( مقارنة بعام 50-ا  بنسبة )انخفاض سهمالت األو اسجل حجم تد
ســـعار مؤشـــر األ انخفــضو %( مقارنـــة بالعــام الماضـــي، 49.2-بنســـبة ) التــداولحجـــم  انخفــض
ة الشــركات ثر مؤشــرات ســوق المــال بالمؤشــرات االقتصــادية وبقــدر أتــ%( بســبب 52.9-بنســبة )

 إلـىالمخـاطر المحتملـة لالسـتثمار بفـي النشـاط مقارنـة  ستمراررباح واالالمساهمة على توليد األ
 -ية:تجانب االسباب اآل

الـــــــذي شـــــــهد حالـــــــة مـــــــن عـــــــدم االســـــــتقرار  2015الوضـــــــع االمنـــــــي والسياســـــــي لعـــــــام  -
مالية رأســــــــبتــــــــدمير البنــــــــى التحتيــــــــة والمكونــــــــات البســــــــبب  قيــــــــام عصــــــــابات داعــــــــش 

رث الحضـــــــاري والثقـــــــافي العراقـــــــي لحقـــــــه بـــــــاإلجانـــــــب الـــــــدمار الـــــــذي أ إلـــــــىالمنتجـــــــة 
 والتي أثرت على حركة وقيمة مؤشرات السوق. 

 نخفــــــاضتســــــم بهــــــا االقتصــــــاد العراقــــــي بعــــــد االاحالــــــة االنكمــــــاش االقتصــــــادي التــــــي  -
ــــي  ــــنفط عــــامي أالكبيــــر ف ــــه مــــن 2015-2014ســــعار ال ــــىقتصــــاد فــــائض ا، وتحول  إل

ـــــاتج ا ـــــزال نســـــبة مســـــاهمة القطـــــاع الخـــــاص فـــــي تكـــــوين الن ـــــث الت قتصـــــاد عجـــــز، حي
لعـــــــــدم تطـــــــــور المنـــــــــا  القـــــــــانوني منخفضـــــــــة ألســـــــــباب هيكليـــــــــة  جمـــــــــاليالمحلـــــــــي اإل

 ةاألجنبيــــــــالمشــــــــجع لتأســــــــيس الشــــــــركات المســــــــاهمة وجــــــــذب االدخــــــــارات الوطنيــــــــة و 
ـــــــع قاعـــــــدة ـــــــي  وتنوي ـــــــذي يســـــــهم ف ـــــــة ونمـــــــو ااالســـــــتثمار بالشـــــــكل ال متصـــــــاص البطال
 القطاع الخاص.

ـــــر  - ـــــق خـــــدمات مصـــــرفية جديـــــدة وتعث ضـــــعف الخـــــدمات المصـــــرفية القائمـــــة وعـــــدم خل
ـــــــــي تـــــــــوفير متطلبـــــــــات  المصـــــــــرفية  اإليـــــــــداعاتعـــــــــدد مـــــــــن الشـــــــــركات المصـــــــــرفية ف

ــــة مــــن خــــالل  ــــل التجــــارة الخارجي ــــذ تموي ــــى منف ــــة واعتمــــاد هــــذه الشــــركات عل االعتيادي
خفـــــاق الـــــبعض منهـــــا إ إلـــــىضـــــافة وشـــــراء العملـــــة كمصـــــدر لنشـــــاطها، باإلنافـــــذة بيـــــع 

ضــــــها للعقوبــــــات مــــــر الــــــذي عرّ ليمــــــات البنــــــك المركــــــزي العراقــــــي، األفــــــي االلتــــــزام بتع
ضــــــعاف ثقــــــة إ إلــــــىدى أرباحهــــــا ممــــــا أ مــــــن ا  مهمــــــ ا  ت التــــــي اقتطعــــــت جــــــزءمــــــااوالغر 

 المودعين والمستثمرين فيها. 
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( فــــــي الوقـــــــت B-تغيــــــر قــــــرارات المســـــــتثمرين نتيجــــــة تصـــــــنيف االقتصــــــاد العراقـــــــي ) -
ــــم يجــــر   ــــذي ل ــــوانين المقترحــــة ومــــا يتبعهــــا مــــن تعليمــــات لالســــتجابة  ال ــــه تطــــوير الق في

 .2015لمتطلبات اقتصاد التقشف وعجز التمويل عام 

 واالقتصــــــار علــــــى زيــــــادة األجنبــــــيوســــــائل جــــــذب االســــــتثمار الــــــوطني و عــــــدم تطــــــور  -
ل الســــندات فــــي ســـــوق و اقــــرار تعليمــــات تـــــدإمــــوال كمصــــدر للتمويــــل وعـــــدم رؤوس األ

دارة المحــــــــافظ االســــــــتثمارية ومكوناتهــــــــا وعــــــــدم الســــــــماح إراق الماليــــــــة وتعليمــــــــات و األ
ها أســــــــهمللشــــــــركات بممارســــــــة دور صــــــــانع الســــــــوق مــــــــن خــــــــالل شــــــــراء نســــــــبة مــــــــن 

 سعار.المتصاص االنحدار في األ

موالهـــــــا خـــــــالل ألـــــــزام الشـــــــركات المصـــــــرفية فـــــــي زيـــــــادة رؤوس إداف أهـــــــعـــــــدم تحقـــــــق  -
ـــــــي ظـــــــل الجـــــــدوى ذ أإربعـــــــة الماضـــــــية، الســـــــنوات األ ـــــــق ف ـــــــم تتحق ـــــــادات ل ن هـــــــذه الزي

فـــــــي زيـــــــادة الكتلـــــــة  أســـــــهمنـــــــه ذ أإاالقتصـــــــادية كمـــــــا يـــــــنص عليـــــــه قـــــــانون الشـــــــركات، 
ــــد الســــهمية للمصــــارف وهــــي القطــــاع ال ــــداولقائ ــــة  للت ــــي الســــوق المالي ــــل مــــا ف ــــي تمث الت

 %( من مجموع رؤوس اموال الشركات المدرجة في السوق. 65نسبته )

 التــــأمينضــــعف المركــــز المــــالي للقطاعــــات الصــــناعية والزراعيــــة والســــياحية و  ســــتمرارا  -
المعوقـات الهيكليـة والماليـة والقانونيـة  سـتمراروالمحافظ االستثمارية لشـركات االسـتثمار ال

 جانب المتغيرات التي لها عالقة بالتجارة الخارجية غير المقيدة. إلىفيها 

 

 ISX60مؤشر االسعار 
سـواق المنطقـة والعـالم، مسـتوى متقـدم بـين أ إلىستمر السوق بالعمل من أجل الوصول ا   

عالم ونشر الخطط المنفذة في الرقابة واإلمن نجاز الكثير إحيث قام خالل العام المنصرم ب
دارة فـي إ 2016المقترحـة لعـام  ثقافة االستثمار والتطور الفني والتكنولوجي وتحديـد الخطـط

 وتنظيم النشاط واالستثمار. 
)مؤشـــر  ا  جديـــد ا  قياســـي ا  راق الماليـــة رقمـــو فعلـــى الصـــعيد التقنـــي أطلـــق ســـوق العـــراق لـــأ   

 فــــيوتطبيقــــه  2014واحتســــاب المؤشــــر لعــــام  9/2/2015اعتبــــارا مــــن  ISX60الســــوق( 
طلــق أ  الــذي  X-streamالحــديث  التــداولعلــى معادلــة  نظــام  اعتمــادا   2015جلسـات عــام 
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فــي  ISX60لكترونــي باحتســاب مؤشــر الســوق ، ويقــوم النظــام اإل2014ل و فــي تشــرين األ
 -تية:على وفق األسس اآل ( شركة مساهمة مدرجة اختيرت60ينة عددها )لعَ و كل جلسة 

التــي التتعــرض  التــداولفــي  أســهممعــدل دوران  أكثــرختيــار الشــركات التــي تحقــق إ -1
 يقاف.لعقوبات اإل

ضافتها لحين استقرار يتم تسجيل الشركات حديثة اإلدراج ضمن المؤشر وستتم إلم  -2
 لها وتحقيق معدل دوران مناسب.و اتد

دق المؤشــــر المئــــوي الحتســــاب أ نقطــــة بــــدل( 1000) إلــــىعــــادة النســــبة منســــوبة إ -3
 التغيرات السعرية. 

حتــــى تســــهل عمليــــة المقارنــــة للعــــام  2014حتســــاب قيمــــة المؤشــــر لعــــام إعتمــــاد إ -4
2015 . 

مــــن  بتــــداء  إ( MUBASHERموقــــع شــــركة ) إلــــىكمــــا تــــم بــــث الجلســــة بشــــكل فــــوري    
وبــث شــريط  SDK-Javaوباســتخدام تقنيــة ( X-stream) مــن خــالل نظــام 10/3/2015
العمـــل مـــع وكالـــة تومســـون رويتـــرز ووكالـــة  ســـتمراراســـعار علـــى موقـــع ســـوق العـــراق و األ

 .Real time dataطالق خدمة إبلومبيرغ لغرض 
 

 العربية  السواقفي  التداول
ت انخفضـفقـد  ا  عربيـ ا  ماليـ ا  ( سـوق14) حسب البيانات الصادرة عن صندوق النقـد العربـي لــ    

%( عـن 6.4-بنسـبة ) 2015المالية العربية فـي نهايـة عـام  األسواقفي  للتداولالقيمة السوقية 
لى مـن حيـث القيمـة السـوقية مقارنـة و حتلت السوق المالية السعودية المرتبة األاوقد  2014عام 

( مليـــار دوالر، أي بنســـبة 455.3العربيـــة حيـــث بلغـــت القيمـــة الســـوقية لهـــا ) األســـواقمـــع بـــاقي 
، واحتـل ســوق 2015سـواق الماليــة العربيـة فـي نهايـة قية لأالقيمـة السـو  إجمـالي%( مـن 42.7)

حتــــل ســــوق أبــــو ظبــــي المرتبــــة الثالثــــة بنســــبة ا%( فيمــــا 15.4الدوحــــة المرتبــــة الثانيــــة بنســــبة )
القيمــــة  إجمــــالي%( مــــن 1.0بنســــبة ) ة%( واحتــــل ســــوق العــــراق المرتبــــة الحاديــــة عشــــر 12.6)

 سواق العربية. السوقية لأ



65 

 

  

 
 

  2015راق المالية لعام و في سوق العراق لل  التداولأهم مؤشرات 
ا  ملحوظـــا  انخفاضـــ 2015راق الماليـــة لعـــام و لســـوق العـــراق لـــأ التـــداولأظهـــرت مؤشـــرات   

  -:(13، ملحق الجدول رقم )أدناهفي كما مبين   2014مقارنة بعام 
 2015( فــي عــام Isx price Indexراق الماليــة )و مؤشــر ســوق العــراق لــأ انخفــض -

( 730.56%( مقارنـة بالعـام السـابق، حيــث أغلـق مؤشـر السـوق علــى )26.8-بنسـبة )
ـــل ) 2015نقطـــة فـــي آخـــر جلســـة مـــن عـــام  بفـــارق  2014( نقطـــة لعـــام 998.21مقاب

 . 2014( نقطة عن عام 267.65)
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( جلسـة  233) إلـىراق الماليـة و التي نظمها سـوق العـراق لـأ التداولعدد جلسات  ارتفع -

 . 2014( جلسة لعام 227مقابل ) 2015لعام 
( شـركة 98( شـركة مسـاهمة مـن أصـل )82ها )أسـهمل و ابلغ عدد الشركات التي تـم تـد -

فصــاحات لمســاهمة لعــدم التزامهــا بتقــديم اإلمدرجــة، بســبب توقــف عــدد مــن الشــركات ا
 السنوية. 

%( 49.2-بنسـبة ) 2015لعـام راق الماليـة و في سوق العراق لـأ التداولحجم  نخفضإ -
( مليــار دينــار  898.3( مليــار دينــار مقابــل )456.2ليســجل ) 2014بالمقارنــة مــع عــام 

مـــن حيـــث حجـــم  2015لـــى لعـــام و ر القطـــاع المصـــرفي المرتبـــة األ، تصـــدّ 2014لعـــام 
%( من المجمـوع الكلـي، وحـل فـي المركـز الثـاني القطـاع الصـناعي 78بنسبة ) التداول
%( والقطاع الفندقي بالمرتبة الرابعة 5.4ويليه قطاع الخدمات بنسبة )%(، 8.7بنسبة )
    %(.4.2بنسبة )

( مليـار سـهم مقابـل مـا يقـارب 579.6) إلـى 2015لة لعـام و االمتد سهمعدد األ انخفض -
%(، ومــن الجــدير 22.1-بلغــت ) انخفــاضوبنســبة  2014( مليــار ســهم لعــام 743.9)

 ســهملــى مــن حيــث عــدد األو المرتبــة األ 2015عــام حتــل ابالــذكر أن القطــاع المصــرفي 
%( من المجموع الكلـي وجـاء القطـاع الصـناعي بالمرتبـة الثانيـة 93.1بنسبة )لة أو المتد

 %(. 4.5بنسبة )

لــف عقــد مقارنــة بمــا يقــارب  أ( 120.7مــا يقــارب ) 2015بلــغ عــدد العقــود المنفــذة عــام  -
احتـــل القطـــاع  %(،15.4) رتفـــاع بلغـــتاي بنســـبة أ، 2014لـــف عقـــد عـــام أ( 104.6)

%( مــن المجمــوع الكلــي  46.2بنســبة )لــى مــن حيــث عــدد العقــود و المصــرفي المرتبــة األ
ل قطــاع الخــدمات تــحا%(، فيمــا 18.9بنســبة )لقطــاع الصــناعي بالمرتبــة الثانيــة وجــاء ا

 %(. 16.1بنسبة )المرتبة الثالثة 

ام ــــــ( مليــار دينــار لع12364.8) إلــىلــة لتصــل و االمتد ســهموقية لأـــــــــت القيمــة السارتفعــ -
 %(. 29.9رتفاع بلغت )ا، أي بنسبة 2014( مليار دينار عام 9520.6)مقابل  2015
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ـــراق الماليــة لعو فــي ســوق العــراق لــأ األجنبــيصــافي االســتثمار  جلــــــــــــس -  2015ام ــــــــــــــــــ

 نخفــاضوذلــك إل 2014دينــار فــي عــام ( مليــار 30.1-)مقابــل ( مليــار دينــار 40.3-)
( مليــار 112.5( مليــار دينــار مقابــل )73.2) إلــى 2015جانــب فــي عــام مشــتريات األ
( مليــار دينــار مقابــل 114مبيعــاتهم فــي هــذا العــام فقــد بلغــت ) أمــا، 2014دينــار لعــام 

 ( مليار دينار للعام السابق. 82.5)

 

      

 
 

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

القطاع 
 المصرفي 

قطاع 
 التامين

قطاع 
 االستثمار

قطاع 
 الخدمات

القطاع 
 الصناعي 

القطاع 
 الفندقي

القطاع 
 الزراعي 

قطاع 
 االتصاالت 

 2015مؤشرات سوق العراق للوراق المالية لعام ( 25)شكل 

 حجم التداول القيمة السوقية  عدد االسهم 

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
2014 2015 

صافي االستثمار الجنبي في سوق العراق للوراق المالية ( 26)شكل 
      2015و  2014



 

 

 

 

 الفصـــــل الرابــــــــــع

 قطـــــــاع المالــــــية العامــــــــة

Public Financial Sector 
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 Public Financial         ةـــــــــــــالية العامــــــالم

زمة مالية واضحة تمثلت بالعجز الواضح في الموازنة أ 2015شهد االقتصاد العراقي عام     
هبوط صدمة مزدوجة من جراء  ناجمة عن تعرض االقتصاد العراقي إلىالالعامة االتحادية 

 ،2014للبرميل الواحد منُذ حزيران  ا  ( دوالر 50ما دون ) إلىالعالمية  األسواقالنفط في  أسعار
سلبا   انعكستالتي رهاب على اإلجانب التحديات االخرى المتمثلة بارتفاع تكاليف الحرب  إلى

مما يواء ودعم النازحين في مخيمات النزوح ودفع مستحقاتهم إنفقات  عن فضل   ،على الموازنة
ضافية التي فرضها قرار عباء المالية اإلكذلك األد االقتصادية، ضافية على الموار وّلد ضغوطا  إ

عمار إعادة إالتمويل المركزي وارتفاع نفقات  إلىتحويل رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي 
 قلة الواردات غير النفطية ويقابل ذلكعمال العسكرية، ناطق المحررة التي تضررت بسبب األالم

تخاذ خطوات سريعة وجادة امر الذي تطلب األ ،وافتقار العراق لسياسة تنويع مصادر الدخل
نفاق العام، فرض الضرائب، دعم المنتج الوطني قليص النفقات السيادية وترشيد اإلتمثلت بت

صدار السندات اوحمايته من خلل فرض الرسوم على السلع التي يتم انتاج مثيلتها محليا  و 
 كتتاب المصرفي. للالحكومية 

 -:ونتيجة لذلك 
 تانخفضذ ( ترليون دينار، إ3.9-مقداره ) ماليا   عجزا   االتحادية العامة الموازنة تسجل -

( من %34.7نسبة )شكلت %( عن العام السابق و 37.1-) بنسبةالعامة  اإليرادات
         بنسبة انخفاضا  العامة  النفقاتت سجل فيما ،الجارية سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل

 .جمالي%( من الناتج المحلي اإل36.7نسبة )شكلت و  2014%( قياسا بعام 38-)
 
بنسبة  ( مليار دينار97906.3))الداخلي والخارجي( الدين العام  إجمالي بلغ -

مقابل  ،2015نهاية عام  الجارية سعارباأل جمالي%( من الناتج المحلي اإل51.1)
، 2014نهاية عام  جمالي%( من الناتج اإل29.5( مليار دينار بنسبة )76386.8)

الناتج عن  2015الدين العام الداخلي نهاية عام  رصيدجاء هذا االرتفاع نتيجة لزيادة 
  زيادة االقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ublic BudgetP    العامة الموازنة -ولا أ

( 3.9-)مقداره  ماليا   عجزا   2015عام  الموازنة العامة االتحاديةظهرت مؤشرات أ
مقابل  ،الجارية سعارباأل جمالي%( من الناتج المحلي اإل2) نسبةمشكل   ،دينار ونليتر 

 جماليمن الناتج المحلي اإل %(3بنسبة )دينار  ترليون( 7.9-) مقداره مالي عجز
  . 2014عام  الجارية سعارباأل

 ترليون( 39.1) البالغالعامة  اإليراداتكبير في ال نخفاضالا إلىموازنة ال عجزويعزى 
 2015( ترليون دينار عام 66.5) لتسجل عن العام السابق (%37.1-) بنسبة دينار
  (.17) كما موضح في الجدول 2014دينار عام  ترليون( 105.6) مقابل

 (17دول )جـــــــ      
 2015 -2013 مدةلل موازنةيرادات ونفقات الإتطور       

 
   

 مليار دينار 
 2015 2014 2013 البواب

 66470.3 105609.8 113840 اإليرادات
 -37.1 -7.2 - %معدل النمو 

 70397.5 113473.5 119128 النفقات 
 -38.0 -4.7 - %معدل النمو 

 -3927.3 -7863.7 -5288 و العجز أالفائض 
  دائرة المحاسبة وزارة المالية /: المصدر     
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  Public Revenuesالعامة  اإليرادات -1

ي أ، ( ترليون دينار39.1)مقداره  انخفاضا   2015عام خلل العامة  اإليراداتت سجل
 من تها نسبفيما بلغت  ،( ترليون دينار66.5) لتسجل%( عن العام السابق 37.1-) نسبةب

 اإليرادات انخفاض إلى ذلك يعزىو  ،%(34.7) الجارية سعارباأل جماليالناتج المحلي اإل
 نخفاضوبرغم اال %(،47.1-) ( ترليون دينار بنسبة45.8والثروات المعدنية بمقدار ) النفطية

ذ إ ،المكون الرئيسي لتمويل الموازنةزالت هي ما نها أال النفطية إ اإليراداتالحاصل في 
بند حصة الموازنة من  انخفض، كما اإليرادات إجمالي%( من 77.2ستحوذت على نسبة )إ

%( من ايرادات الموازنة، 1.6مساهمة بلغت ) بنسبة%( 30.2-) ارباح القطاع العام بنسبة
%( عن 248.7بنسبة ) ( ترليون دينار6.6االخرى ارتفاعا  بمقدار ) اإليراداتسجلت بالمقابل 

، يليها في االرتفاع بند اإليرادات إجمالي%( من 13.9العام السابق لتبلغ نسبة مساهمتها )
%( على 15.4) %(،23.1التحويلية والضرائب على الدخول والثروات بنسبة ) اإليرادات
ما أ، اإليرادات إجمالي%( من 2.4%( ،)3.2العام السابق بنسبة مساهمة )ب مقارنةالتوالي 

كما الموازنة يرادات إ إجمالي%( من 1.6يرادات الموازنة فقد شكلت نسبة مساهمة )بقية بنود إ
 (.18موضح في الجدول )
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 (18جــــدول )

 2015 لعام)نهائية(  2014 ي( لعاملختامي معد  )مكونات ايرادات الموازنة العامة للدولة 

 دينار مليار                                                                         

 %نسبة التغير % نسبة المساهمة
 اإليراداتمجموع 

لغاية كانون 
 2015/ولال 

مجموع 
 اإليرادات

لغاية كانون 
 2014ول/ال 

 اإليراداتبواب أ

77.2 47.1- 51312.6 97072.4   
النفطية  اإليرادات

 والثروات المعدنية

2.4 15.4 1618.7 1402.1 
  

الضرائب على 
 الدخول والثروات

0.6 19.0- 396.4 489.5 
  

الضرائب السلعية 
 ورسوم االنتاج

 الرسوم   678.6 608.0 10.4 0.9

1.6 30.2- 1045.3 1497.1 
  

حصة الموازنة من 
 رباح القطاع العامأ

 الرأسمالية اإليرادات   66.8 83.0 24.3 0.1
 التحويلية اإليرادات   1749.7 2153.3 23.1 3.2
 خرىاأل اإليرادات   2653.6 9253.0 248.7 13.9
 اإليراداتمجموع  105609.8 66470.3 -37.1 100

 المصدر : وزارة المالية/ دائرة المحاسبة 
 

 

 اإليرادات األخرى
22.72% 

االيرادات النفطية 
 والثروات المعدنية

77.28% 

 2015ايرادات الموازنة العامة للدولة لعام ( 28)شكل 
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 Public Expenditures ةالعــام النفقات -2

    نسججججبةي بأ ،دينجججار ونليجججتر  (43.1)مقججججداره  انخفاضجججا   2015سججججلت النفقجججات العامججججة عجججام 
%( مجن النجاتج 36.7) بنسجبة دينجار ليونر ت( 70.4لتبلغ ) 2014%( مقارنة مع عام 38.0-)

النفقجات  انخفاض إلىالعامة النفقات في  نخفاضاال ويعود ،الجارية سعارباأل جماليالمحلي اإل
والنفقجججات  ،(%33.5-بنسجججبة )النفقجججات الجاريجججة  تانخفضججج ذإ ،)الجاريجججة واالسجججتثمارية(بشجججقيها 

      ي:ت( اآل19كما مبين في الجدول )، 2014مقارنة بعام % ( 47.7-االستثمارية بنسبة )
 (19دول )ــــــــــج                                             

             مليار دينار                                                                                                                                          2015 و 2014 عاميل ةالعام تاقنفلا                                

 المحاسبةالمصدر: وزارة المالية / دائرة 

  
 Current Expenditures   النفقات الجارية  -

ي بنسججبة أ ،( ترليججون دينججار26.2دار )ججججججمقب 2015ام ججججججججججججججججججججالنفقججات الجاريججة ع تانخفضجج     
 ،للعجججام السجججابق ( ترليجججون دينجججار78.0) بجججج مقارنجججة( ترليجججون دينجججار 51.8%( لتبلجججغ )33.5-)

 االنفاق العام  االنفاق االستثماري االنفاق الجاري

 2015و  2014النفاق العام والجاري والستثماري لعامي ( 29)شكل 

2014 2015 

 العام النفاق
 مبلـــغال

نسبة التغير 
% 

الناتج المحلي  إلىالنسبة 
 الجارية( % سعار)بال جمالياإل

2014 2015  2014 2015 
 27.0 30.1 33.5- 51832.8 77986.2 االنفاق الجاري

 9.7 13.7 47.7- 18564.7 35487.4 االنفاق االستثماري

 36.7 43.8 38.0- 70397.5 113473.6 االنفاق العام إجمالي
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 عجججججن النجججججاجمالجاريجججججة،  سججججعارباأل جمجججججاليالمحلجججججي اإل%( مجججججن النججججاتج 27.0نسجججججبة ) لتسجججججل
التجججي ت الجاريجججة عجججدا تعويضجججات المجججوظفين الحاصجججل فجججي جميجججع مكونجججات النفقجججا نخفجججاضالا

النفقجات  إجمجالي%( مجن 63.0كبجر والبالغجة )قجد شجكلت النسجبة األو  %(،0.2بنسبة ) إرتفعت
 الرأسجججججماليةن النفقجججججات أ( 20رقجججججم )مجججججن ججججججدول هيكجججججل النفقجججججات الجاريجججججة يلحجججججظ و الجاريجججججة، 

 النفقججات الجاريججة إجمججاليمججن  %(0.3بلغججت )مسججاهمة  بنسججبة%( 91.5-بنسججبة ) تانخفضجج
من مجموع  %(0.1)مساهمة  بنسبة%( 89.9-البرامج الخاصة بنسبة )فقرة  انخفاضليها ي

التجججججي  %(20.4-نسجججججبة )بالرعايجججججة االجتماعيجججججة نفقجججججات  تانخفضجججججفيمجججججا  ،االنفجججججاق الججججججاري
عانجججات المجججنح  واإل تلتهجججا،  الجاريجججة النفقجججات إجمجججالي%( مجججن 22.1نسجججبة )اسجججتحوذت علجججى 

 )المسججججتلزمات كجججل مججججن سججججتحوذتافججججي حجججين   ،%(9.1نسجججبة ) شججججكلت حيججج وخدمجججة الججججدين 
النفقجججات الجاريجججة علجججى   إجمجججاليمجججن  (%1.1)و  %(3.2) علجججى نسجججبةالخدميجججة( و  السجججلعية

 . (20، الجدول )خرىاأل متبقية فقد توزعت على النفقاتما النسبة الالتوالي، أ
 

 (20دول )ـــــــج
 2015 لعام و )نهائية( 2014 يالختامية المعدلة لعام النفقات الجارية للموازنة العامة للدولة

 مليار دينار

نسبة  %نسبة التغير 2015 2014 ابواب الصرف
 % المساهمة

 63.0 0.2 32651.6 32578.1 تعويضات الموظفين
 1.1 -76.3 581.3 2452.0 المستلزمات الخدمية
 3.2 -73.4 1658.2 6245.4 المستلزمات السلعية 

 0.8 -40.2 426.2 713.1 صيانة الموجودات
 0.3 -91.5 164.5 1929.0 النفقات االستثمارية

 9.1 -75.2 4708.1 18986.8 المنح واالعانات وخدمة الدين
 0.3 -7.2 138.9 149.6 االلتزامات والمساهمات 

 0.1 -89.9 56.1 556.5 البرامج الخاصة 
 22.1 -20.4 11447.9 14375.6 الرعاية االجتماعية

 100 -33.5 51832.8 77986.1 مجموع النفقات الجارية 
     المصدر: وزارة المالية / دائرة الموازنة   

 

 

 

 



74 
 

 
 

 
 Investment Expendituresالنفقات الستثمارية  -

بنسججججبة      دينججججار  ليججججونر ت( 16.9) مقججججداره انخفاضججججا   2015عججججام سججججتثمارية سجججججلت النفقججججات اال 
 سجعارباأل جمجالي%( مجن النجاتج المحلجي اإل9.7) بنسجبةدينجار  ليونر ت( 18.6) بلغت%( ل47.7-)

%( مججججن النججججاتج المحلججججي 13.7) بنسججججبة 2014عججججام  دينججججار ليججججونر ت( 35.5) مقارنججججة بججججج ،الجاريججججة
 إجمججالي مججن تخصججيصعلججى نسججبة أعلجى سججتحوذ القطججاع الصججناعي ا، الجاريججة سججعارباأل جمجالياإل

 بنسبة المباني والخدماتقطاع  هيلي(   %79.6) نسبةسجل  إذ ،االنفاق على الموازنة االستثمارية
بقيجة القطاعجات  حصجلتفيمجا  ،%(4.9) تهنسجبما الزراعجيقطاع ال حصةبلغت  كما ،% (10.4)

جججدول النفقججات االسججتثمارية كمججا موضججح فججي ال إجمججالي مججن %(5.1النسججبة المتبقيججة البالغججة )علججى 
(21). 
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 صيانة الموجودات
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 المنح واالعانات وخدمة الدين

 االلتزامات والمساهمات 

 البرامج الخاصة 

 الرعاية االجتماعية

 2015الهمية النسبية للنفقات الجارية لعام ( 30)شكل 
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 (21جـــــدول )

 حسب القطاعات 2015 و)النهائية(  2014 يالختامية المعدلة لعام مكونات نفقات الموازنة الستثمارية

 مليــار دينار                                                                                               

من نسبة ال
 نفاقمجموع اإل 

 %الستثماري

نسبة 
 %التغير

مجموع النفقات 
لغاية كانون 

 2015/ ولال 

مجموع النفقات 
لغاية كانون 

 2014ول ال 
 بواب الصرفأ

4.9 24.1 918.8 740.5 

 
 القطاع الزراعي

79.6 13.5- 14782.0 17096.3 

 
 القطاع الصناعي

3.6 35.6- 672.0 1043.9 
 

 التصاالتوا قطاع النقل

10.4 82.0- 1937.3 10783.1 

 
 والخدمات قطاع المباني

1.4 26.9- 254.6 348.2 
 

 قطاع التربية والتعليم
 قطاع منوع*  5475.3   

 مجموعال 35487.3 18564.7 -47.7 100
 المصدر: وزارة المالية / دائرة الموازنة        

 المحاسبة*مستحدث من قبل دائرة    

 

 

 
 
 

 القطاع الزراعي

 القطاع الصناعي

قطاع النقل 
 واالتصاالت

قطاع المباني 
 والخدمات

الهمية النسبية لتوزيع نفقات الموازنة الستثمارية حسب القطاعات ( 31)شكل 
 2015لعام 
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    Public Debt Developments تـطورات الديــــن العــام -ثانياا 
 

 Debt Internal الداخـــلي الدين  -1
 ،المتمثلة في الصراع المسلح مع تنظيم داعشالبلد  يواجههاالتي  حدا األ فرضت 

في السيولة المحلية  الواضح نخفاضاال إلىالنفط والتي ادت  أسعاروالهبوط الحاد في 
 إلىالحكومة المتمثلة بوزارة المالية  لجوء إلىدى أيات واجهت الموازنة العامة مما دتح

صدار سندات وطنية وسندات إ علىعملت  حي  ،االقتراض الداخلي لتمويل ذلك العجز
في لدى البنك المركزي  عنهاخصم الحواالت الصادرة بالتسليم االجل بالدوالر، كما قامت 

من  (%50) العمل على تمويل موازنة الدولة من خلل تشغيل إلىالسوق الثانوية اضافة 
 .احتياطيات المصارف التجارية المودعة لدى البنك المركزي

، الدين الداخلي رصيدفي ملحوظا  رتفاعا  ا 2015المالية العامة لعام  ظهرت مؤشراتأ ذإ
 فيما شكل ما نسبته ،%(237.6نمو بلغت ) بنسبةدينار  ترليون( 32.1)رصيده  بلغحي  

دينار  ترليون( 9.5) جمقارنة بالجارية  سعارباأل جمالي%( من الناتج المحلي اإل16.8)
وفي ما يأتي  ،2014نهاية عام الجارية  سعارباأل %( من الناتج المحلي3.7) بنسبة

  -(:22لمكونات الدين الداخلي كما في الجدول ) استعراض
 

 حوالت وزارة الماليةمزادات 
النظام الججديد )نظام الحفظ المركزي باستخدام وزارة المالية إقامة مزاداتها  واصلت

، حي  (14ملحق الجدول ) متعددقطع وبسعر  ا  ( يوم364)جل لآل (CSDللوراق المالية 
  :2015اقامت الوزارة خلل عام 

، بلغ الواحدة صداريةلإل ( مليار دينار200( يوم بمبلغ )364( مزادات بأجل )3) -
 .%(5.5خصم )سعر بمعدل  ( مليار دينار365المباع الفعلي )

 ستحق السدادالتي ت 2014عام الحواالت المصدرة خلل من سدد مالبلغ مجموع  -
 .ا  ( يوم182،364) ينألجللمليار دينار  (2228) 2015 عام
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 2015 حوالت تغطية عجز الموازنة
 -ولا:أ

مجموع مبالغ إصداريات حواالت الخزينة )حواالت االحتياطي اإللزامي(  بلغ  -
 ( مليار دينار.4353) 2015لتمويل عجز موازنة عام 

دفع رواتب ( لالمخصومةحواالت المجموع مبالغ إصداريات حواالت الخزينة )بلغ  -
 ( مليار دينار.6225منتسبي شركات التمويل الذاتي )

 مصرف العراقي للتجارة لتغطية عجز موازنة عامالخزينة لصالح ت حواالصدار إ -

 .مليار دينار (1200)بمبلغ  2015
 -ثانياا:

( مليار دوالر المعادل 2قرض المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة المالية بمبلغ ) -
لكل دوالر  ا  ( دينار 1166( مليار دينار، الذي تم تقييمه بسعر صرف )2332لج )

 امريكي.

قرض بمبلغ الكهرباء  وزارة في ذاتيا   الممولة المديريات للتجارة العراقيمنح المصرف  -
( مليار دينار لتغطية المشاريع االستثمارية لعام 703) إلىالمعادل  دوالر مليون (600)

 .المالية وزارة قبل من التسديدسيتم و  2014

ون ( ترلي9.8الذاتي بمبلغ )منح مصرفي الرافدين والرشيد قرضا  لشركات التمويل  -
 . 2014لغاية  2010عوام من دينار لدفع رواتب منتسبيها لأل

  -ثالثاا:    

 سندات التسليم اآلجل بعملة الدوالر

مريكي نيابة عن وزارة التسليم اآلجل بعملة الدوالر األ طرح البنك المركزي سندات -
( 13.3بيعت منها ) ،( مليار دوالر2) إجماليبمبلغ  02/08/2015المالية في 

 ( مليار دينار عراقي.14.5مريكي اي مايعادل )مليون دوالر أ
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 عادة جدولة الدين الحكومياتفاقية إ 

( مليار دينار والفائدة على 100سددت وزارة المالية القسط السادس عشر البالغ ) -
 6/4/2015( مليار دينار بتاريخ 30.946اصل الدين المتبقي البالغة )

تفاقية إعادة جدولة الترتيبات استنادا  ال، 31/12/2014والمستحقة الدفع بتاريخ 
 المصرفية بين وزارة المالية والبنك المركزي.

 
 (22جـــــــــدول )

 2015و  2014تطورات الدين العام  الداخلي لعامي 
 مليار دينار                                                                    

 2015 2014 التفاصيل

 2355 2455 )الترتيبات المصرفية(الدين المتبقي بذمة وزارة المالية

مناصفة بين مصرفي الرافدين حواالت الخزينة الصادرة 
 والرشيد

1837 1837 

ا  ( يوم364،182مزاد حواالت الخزينة )  2228 365 

حواالت الخزينة الصادرة لصالح مصرفي الرافدين والرشيد 
 وهيئة التقاعد الوطنية 

3000 3000 

حوالة المصرف العراقي للتجارة لتغطية عجز موازنة 
2015 

- 1200 

 4353 -  2015لزامي لتغطية عجز  موازنةاالحتياطي اإلحواالت 
شركات التمويل ت المخصومة لدفع رواتب منتسبي الحواال
 الذاتي 

- 6225 

قرض المصرف العراقي للتجارة بمبلغ مليارين دوالر 
( مليار دينار2332) إلىالمعادل   

- 2332 

 15 - سندات التسليم اآلجل 
 9758 - قروض شركات التمويل الذاتي

في  قرض المصرف العراقي للتجارة للمديريات الممولة ذاتيا  
 وزارة الكهرباء

- 703 

 32143 9520 المجموع
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 External Debtي ــارجـــن الخـــــديــال -2

 مليون( 994.6مقدار )ب 2015للدين الخارجي عام م ججججرصيد القائال انخفض    
 مليون( 56352.6) إلىليصل  2014%( عن مستواه عام 1.7-) بنسبةدوالر 
مقارنة مع  الجارية سعارباأل جماليمن الناتج المحلي اإل %(34.3) بنسبةدوالر 

، ويعزى 2014عام ل%( من الناتج المحلي 25.8) بنسبة( مليون دوالر 57347.2)
 عادة الجدولة بمبلغإرصيد قروض  انخفاض إلىساس أبشكل  نخفاضهذا اال

( مليون 9085.8) إلى%( ليصل 10.4-) انخفاض بنسبة( مليون دوالر 1050.7)
 2015خلل عام   ا  رتفاعارصيد القروض الجديدة  بالمقابل سجل، 2015دوالر عام 

 معالج  والدين التجاري للدائنينالمع ثبات كل من الدين غير  ،%(1.6) تهنسببلغت 
 دناه.أ (23) جدولكما موضح في  2015 ،2014خلل عامي الكبار 
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 (23جدول )
            2015و  2014تطورات الدين الخارجي لعامـــي   

 مليون دولر                                                                                               

 نسبة التغير% *2015 2014 رصدةال     

 -10.4 9085.8 10136.5 قروض اعادة الجدولة
 - 40902.0 40902.0 التعاون معالج بضمنها دول مجلسالالدين غير 

 1.6 3575.2 3519.1 القروض الجديدة
 - 2789.6 2789.6 الدين التجاري للدائنين
 0 0 0 الدين التجاري الجديد

 -1.7 56352.6 57347.2 المجموع
    الخارجي الدين قسم/العام الدين دائرة/المالية وزارة:المصدر

 *ال تتضمن قرض صندوق النقد الدولي 
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 الفصــــــــل الخامــــــــس
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 Prices عارـــــــــــــــــساأل
 2014ي رغعىىمرم ل ىىت ل يةىى  عىىي  زلىىا رغليغ ىىا تراديةىىيت ا رغيىى   لىىم   ىىعلىىا رغىىمن  لىى  رأ   
فىى  رغلاىىيت   اىى  ي   ر  شىى تا رااىىترم رغل ل ىىا راىىي مرم ل  ىىا ن ىىم رغلاىىي م  تضىىيا رغا ياىى ا ترأترأ

اىىيا رغىىتد  عىىت لعىىته رغيضىىخ  رأفىى   رغطا ىى  مياىىياا يخىى ه اىىتر رغعىىي  يل ىىه  اىىعيمرغعىىي  غأ
 م أرغيىى  ييىى يلىى  دأن ىىم رغ ي يىىا   رغاىىل  عىىت راىىي عيت  اىىعيمغليغ ىىم فىى  رغىىمد  رغ  ياىى  غأل  ياىىي  

 إغىىارغاىىل  رغزمرع ىىا   أاىىعيمت رغعترلىىه رغل يخ ىىا رغلتاىىل ا  أرغطيدىىا   أاىىعيم يغعترلىىه رغخيمة ىىا  
غ اىةه يمرةعىي  لل تاىي    ف لىي اىةه لعىته رغيضىخ  رغعىي  2014%  غعىي  1.6%  ل ي ه  1.7 

اىى لا لةلتعىىا لىى  رغليغ ىىمرا رغتتغ ىىا أ  تدىىت 2014%  غعىىي  2.2%  ل ي ىىه  1.4لىىي  اىى ي   
ل  ىي   عل ى  ضىل  إطىيم  ل ى  رغاى طم ل  تغىا  ت  ترخل ا ف  ي   م لعىتاا يضىخ  يعىرغعترله رغت 
 ا   اىى ر خاضىىارغيىى  رغاىىل  رغغترة ىىا  أاىىعيماياىى ا ااىى لي رغاىىل  رأ اىىعيمرغعىىيغل  أ  خاىىي را
  تتغى  علىا FAOلى  رغلي ىت   نت ا ترغزمرعىا رغيي عىا غأ  اب ل الا رأ 2015%  عي  19 

 اعم رغتتام.  رميايارغطلب رغعيغل  ت  ر خاي خلا ا تفم  رغلعمت  ت 

 يىتر  رغيضىخ  فى  اىه اىيام  رغم ىتت رغيى  رفى  خى ه اىتر رغعىي   ةح رغ    رغلم ىزد رغعمردى     
اىىىترم رغعيغل ىىىا  فىىى  رأ  رغىىى اط أاىىىعيمرغ يةىىىه فىىى    خاىىىي  ع شىىى ي راديةىىىيت رغعمردىىى  ةىىىمر  را

عىىت   رغ  ىى  رغلم ىىزد يخىىتر  اىىةيلي  لىى  ل يلىى  فىى  تعىى  لاىى م  رغي ل ىىا تي ا ىىز راديةىىيت رغعمردىى رت 
رغل ل ىا  فضى   عى  يلاى    عىت  يلت ىه عةىز رغلترز ىا لى  خى ه ا ياىا  ةمر را غىتع  رغاى تغاإ

 ة   ىىا يفىت    ىى  تشىمر  رغعللىىا رأاىيلم رغ  ىى  رغلم ىىزد لى  خىى ه إ لىىي   ت رغ ىت هأ رغ  ىت رغىىمخ  
  م فيعل ا ف  لترة ا رغيضىخ  لى  رغتد  عت رغع ةم رأل  ي   م رااي مرم ف  اعم رغةم  

 . اي مرتري ر ه ي يةيا رغ طيا رغخي  غيلت رة   ا تات ش يا من ا رغاتم ل  رغعللا رأإخ ه 
 -:  ترغلاي ل  غعلت  رغ اعيمايةيايا ل ت يا رغمد  رغ  يا  أ   ي ل ه لاةهأيلي   تف 

 المستهلك في العراق  سعارالرقم القياسي العام  أل اتجاهات/ اولا 
2015-2014 index in Iraq Price Consumer 

  طىىا   148.0  2015رغلاىىي ل   فىى  علىىت  رغعىىمرم عىىي   اىىعيماىىةه رغىىمد  رغ  ياىى  رغعىىي  أ 
%   ف لي اةه رغمد  رغ  ياى  1.4ز يت   لغا  ا ي ي   ل   ي   2014  طا عي    145.9  ل ي ه

ل ىى  رغلشىىي يا  رغلاىىي ل  لاىىي عتر   اىىعيمد رغىىمد  رغ  ياىى  أأرغلاىىي ل   عىىت رااىىي عيت    اىىعيمأ
                                                 


كركوك ( لعدم  إمكانية جمع األسعار  وصالح الدين ، النبار، نينوىأ)سعار المستهلك لمحافظات اليتضمن التقرير األرقام القياسية أل 

 وضاع السائدة فيهامنها وذلك بسبب األ
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ل ي ىىىه  2015    طىىىا عىىىي  148.5  ترارغ اط ىىىا  رغىىى اط ترغغىىىيز  تلةلىىىتعي    رغاتر ىىى  ترغخضىىىم 
لؤشىىىمرا رغىىىمد   ا ىىىماأت إ  % 1.7  ز ىىىيت   لغىىىا  اىىى ي ي لاىىىة    2014    طىىىا عىىىي  146.0 

رغل ت ىىا غلاىىلا  رغلةىىيل   نلىىبألعىىتاا  رمياىىيا  تضىىت  2015رغلاىىي ل  غعىىي   اىىعيمرغ  ياىى  أ
 ي لةلتع أاعيماي  ي  ي    15لل م رغةتته    رغالع ا ترغختل ا غللاي ل  د ياي  يغعي  رغاي م

   ا ىىىىىىىىىىىىىىي    ار خايضىىرغاىىل  ترغخىىتليا رغلي تعىىا رغيىى  اىىةلا رغ  تغ ىىا  ن ىىم رانت ىىا ترغلشىىمت يا 
 -ت يه :أ   لي لتضح ف  رغةتته ل  لي غ ه%  0.3- 
 
 
 (24جدول )                                           

 2015و 2014المستهلك لعامي  سعارمعدل النمو للرقم القياسي أل     

                          
                               

 
 
 
 

 
 
 
 
 

الوزن     الفقـــرات
2015 2014 2015 

 معدل النمو %
2014 2015 

 0.3- 2.7 151.5 152.0 30.1 رغ  تغ ا  رانت ا ترغلشمت يا ن م
 0.7 0.7 136.5 135.6 0.7 رغلشمت يا رغ  تغ ا ترغي غ

 0.7 3.2 150.5 149.4 7.3  ت ا رغل  ا ترأ
 3.3 2.0 167.9 162.5 31.3 رغا    رغل يه  رغ  م ي  رغغيز

 0.7 1.5 124.1 123.2 6.4 رغية  زرا ترغلعترا رغل زغ ا ترغة ي ا
 2.6 2.5 173.0 168.6 2.3 رغة ا 
 1.0 4.1 111.4 110.3 11.1 رغ  ه 

 2.7 0.4 79.1 77.0 2.9 رايةيه
 0.2 1.2 105.5 105.3 1.6 رغيمف   ترغ  يفا 

 2.6 2.1 171.9 167.5 1.0 رغيعل  
 1.3 1.6 152.4 150.5 1.4 رغلطيع  

 0.3- 1.8- 148.3 148.8 3.9 رغال  ترغختليا رغلي تعا 
 1.4 2.2 148.0 145.9 100.0 رغمد  رغ  يا  رغعي  

 1.7 1.6 148.5 146.0 100.0 رغمد  رغ  يا   عت رااي عيت 
حصاء إللوزارة التخطيط ، الجهاز المركزي المصدر :   
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 السلعيةلة سالمكونات  أسعاراتجاهات ثانياا/
mmodity pricesends in the components of the basket of coTr 

 
 
 

  Food and Non Alcoholic Beveragesغذية والمشروبات غير الكحولية األ -1
%  د ياي   يغعي  0.3-ي  طا اي   لغا  ا ي   ر خايضاتر رغ ا  خ ه اتر رغعي   أاعيماةلا    

         ا انت ا رغ يةه ف  لةلتعا رأ  خاي را إغاايا   ت عتت تغ   يغتمةا رأرغاي م
ترغ     رغل   ترغة    ه ل  أاعيم ر خاي  إغا ةية ا ت يش م رغ  ي يا رإلإ%   0.3- 

ي  ر خايضترا ررغخضم  أاعيم  ف لي اةلا % 0.5- الي  ترغل ت    ا ا   رأ% 0.6-   ا ا 
 نمرم رغاتم  يغلعمت  ل  اته رغالعا.إ إغا%  ت عتت تغ  3.2-ترض ي   لغا  ا ي   

رغلايتمت  ا ل ا إغا%  ت عتت تغ  6.1ي  لل تاي   لغا  ا ي   رميايعرغاتر    أاعيماةلا    
رغي  ر ع اا ن م رغلاي م  ل  ا رأتضيا رأةي ب  إغاتش ا رغل يتج رغل ل  ل  اته رغالعا 

رغشي  يا  اية  لم رغتد  ضطم رأ  رغمة ا ا ي ةا غغلم رغطمم ةتم رغ  ه أ رمياياال ي  ف  
 ل  خيةا ف  رغل يطم رغايخ ا. آلطت لا غضلي  رغلمتم ر غال  طمم

ز يت   إغات عتت تغ    % 2.4ي    ا ا  رميايعخم  ف ت اةلا ألي ل يةيا رأنت ا رأ    
ي  رميايعرغز تا ترغتات   أاعيمرغطلب علا اته رغل يةيا ل ي ه رغلعمت  ل  ي  ف لي اةلا 

     رغيل ؤ رغ يةه ف  يتز   لامترا اته رغليت  ضل  رغ طيدا  إغات عتت تغ    % 1.3  ا ا  
رغي    رغلشمت يا ن م رغ  تغ ا ت  رغخ ز ترغ  تب  لةلتعي  اعيملي  يغ ا ا أأرغيلت   ا  

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 2015و  2014اتجاه معدلت التضخم العام لعامي ( 35)شكل 

2014 2015 



84 

 

 ف ت اةلا ترغخضمترا   رغشيد  رغ  ت   رغ ي ت ترغلشمت يا رغغيز ا تعة م رغاتر   يشله
ي  رميايعرغا م ترغل يةيا رغا م ا  أاعيم ف لي اةلا%   0.8رغ يغغا   ميايايلي    ف   ا ا را

  .% 0.7  ا ا ضة لا  لغا  
  Alcoholic Beverages And Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ  -2
%  0.7لىي  اى ي   رغليضل  العا  رغلشمت يا رغ  تغ ىا ترغي ىغ    ا رغ ر ايم علا اتش ه رإل   

 طا اىىي   ي  رميايعىىخىى ه اىىتر رغعىىي    اىى رغ راىىت أاىىعيماىىم  رغشىى مد  ف ىىت اىىةلا  اىىيم رأإلىى  لةلىىتا 
اىىيي   رغاىىلعي    أاىىعيمرغ يةىىه فىى   مياىىيا يغعىىي  رغاىىي م  ت عىىتت را د ياىىي   % 0.7 لغىىا  اىى ي   

 عترله رغعم  ترغطلب.  إغا
    Clothes And Footwearحذية المالبس واأل -3
%  0.7   لغىا  اى ي  طا اىي   ي  رميايعى 2015 ت ىا خى ه عىي  رغل  ىا ترأدا   أاعيماةلا    

رغل  ىىىا   اىىى ا  لةلتعىىىا أاىىىعيمرغ يةىىىه فىىى   مياىىىيارا إغىىىاي م  ت عىىىتت تغىىى  ل يم ىىىا  يغعىىىي  رغاىىى
 مياىىياا تغىى ت %  3.4لل تاىىا  لغىا     اى اخىىتليا رغل  ىىا  أاىعيم مياىىياا ي ةىا   % 0.5 
مةيغ ىا رغل  ىا ترغ  ةىياز رغطاىيه رأل  ىا  أاعيم  ف لي اةلا ترادلشا رغلايتمت ةتم رغعله أ
عىىت  راىى يب ل  ىىي  إغىىات عىتت تغىى    %  علىىا رغيىىترغ 0.7  % 2.2  ي   لغىىا  اىى ي رميايعىىةىياز  رغ

غل  م ىىىي    ت راالىىى  ىىىتاا را ةىىىيم غلل ىىىيه ترغلعىىىيم   أةىىىتم رغلتغ ىىى رمياىىىيارغ  ىىىه   رةىىىتم رمياىىىيا
ىىى  رةىىىتم رغعلىىىيه فىىى  رغل ىىىيه رمياىىىيا ه اىىىته رغي ىىىيغ   علىىىا رغاىىىعم رالىىىم رغىىىتد  ةعىىىه رغيىىىيةم   ل 
 رمياىىىيا إغىىىا عىىىتت  تتغىىى   %3.1  اىىى ا   ي ا ىىى  رغل  ىىىا أاىىىعيما رمياعىىىف لىىىي غلاىىىلعا   رغ  ىىىية 

غا تاا را ةيم  يغتمةا راايا ت   رةتم رغلتغت راال  غل  م ي .  ر 
 ت عىتت تغى رغاىي م اي غلعي  أاعيم  ل يم ا  % 1.5 ت ا   ا ا  رألةلتعا  أاعيما رمياع لي    
 ىىي  راىىي مرتاي نلىىب را ت ىىا أ    إت أرغةىىياز  ف ىىم  رغل  ىىا أاىىعيم مياىىياارغلؤت ىىا اىى يب ترا رأغىى

                  ي  ر خايضىىىىىةىىىىياز   رغ اىىىىية ا رغل  ىىىىىا رغ ت لىىىىترت رغل  ىىىىا   اىىىىةلا  ىىىىه لىىىىى   ف لىىىىىي لىىىى  رغخىىىىيمج
 %  علا رغيترغ . 0.4-%    1.4-  ا ا  

    ,Water, Electricity & LpgHousing الغاز ،السكن، المياه ، الكهرباء -4
%  د ياىىي   يغعىىي  رغاىىي م ت عىىتت تغىى  3.3  اىى ا   2015خىى ه عىىي   رغ اىى  راىىت أاىىعيما رمياعى   
رغىى اط ترغغىىيز  أاىىعيم رمياىىيا  أت إ  % 2.2  اىى ا    رغتدىىتتلىى  لةلتعىىا   ىىه  أاىىعيم رمياىىيا إغىىا
رغلشىي يا رغ اط ىا ترغيتةى    ىت راىي مرتاي لى    ى  فى  رغ ل ىيا رغل يةىا لى   ىتت  غ  ي ةاةي  
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 لي ش ه   ةي  ل عةي يا ترعش تد أ غا تط  ع  رغعله لةاا   ة  ر ييج يتد   عت رغخيمج 
  1000 دمرم تزرم  رغ اط  ز يت  اعم راطتر ا رغغيز فض   ع     مر  ف  رغ ل ا رغلعمتضا ل  ي  

 لترترا رغل ىيه ترغ  م ىي إا رمياع   لي غ   ع ا يية ا ترغيتز رغ ل  رإل رمياياةي   ي ةا رغتد ت  يم 
لى   % 31.3 اى ي    ايم علا اتر رغ اى   شى ه لىي أ  رإل إغاشيم    تيةتم رإل%  2.8  ا ا  

رغىىىمد  رغ  ياىىى   رمياىىىيالىىىي    ىىىا ف ىىىمرا اىىىتر رغ اىىى  ف ىىىت  ي ىىىا لاىىىيالي ي فىىى    أر اىىىيم رغاىىىمت رغشىىى مد
 -ي : يآل
  Rentيجار اإل-

%  د ياىي   يغعىي  3.6   لغىا  اى ي  إت خ ه اتر رغعي لل تاي  ي  رميايع  ةيمرإل أاعيماةلا    
رغتتم ترغلةلعيا رغا   ا رغلعمتضا غ  ةيم ل  د ه ز يت  رغطلب علا  إغاتغ   عتت ت  رغاي م 

رغ ىىىيز    لىىى  رغل ىىىيطم رغلاىىى طم عل  ىىىي لىىى  د ىىىه عةىىىي يا ترعىىىش ل ي ىىىه ل تتت ىىىا رغلعىىىمت    
 ل  ي.

       رغعىىىمرم  عىىىىي   لىىى    ىىىى  رغت ىىىترا رغاىىىى   ا ل ي ىىىه رغز ىىىىيت  فىىى  عىىىىتتأ إغىىىىاشىىىيم  تيةىىىتم رإل  
%  لى  لةلىتا 21.2لىي  اى ي   اىتر رغ اى   شى ه  ايم علا رغا ي   تل  رغةت م  يغت م أ  رإل

 . ايم رغامت رغش مدإ
  Maintenance and  Services homeصيانة وخدمات السكن  -
 اىىيم رغاىىمت رغشىى مد  ف ىىت إ%  لىى  لةلىىتا 2.1ةلتعىىا لىىي  اىى ي    اىىيم علىىا اىىته رغله رإلشىى      

ت عىتت    يغعىي  رغاىي م د ياىي  %  خى ه اىتر رغعىي  2.1  لغا  اته رغلةلتعا   ا ا أاعيما رمياع
رغلىىىترت رإل شىىىية ا  ىىىت  ر   أاىىىعيمةىىىتم رغعلىىىه ت تأةىىىتم رغةىىى ي ا أرغ يةىىىه فىىى   مياىىىيارا إغىىىاتغىىى  

 . اترم رغل ل ااي ف  رأأاعيم لم رغتد ر ع ا ف  ز يت  رأ نل  ي لايتمت  ل  رغخيمج أ
  
                                                    ,maintenance & Appliances House Supplies التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة -5
 يغعىي  رغاىي م  %  د ياىي  0.7 ضىة لا  لغىا   اى ا  2015خى ه عىي   غ ا ر رات أاعيما رمياع  

 د ىىيه رغةل ىىتمإ ي ةىىا %  1.1  ا ىىىا  ة ىىز  رغل زغ ىىا لةلتعىىا رأ أاىىعيم رمياىىيا إغىىات عىىتت تغىى  
 إغىا  ل ىية  رغخ يطىا ترأفىمر   رغخ طىيا  يغ  ةىيا علا شمر  رغاىل  رغيى  ف  ىي لل ىزرا ةت ىت  

  عللىىىي  ر  را اىىىيم علىىىا اىىىتر % 0.3 ىىىي  ترغية  ىىزرا   اىىى ا  لةلتعىىىا رأ أاىىىعيم رمياىىىياةىىىي ب 
 .%  ل  لةلتا ر ايم رغامت رغش مد6.4 رغ ا   ش ه لي  ا ي  
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  Healthالصحة  -6
 اىةلاتدىت    اىيم رغاىمت رغشى مدإ%  لى  لةلىتا 2.3رغ اى  لي اى ي    را ايم علىا اىتر ش ه   

 إغا ت عز  تغ    يغعي  رغاي م %  د ياي  2.6    ا ا ي  رميايع 2015خ ه عي   رغ ا  رات أاعيم
رةىىىتم  رمياىىىياعىىى   فضىىى    رغخىىىيمج راتت ىىىا ترغلاىىىيلزليا رغةىىى  ا رغلاىىىيتمت  لىىى   أاىىىعيم رمياىىىيا

 . ةيم غلع يترا رغخيةا تاا رإل رميايارغ طيا رغة   رغخي  ت 
 

  Transportation   النقل -7
د ياي   يغعىي  رغاىي م   2015%  عي  1.0   ا طي   لغا  ا ي ي  رميايعرغ  ه  دا  أاعيماةلا   

عىى  ر  طىىيا رغطىىمم  فضىى     لمراىى   رغز ىىيمرا رغت   ىىا تر أاىى يب لتاىىل ا ييعلىىم  ىىأ إغىىات عىىتت تغىى  
 اىته رغلةلتعىا  أاىعيم ايم علا ت ش ه رإل  اعيمرأ رميايا إغا ؤتد لم رغتد رأ  ل  اا يب أأ

 .  ايم رغامت رغش مدإلةلتا %  ل  11.1لي  ا ي   
 
  Communicationالتصال    -8
 مياىيااى ب رات عىتت  يغعي  رغاىي م   %  د ياي  2.7ي    ا ا  رميايعرايةيه  دا  أاعيم اةلا  

 طيدىىيا رغلت ي ىىه فىى   أاىىعيمضىىم  ا رغل  عىىيا رغيىى  فمضىىي ي رغ  تلىىا علىىا  إغىىا ةىىتم  راياىى ا 
 أاىعيم  ترا رغلترةىايا رغعيغ ىا ت رغلت ي ىه  رغت  ىارغ تريى   أاىعيم رمياىيا  ت ىتغ  2015لترز ىا 

 ر  اىىىىته رغا ىىىم  يشىىى ه لىىىي  اىىىى ي  إغىىىاتيةىىىتم راشىىىيم    دطىىى  رغغ ىىىيم ترا ااىىىترمرا رغخيةىىىا   ىىىىي
 ل  لةلتا ر ايم رغامت رغش مد. % 2.9 
 
  Recreation & Culture  الترفيه والثقافة -9
    يغعىىىىي   د ياىىىىي   2015%  خىىىى ه عىىىىي  0.2  اىىىى ا  اىىىى طا  لغىىىىا    اىىىى رغ راىىىىت أاىىىىعيما رمياعىىىى  

 إغىا مياىيارا%  ل  لةلتا ر ايم رغامت رغش مد ت عىز  تغى  1.6رغاي م  ف لي ش لا لي  ا ي   
يىىتر م  أاىىعيمرغلضىىيم ا   إغىىا لةىىأ رغىى ع     ىى اىى يب لتاىىل ا   رغعطلىىا رغم  ع ىىا ترغةىى ا ا  أ

عىترا ل أاىعيم مياىياا    أ   لىي عيغ ىا أاىعيمشىمرة ي   إغىارالم رغتد  ضىطم رغلىترط      رغاام
رغيمف   ىا ترغماى ام ترغخىتليا  CDة ز  رغلعترا رغالع ا ترغ ةم ا  يغيلايز  رغمرت ىت  أرغيةت م ت 

  .اتر رغ ا  أاعيم رمياياف   ر   م أ اترم رغل ل اترغة   ترغلة ا ف  رأ
 



87 

 

  Educationالتعليم   -10
د ياىىي  يغعىىي  رغاىىي م  2015%  خىى ه عىىي  2.6رغيعلىى     اىى ا لل تاىىا  لغىىا   أاىىعيما رمياعىى  

شى ه را اىىيم علىىا اىىته رغا ىىم  لىىي  ف لىىي، رغ ل ىىيا راال ىىافىى  رةىىتم رغتمراىا  رمياىىيا إغىىا ت عىتت تغىى 
 .%  ي م  ي ل  لةلتا ر ايم رغامت رغش مد1 ا ي   

 
  Restaurantsلمطاعم  ر -11
 يغعىي  رغاىي م ت عىز   د ياي   2015%  خ ه عي  1.3  ا ا   ي  رميايعاتر رغ ا   أاعيماةلا   

رغ لىىمر    ىى   لىىغ  رغل ىىت  أاىىعيمرغلىىترت رغغترة ىىا ااىى لي  أاىىعيم رمياىىيا إغىىا يغتمةىىا رااىىيا تغىى  
 ىىىتاا را ةىىىيم  رمياىىىيا إغىىىا ياضىىىيفا     رغىىى  ت  ىىىيم15رغتر ىىىت ل  ىىىي   ىىىت   رغ غىىى  ليتاىىىط اىىىعم

 .ل  رغلتغت راال رةتم رغعليه ترغ  م ي  ت 
 

  Miscellaneous Services & Goods  المتنوعةالسلع والخدمات  -12
 د ياىىي   2015%  خىى ه عىىي  0.3-ي    اىى ا  ر خايضىى رغاىىل  ترغخىىتليا رغلي تعىىا أاىىعيماىىةلا   

تم رغىىتاب فىى  رغاىى أاىىعيم يةىىه  رغ  خاىىي را إغىىاتتغىى   عىىتت  يغتمةىىا رااىىيا  يغعىىي  رغاىىي م 
 اىىىعم رات اىىىالعىىىته   ىىى  اىىىةه   اىىىتر رغ اىىى  ضىىىل  رغاىىىل  رغترخلىىىا فىىى رغىىىتد  ىىىتخه ت رغعمرد ىىىا 

    ر خاىىىىي    اىىىى ا 2014  تتام فىىىى    ي ىىىىا عىىىىي  1194 ل ي ىىىىه  2015  تتام عىىىىي  1160.1 
 . ه ف  رغاتم رغعيغل اأاعيم يترف ي  ل    % 2.8- 

     



                  

 

 

    

 الفصل السادس                     

 تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات العراقي    

Balance of payment and External Trade Developments 
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 الفصل السادس

 تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات العراقي

Balance of Payment and External Trade Developments 
 

 التجـارة الخارجية -ولا أ
ذ إ ،البلدان النامية والمتقدمة على حد سواءالتجارة الخارجية ركيزة مهمة لدعم نمو  تعد       

و توفيرها أنتاجها محليًا إليه من سلع اليمكن إتستطيع هذه البلدان الحصول على ماتحتاج 
المهم  ودورهاالخارج  إلىره ينتاجها الفائض عن الحاجة وتصدإ عن تصريف لً ضفبكفاية 

 ة.يتقتصاداالوالواضح في عملية التنمية 
 أساسعلى  ستيراداتاال)الصادرات مضافًا إليها ي العراق ـــــالتجارة الخارجية ف حجم بلــــــغ    

بة ــــــبنس انخفاضا  جًل بذلك ـــــــــمسـ 2015ام ــــــــــــــــــعار ــــــون دينـ( ترلي96.3مايقارب )( سيف
لتسجل عام %( 48.2-) الصادرات بنسبة انخفضتحيث ، 2014عام ب تقياساً  (39.8%-)

فيما شكلت  ،2014عام  ( ترليون دينار97.9)( ترليون دينار مقارنة مع 50.7) 2015
ويعزى سبب هذا  ،الجارية باألسعار جمالي%( من الناتج المحلي اإل26.4) مانسبته

( دوالر للبرميل الواحد عام 44.7) إلىمعدل سعر برميل النفط هبوط  إلى االنخفاض
ما أ، 2014( دوالر للبرميل الواحد عام 94.9)البالغ  همقارنة مع معدل سعر  2015

دينار  ( ترليون45.6) لتبلغ انخفاضا   األخرىسيف فسجلت هي  أساسعلى  ستيراداتاال
%( 26.5-) انخفاضبنسبة ي أ ،2014( ترليون دينار عام 62مقابل ) 2015عام 

نفتاح كمقياس لدرجة االو  ،جمالي%( من الناتج المحلي اإل23.8وشكلت مانسبته )
%(  50.2) الجارية باألسعار جماليالناتج المحلي اإل إلىبلغت نسبة التجارة  يتقتصاداال

 .2014%( عام 61.4مقارنة مع ) 2015عام 
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 (25جـدول )                       
 2015و  2014مؤشرات التجارة الخارجية خالل عامي  أهم

 دينار مليار                                                                            

 2014 
الناتج  إلىالنسبة 
 جمالياإل المحلي

 الجارية باألسعار
2015 

الناتج  إلىالنسبة 
 جماليالمحلي اإل
 الجارية باألسعار

 %50.2 96262.3 % 61.8 159926.2 التجارة الخارجية

 %26.4 50696.8 % 37.8 97921.8 الصادرات

 %23.8 45565.5 % 23.9 62004.4 * ستيراداتاال
المحلي الناتج 

 جمالياإل
258900.6**  191715.8***  

 سيف أساسعلى  ستيراداتاالاحتسبت  *
 تقديرات اولية سنوية **

 تقديرات اولية فصلية ***
 

 
 

 الشـركاء التجـاريين للتجـارة الخارجية في العـراق  أهم -1
ع مربط الدول نها تأإذ  ،اتقتصادالتجارة الخارجية من القطاعات الحيوية في أي  د  تع

أنها تساعد في توسيع القدرة  إلىإضافة  من خلل علتقاتها التجارية البعض بعضها
جديدة أمام منتجات الدولة، وتساعد كذلك في زيادة  أسواقالتسويقية عن طريق فتح 

 ،ما يخص مجاالت االستهلك رفاهية البلد عن طريق توسيع تقاعدة االختيارات في

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

 التجارة الخارجية

 الصادرات

 االستيرادات 

 2015و  2014مؤشرات التجارة الخارجية لعامي  ( 36)شكل 

2015 2014 
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ية التجارة الخارجية من خلل أهمذلك تأتي  إلى أباإلضافة ،االستثمار بشكل عام
على تقدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية في السوق الدولي وذلك  جوهرياً  عتبارها مؤشراً ا

 الرتباط هذا المؤشر باإلمكانيات اإلنتاجية المتاحة، تقدرة الدولة على التصدير
نعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملت امستويات الدخول فيها و  واالستيراد،

تجارة العراق ا يأتي جدواًل يمثل م وفي ،ثار على الميزان التجاريآوماله من  ةاألجنبي
 -:2015الشركاء التجاريين خلل عام  أهممع 

 

 (26 جدول )

 2015و  2014الشـــركـــاء التجاريين لعامي  أهمتطــــور حجــــم  التجــارة الخارجية مــــع 

 مليار دينار                                                                                                             

 الدولة
في  مساهمةال 2015 2014

 إجمالي
 الصادرات %

 في مساهمةال
 إجمالي

 ستيراداتال الصادرات ستيراداتال الصادرات % ستيراداتال

 23.7 3.6 10799.4 1825.2 14818.7 3819.8 الدول العربية

 6.6 19.2 3006.2 9734.0 3472.4 18898.5 يكيتيناألمر دول 

 12.7 17.6 5787.2 8922.9 8804.5 15177.8 األوروبيالتحاد دول 

 6.4 0.3 2916.3 151.7 2108.1 0 األخرىبا و ور أدول 

 50.0 58.8 22783.3 29809.8 31995.0 60025.7 اآلسيويةالدول 

 0.6 0.5 273.1 253.2 805.7 0 بقية العالم

 100.0 100.0 45565.5 50696.8 62004.4 97921.8 العامالمجموع 
 / تقسم ميزان المدفوعاتواألبحاث لإلحصاءالمصدر: البنك المركزي العراتقي/المديرية العامة 

 والفوسفات تملحظة: تتضمن الصادرات: النفط الخام، المنتجات النفطية والكبري
 

ستحوذت على االرئيسة لصادرات العراق وتقد  سواقاأل أهممن  اآلسيويةالدول  أسواق د  عت   
 دولو  يكيتيناألمر دول  تليها 2015لعام العراتقية الصادرات  إجماليمن  (%58.8)مانسبته 
صادرات  مساهمةنسبة فيما بلغت ، على التوالي %(17.6 ،19.2) بنسبة األوروبياالتحاد 
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% 0.5) رىـــــــــــــــاألخ أوروبادول بقية العالم و بة ـــــــــوبلغت نس%(، 3.6الدول العربية ) إلىالعراق 
 .(26جدول )كما موضح في ال صادرات العراق إجماليمن  (%0.3 و

 
 

على أ اآلسيويةالدول  حتلتافقد العراق من الشركاء التجاريين  باستيراداتيتعلق  وفي ما   
دول %( ثم 23.7العراق من الدول العربية بنسبة ) استيرادات%( يليها 50)لتبلغ  مساهمةنسبة 

ودول  يكيتيناألمر العراق من دول  استيراداتنسبة  ماأ ،%(12.7بنسبة ) األوروبياالتحاد 
النسبة المتبقية  حتلتاو ، ستيراداتاال إجماليمن  (%6.4، %6.6) فقد بلغت األخرى أوروبا
 . (26كما يوضحه الجدول )دول العالم  باتقي (%0.6)البالغة  ستيراداتاال إجماليمن 
 

 

3.6 
19.2 

17.6 

0.3 

58.8 

0.5 

 2015الهمية النسبية للصادرات حسب التوزيع الجغرافي لعام ( 37)شكل 

 دول االتحاد االوربي دول االمريكيتين الدول العربية

 بقية العالم الدول االسيوية دول اوربا االخرى

23.7 

6.6 

12.7 

6.4 

50 

0.6 

 2015الهمية النسبية لالستيرادات حسب التوزيع الجغرافي لعام ( 38)شكل 

 دول االتحاد االوربي دول االمريكيتين الدول العربية

 بقية العالم الدول االسيوية دول اوربا االخرى



92 

 

 للصادرات العراتقية التركيب السلعي -2
وزيوت التشحيم المتعلقة بها التي تضم )النفط الخام، المنتجات  سجلت فقرة الوتقود المعدنية    

الصادرات العراتقية مسجلة نسبة  إجماليمن  مساهمةالنفطية والكبريت والفوسفات( أعلى نسبة 
المواد الخام غير  فيما سجلت بقية الفقرات )المواد الغذائية والحيوانات الحية،، %(99.2)

( النسبة والسلع غير المصنفة مكائن ومعدات النقل ،سلع مصنعةالمواد الكيماوية، الغذائية، 
 (.27كما مبين في الجدول ) (%0.8)المتبقية البالغة 

 
 (27جدول ) 
 2015و  2014الهيكل السلعي للصادرات خالل عامي  

 مليار دينار                                                                

ية هماأل 2014 السلعة
ية هماأل 2015 النسبية%

 النسبية%
 0.3 142.4 0.3 274.0 المواد الغذائية والحيوانات الحية  

 0 0 0 0 المشروبات والتبغ
  0.2 75.8 0.2 146.9 المواد الخام غير الغذائية عدا الوتقود 

 الوتقود المعدنية وزيوت التشحييم المتعلقة
 بها*

97187.3 99.2 50316.4 99.2 

 0 0 0 0 الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية
 0 4.7 0.0 9.3 المواد الكيمياوية 

 0.1 25.7 0.1 49.0  مصنعةسلع 
 0.2 121.3 0.2 235.5 النقلمكائن ومعدات 

 0 0 0 0 مصنوعات متنوعة
 0 10.5 0.0 19.8 السلع  غير المصنفة 

 100.0 50696.8 100.0 97921.8 المجموع 

 / تقسم ميزان المدفوعاتواألبحاث لإلحصاءالمصدر: البنك المركزي العراتقي/المديرية العامة     
 والفوسفات يت* تتضمن الصادرات: النفط الخام، المنتجات النفطية والكبر   
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 العراقية ستيراداتالتركيب السلعي لال -3
 خلل عام ستيراداتاال إجماليفي  مساهمةسجلت فقرة المكائن ومعدات النقل أعلى نسبة  

السلع  ( و)المصنوعات المتنوعة) ات%(، يليها فقر 38.5تها )هماذ بلغت نسبة مسإ ،2015
، فيما ستيراداتاال إجماليمن  على التوالي (%11.4) %(،15.8لتسجل نسبة )( المصنعة
الزيوت والشحوم الحيوانية )، (المواد الكيمياوية )،(الوتقود المعدنية وزيوت التشحيمات )سجلت فقر 
( على %5.4 ،%6.4 ،%6.7 ،%9.8نسب ) المواد الغذائية والحيوانات الحية(( و)والنباتية
المواد الخام غير الغذائية عدا )، ()السلع والمعاملت غير المصنفة فقراتما بقية الأالتوالي، 

على  (%1.3، %1.8، %2.9المشروبات والتبغ( النسب المتبقية البالغة ))وفقرة  (الوتقود
 (.28كما مبين في الجدول ) ستيراداتاال إجماليالتوالي من 

 
 (28جدول ) 
    2015و  2014خالل عامي  ستيراداتلال الهيكل السلعي 

   رينامليار د

 2014 السلعة
ية هماأل

النسبية 
% 

2015 
ية هماأل

 النسبية %

 5.4 2461.2 5.4 3348.7 المواد الغذائية والحيوانات الحية  

 1.3 592.8 1.3 805.7 المشروبات والتبغ

 1.8 820.4 1.8 1115.9 المواد الخام غير الغذائية عدا الوتقود 

 9.8 4465.0 9.8 6077.2 الوتقود المعدنية وزيوت التشحيم المتعلقة بها 

 6.4 2916.3 6.4 3967.9 الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية

 6.7 3052.8 6.7 4154.5 المواد الكيمياوية 

 11.4 5194.3 11.4 7068.3  مصنعةسلع 

 38.5 17542.4 38.5 23871.5 مكائن ومعدات النقل

 15.8 7199.2 15.8 9796.7 مصنوعات متنوعة

 2.9 1321.1 2.9 1798.0 السلع  غير المصنفة 
 100.0 45565.5 100.0 62004.4 المجموع 

 سيف أساسعلى  ستيراداتاالتقيمة 
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 ميزان المدفوعات  -ثانياا 
ة من يتقتصاداالالقطاع الخارجي في الدول النامية النفطية المقرر الرئيس للفعاليات  ُيعد          

 اتقتصاداً  د  عالعراتقي يُ  تقتصادذ اليزال االإجنبية وسيولة نقدية، أ احتياطياتخلل مايولده من 
رتباط العراق بشكل االذي يعكس  األمر ،على ناتج رئيسي واحد هو النفط يرتكز اً تصديري

ن ميزان المدفوعات هو الذي يحدد رصيد البلد من ا  ير مباشر بالسوق العالمية و مباشر وغ
 وليةأفي ضوء مامتوفر من بيانات و  نفاتقه ودخله.إيقرر مستوى وبالتالي  ةاألجنبيالعملت 

 وفق تصنيف صندوق النقد الدولي واستناداً على عدت أُ التي رتقام ميزان المدفوعات أ شارتأ
ملحوظ في مؤشرات القطاع  راجعت إلى 2009عام  همنهجية الطبعة السادسة الصادرة عن إلى

في صافي  تراجع الفائضظهرت مؤشرات ميزان المدفوعات أ فقد، 2015الخارجي لعام 
( 4121.3حيث سجل )السلعية والخدمية،  ستيراداتاالي في الصادرات و أ ،الحساب الجاري

اي  ،2014عام  ( مليون دوالر24427.9بالمقارنة مع فائض بلغ ) 2015مليون دوالر لعام 
تحقق نتيجة لتقلص من هذا الفائض  اً ن جزءا  ، و ( مليون دوالر20306.6مقداره ) انخفاضب

ولتحقق فائض في حساب الدخل  (%40.3) ةصافي الخدمات بنسب العجز في حساب
 جماليمن الناتج المحلي اإل%( 2.5، فيما شكل فائض الحساب الجاري مانسبته )الثانوي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .2014عام  %(11مقابل ) 2015عام  الجارية باألسعار
( مليون دوالر نتيجة للتحويلت 1.5-) بلغسفرت عن عجز أما المعاملت الرأسمالية فقد أ        

      بمقدار انخفاضا   حساب الماليال وسجل، ذويهم في الخارج إلىلعراتقيين من اة الرأسمالية المحول
 ( مليون دوالر.18445-)
( 13473.6-بلغ ) المدفوعات عجزاً فضت التطورات السابقة عن تسجيل ميزان أوتقد     

ملحق  ،2014عام  ( مليون دوالر11871.2-بلغ )عجز مقارنة ب 2015مليون دوالر لعام 
من خلل  أدناهفي هــــذا العجز كما مبين  سجيلسهمت عدة عوامل في تأ وتقد (16جدول )ال
 -ستعراض مكونات ميزان المدفوعات:ا
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 الحساب الجاري  -1
( مليون دوالر بالمقارنة مع فائض بلغ 4121.3مقــــداره ) سجل صافي الحساب الجاري فائضاً     
فائض الميزان  انخفاض إلى ساسويعود ذلك بالدرجة األ ،2014لعام  ( مليون دوالر24427.9)

 ستيراداتاالحتساب كل من الصادرات و اتم  نهأ إلىشارة وتجدر اإل)%( 73.6-التجاري بنسبة )
 :أدناه في كما موضحفوب(  أساسعلى 
 2014%( تقياسا بعام 73.6-بنسبة ) انخفاضا   2015فائض الميزان التجاري لعام  سجل - أ

 ذلك يعزى، و 2014( مليون دوالر عام 38780.8) مقابل مليون دوالر( 10253.3ليبلغ )
سجلت  إذ %(،48.5-) النفط بنسبة إيراداتتقيمة الصادرات المتأتية من  انخفاض إلى

عوائد تصدير النفط من غلبها تحقق أ( مليون دوالر 43441.5)مامقداره  الصادرات الكلية
( مليون دوالر، كما بلغت تقيمة صادرات المنتجات النفطية 43058.6الخام البالغة )

 .األخرى( مليون دوالر تقيمة  الصادرات 191.1) إلى أباإلضافة( مليون دوالر، 191.8)
( مليون دوالر على 33188.2مقداره ) الكلية مبلغاً  ستيراداتاالد سجلت بالمقابل فق      

( 25625.3الحكومية و ) ستيراداتاال( مليون دوالر تمثل 7562.9فوب، منها ) أساس
( مليون 39045.1فيما سجلت مبلغًا مقداره )، القطاع الخاص استيراداتالر تمثل مليون دو 

الكلية )سيف(  ستيراداتاالمن تقيمة  (%15)ستقطاع نسبة إتم ذ إ ،سيف أساسدوالر على 
 التي تمثل تقيمة الشحن والتأمين.
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( مليون دوالر 6359.8%( ليسجل )40.3العجز في حساب الخدمات بنسبة ) انخفاض  - ب
 إجمالي انخفاض إلى يعزى، و 2014( مليون دوالر لعام 10659.3مقابل ) 2015لعام 
التي بلغت  والتأمينتقيمة الشحن  انخفاض على انعكسالذي  األمر ،الكلية ستيراداتاال
ا نواع الخدمات السيمأ( مليون دوالر كون العراق من البلدان المتلقية ألغلب 5856.8)

ذ إ ،(%51.5بنسبة ) إرتفاعاً ما المقبوضات فقد سجلت أ خدمات النقل والتأمين والمالية،
مليون دوالر لعام  (4131.0) مقابل 2015 في عام مليون دوالر (6259.8) بلغت

2014. 
جانب  ذ سجلإ، ( مليون دوالر 314.4-زًا مقداره )ولي عجسجل صافي حساب الدخل األ  - ج

( مليون دوالر، في حين سجل جانب 281.7المقبوضات لدخل االستثمار مبلغًا مقداره )
( مليون دوالر بضمنها الفوائد المدفوعة للخارج عن 638.8المدفوعات مبلغًا مقداره )

( مليون دوالر، فيما حقق صافي تعويضات 516.6العراق البالغة ) إلىالقروض الممنوحة 
 ( مليون دوالر.42.7العاملين فائضًا مقداره )

مقارنة بعام  2015( مليون دوالر في عام 542.2) فائضًا بلغحساب الدخل الثانوي  حقق - د
نتيجة  تحقق ذلك الفائضوتقد  ،( مليون دوالر3162.8-) هعجزًا مقدار  الذي سجل 2014
 مقابل 2015عام ( مليون دوالر 417.4والبالغة )الخاصة  صافي التحويلت الرتفاع

التي تضم تحويلت العاملين خارج موطنهم االصلي  2014( مليون دوالر عام 91.9)
، ذويهم إلىالمساعدات العائلية المحولة من تقبل غير المقيمين  إلىضافة إكثر من سنة أل

بعد ان  2015عام  ( مليون دوالر124.8كما حقق صافي التحويلت الرسمية فائضًا بلغ )
مم ألموافقة ا، وجاء ذلك نتيجة 2014عام ( مليون دوالر 3254.7-سجل عجزًا بلغ )

المتحققة عن  يرادات%( من اإل5) استقطاع نسبة جيلأتعلى طلب العراق بالمتحدة 
 .2015صادرات العراق من النفط الخام كتعويضات عن حرب الخليج خلل عام 
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 الحساب الرأسمالي  -2
  بلغ%( حيث 84.2-بنسبة ) عجزفي ال انخفاضا  سجل صافي حساب التحويلت الرأسمالية   
، حيث يمثل الجانب 2014( مليون دوالر عام 9.5-) مقابل 2015عام  ( مليون دوالر1.5-)

العراق من الخارج الذي  إلىالدائن من هذا الحساب المساعدات والتحويلت الرأسمالية  المقدمة 
، أما الجانب المدين من هذا الحساب فقد سجل 2015مليون دوالر لعام  (2.6مقداره ) اً سجل مبلغ

 الخارج. إلى( مليون دوالر الذي يمثل التحويلت الرأسمالية 4.1)
 
 صافي الحساب المالي   -3
كل  نخفاضالالذي جاء نتيجة  ( مليون دوالر18445-مقداره ) انخفاضا  سجل هذا الحساب    
  -من:
 الذي يعزى( مليون دوالر 3168.6-مقداره ) انخفاضا   سجل إذصافي االستثمار المباشر  - أ

في حين  ،مليون دوالر (3316.3في الداخل البالغة ) األجنبيزيادة معاملت االستثمار  إلى
 ( مليون دوالر.147.7تقدره ) سجلت معاملت االستثمار المباشر للعراتقيين في الخارج مبلغاً 

 نخفاضالدوالر نتيجة  ( مليون631.8-) مقداره انخفاضا  استثمارات الحافظة  سجل صافي  - ب
( مليون 651.8-) بمقدارموجودات الحكومة العراتقية في المحفظة االستثمارية في الخارج 

 ( مليون دوالر.15.1) بلغ انخفاضا   سجلتما المطلوبات فقد أدوالر، 
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الناجمة عن ( مليون دوالر 1171.0-) بقيمة انخفاضا   خرسجل صافي االستثمار اآل  - ج
 .في الخارجمن العملة والودائع العراق  موجودات انخفاض

 انخفاض إلىيعزى و  2015لعام  ( مليون دوالر13473.6-صول االحتياطية )األبلغت   - د
 ( مليون دوالر.12926.3)بمقدار  واالوراق المالية من العملة والودائع ةاألجنبيالموجودات 

ن سجلت أبعد  ( مليون دوالر22564.8مبلغًا تقدره ) الحذفسجلت فقرة صافي السهو و   - ه
( مليون 17309.7مقداره ) انخفاضي بأ، 2014( مليون دوالر عام 39874.5) ًا تقدرهمبلغ

ن هناك معاملت مدينة لم تسجل في أشارة سالبة مما يعني إوتقد ظهرت هذه الفقرة بدوالر 
و للقطاع أسواء الحكومية  ستيراداتاالن هناك معاملت تخص أو أميزان المدفوعات، 

 كثر من تقيمتها.أدرت دائنة تقُ  اً ن هناك تقيودأبالكامل، وربما تفسر  الخاص لم تغط  



           

 

         

 الفصل السابع                   

 نظام المدفوعات العراقي                

       Iraqi Payment System     
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 Iraqi Payment System (IPS)نظام المدفوعات العراقي 

ساسية أفي العالم كخطوة المتطورة  ةاإللكترونينظمة الدفع أكثر أمن  ا  يمتلك العراق واحد    
ءته وفاعليته في تحقيق االستقرار المالي في البلد من التطوير القطاع المصرفي العراقي وزيادة كف

ويعمل البنك المركزي العراقي على تطوير وتكامل البنية التحتية  إلكترونيا  موال خالل تداول األ
طار القانوني والتنظيمي في بناء إلهتمامه باامن خالل  اإللكترونيالدفع  ألنظمةجية لو التكنو 
 إلىتطوير القطاع المصرفي وبناء القدرات وصوال  ، األنظمةقتناء وتطوير ا، االتصاالتشبكة 

خال ونمو الخدمات دإلساس األ جانب وضع إلىالدفع مابين المصارف  ألنظمةالتنفيذ الناجح 
 المصرفية الحديثة في العراق.

  2015في نظام المدفوعات العراقي لعام التطورات الحاصلة 

 (.RTGS,C-ACH,CSD)مكوناته  جميعب المدفوعات ألنظمةالنسخة المحدثة  طالقإ -1
لنظام مشروع الدفع للنسخة المترجمة ولي ختبار األالفحص واالنتهاء من عملية اال -2

 جهزة الخاصة في جميع المواقع.وتسلم ونصب جميع األبالتجزئة العراقي 
حصول شركتي )العراقية والطيف( للتحويل المالي على ترخيص لالشتراك في نظام  -3

حوالة ومحفظة سيا آوحصول شركتي )صدار البطاقات المسبقة الدفع ا  و الدفع بالتجزئة 
 تف النقال.الترخيص للعمل كمزودي خدمات للدفع عن طريق الهاالعراق( على 

( مع كل من مصرف بغداد والشركة integration testing) األنظمةفحص تكامل  -4
 . العراقية

رية ينتاج والتعافي من الكوارث )المدعمليات التهيئة والربط لمركز بيانات اإل نجازإ -5
 البصرة(.العامة لفرع 

ضافة وظائف جديدة للحد من عمليات إ( بC-ACH) ةاإللكترونيتحديث نظام المقاصة  -6
 التزوير.

من  اء  ( مرتبة ابتد23( المكون من )IBANعالم المصارف كافة باعتماد الرقم الموحد )إ -7
1/10/2016. 

العامة ربط المؤسسات الحكومية ودوائر الجباية )الهيئة العامة للضرائب، المديرية  -8
( مع نظام ED اإللكترونيمديرية المرور العامة( بمشروع )الدينار  زات،اللجو 
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وذلك لتحصيل المبالغ المستحقة والفواتير  ةاإللكترونيالمدفوعات العراقي لغرض الجباية 
الدفع واطئة القيمة من خالل نظام  أوامرستخدام اعاله عن طريق أالخاصة بالدوائر 

 من خالل بطاقات الدفع المسبق. C-ACH اإللكترونيالمقاصة 
هلية ووزارة للمصارف الحكومية واأل RTGSعداد التحويالت المالية لنظام أ ارتفعت -9

( 44,779) مقابل( تحويل بالدينار العراقي 46,661) إلى 2015المالية خالل عام 
بنسبة  انخفضتمبالغها فقد  أما%(، 4.2بلغت ) ارتفاعي بنسبة ، أ2014تحويل لعام 

، 2014في عام  ( ترليون دينار200دينار مقارنة بـــــ)( ترليون 195.8لتبلغ )( -2.1)
 :أدناهكما مبين في الشكل 

 

  

خالل عام  انخفضتعبر هذا النظام فقد  األمريكيالتحويالت بالدوالر  إلىبالنسبة  أما -
التي سجلت  2014مقارنة بعام ( %3-( تحويل بنسبة بلغت )10489) إلى 2015

 إلى 2014( مليار دوالر عام 7.1من ) انخفضتمبالغها فقد  أما، تحويال  ( 10814)
 %(.5.6-بنسبة ) 2015عام ( مليار دوالر 6.7)

193000

194000

195000

196000

197000

198000

199000

200000

2014 2015 

المبالغ االجمالية للتحويالت المالية بعملة الدينار العراقي لنظام ( 41)شكل 
 2015و  2014لعامي   RTGSالتسوية اإلجمالية اآلنية 
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 2015( لعام CREDIT TRANSFER)CT الدفع بالدينار العراقي  أوامررتفع عدد إ -
%(، حيث سجلت هذا العام 133.1بنسبة ) ةاإللكترونيقاصة الصكوك من خالل نظام م

 2015لعام  مبالغها ارتفعت، كما 2014( تحويل لعام 3995( تحويل مقابل )9313)
( 43.3مقابل ) 2015( مليار دينار لعام 513حيث بلغت ) ،%(1084.8)بنسبة 

فقد  CT األمريكيالدفع بالدوالر  أوامرعدد  إلىبالنسبة  أما، 2014مليار دينار لعام 
، وبنسبة 2014لعام  ( تحويال  1161قياسا  بــــ) 2015( تحويل لعام 1107بلغت )

 2015( مليون دوالر عام 5.4) إلىمبالغها  انخفضت(، كما %4.7-خفاض  بلغت )نإ
 %(.28.9-وبنسبة ) 2014مليون دوالر لعام  (7.6مقارنة بــــ)
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 2015( بالدينار العراقي خالل عام CHECK) CH ةاإللكترونيعداد الصكوك أ ارتفعت -
( 340964ذ بلغت )إ 2014%( مقارنة بالعام 2.9ي بنسبة )أ ،( صك350884) إلى

( 26.6مقابل ) 2015( ترليون دينار لعام 24صك في حين بلغ مجموع مبالغها )
الصكوك  أما ،%(9.8-) نخفاض بلغتإي بنسبة ، أ2014ترليون دينار لعام 

( صك مقارنة بعام 2195) إلى 2015نخفض عددها في عام إفقد  بالدوالر ةاإللكتروني
 انخفضت%(، كما 24.6-نخفاض بلغت )إي بنسبة ، أ( صك2911البالغة ) 2014

( مليون دوالر 857.6) مقابل 2015( مليون دوالر لعام 395.3) إلىمبالغها بالدوالر 
 %(.53.9-وبنسبة )
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 -:اإللكترونيالخطط المستقبلية لتطوير انظمة الدفع 

 تعزيز دور انظمة المدفوعات في الشمول المالي. – 1

 كمال الربط بين جميع المصارف لنظام الدفع بالتجزئة والمقسم الوطني والهاتف النقال.إ – 2

 .(IBANرقام الحسابات المصرفية )أكمال مشروع تنميط إ – 3

 الثانوية.( لغرض تفعيل السوق Tradingالمتاجرة )نظام  تنفيذ – 4

 دراسة وجود ضمانات للمصارف لتقليل تعثرات المقاصة. – 5

  توطين الرواتب في الحسابات المصرفية. - 6

 من خالل ربط المؤسسات الحكومية  ودوائر الجباية )الهيئة  ةاإللكترونيتنفيذ مشروع الجباية  – 7
العامة للضرائب، المديرية العامة للجوازات، مديرية المرور العامة ...الخ( مع نظام المدفوعات 

الدفع واطئة القيمة من  أوامرستخدام إعن طريق  عالهأالمستحقة للدوائر العراقي لتحصيل المبالغ 
للضرائب ختيار الهيئة العامة إستخدام السفاتج وقد تم إمن  ةاإللكترونيخالل نظام المقاصة 

 .اللعمل معه

 .1/6/2016منية للصكوك وحسب الموعد المحدد لغاية كمال مشروع توحيد المواصفات األإ – 8
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 (1جدول رقم )
 تةآبالث باألسعاراالقتصادية  األنشطةحسب  اإلجماليالناتج المحلي 

 2015 و 2014لعامي   

    
 مليار دينار

 االقتصادية األنشطة
القيمة المضافة 

تة آبالث باألسعار
 2014لعام 

القيمة المضافة 
تة آبالث باألسعار
  2015لعام  

االهمية 
 النسبية %

 التغييرنسبة 
%         

 27.1- 3.0 5148.2 7060.4 األسماكات والصيد وصيد آبالزراعة والغ

 12.6 60.0 101936 90523.6 -التعدين والمقالع:
 12.8 59.9 101779.2 90195.8 ـــ  النفط الخام 

 52.2- 0.1 156.8 327.7 من التعدين األخرى األنواعـــ  
 23.7- 0.9 1554.4 2036.4 الصناعة التحويلية

 6.8- 1.2 1950.1 2093.4 الكهرباء والماء
 62.4- 3.1 5192.7 13828 البناء والتشييد

 21.8- 6.1 10420.7 13320 النقل والمواصالت والخزن
 8.7- 7.7 13186 14448.8 هآبتجارة الجملة والمفرد والفنادق وما ش

 1.0- 6.8 11499.1 11610 -:واألعمالوخدمات العقارات  والتأمينالمال 

 34.4-   1204.5 1836.2 والتأمينـــ  البنوك 
 5.3   10294.6 9773.8 ـــ  ملكية دور السكن

 2.0- 11.2 19102.7 19500.2 -خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:
 1.1   15610.8 15440.9 الحكومة العامة  

 14.0-   3491.9 4059.3 الخدمات الشخصية
 2.5- 100 169989.9 174420.8 األنشطةالمجموع حسب 

 34.5-   359.0 548.1 ناقصا: رسم الخدمة المحتسب
 2.4-   169630.9 173872.7 اإلجماليالناتج المحلي 

 لإلحصاءالمصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي 
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 (2جدول رقم )
 الجارية  باألسعاراالقتصادية  األنشطةحسب  اإلجماليالناتج المحلي 

 2015 و 2014لعامي   

    
 مليار دينار

 االقتصادية األنشطة
القيمة المضافة 

الجارية  باألسعار
 2014لعام 

القيمة المضافة 
الجارية  باألسعار
  2015لعام  

االهمية 
 النسبية %

نسبة    
         التغيير

% 

 28.2- 4.7 9105.0 12682.0 األسماكات والصيد وصيد آبالزراعة والغ

 47.2- 32.2 61978.5 117445.7 -التعدين والمقالع :

 47.3- 32.00 61626.9 116940.1 ـــ  النفط الخام 

 30.5- 0.20 351.6 505.6 من التعدين األخرى األنواعـــ  

 20.6- 2.0 3915.8 4930.1 الصناعة التحويلية

 22.5- 2.4 4530.0 5847 الكهرباء والماء

 50.1- 4.7 9061.4 18157.7 البناء والتشييد
 18.9- 8.2 15759.4 19433.9 النقل والمواصالت والخزن

 0.9 10.7 20575.6 20387.2 هآبتجارة الجملة والمفرد والفنادق وما ش

 4.4 11.2 21510.7 20611.2 -:واألعمالوخدمات العقارات  والتأمينالمال 

 25.9-   2308.9 3116.1 والتأمينـــ  البنوك 

 9.8   19201.8 17495.1 ـــ  ملكية دور السكن

 14.0 23.9 45967.4 40336 -خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:

 17.8 20.7 39899.9 33871.5 الحكومة العامة  
 6.1- 3.2 6067.5 6464.5 الخدمات الشخصية

 26.0- 100 192403.8 259830.8 األنشطةالمجموع حسب 
     688.0 930.1 ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

 26.0-   191715.8 258900.7 اإلجماليالناتج المحلي 
 لإلحصاءالمصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي 
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  جــدول (3)
     2015و 2014شهر عامي ( ومكوناته ألM2,M1عـرض النقـد )  

     
 مليار دينار

خارج العملة  الشهر
 M2 اخرى M1 الودائع الجارية البنوك

 88523 14019 74504 39300 35204 2014كانون الثاني
 86631 14218 72413 37928 34485 شباط
 86823 14052 72771 38330 34441 آذار
 87962 14179 73783 38292 35491 نيسان
 86457 14425 72032 36450 35582 أيار

 86583 13804 72779 36370 36409 حزيران
 87264 14040 73224 35956 37268 تموز
 86412 16762 69650 33776 35874 آب
 87462 17666 69796 34833 34963 أيلول
 88974 17783 71191 35803 35388 األولتشرين 

 88025 17810 70215 35526 34689 تشرين الثاني
 90728 18036 72692 36620 36072 األولكانون 

 87,062 17976 69086 33392 35694 2015الثانيكانون 
 85,963 17934 68029 31407 36622 شباط

 88,944 17909 71035 31923 39112 آذار

 89481 18029 71452 31209 40243 نيسان
 90621 17988 72633 32277 40356 أيار

 89630 17908 71722 31826 39896 حزيران
 87854 17826 70028 31299 38729 تموز
 85673 17419 68254 31517 36737 آب
 85176 17268 67908 31936 35972 أيلول
 84752 17087 67665 32020 35645 األولتشرين 

 82936 16889 66047 31054 34993 تشرين الثاني
 82595 17160 65435 30580 34855 األولكانون 
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 (4جــدول  )
 المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي     

 2015و  2014في السوق المحلية  الشهر عامي  

 دينار/ دوالر  

 2015 2014  الشهر

 1221 1222 كانون الثاني

 1241 1222 شباط 

 1270 1222 آذار

 1298 1218 نيسان

 1309 1222 أيار

 1305 1213 حزيران

 1230 1215 تموز

 1217 1213 آب

 1223 1204 أيلول

 1220 1207 األولتشرين 

 1219 1200 تشرين الثاني

 1216 1205 األولكانون 

 1247 1214 المعدل 
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 (5جدول )
        2015و  2014الكميات المباعة من الدوالر في البنك المركزي لعامي    

     

 مليون دوالر      

 الشهر
2014 2015 

حوالة/ تعزيز  نقد المجموع حوالة نقد
 المجموع رصيد

 2828 2441 387 3992 2760 1232 كانون الثاني

 1598 1427 171 3423 2489 934 شباط

 2581 2262 319 4713 3786 927 آذار

 3078 2525 553 4232 3133 1099 نيسان

 3366 2870 496 4266 2931 1335 أيار

 4956 4291 665 4721 3344 1377 حزيران

 4999 4269 730 3660 2500 1160 تموز

 5464 4780 684 5154 3581 1573 آب

 3656 3154 502 4931 3485 1446 أيلول

 3670 3217 453 4143 3028 1115 األولتشرين 

 4693 4100 593 4573 3120 1453 تشرين الثاني

 3415 2978 437 3920 3008 912 األولكانون 

 44304 38315 5989 51728 37165 14563 المجموع

    2735   االعتمادات
    54463   المجموع النهائي

 

 

 

 

 



109 
 

 (6جدول )

 2015و  2014مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي  لعامي 

    
 مليون دوالر

 الشهر
2014 2015 

المشتريات من  المبيعات
المشتريات من  المبيعات وزارة المالية

 وزارة المالية

 0 2828 4500 3992 كانون الثاني

 2000 1598 2500 3423 شباط

 2000 2581 4000 4713 آذار

 2750 3078 3500 4232 نيسان

 5500 3366 3965 4266 أيار

 2250 4956 3500 4722 حزيران

 3000 4999 5300 3660 تموز

 4000 5464 3500 5153 آب

 2500 3656 3750 4931 أيلول

 2500 3670 5000 4143 األولتشرين 

 3250 4693 4500 4573 تشرين الثاني

 2700 3415 3500 3920 األولكانون 

 32450 44,304 47515 51728 المجموع
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 (7جــــدول  )

 2015و  2014لعامي  أيام 7ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة 

  
 مليار دينار

 2015 2014 الشهر

 359 4297 كانون الثاني

 497 3045 شباط

 400 2380 آذار

 40 2284 نيسان

 169 775 أيار

 283 3149 حزيران

 236 500 تموز

 159 323 آب

 212 353 أيلول

 151 166 األولتشرين 

 168 345 تشرين الثاني

 332 383 األولكانون 
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 (8جدول )
 2015و  2014لزامي لعامي االحتياطي اإل 

 مليار دينار

 2015 2014  الشهر

 ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية

 3523 6989 3609 6322 كانون الثاني

 3490 7322 3492 6270 شباط

 3461 6637 3612 6312 آذار

 3358 6400 3544 6366 نيسان

 3462 6518 3535 6349 أيار

 3456 6412 3724 6007 حزيران

 3428 6434 3681 5727 تموز

 3394 6429 3504 6086 آب

 3328 6202 3484 6355 أيلول

 3443 6135 3470 6703 األولتشرين 

 3233 6209 3488 6930 تشرين الثاني

 3153 6228 3532 7045 األولكانون 
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 (9جـــدول )
 2015و 2014خالل عامي  ا  ( يوم91)ستحقاق احواالت  البنك المركزي العراقي   

      
 ليون دينارم

  الشهر

2014 2015 

 المبلغ المسدد المبلغ المباع 
معدل سعر 
 الفائدة %

 المبلغ المباع 
المبلغ 
 المسدد

معدل سعر 
 الفائدة %

 5.00 284050 315750 4.70 379060 388350 كانون الثاني

 5.00 260640 333080 5.00 230000 350000 شباط

 5.00 314600 538060 5.00 340020 312010 آذار

 5.00 315750 365000 4.85 388350 400040 نيسان

 5.00 333080 397840 5.00 350000 183400 أيار

 4.95 338020 400040 5.00 312010 242100 حزيران

 4.80 565040 400020 5.00 400040 252700 تموز

 4.65 397840 400050 5.00 183400 152000 آب

 4.50 400040 600070 5.00 242100 341950 أيلول

 4.25 400020 400050 5.00 252700 284050 األولنتشرين 

 4.35 400050 282000 5.00 152000 260640 تشرين الثاني

 4.30 600070 400040 5.00 341950 314600 األولكانون 

 *4.73 4609200 4832000 *4.96 3571630 3481840 المجموع

 معدل سعر الفائدة *
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 (10جدول )

  

رصيد الودائع لدى المصارف التجارية حسب          
 2015و  2014النوع والقطاع لعامي 

 مليون دينار
  

 الفقرات 2014 األولكانون  2015 األولكانون 

 الحكومة المركزية 18,189,050 15,085,561

 جارية  15,862,747 11,697,201

 توفير 0 0

 تةآبث 2,326,303 3,388,360

 المؤسسات العامة 31,181,654 25,621,596

 جارية  26,929,206 21,327,017

 توفير 146 146

 تةآبث 4252302 4294433

 القطاع الخاص 24,702,632 23,636,904

 جارية  13,829,963 13,285,262

 توفير 9,978,287 9,636,345

 تةآبث 894,382 715,297

 المجموع 74,073,336 64,344,061
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 (11جــــدول )
 

رصيد االئتمان النقدي المباشر الممنوح من قبل المصارف التجارية حسب النوع والقطاع 
 2015و  2014لعامي

 مليون دينار
 
 

 الفقرات 2014 األولكانون  2015 األولكانون 

 الحكومة المركزية 8,367,709 10,879,901

 المكشوف 1,076 1,207

 االوراق التجارية المخصومة 0 0

 القروض والسلف 8,366,633 10,878,305

 خرة التسديدأديون مت 0 389

 المؤسسات العامة 8,010,217 7,802,727

 المكشوف 115,581 148,690

 االوراق التجارية المخصومة 0 0

 والسلفالقروض  7,888,848 7,648,369

 ديون متاخرة التسديد 5,788 5,668

 القطاع الخاص 17,745,141 18,070,058

 المكشوف 3,264,432 3,072,076

 وراق التجارية المخصومةاأل 185,310 153,858

 القروض والسلف 11,940,054 11,770,528

 خرة التسديدأديون مت 2,355,345 3,073,596

 المجموع 34,123,067 36,752,686

 

 



115 
 

   

 (12جدول )
 
 
 

 التوزيع القطاعي لالئتمان التعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية )الحكومية واالهلية(  
 2015و  2014لعامي  

 مليار دينار
      2015 2014 

المجموع الكلي 
 للمصارف

المصارف 
 االهلية

المصارف 
 الحكومية

المجموع الكلي 
 للمصارف

المصارف 
 االهلية

المصارف 
 الحكومية

 القطاعات

 ـــ 130.1 130.1 ـــ 153.0 153.0
الزراعة 
 والصيد

 التعدين ـــ 2.5 2.5 0.02 1.9 1.92

260.9 260.7 0.2 815.9 815.6 0.3 
الصناعة 
 التحويلية

 ـــ 360.5 360.5 0.04 230.1 230.14
الماء، 

الكهرباء 
 والغاز

32443.7 4227.6 28216.1 8719.0 3117.3 5601.7 
التجارة، 
المطاعم 
 والفنادق

104.4 100 4.4 29117.5 333.8 28783.7 
النقل،التخزين 
 والمواصالت

 ـــ 426.4 426.4 0.1 635.4 635.5
التمويل 
 والتأمين

3364.4 3351.5 12.9 2182.6 2164.9 17.7 
خدمات 
 المجتمع

2266.1 277.1 1989.0 7344.6 1756.5 5588.1 
العالم 

 الخارجي

 التشييد والبناء 3.9 1805.4 1809.3 3.0 1070.1 1073.1

40533.2 10307.4 30225.8 50908.4 10913.0 39995.4 
المجموع 

 الكلي
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20152014

االهمية 

النسبية 

)% (

نسبة 

التغيير 

)% (

20152014

االهمية 

النسبة 

)% (

نسبة 

التغيير 

)% (

20152014

االهمية 

النسبية 

)% (

نسبة 

التغيير 

)% (

20152014

االهمية 

النسبية

)% ( 

نسبة 

التغيير 

)% (

6.1-53.455,767.059,388.046.2-29.1355,859.7763,582.778.0-23.73,402,995.04,801,035.027.5-539,459.9707,114.493.1القطاع المصرفي 

40.61,203.0719.01.067.3-39.91,317.02,218.30.3-1,398.51,344.00.24.18,140.013,554.00.1قطاع التامين

29.1-25.3342.617.60.11846.639.055.00.0-399.016.30.12347.92,378.03,185.00.0قطاع االستثمار

13.024,802.421,503.55.415.319,476.010,548.016.184.6-8,107.06,749.31.420.1129,162.0148,496.01.0قطاع الخدمات

26,185.423,794.94.510.0536,192.0465,126.04.315.339,760.937,916.58.74.922,818.018,110.018.926.0القطاع الصناعي 

18.4-67.29,094.011,146.07.5-39.919,368.259,018.24.2-56.7301,839.0502,319.02.4-1,522.03,515.60.3القطاع الفندقي

3.85,941.53,088.01.392.47,064.03,581.05.997.3-1,332.4623.00.2113.973,853.076,755.00.6القطاع الزراعي 

19.95,237.01,019.04.3413.9-1,236.2694.90.277.97,910,225.03,510,156.064.0125.48,787.410,971.21.9قطاع االتصاالت 

49.2120,698.0104,566.0100.015.4-22.112,364,784.09,520,626.0100.029.9456,179.7898,316.0100.0-579,640.4743,852.4100.0المجموع

عدد العقود المنفذةحجم التداول)مليون دينار(القيمة السوقية لالسهم )مليون دينار(عدد االسهم المتداولة )مليون سهم(

ملحق جدول )13(

عدد االسهم وحجم التداول وعدد العقود والشركات لعامي 2014 ، 2015 

القطاعات
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 (14جدول )
  

 2015و 2014لعامي  ا  ( يوم364و 182ستحقاق )احواالت الخزينة العائدة لوزارة المالية 

       
 الدنانير نماليي

 الشهر 

2014 2015 

 
 المبلغ المباع 

 المبلغ المسدد

معدل 
سعر 

الفائدة 
% 

المبلغ 
 المباع 

معدل سعر 
 الفائدة %

المبلغ المسدد لحواالت استحقاق 
 ( يوم364،182)

182 364 364 

 447000  ــــ ــــ 50000 ــــ ــــ كانون الثاني

 ــــ ــــ 50000 ــــ ــــ شباط
 

305000 

   ــــ ــــ 50020 ــــ ــــ آذار
   ــــ 5.10 50010 ــــ 343850 نيسان
 475500  ــــ 5.83 0 475500 500000 أيار

 500000  ــــ 6.00 0 500000 ــــ حزيران

 ــــ 6.50 0 ــــ 447000 تموز
  

 500000  ــــ 6.37 0 500000 305000 آب

 ــــ ــــ 0 ــــ ــــ أيلول
  

  6.00 112000 ــــ 343850 ــــ ــــ األولنتشرين 
  6.00 52500 ــــ 500000 ــــ ــــ تشرين الثاني

  4.50 200000 ــــ 0 ــــ ــــ األولكانون 
 2227500 *5.50 364500 *5.96 1043880 1475500 1595850 المجموع

  الفائدة معدل سعر* 
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 (15جدول )

 2014مقارنة بعام  2015عار لعام سمعدل نمو األ

 2007ساس سنة األ

 الوزن الفقـــرات
المعدل السنوي 

2014 

المعدل السنوي 

2015 
 % التغييرنسبة 

 0.3- 151.5 152 30.1 والمشروبات غيرالكحولية  األغذية

 0.3- 153.2 153.7 28.8  األغذية

 0.8 120.6 119.7 3.5 الخبز والحبوب

 0.5- 160.2 161 6.2 اللحوم

 0.5- 171.4 172.3 1.0 األسماك

 0.6- 126.1 126.9 4.3 اللبن والجبن والبيض 

 1.3 110.7 109.3 0.4 الزيوت والدهون

 6.1 172.8 162.9 3.1 الفواكه 

 3.2- 169.7 175.3 8.0 وات االخضر

 0.7 147.9 146.8 1.6 السكر والمنتجات السكرية 

 2.4 152.0 148.4 0.7  األخرى األغذيةمنتجات 

 0.8 115.0 114.1 1.3 المشروبات غير الكحولية 

 0.7 136.5 135.6 0.7 المشروبات الكحولية والتبغ

 0.7 150.5 149.4 7.3 حذية س واألبالمآل

 0.5 150.1 149.3 5.8 س بالمآل

 1.4- 153.3 155.4 0.7 سبمواد المآل

 3.4 167.4 161.9 0.2 س بخدمات خياطة المآل

 0.7 142.4 141.4 2.1 س رجالية جاهزة بمآل

 0.4- 138.0 138.5 1.8 س نسائية جاهزة بمآل

 2.2 186.4 182.3 0.9 طفال جاهزةأس بمآل

 3.1 150.5 146 0.0 س بتنظيف المآل

 1.5 152.0 149.7 1.6 حذية األ

 3.3 167.9 162.5 31.3 السكن ،المياه، الكهرباء،الغاز

 3.6 185.5 179 21.2 االيجار 

 2.1 127.7 125.1 2.1 صيانة وخدمات السكن 

 2.8 232.0 225.7 2.3 امدادات المياه والكهرباء

 2.2 91.6 89.6 5.7 الوقود )البنزين والنفط والغاز(

 0.7 124.1 123.2 6.4 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 0.3 127.5 127.1 2.4 ثاث والتجهيزات األ

 1.1 122.1 120.8 4.0 جهزة المنزلية األ

 2.6 173.0 168.6 2.3 الصحة 

 1.0 111.4 110.3 11.1 النقل 

 2.7 79.1 77 2.9 االتصال

 0.2 105.5 105.3 1.6 الترفيه والثقافة 

 2.6 171.9 167.5 1.0 التعليم

 1.3 152.4 150.5 1.4 المطاعم 

 0.3- 148.3 148.8 3.9 السلع والخدمات المتنوعة 

 1.4 148.0 145.9 100.0 الرقم القياسي العام 

 1.7 148.5 146 100.0 الرقم القياسي بعد االستبعاد 

  لإلحصاءالجهاز المركزي / المصدر : وزارة التخطيط 
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جدول رقم )16(

 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items ( FOB ) (CIF) الفقرات

first -current account 4,121.3 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 10,253.3         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 43,441.5                 الصادرات )فوب (

Crude oil  43,058.6 ـــ                                    - النفط الخام 

                      * Governmental 43,058.6                       - حكومي

                 private 0.0                       - خاص

Oil Products 191.8 ـــ                                    - المنتجات النفطية  

                          -  Governmental 146.8                       - حكومي

                           -  private 45.0                       - خاص

Other exports ـــ                  191.1                   - الصادرات االخرى

          Imports 33,188.2 39,045.1             االستيرادات 

               1.Government Imports 7,562.9 8,897.6                 1- االستيرادات الحكومية

                    A-  consumption imports 1,973.8 2,322.0                   أ- االستيرادات االستهالكية  

                    B-  capital imports 3,159.2 3,716.8                   ب - االستيرادات الراسمالية 

                    C- Refined oil products 1,937.9 2,279.9                   ج - استيرادات المنتجات النفطية 

                    D- Other Gov.imports 468.1 550.8                   دـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    E- Cost of currency printing 23.9 28.1                   هـ -  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 25,625.3 30,147.5               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 6,398.3 7,527.4                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالكية 

              B.Capital goods imports 19,195.2 22,582.7                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

              C.Oil products imports private sector 31.8 37.4                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

  2- Services Account, net -6,359.8              2- صافي حساب الخدمات

                  Receipts 6,259.8                   المقبوضات 

                  Payments** 12,619.6                   المدفوعات**             

  3- Primary Incom Account -314.4              3 -حساب الدخل االولي

                Compensation of employee 42.7                    تعويضات العاملين

               Investment Income -357.1                   دخل االستثمار

              Receipts 281.7                      المقبوضات 

              Payments 638.8                      المدفوعات 

                - Interest/external debt 516.6 ـ الفوائد على الدين العام الخارجي 

                - others 122.2                         ـ اخرى                                

    4- Secondary Incom Account 542.2              4 - حساب الدخل الثانوي

       Special transfers Included Remittances 417.4               التحويالت الخاصة بضمنها تحويالت العاملين     

              Official 124.8                التحويالت الرسمية

              Receipts 197.9                   المقبوضات 

Total of Grants 0.0            اجمالي المنح                                    

              Other current transfers 197.9                  التحويالت الجارية االخرى                          

            Payments 73.1                   المدفوعات   

Total of Grants 35.0                        اجمالي المنح  

                 Grants to Countries 35.0                        منح مقدمة من العراق الى دول

             Other current transfers 38.1                      التحويالت الجارية االخرى                          

                UN Compensation Fund 0.0                                   صندوق التعويضات 

                    Others 38.1                                            اخرى
*: The Amounts Represent The Data From Oil 

Division/General Investment  Dept. At CBI In 

Cash

 * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المركزي  والمقبوضة نقدا .

**(5856.8)  million USD represents the costs of shipment & insurance . بضمنها )5856.8 ( مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات :**

Note : Primary data adjustable according to Data Source. مالحظة : بيانات اولية قابلة للتعديل حسب مستجدات مصادر البيانات.

 ) BPM6( حسب منهجية الطبعة السادسة )ميزان المدفوعات العراقي السنوي 2015 )اولي 

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS(BPM6) Annual 2015 (Preliminary)



120 
 

 

تابع جدول رقم )16(

 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items ( FOB ) الفقرات

 second- Capital Account/ net -1.5          ثانيا- صافي الحساب الراسمالي

               credit 2.6                الدائن

               debit 4.1                المدين  

    third- Financial Account/net -18,445.0          ثالثا - صافي الحساب المالي

       1- Direct investment /Net -3,168.6              1-صافي االستثمار المباشر)في الخارج-في الداخل(

             Abroad 147.7                 في الخارج)صافي(

             In Iraq 3,316.3                 في الداخل )صافي( 

       2- Portfolio Investment /Net -631.8              2-  صافي استثمار الحافظة)الموجودات-المطلوبات(

            Assets -646.9                  موجودات

              a-General Government -651.8                    أ - الحكومة العامة 

                       drawing 2,596.8                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 3,248.6                        المسدد ) المطفأة ( 

            b- other Sectors                     4.9                   ب - قطاعات أخرى  

                       drawing 5.0                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 0.1                        المسدد ) المطفأة ( 

            Libilities -15.1                مطلوبات

             a-General Government 0.0                    أ - الحكومة العامة 

                       drawing 0.0                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 0.0                        المسدد ) المطفأة ( 

                b-other Sectors -15.1                   ب - قطاعات أخرى  

                       drawing 72.6                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 87.7                        المسدد ) المطفأة ( 

      3- Other Investment , net -1,171.0            3- صافي االستثمار االخر

       a- Official , net 8,814.4                أ- صافي االستثمارالرسمي 

          Assets 7,746.6                      الموجودات

         Claims held abroad 0.0                         المستحقات من الخارج

         DFI 1,674.4                 صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

         Trade Credit 6,030.0                         ائتمانات التجارة

         Other equity 42.2                         حصص الملكية االخرى

      Liabilities -1,067.8                     المطلوبات 

            Capitlaized Interest 0.0                        - الفوائد المرسملة                                          

         Loan disbursements 56.1                        - المسحوب من القروض                                 

         Amortization -1,123.9                        - التسديدات                                                 

         Trade Credits 0.0                        ـ ائتمانات التجارة

     b- Private, net/ ODC's -9,806.4

                ب-صافي االستثمار لشركات االيداع االخرى                 

       )الموجودات - المطلوبات (

          Assets -9,697.8                          الموجودات 

           Liabilities 108.6                          المطلوبات 

 c- Forign Deposites,net /Other Sectores -179.0                 ج- صافي الودائع في الخارج / قطاعات اخرى

     4- reserve assets -13,473.6           4-االصول االحتياطية

      Central bank -13,473.6                    البنك المركزي 

    Reserves -13,473.6                    االحتياطيات

    Reserve Assets     -13,473.6              الموجودات االحتياطية 

      a-  Monetary Gold 0.0                    أ- الذهب النقدي 

      b- Special Drawing Rights -547.3                     ب- حقوق السحب الخاص

      c-  Reserve Position in the Fund 0.0                     ج- وضع االحتياطي لدى الصندوق

      d-  Foreign Assets -12,926.3                    د- الموجودات االجنبية 

              1- Currency and Deposites -6,276.3                        1- العملة والودائع 

                        With Monetary Authorties                              -4,874.9                            لدى السلطات النقدية 

                     With Banks -1,401.4                            لدى البنوك الخارجية

             2- Securities -6,650.0                        2- االوراق الماليـــــة

                      Equities 0.0                            سندات الملكية

                      Bonds & notes 0.0                            سندات واذونات

                           Money Market                                              

           Instrument\Financtial Derivatives,net -6,650.0                                   ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

             3-Other Cliams 0.0                     3-المستحقات االخرى 
Fourth- Errors and omissions/Net: Financial 

Account-(current account+Capital Account) -22,564.8

عا - صافي السهو والحذف:الحساب المالي -)الحساب       راب

الجاري+الحساب الراسمالي(
Source : Central Bank Of Iraq \    Statistical and 

Research Department \  Balance Of Payments 

Statistics Division .
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المصدر : البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة لالحصاء واالبحاث/ قسم احصاءات ميزان المدفوعات

 ) BPM6( حسب منهجية الطبعة السادسة )ميزان المدفوعات العراقي السنوي 2015 )اولي 


