
 الملخص                                      

 6102الثاني التقرير االقتصادي للفصل                          

حالة الركود او استمرارًا  لمظاىر  6102شيد االقتصاد العراقي خالل الفصل الثاني         
النمو في الناتج المحمي  للمتحقق في معداالرتفاع ااالنكماش االقتصادي عمى الرغم من 

 عن%( .604) بنسبة الخام النفط انتاج كميات زيادة زى الىوالذي يعاالجمالي باالسعار الثابتة 
تمثمت تمك المظاىر بالتراجع الحاصل في معظم مؤشرات قطاعات و 4 6102/ثانيال الفصل

 شكل نشاط قطاع الزراعة والصناعة التحويمية ما اذ، االقتصاد الكمي السيما االنتاجية والخدمية
قطاع خدمات التنمية االجتماعية والشخصية ، فيما شكل %( عمى التوالي140% و44.نسبتو )

، فيما اظيرت المؤشرات تراجع القيمة %( من الناتج المحمي االجمالي الحقيقي 9ما نسبتو )
نتيجة لالنخفاض الحاصل %( 6649بنسبة )المضافة لنشاط قطاع النفط الخام باالسعار الجارية 

وسجل ، %(6فيما ظل معدل التضخم دون مستوى ) في اسعار النفط في االسواق العالمية ،
الموازنة العامة فيما سجل عجز  ،نموه  التتراجعا في معدوالواسع  الضيق هبمعناعرض النقد 

 النفط  الخام كمصدر رئيس لاليراداتنتيجة العتماد الموازنة عمى ( ترليون دينار 446)لمدولة 
( مميار دوالر عن الفصل 642النفط الخام بمقدار )صادرات  والذي يعزى الى انخفاض قيمة

 البنية فيالميزان التجاري ومن ىنا تبرز اىمية إحداث تحوالت بيانات  واظيرتكما  6102الثاني 
غير النفطية  االخرى القطاعات اصالح سياسة خالل من النمو مصادر لتنويع االقتصادية
االمر  االقتصادية التنمية عممية في دوره اداء عمى الخاص القطاع تشجيعفضال عن  وتطويرىا

 العاممة االيدي من المزيد استقطاب في وسيسيم الدولة عاتق عمى الممقى العبء سيخففالذي 
  4يةنتاجاال لمقاعدة التنويع من المزيد تحقيق خالل من العمل عن العاطمة

 :6102الثاني وفيما يمي ابرز المؤشرات االقتصادية لالقتصاد العراقي لمفصل   

( %940)بنسبة إرتفاعًا  6102/الثاني سجل الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي خالل الفصل  -
( مميار 142.( ترليون دينار،اي ما يعادل )649.)ليسجل قياسًا بذات الفصل من العام السابق 

( مميار دوالر ، 4646، اي ما يعادل )6102لمفصل الثاني  ( ترليون دينار449.مقابل )دوالر 



%( .604إلى زيادة كميات انتاج النفط الخام بنسبة )االرتفاع الحاصل في الناتج الحقيقي ويعزى 
 4 6102/ثانيعن الفصل ال

إنخفاضًا بنسبة     6102الثاني سجل الناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية خالل الفصل  -
اي ما يعادل  ،( ترليون دينار046.%( قياسًا بذات الفصل من العام السابق ليبمغ )0642-)
( مميار دوالر لمفصل 646.اي ما يعادل ) ( ترليون دينار،2240( مميار دوالر  مقابل )140.)

 61024الثاني 

ر النسبي لمرقم القياسي بعد سجل مؤشر التضخم االساس لالقتصاد العراقي مقاسًا بالتغي -
أستبعاد كل من المشتقات النفطية )النفط والغاز( ومجموعتي )الفواكو والخضر(، ما نسبتو 

%( مقارنة بالفصل ذاتو من العام السابق4 وسجل مؤشر التضخم العام خالل الفصل 049)
 61024%( عن معدلو المسجل لمفصل ذاتو من العام 042مانسبتو ) 6102الثاني 

انخفاضًا بنســبة  6102الثاني الفصـــل نياية  M1ســجل رصيد عرض النقــــد بالمفيوم الضيق  -
الودائع الجارية بنسبة %( قياسا بذات الفصل من العام السابق ويعزى ذلك الى انخفاض  642-)
في حين سجمت نسبة مساىمة العممة  ،%( من عرض النقد640.ة ما نسبتو )%( مشكم246-)

)السيــــــــــولة  M2سجل عرض النقد بمفيومو الواسع و %( ،2646البنوك من عرض النقد  )خارج 
الثاني ( مميار دينار نياية الفصل 02620%( ليصل الى )446-النقدية( انخفاضًا بنسبة )

 61024/ الثاني( مميار دينار نياية الفصل 09241مقابل ) 6102/

دينار ترليون ( 2246) 6102مـــن عـــام الثاني الفصــل  نيايةسجمت األحتياطيــات األجنبية  -
 61024من عام الثاني دينار نياية الفصل ترليون ( 6.40مقارنة بـ )

 سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي عبر نافذة بيع وشراء العممة االجنبيةبمغ  -
( دينار 0091)نقد ،تعزيز رصيد حسابات المصارف في الخارج (  ) البنك المركزي العراقي لدى

، فيما سجل ىذا المعدل في 0/0/6102اعتبارا من  بعد ان تم توحيده عراقي لكل دوالر أمريكي
 المماثلالفصل ب مقارنة %(646-بمغت نسبتو )انخفاضًا  6102/الثاني السوق الموازية لمفصل 

( دينار .041دينار لكل دوالر امريكي مقابل معدل سعر بمغ )( 0662، اذ بمغ )6102من عام 
 4لكل دوالر امريكي



%( .) إلى%( 2) من( Policy Rate) األساس الفائدة لسعر اً تخفيض المركزي البنك أجرى -
اعتبارًا  والمستوفاة المدفوعة الفائدة بين الفجوة ولتقميص النقدية السياسة لمتطمبات إستناداً  سنوياً 
 0/4/61024من 

بنسبة بمغت  6102الثاني ي خالل الفصل ــــازداد اجمالي رؤوس اموال القطاع المصرف -
( 944)بـ مقارنة( ترليون، .014ليسجل ما مقداره ) 6102الثاني %( مقارنة بالفصل 0046)

 لدى المصارف اموال رؤوس في الزيادة تركزت 6102 عام من الثاني الفصل خالل دينار مميار
 المصارف اموال رؤوس اجمالي من%( 6044)  بمغت مساىمة نسبة مشكال األىمية المصارف

 نسبة فشكمت الحكومية المصارف أما دينار، ترليون( 040) والبالغة العراق في العاممة
 4دينار ترليون( 644) والبالغة األموال رؤوس إجمالي من%( 6046)

 دينار ترليون( 446-) مقداره عجزاً  6102 الثاني الفصل خالل لمدولة العامة الموازنة سجمت -
 قدره مالي بعجز مقارنة الجارية باالسعار االجمالي المحمي الناتج من%( 242) نسبتو ما مسجمة

 4 السابق العام من الثاني لمفصل دينار ترليون( 142-)

           بمغ فائضاً ميزان المدفوعات في  6102ة الميزان التجاري لمفصل الثاني فقر  تسجم -
  ( مميون دوالر61.246)اغمبيا جاء من عوائد تصدير النفط الخام البالغة  دوالر ونممي (6291)
( مميون دوالر ويعزى ذلك الى 21249الخدمات عجزًا مقداره )صافي حساب  سجمت فقرةفيما ،

االولي ىو كما سجل حساب الدخل زيادة مدفوعات تكاليف الشحن والتامين عمى االستيرادات،
فيما سجل حساب الدخل الثانوي فائضًا مقداره  ( مميون دوالر،60046االخر عجزًا مقداره )

(  .14عجزًا مقداره )قد سجل الرأسمالي حساب الوتجدر االشارة الى ان  ( مميون دوالر،64942)
بضمنو االصول  مميون دوالر ).6604)اما الحساب المالي فسجل انخفاضًا مقداره  ،مميون دوالر

( مميون 664442انخفاضًا بمقدار )ىي االخرى  سجمتاالحتياطية لمبنك المركزي العراقي التي 
 دوالر4

 

 

 


