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 6201موجز المؤشرات االقتصادية للعراق لعام 
Summary of Iraqi Economic Indicators 

 

 2016 2015 البيـــــــــــــــــــــــــــان

 GDPالناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية 

 GDPالناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة 

 باالسعار الثابتة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

 باالسعار الجارية الناتج المحلي االجماليمتوسط نصيب الفرد من 

 اجمالي المساحة المزروعة بالحنطة والشعير

 معدل انتاج الطاقة الكهربائية

 (Core Inflationمعدل التضخم االساس )

 العام معدل الرقم القياسي السعار المستهلك

 بعد االستبعاد معدل الرقم القياسي السعار المستهلك

 النفطلتصدير  يالمعدل اليوم

 متوسط سعر برميل النفط

 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق

 M2 عرض النقد بالمفهوم الواسع

 صافي الموجودات االجنبية لدى الجهاز المصرفي

 متوسط سعر فائدة البنك المركزي

 الموازيمعدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر في السوق 

 إجمالي ودائع المصارف التجارية

 إئتمان المصارف التجاريةإجمالي 

 إجمالي عدد الشركات في سوق العراق لالوراق المالية

 حجم التداول في سوق العراق لالوراق المالية 

 مجموع رؤوس اموال المصارف العاملة

 عدد المصارف العاملة 

 العامةالنفقات 

 اإليرادات النفطية

 اإليرادات الكلية للموازنة

 IMFحصة العراق في 

 السكانعدد 
 

 العملة

 

 دينار ترليون 207.9

 دينار ترليون 182.3

 دينار مليون 4.9

 مليون دينار  5.6

 الف دونم 4921.8

 ميكا واط 9304.8

1.7% 

 نقطة 103.7

 نقطة 103.0

 مليون برميل 3

 برميل/ دوالر 44.7

 دينار مليار 65435

 دينار مليار 82595

 مليار دينار 77590

6% 

 دينار 1247

 دينار ترليون 64.3

 ردينا ترليون 36.8

 شركة 78

 مليار دينار 456.2

 مليار دينار 10148

 مصرف 57

 دينارترليون  70.4

 ترليون دوالر 51.3

 دينارترليون  66.5

 مليون وحدة 1188.4

 مليون نسمة 36.9

   الدينار العراقي

 

 

 ترليون دينار 196.5

 ترليون دينار 193.7

 مليون دينار 5.1

 دينارمليون  5.2

 الف دونم 4758.9

 ميكا واط 10718.7

1.2% 

 نقطة 104.1

 نقطة 104.2

 مليون برميل 3.3

 دوالر / برميل 36

 مليار دينار 70733

 مليار دينار 88082

 مليار دينار 64203

4% 

 دينار 1275

 ترليون دينار 62.4

 ترليون دينار 37.2

 شركة 75

 مليار دينار  426.8

 مليار دينار 11739

 مصرف 65

 ترليون دينار 67.1

 ترليون دينار 44.3

 ترليون دينار 54.4

 مليون وحدة 1663.8

 مليون نسمة  37.9

 الدينار العراقي
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  التطورات االقتصادية العالمية والعربية والمحلية
 : لجتطو ل  لجق جرية  أوالً 

تعكسسسل طوتاسسسالقطص طيةتاسسسلمية طوعلوريسسسة طولاسسسجق  الطواالا سسسة طموسسسل طاكرل سسسل  سسس  طوارسسسال  سسس    سسسل  
اسسمرلص ومجسسم  رعسسل اسسعالم طيتولاسسلص طوعيلعسسية طو سسعال ية  وسس  رقط سس   الطوتسس  تنسسراص،  2016

ااع طولقطق    طومال  طورتلمرة ، الطورالطءرلص طوحلوية رعل   لم  تالط ن طوارال    طواسجن ال ر يسلص 
ت جف طوب مطن طوراّمق  و ع ع طمالوية رع طوتقطوع    رعميص طوتبسلم  طوتوسلق، ، البحعسق تلسمجقطص 

 (% 3.1)ُيلسّمق بحسالطو   2016 إن رعّم  ارال طوا لط طيةتالم،     ل   اامالق طوالم طومالو 
،   سس  طوسسقن  رسسن  قت سسل   2008، الاسال دماسس  رعسسّم  ارسسال  سس  د لسسلق طم رسسة طورلويسسة طوعلوريسسة  سسل  

رعستاليلص طوا سسلط طيةتاسسلم،  س  طيةتاسسلمطص طورتلمرسسة التحعسجن طالنسسل  دعسسالطق طوعرسل  سس   سسمم 
طوعس ع طمعلعسية  س   طوااسف طوعسلا  رسن طوعسل  ،  ي دّن طمعسالطق  رن ت ك طومال  التحّعسن دعسعلق

طورلوية طوعلورية  همص    طوااف طمال  رن طوعل  طناقطبلص كعجق  رع طعترقطق تبلاؤ طوارال    
 طومال  طوراّمق  و ع ع طمالوية الطوارال طورحمالم    طواجن .

 لسسق  سي سللل ولجسي سلل   لجحر ئيللةلجنللالع لج  تترعسسل  سس   مجسسمي سسهم طيةتاسسلم طوعسسلور  تحسسميلص 
اتجوسسسة تاسسسالاص  سسسقال  طورر  سسسة طورتحسسسم   سسسن طيتحسسسلم طمالق سسس  ال سسسال  مالالوسسسم تقطرسسسق بليات لبسسسلص 
طمرقاكيسسة ررسسل دمى  وسس  طوتقطوسسع  سس  تالط سسم طفقطء حسسال  راسسل ع طمّاسسمرل  طيةتاسسلم، طوعسسلبق و حسسمالم 

وسالق  س  عسيلق طوارسال طونسعجف الدّن اتجوة طور لالف رن دعق طورال عة طموابيسة   س  طوالئسلوف الطم
 سسم  طويلسسجن ب سسوّن تاسسالق اسست  طيتولاسسلص ةسسم جسسؤم،  وسس  ةيسسل  طو سسقكلص بتووجسسل ةسسقطقطص طيعسستعرلق 

 التعججن طوعرلوة ررل جبائ طوا لط طيةتالم،     طورمى طولقاق .
طواسلو   سن طوت ل سل بسجن تقطوسع طوا سق وت لهع حه  لالسلتثر   لجنرو ال لإلنت هية ضقفالي جس ط  

جتا سسق طعسسترقطق عيلعسسة م سس   طورركسسن طوالاسسال   ويسس الطا  سسلا طوارسسال طورتالةسسع التل سسن ارسسال طواسسلت  
كسستوك  سسإن طوهسسلرا طورتسسل  و تسسم ل   سس   طوا سسق رسسع تا جسست تسسمطبجق رسسن  سسواهل  اسسلم  طوارسسال طورركسسن،

عسسل  التاسسلةن  ل  يسسة طي ترسسلم اسسعجم طوعيلعسسلص بسسلص رحسسمالمط  سس  ئسسل  قت سسل  رعسستاليلص طوسسّمجن طو
،  ت يركسن   ن طعترقطق  ر يلص طوت جف طوولقاة  س  طواسجن نً   ،طورت طجم     طوعيلعة طوالمية 

طيعستعرلق الطواسال ة الطواسلمقطص  وس   دّن تؤم،  و  تل بسلص  س  عسيلق طوتحسال  رسن طي ترسلم   س  
 ةتالم، طوعلور  .طي ترلم     طيعته ك الطو مرلص ررل جؤعق     طوا لط طي

%(  3.4)البحعق تالةعلص اامالق طوالم طومالو   إّن طوا سلط طيةتاسلم، طوعسلور  ةسم جت طجسم  وس  
(     طوتالطو  الطوت، يع ى  و  طوارال  س  طوسمال  طورتلمرسة 2018( ال)2017 لر  )%(  3.6ال)

 تغّجسق ط تقطنسلصالطيةتالمطص طوالرية ، الُ اجص است  طوتالةعسلص   س   طوال وةالطةتالمطص طمعالطق 
، ال سالم    لوريسة تسمط يلص رسن يعستتبعهل الرسل طوومجسم  طمرقاكيسة طإلمطق  ئسل  س  طوعيلعسلص رس ا 

طمالنل  طي تيلمية بلوتمقا     طيةتاسلمطص طو لنسعة حلويسًل ونسغالط طةتاسلمية ، رسع طاتعسلا 
ة كبجسسق  رسسن  سسم  تسسمقاو   سس  ارسسال طوب سسمطن طوراسسّمق  و عسس ع طمالويسسة ، الدّن اسست  طوتابسسؤطص   سس  مقوسس

طويلسسجن  سس  نسسالء طوتغجسسقطص طوعيلعسسية طورحتر سسة  سس  رالةسسف طوالييسسلص طورتحسسم  طمرقاكيسسة بعسسم اتسسلو  
طيات لبسسسسلص  نسسسسً   سسسسن تقتجبسسسسلص طو سسسسقال  بسسسسجن طورر  سسسسة طورتحسسسسم  المال  طوجسسسسالقال الطعسسسسترقطق د بسسسسلء 

، نجسسسق دّن  طورعسسستلب ية طورسسمجالايلص طوعلرسسسة النسسسجم طمالنسسسل  طورلويسسسة طوتسسس  تحسسسم  رسسسن  سسسقن طوارسسسال
 2018ال 2017طوعلرسسل طمعسسلل طوسست، جقت سس    يسس  طوتحّعسسن  سس  ل سسلق طيةتاسسلم طوعسسلور  وعسسلر  
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الطيةتاسلمطص طوالريسة ، اليعكسل استط طوتالةسع  طوال سوةطوتحّعن طورتالّةسع  س  طةتاسلمطص طمعسالطق  اال
 و  حم كبجق  الم  طمالنل  طي تيلمية بلوتمقا      مم رن طيةتالمطص طُم سقى طوتس   سهمص 

. الرن طورتالّةع دن تارال رورال ة طيةتالمطص طورتلمرة  2016تالتقطص طةتالمية ك ية      ل  
  الطيةتاسلميلص طوالريسة برعسمّ  وال سوةطالرورال ة طةتالمطص طمعسالطق  (% 2)%( ال1.9برعّم  )

  .    طوتالطو  2018ال 2017%(  لر   4.8%( ال) 4.5)
،  بعسسم دن الاسسل عسسعق  2016ال سسهمص طمعسسعلق طوعلوريسسة و عسس ع طمالويسسة تعل يسسًل و ويسسًل  سس    سسل  

 سلالمص دعسعلق  طإلقت سل    2016 طوعسلا  و  دما  رعستالى وس   راست   سق عساالطص  س  كسلاالن  لجنفط
، اليعسسسسسس ى توسسسسسسك   وسسسسسس  طيالال سسسسسسلص ق ل سسسسسس   سسسسسسهق ( ماليقًط 45وتاسسسسسسل  وسسسسسس  )% ( 50باعسسسسسسبة )

طيناقطقاة     اتل  طوا ط الطوتالط للص بجن طومال  طوراّمق  و  الطوت  دّاعكعص     تحلجم طوتسالط ن 
 لجغلل ا لجطبيقلللالطولنسسلء   سس  رعسستاليلص ت رسسة طورعسسقالا رسسن طوسسا ط ،  سس  حسسجن طعسسترقص دعسسعلق 

 اتسل  طوغسل  طوقالعس  النسعف   الال سق  بعبق طا  لا دععلق طوا ط ب سكل  سل   بليا  لا التوك
اليعّيرل طويلبلن ( ، الطقت عص دععلق طوع ع طمالوية ب  ف طوالةسالم  ت  طمص دعسعلق ) طوا ق    لعيل

، الطوتسس  تعسسم  رعسسؤالوة  سسن حتجة وتط وباجةط   ن واجقطص طعتعرلال  طةاتجوسسة   %(12باحسسال)لجرقلل دن 
ن  ورلو  طيعته ك طوعسلور  و رعسلمن ،  نسً   سن طوتيعسجق طورسلو  طورتالّةسع  س  %( ر 50) الاح

 لسسم  لجسلللع لجا لعيللةطوالييسسلص طورتحسسم  ررسسل ج اسسم رسسن طور سسلقاع طيعسستعرلقاة ، درسسل بلواعسسبة معسسعلق 
طواجاسسسال الطواجاسسسل   سسس  دعسسسالطق طوغسسستطء  ت %(، التوسسسك اتجوسسسة وتسسسوعجق ئسسسلاق 9عسسسّو ص  قت ل سسسًل باعسسسبة )

 طوعلورية  نً   ن تعق ا طوبقط ال  و  طوو لف الا  رن كبلق راتو  طوغتطء.
 

 سسس  ئسسسل طونسسسعف طورعسسسترق  سسس  رعسسسميص طوتنسسس   جتالةسسسع طن    أسلللق   لجف ئلللدةدرسسسل ب اسسسالن 
تالطال طوباالك طورقك اة    طيةتالمطص طورتلمرة عيلعلتهل طوتيعجقاة ياال  ررسل كسلن جتالةسع،  ت 
جتالةسسع  اسسلم  طعسسعلق طو لوسسم  روسسممًط  سس  طوالييسسلص طورتحسسم  ،  يرسسل ةسسل  باسسك طاك تسسقط طورقكسس ، ب  سسا 

 طو ر  الطت لت  مم رن طوربلمقطص  لق طيعت تلء.  ععق طو لوم  طيعلل ال الم  طوتيعجق
 

درل بلواعبة و ةتالمطص طوال سوة  لسم تحعساص طيالنسل  رسع تاسلةن  سقالق طعسعلق طو لوسم  التقطوسع 
طعسسعلق طو لوسسم  طوحليليسسة االا سسة طيوسسل التعسسل   طعسسعلق طيعسسه  الكسستوك ةيسسل  بعسسا رسسن اسست  طوسسمال  

وعسسسل  بلعسسستعالء )طوركعسسسيك ( طوتسسس  ق عسسسص طعسسسعلق ب  سسسا طعسسسعلق طوعيلعسسسة طوالميسسسة راسسست ق يسسسع اسسستط ط
طوت  تعقا وهل ععق طواسقف  لسق   ( الاة طعلل  لق طونغالط50طوعيلعة طوالمية برلمطق )

كالوالربيسسل الواسسالق ط قاليسسل  ت تسس   اسسلم  طعسسعلق طوعيلعسسة طوالميسسسة كسستوك طوسسقطء طعسست تلء )بقاك اسسص( ال 
 ونرلن طعترقطق تالةعلص طوتن   ةقق طورعتالى طورعتهمف .

 
علبتسسة تلقابسسًل بلوليرسسة  يتسس ط  ةيرسسة طوسسماليق طيرقاكسس  الطوجسسالقال  سسون أسللق   لجفلل  ب اسسالن درسسل 

)طوت، عّول طا  لنسًل  طوواي  طيعتقوجا تقطوع  ط،  يرل  م 2016طو ع ية طوحليلية رات ق يع  ل  
(، الطوسسسجن  طنح اسسسق  23  طو سسسقال  رسسسن طيتحسسسلم طمالقال سسس   سسس ّا    سسسلحسسسلمًط  لسسسق طيعسسست تلء طوبقااسسس

طوب مطن طورامق  و عس ع تلقابًل( الطقت عص ةيرة  ر ص  % 10 باعبةيلبلا  )طوت، طقت عص ةيرت  طو
تعسسل   دعسسعلق طوعسس ع طمالويسسة الطوتحّعسسن طوعسسل   سس  طمعسسالطق طورلويسسة طيعلعسسية ، طمرسسق طوسست، يعكسسل 

 . طوال وةتول  طةتالمطص طمعالطق 
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 لال)تف دل  لجرتقدرة  
ةتاسلم، رسن ترّج  طوا سلط طيةتاسلم،  س  طوسمال  طورتلمرسة بسومطء نسعجف ، طت دّا  سا طوارسال طي 
التوسك اتجوسسة وعسمم رسن طوعالطرسل طوتس  تقط رسسص  2016(  سل  % 1.6)  وس  2015%(  سل  2.1)

دارهل طوتعمي ص طوت  داسلبص رعسلق طوعالورسة الطوتس  دمص  2008رات طم رة طورلوية طوعلورية  ل  
طوعسلور    طوتسم للص طوقدعسرلوية  بسق طوحسمالم التقطوسع طإلاتسل  طواسال   النسعف طوا سق   و  تقطوع

 طا  سلا طوسقن  رسنالطا  سلا رعستاليلص طيعستعرلق الطإلاتلويسة ال سج ال ة طوعسكلن ، التوسك   س  
 بهسل طوعرسل دعسالطق طوسماليق التحّعسن رللبسل طورورال سة مال  بعسا  رس ص التقطوسع طوسا ط دعسعلق
 . ر حالظ ب كل

 
تبلاؤ طوارال ولء بلوت طرن رسع طعسترقطق طوسمال  طورتلمرسة بلتبسل  عيلعسة الميسة تيعسجقاة ررسل جابسئ دّن 

بعسسم   ل  يسسة طوعيلعسسة طوالميسسة  سس  م سسع طوارسسال ، البسسلص وهسسل طعسسق رحسسمالم   سس  طوا سسلط طيةتاسسلم، ، 
ال  ي  جالا  اامالق طوالم طومالو  بنقالق  الوالم ر ا  رن طوعيلعلص طيةتالمية جت  رسن   وس  

  الء مالق د بق و عيلعة طورلوية رن دول م ع طوا لط طيةتالم،  و  طمرل .  
ال    رعتالى مال  طورورال ة ،  إن رعم  ارال طةتالم طوالييلص طورتحم  بحعسق تلسمجقطص اسامالق 

الاال دةل رن رعّم  طوارال طورعّول    طوعل  طورلن  بحالطو   (% 1.6)طوالم طومالو  ُيلّمق بحالطو  
بسسسلممطء طيةتاسسسلم، طونسسسعجف اتجوسسسة طعسسسترقطق  2016وااسسسف طمال  رسسسن  سسسل  %( ، الترّجسسس  ط1)

طوتقطوع    طيعتعرلقطص نجسق طوعسكاية الطيعستعرلقطص طوعلبتسة و  سقكلص العسحق كريسلص نس رة رسن 
طور سسس الن اتجوسسسة طوتقطوسسسع طورعسسسترق  سسس  طإلا سسسلق طوقدعسسسرلو   سسس  ةاسسسل  طوالةسسسة ،  سسس  حسسسجن عسسسّول 

عسسبيًل اسسلحب  ا سلط  سس    سم طوالئسسلوف ال سهمص عسسالق طورعسسل ن طوااسف طوعسسلا  رسن طوعسسل  تعل يسًل ا
 تحّعاًل رع طعترقطق  الم  طإلا لق طيعته    .

ال   نالء طومالق طو بجق طوت، ت عب  طوالييلص طورتحم  طمرقاكية    طيةتالم طوعسلور ، جتالةسع طوباسك 
عسسسسعة طيات سسسسلق  سسسس  طوسسسسمالو  دّن ت سسسسالن و تغجسسسسقطص  سسسس  طتوسسسسل  طوعيلعسسسسلص طمرقاكيسسسسة لعسسسسلق رتتلبعسسسسة الط

طيةتالم طوعلور ،  إتط دّاتهوص طوالييلص طورتحم  عيلعلص رلويسة تالعسعية،  سإن توسك ةسم ُجسؤم،  وس  
تع اسس  طوارسسال  سس  طوالييسسلص طورتحسسم  ال سس  طو سسلق   سس  طمرسسم طولقاسسق، الو سسن  تط اسسقدص تغججسسقطص   سس  

كلعسسق ، الرسسن طورتالّةسسع دن طوعيلعسسلص طوتولقاسسة دال طوعيلعسسلص طم سسقى،  إاهسسل ةسسم ُتباسسل دعسسق ت سسك طور
 2017 سسلر   (% 2.5)ال  (% 2.3)جقت سسع رعسسّم  طوارسسال طيةتاسسلم،  سس  طوالييسسلص طورتحسسم   وسس  

  سسس  طوتسسسالطو  ، اتجوسسسة وتالة سسسع طتبسسسل  عيلعسسسلص رلويسسسة مط رسسسة اال سسسًل رسسسل رسسسن  سسس     سسسا  2018ال
ورحترسسل دّن طونسقطوق   سس  طو سقكلص النسسقطوق طوسم ل ال اسسلم  طإلا سسلق   س  طوباسس  طوتحتيسة ، الرسسن ط
 تتقك ت ك طوعيلعلص لعلقًط تن رية ةم تعت    طوعالم   و  طوعيلعلص طوالمية طوتل جمية .

،  ع سس  طوسسقن  رسسن طعسسترقطق طوتحسسميلص النسسعف طوا سسق طو سسلقو  الطا  سسلا  لجيللو ودرسسل  سس  مال   
،  ي دّن طوتعسسل   يعسسجق بسسالتجق   2016 سسل   (% 1.7) وسس   2015 سسل   (% 2)رعسسّم  طوارسسال رسسن 

وجم  رعت جمًط رن طوعيلعلص طوالمية طوتيعجقاة الرن طا  لا دععلق طوا ط ب كل  ل  التقطوع ةيرسة 
طوجسسسالقال رللبسسسل طوسسسماليق ،  نسسسً   سسسن طممطء طووجسسسم وسسسمال  طوجسسسالقال رسسسن  سسس   طوتحّعسسسن  سسس  رعسسسميص 

وبعا طوعيلعلص طورلوية طوتح ج اة طوتس  عسجت  طوا ق طورح   التحعجن دعالطق طوعرل الاتجوًة دينل 
تباّجهسسل ت طراسسًل رسسع  وسسقطء  سسمم رسسن طووسساليص طمّات لبيسسة  سس  مال  راالسسة طوجسسالقال ، الرسسن طور حسس  دن 
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 سسقال  بقاالايسسل رسسن طيتحسسلم طمالقال سس  وسسيل وسس  د، تسسوعجق جسستكق حتسس  طمّن   سس  رعسستاليلص طوعلسسة 
 الطوا لط طيةتالم،    مال  طوجالقال ب كل  ل  .

 
اتجوسسسسة  2018ال 2017%(  سسسلر   1.6الرسسسن طورتالّةسسسع دّن جتبلاسسسو طوارسسسال  سسس  مال  طوجسسسالقال  وسسس  )

طوتسوعجق طورتالّةسسع إلقت سسل  طمعسسعلق طوعلوريسسة و سسا ط طوتس  عسستؤم،  وسس  تقطوسسع رعسستاليلص طوسسم ل طورتسسل  
وألّا سسلق الرعسستاليلص طيعسسسته ك ،  نسسً   سسسن الوسسالم ر سسسلالف رسسن تسسسوعجق بلسسلء دعسسسعلق طو لوسسم   اسسسم 

يلص رتمّاية الرن طوتعلال     قالط راح طيوترلن التوعجقطت      رعتاليلص ق حية طورالقف رعتال 
الطوسسسمجالن نجسسسق طورالئ سسسة  سسس  بعسسسا مال  راالسسسة طوجسسسالقال ، الطوتسسس  عسسستاعكل  سسس  نسسسعف رعسسسميص 

 طيعتعرلق .
 

ت ص حلوة  م  طويلجن طوت   ت دن ، ُجتالةع تبلاؤ طوارال رات  وقطء طيعت تلء،  لجررلكة لجرتحدةال   
طيعسسست تلء   سسس   سسسقال  بقاالايسسسل رسسسن طيتحسسسلم طمالقال سسس  دعسسسقص   سسس  ةسسسقطقطص طيعسسستعرلق التالئجسسسف 
طوعرلوسسة  سس  طو سسقكلص ال  سس  حوسس  طور سستقالص طيعسسته  ية رسسن طوعسس ع طورعرسسق  الطورعسسل ن ، الت سسجق 

، الاتالةع دّن جا  ا رعّم  طوا لط طيةتالم،  2016% (  ل   1.8) ب الغ طوارالطوتلمجقطص  و  
التوسسك و اسسلم  طورعالةسسلص درسسل  طوتوسسلق  الطوهوسسق   ، 2017%(  سسل   1.1طورر  سسة طورتحسسم   وسس  )  سس 

الطوتسسم للص طوقدعسسرلوية التوسسك بسسل تقطا ع عسسة طور لالنسسلص  سس  رقح سسة رسسل بعسسم  سسقال  بقاالايسسل رسسن 
 طيتحلم طمالقال   ال الم  طوحالطو  طيةتالمية    حمالم نيلة .

 
و عت تلء ،  وس   اسلم  طوتنس    س  طورر  سة طورتحسم   الدمى تقطوع ةيرة طوواي  طيعتقوجا  ، اتجوةً  

 سسس   طوعسسسل  طولسسسلم   روسسسممطً  حسسسلمطً  %( اسسستط طوعسسسل ، كرسسسل جتالةسسسع دّن ي سسسهم  قت ل سسسلً  0.7 وسس  حسسسالطو ) 
وللمرسسة، طوعسساالطص طول ج سسة ط دعاسسلء%(  2%( ةبسسل دّن ياسسل تسسمقاويل  وسس  ) 2.5وياسسل  وسس  حسسالطو  )

 الاال طورعتالى طورعتهمف رن ةبل باك دّاو تقط طورقك ،.
 

%( بسسم    0.9ب غسسص اعسسبت  ) 2016، تسس  تعسسوجل رعسسّم  ارسسال رحسسمالم  سس    سسل  لجي بلل نال سس                
،  سس  حسسجن ي  2015رسسن رعسسميص طيعسسته ك طو سسلن الاسسال دةسسل رسسن رعسسّم  طوارسسال طورعسسّول  سسل  

الطواسلمقطص نسعي ة ، الطتوس  باسك طويلبسلن طورقكس ،  س   طوعسل  طورلنس  ت ط  رعتاليلص طيعتعرلق 
 وسس  تغججسسسق اسسسمف طوعيلعسسسة طوالميسسسة الطإلبلسسسلء   سس  رعسسستاليلص طو لوسسسم  االا سسسة طموسسسل  اسسسم رعسسستاليلص 
تلتقق رن طوا ق وم ع طوارال الوتواق طمعق طوع ب  وتقطوع دععلق طو لوسم  ورعستاليلص اس قاة   س  

و رسق  طوعلايسة   ن    اال  تعتهمف تا يط طممطء طيةتالم، ت  طإل سق حية طورؤععلص طورلوية. ال 
ّن رسن طورلسّقق  قنسهل  س   سهق ايعسلن رسن استط طوعسل  ل ن تووجل  الم  نقابة طيعته ك طوت  كس

ّاسسق طوتالوسس  احسسال  تباسس  حسس   و تح جسس  طورسسلو  تلسسمق برسسل ل،  وسس  و 2019 وسس   سسهق ت سسقان طمال  
ورح سس  طإلورسسلو  طوتسس  رسسن  سسوّاهل ق سسع رعسسّم  طوارسسال طيةتاسسلم، %( رسسن طواسسلت  ط1.2يلتسسقق رسسن )

%(  سسس    سسسل  ، التبلسسس  داسسس  طوتحسسسميلص طيةتاسسسلمية رترع سسسة  سسس   سسسج ال ة طوعسسسكلن  0.3باحسسسال )
التوعجقطتهسل  س  دعسالطق طوعرسسل الطإلاتلويسة الرعستاليلص  سسم  طويلسجن ب سوّن طوعيلعسسلص وسمى داس  طو سسقكلء 

 طوتولقاجن.
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 ولال)تف دل  لجن رية لجن شئةل)تف دل  لألسولق 
%( بعسسم  رسسل 4.1وجب سس) ) 2016 سسهم طوارسسال طيةتاسسلم، وهسست  طيةتاسسلمطص تحّعسساًل ا ي سسًل  سسل  

%( رسن طوارسال طوعسلور  80عاالطص رتعلةبة رن طوهبالط ، الُي ّكل ارال است  طيةتاسلمطص رسل اعسبت  )
اسسلمطص عسسقاعة طوارسسال كلواسسجن وهسستط طوعسسل  . الترّجسس  طممطء طيةتاسسلم، و رورال سسة بلوتبسسلجن بسسجن طةت

الطوهاسسم الطةتاسسلمطص تطص ارسسال ة جسسل ، ال سس  طوالةسسص طوسست، جتالةسسع دّن تعسست جم رورال سسة طوسسمال  طوراسسّمق  
طوقويل و ع ع طمعلل    طورورال ة رن تعل   رعتاليلص دععلق ت ك طوعس ع  س  طمعسالطق طومالويسة، 

 قت سل  دعسعلق طوسا ط ال سمم رسن    حجن عستتوعق رورال سة طوسمال  طورعستالقم  وت سك طوعس ع عس بًل وسّقطء 
طوع ع طمالوية الي عيرل طورعسلمن ، اليسوت  تحّعسن طوا سلط بسلوت طرن رسع طوتحّعسن  س  ئسقالف طوترالاسل 

 رسن طورتالّةسع دّن جقت سع طوارسال   ،طو لقو  اتجوة طا  سلا دعسعلق طو لوسم   س  طيةتاسلمطص طورتلمرسة
   سسسن توسسسك  سسسإن ااسسسلك   سسس  طوتسسسالطو  .  نسسس 2018ال 2017%(  سسسلر  4.8%( ال )4.5 وسسس  )

نسقالق  وسم   عيلعسلص طوتااليسع طيةتاسلم،  س   سمم رسن مال  طورورال سة الرالطاس ة وهسالم طوت لرسل 
 طيةتالم،.

ال  سس  اسسعجم مال  طورورال سسة ، يعسسم و اسسجن تسسوعجقًط كبجسسقًط   سس  طوتوسسلق  الطوارسسال  سس  ر ت سسف ب سسمطن        
 وس   2016ارال  طيةتالم،      ل  طوعلو  ، ت  هم طيةتالم طواجا  تبلاؤًط ا ي ًل    رعّم  

%( البلس  طوارسسال رسم الرًل بحسس   طوتح جس  طورسسلو  العيلعسسلص تا سيط طيوترسسلن  س   اسسلق طوتالوسس  6.7)
احسال طعسستعلم  طوتسالط ن طيةتاسسلم، بلتوسسل  مالق د بسق و ا سسق طورح سس  ي عسيرل طيعسسته ك طورح سس  ، 

رسسن طيعسسته ك طولسسال، التحسسال   التالويسس  رحقاكسسلص طوارسسال طولاسسل   احسسال ةاسسل  طو سسمرلص ، الاتنسسح
طوا لط روممًط رن طواال ة  و  طو مرلص دّن  ر ية   سلم  طوتسالط ن  س  طواسجن تعسجق بسلوتالط ، رسع 

  دبعلم ايكل طوا ق الطوعقا طومط    . 
دّن ي سسهم ارسسال  2018ال 2017رسسن طورتالّةسسع دينسسًل ، ال لسسًل وتلسسمجقطص اسسامالق طوالسسم طوسسمالو  وعسسلر   

  سسس  طوتقتجسسق اتجوسسسة  %(6) ال %(6.5)طيةتاسسلم طواسسسجا  تبسسلاؤًط  ت عياسسسل رعسسّم  طوارسسسال  وسس  
 سسسم  الوسسسالم م عسسسلص تا سسسياية ومجسسسم  ، الت تسسسقا طوتابسسسؤطص دّن طيةتاسسسلم عجالطاسسسل طعسسستعلم  تالط اسسس  
بسسسلوتحال  رسسسن طواسسسال ة  وسسس  طو سسسمرلص رسسسم الرًل بلإلاسسس حلص طوهلم سسسة  وسسس  تع اسسس   سسسبكة طمرسسسوّن 

طورتالّةسسع طيوترسسل   ال ت  جسسف طولجسسالم طوتائيريسسة طور قالنسسة   سس  ةاسسل  طو سسمرلص. نجسسق دّاسس  رسسن 
قت سل  طوسسمجالن نجسق طورلويسسة  وس  رعسستاليلص ي يركسن تحر هسل، ررسسل عسجؤعق عسس بًل   س  ل سسلق ططعسترقطق 

  طمول طورتالعط  الي عيرل    ئل ت لة  ر ك ة عالء تال اع طورالطقم طوت  تالطوههل طواجن .
سسم        طيةتاسسلم طوهاسسم، طا  لنسسًل  ت عسسّول ، مجالريكيسسة طوال سسوة، رسسن بسسجن داسس  طيةتاسسلمطص لجلالنلللدالُتعَّ

التسسسوعق طيةتاسسسلم طوهاسسسم، اعسسسبيًل  سسس  اهليسسسة  سسسل  ، 2016(  سسسل  %6.6 سسس  رعسسسّم  طوارسسسال باعسسسبة )
( % 85– 80بعر ية  وغلء بعا  ولص طوالم طولميرة تطص طوليرة طو بجق  طوت  ُت سّكل احسال) 2016

جسسق  س  رعسستاليلص طوعسسجالوة رسن طوالسسم طورتسسمطال  الطعستبمطوهل ب وسسلص السسم ومجسم  ، الاسسال رسسل دعسق ب سسكل كب
     (%7.7الطوا سسسسسلط طيةتاسسسسسلم،. الرسسسسسن طورتالّةسسسسسع تعسسسسسوجل طوهاسسسسسم رعسسسسسّم  ارسسسسسال رقت سسسسسع ُيلسسسسسّمق باحسسسسسال )

  سس  ال سسم تالةعسسلص اسسامالق طوالسسم طوسسمالو  اتجوسسة طوعيلعسسلص  2018ال  2017%(  سسلر   7.6)ال
   ارسالت  طوالمية طوتالععية الطعترقطق طوحكالرة    تا جت  مم رن ر قال لص طوباية طمعلل رن  

 طو قط ة رع طولال  طو لن .
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 ي : لجتطو ل  لجق بية  نث
 سسسسسهمص طيةتاسسسسسلمطص طوعق يسسسسسة رورال سسسسسة رسسسسسن طوتحسسسسسميلص طيةتاسسسسسلمية اتجوسسسسسة توعقاسسسسسل بلمالنسسسسسل  
طيةتالمية طوعلورية ،   س  ئسل طعسترقطق تبسلاؤ رعسميص طوارسال طوعسلور  الطاحعسلق طوتوسلق  طومالويسة 
ال سسم  رالطءرسسة ئسسقالف طيعسستعرلق بعسسبق طوتل بسسلص  سس  دعسسعلق اسسقف طوعرسس ص توسسل  طوسسماليق ررسسل 

،  نسسً   سسن  طوال سسوةالط   وسس  طوتسسم م  سسلق  طوسسمال  طوالريسسة الطةتاسسلمطص طمعسسالطق م سسع قؤالل طمرسس
طمالنل  طومط  ية نجق طورعتلق      مم رن مال  طوراالة طوعق ية ، الطوتس  دّاتل سص ب سكل ربل سق 
دال نجق ربل ق  و  طومال  طوعق ية طم قى  نً   ن طا  لا دععلق طوع ع طمعسلل ب سكل  سل  

مال  طوراسسّمق  و سسا ط  وسس  طيةتسسقطا وعسسم  وسس  رج طاجتهسسل طمرسسق طوسست، وع هسسل  ، كسستوك ووسسالء دن سسق
تحسص نسغالط طورمجالايسة طومط  يسة الطو لقويسة ررسل م عهسل احسال طتبسل  عيلعسة رلويسة تلجمجيسة ورحلالوسة 

 ت  يا طوعو   ن كلا هل الطوتالو  احال تااليع رالمق  جقطمطص طومالوة .
 وس   2015(  سل  % 3.1رسن ) هروعة لجدول لجق بيةرالتئهق طوتلمجقطص  اكرل ًل    رعّم  ارسال 

، الاقوسسسع اسسستط طيا  سسسلا  سسس  دن بسسس   وسسس  تقطوسسسع ارسسسال طوا سسسلط طيةتاسسسلم،  2016%(  سسسل  2.1)
 2016(  سسل  %2.3 وسس  ) 2015(  سسل  % 3رسسن)  لجبلللدلن لجرفللدل ة جلللنفطب سسكل ر حسسالظ  سس  

لجبلللدلن وا سسلط طيةتاسسلم،  سس  اتجوسسًة يا  سسلا دعسسعلق طوسسا ط طوعسسلور  ، التقطوسسع دةسسل حسسم  وسسالتجق  ط
  . 2015 ل   (3.6%)رللبل 2016(  ل  %3.3طوت  عّو ص ارالًط ب ) ) لجرستو دة جلنفط

ال سسهم اسستط طوعسسل  تحسسالًي بسسلق ًط  سس  اهسس  طوعيلعسسلص الطإلاسس حلص طيةتاسسلمية طورابلسسة  سس  طوب سسمطن 
طوعق ية ،  ع   اعجم طومال  طوعق ية طوراّمق  و ا ط ئهق طتول  الطنسح احسال طوتقكجس  ب سكل د بسق 
  سسس    اسسسلء م عسسسة ةاليسسسة وعيلعسسسلص طوتااليسسسع طيةتاسسسلم، رسسسن  سسس   تباسسس  قؤى ال اسسسط ال سسسقطر  

يلص الااية رعتلب ية و الم  رعتاليلص طوتااليع طيةتالم، رع   الء مالق د بق ور سلقكة الطعتقطتجو
طولاسسل  طو سسلن  سس  تا جسست طإلاسسس حلص ، درسسل بلواعسسبة و سسمال  طورعسسستالقم  و سسا ط  هسس  تعسسلا  رسسسن 

بسقطر  الاايسة والاس   طمرسق طوست، جتا سق رعميص رقت عة رسن طوسّمجن طوعسل  طوسمط    الطو سلقو  
 وسقطءطص التسمطبجق الميسة الرلويسة الُد سقى رتع لسة بسائ  طواسقف وتع اس  رعستاليلص  ت ترل   س   سم 

  طيعتلقطق طيةتالم،    ت ك طوب مطن .
 س  رورال سة طوسمال  طوعق يسة ،  لسم تالرسص طوحلوسة  وس  طوترالاسل بعسبق  جلتطو ل  لجنقديلةالبلواعسبة  

توعجقطص طوالتوة  ن طا  لا طعترقطق  و  طورالط اة ال   تطص طوالةص  إن طوالمطوع تقطوعص ب عل طو
دعسسسعلق طوسسسا ط ررسسسل دعسسسق   سسس  دعسسسعلق طو لوسسسم  الطوعسسسجالوة طورح يسسسة طوتسسس  دّا  سسسا رعسسسّم  ارالاسسسل  وسسس  

، البلواعسبة وعسعق طواسقف  سإن  2015(  ل   %5.1رللقاة باحال ) 2016%(      ل  4.7)
يوترسلن طوس    بعا مال  طوراالة تتبع ائل  ععق طواقف طوعلبص رللبل طوماليق رن دول تال جق ط

وم   طوارال ، الطوبعا طف ق رن طومال  ال لاة طومال  طوا ايسة عسعص  وس  تباس  ائس  د عسق رقالاسة 
وعسسعق طواسسقف رحلالوسسة راهسسل ورولبهسسة السسن طورعسسقالا طوالسسم، الحقاسسهل   سس   اسسلم  ةسسمق  ائسس  

 طواقف     طرتالن طوامرلص طو لقوية .
دّن ت سسسسف  2018ال  2017    سسسسل  الرسسسسن طورتالّةسسسسع حعسسسسق تلسسسسمجقطص اسسسسامالق طوالسسسسم طوعق سسسس   سسسس 

نسسغالالص طوعسسجالوة  سس  طوب سسمطن طوعق يسسة طوراسسّمق  و سسا ط اعسسبيل   سس  نسسالء طإلقت سسل  طورتالّةسسع  سس  
دعسسعلق طوسسا ط الاسسال رسسل عسسجم   رعسستالى طوالمطوسسع العسسجتيح طو قاسسة وتالويسس  ةسسمقط د بسسق رسسن طيوترسسلن 

 . و لال لص نجق طوا اية الو الم  رعتاليلص طوالت  الطوتااليع طيةتالم،
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       رللقاسسسة  2016%(  سسسل  8.4 سسس  رورال سسسة مال  طوراالسسسة  قت ل سسسل الاسسسل  وسسس  )لجتضلللخ  ال سسسهم  
، اتجوة ةيل  رعئ  طومال  طوعق ية بلت سلت طوسقطءطص وت  سيا طوسم   طورلسم   2015%(  ل  6.6)بس

ال لاسسة بلواعسسبة ورسسالطم طوالةسسالم الطوالةسسة ،  نسسً   سسن طوسسقطءطص تق سسجم طوسسالطقمطص رسسن طوعسس ع طو رلويسسة 
اتجوًة و نغالط طوتس  جتعسقا وهسل عسعق اسقف طوسماليق رسع طا  سلا طورسالطقم رسن طوالسم طموابس  ، 
 نسسً   سسن طمالنسسسل  طيرايسسة الطوعيلعسسية طيعسسستعالوية  سس  بعسسا طوسسسمال  الاسسال رسسل دعسسسق   سس  رعسسسّم  

 . 2016طوتن   
حلص من سق طوسمال  طوعق يسة وت سرل طاس  أوضل ع لجر جيلة لجق رلةالط مطمص التجسق  طياس حلص  س   

 سسس  وسسسوّاب  طوا لسسسلص الطإلجسسسقطمطص  نسسسً   سسسن طوسسسّمجن طوعسسسل  ال ر يسسسلص طمطق  طورالط اسسسة ، الرسسسن طوعسسسرلص 
طوررج      طا حلص مال  طورورال ة  الم  رعتاليلص طوتاعجم بجن طوعيلعستجن طوالميسة الطورلويسة  س  

لرسة بسمالن طومال  طوعق ية رن     تباس  رس ا  درعسل رسن طوترالاسل وعسم طوعوسال طص  س  طورالط اسلص طوع
 ر طحرة و لال  طو لن .

 
الطوتوسسوص حكالرسسلص بعسسا طوسسمال  طوعق يسسة  وسس   اسسلم  طي ترسسلم   سس   سسقا طونسسقطوق رعسسل نسسقطوق  

طوليرة طورنل ة    مال  رو ل طوتعلالن طو  جوس  ، الط ترسلم عيلعسلص طو ا اسة و اسلم  حاسج ة 
الطوعمطوسسسة طونسسسقابية  سسس  طوسسسمال  طإلجسسسقطمطص نجسسسق طوا ايسسسة طال تباسسس  عيلعسسسلص تحّعسسسن رعسسستالى طو  سسسلء  

طورعسسستالقم  و سسسا ط ،  نسسسً   سسسن نسسسبط طإلا سسسلق طوعسسسل  رسسسن  سسس   طوتل جسسسل رسسسن طوا لسسسلص طوولقاسسسة ، 
الطوحسسسقن   سسس  تا جسسست طور سسسقال لص طيعسسستعرلقاة طونسسسقالقاة الطوتسسس  ت سسسم   ر يسسسة طوارسسسال الت اسسسم رسسسن 

يلص طو وسسلص تطص رعسستاليلص طوتاسسال  طيةتاسسلم، الم سس  طور سسقال لص طواسسغجق  الطورتالعسساة وق سسع رعسستال 
طوم ل طورتالعط الطورا  ا ،  نً   سن تحعسجن ك سلء   ر يسلص ط سمطم طورالط اسة رسن  س   ق اهسل 
 رع طيامطف طيةتالمية البلوتلو  طوق ع رن ك لء  ال ل  ية طإلا لق طوعل  الةمقت       الم  طوارال .

 
دّن جسساكرا  2017ورورال سسة طوسسمال  طوعق يسسة  رسسن طورتالّةسسع  سس    سسل   جلقطلل ع لجخلل  هلالبلواعسسبة  

ر يسلق  (62.8)احسال  ّن طورعسلر ص طوولقاسة و سمال  طوعق يسة كرورال سة وجب س)ططوعو  طورعّول    رج  
رن طوالت  طورح   طإلورلو . ُيع ى توك و تحّعن طورتالّةع    دععلق طوسا ط  ( %2.5)رعل ويماليق 

لعسسسية الطورعسسسلمن،  نسسسل ة  وسسس  تحّعسسسن طورتحاسسس ص رسسسن طوعسسسيلحة  سسس  نسسسالء طوعلوريسسسة الطوعسسس ع طمع
 طعتلقطق طمالنل  الطووهالم طوت  تبتوهل بعا طومال  وتحعجن ةال  طوعيلحة.

، جتالةسسع  سس  نسسالء تالطاسسل طوتحّعسسن طوتسسمقاو  معسسعلق طوسسا ط  2018ج سسن طوتالةعسسلص وعسسل   رسسل ي
 سسمال  طوعق يسسة كرورال سسة وياسسل  وسس  احسسال ّن طووسسلق، وططوعلوريسسة دّن يعسسترق طوتقطوسسع  سس   وسس  طورجسس  

 رن طوالت  طورح   طإلورلو . ( %1.0)ر يلق ماليق برل يرعل احال  (27.6)
تسسوعق طوا سسلط طيةتاسسلم،  سس  طورر  سسة  سس    سسل   لجسللقوديةال  سس  رعسستالى مال  طورورال سسة ،   سس  

بتقطوع طمععلق طوعلورية و ا ط البلوعيلعلص طوت  ت  تا جتال ععيل وتحلجم طمّانبلط طورلو   2016
طوتس  دمص  وسس  تقطوسع رعسستاليلص طإلا سلق طوعسسل  برسل دّاعكسسل   س  دّا سساة طولاسل  نجسسق طوا اسس  ،  ت 

كرسل  ، 2016(  سل   %1.4 وس  ) 2015(  سل   %4.1دّا  سا رعسّم  طوارسال طيةتاسلم، رسن )
 . 2017(  ل   %0.7رعميص طوارال ) دّن طوتالةعلص ت جق  و  طعترقطق طا  لا
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، ي تسس ط  تسمط يلص طمالنسل  طإلة يريسسة تسؤعق   س  دمطء طوا سسلط طيةتاسلم، ي عسسيرل لأل دندرسل  س  
طموابيسسة.  ت عسسسّول طيةتاسسسلم   سس  ةال سسسلص طوعسسيلحة، طوتوسسسلق ، طوالسسسل طوبسسق،، التسسسم م طيعسسستعرلقطص

، الت جق طوتالةعلص الحعق تلمجقطص  2016(      ل   %2.4ب غص اعبت  ) لً يطمقما  ارالًط حليل
    2017(  ل   %3.0 و  )اامالق طوالم طوعق   )ل لق طيةتالم طوعق  (  و   قت ل  رعّم  طوارال 

رسن طورتالّةسع دّن يعسترق تسوعق طيةتاسلم طمقماس  بلمالنسل  طإلة يريسة ال .  2018(  ل   %3.3) ال
 طوولقاة. 
 سسمم رسسن طوتحسسميلص طومط  يسسة الطو لقويسسة طوتسس  طعسسقص   سس  دن سسق روسسليص طيةتاسسلم  رفلل التالطوسس  

الطارهل  م  طعتلقطق ععق طواقف الالن طيحتيلايلص رن طوالم طمواب  النعف ارسال طإلجسقطمطص 
قت سسل  طورعسستالى طوعسسل طوعلرسسة ال اسسلم  طوعوسس   وألعسسعلق ، ال اسسلءط  الطورمجالايسسة النسسعف طوا سسق طو  سس  الطل

جتنسسرن تحقاسسق عيلعسسة عسسعق  2015  يسس  تباسسص طوعسس الص طوراسسقاة بقاسسلر  و اسس    سس   سسل  
طواقف )ععق اقف رقن جتحمم طعتالمط  و  ةسالى طوعسالق( و لنسلء   س  طوسالن  س  طيحتيسلا  

نسبلط طورسلو  و حكالرسة التباس  بسقطر  اً   سن  اسلم  طيطمواب  التابجسم عيلعسة الميسة رت سمم   نس
طوترالاسل ، الاسال رسل طمى  وس  تا سيط  و ق لية طيوترل ية الطيتول   و  طوترالاسل طو سلقو  وعسم السن

ةاسسل  طوعسسيلحة الوسستق طيعسستعرلقطص طموابيسسة الم سس  طوتال عسسية الح سس  طواسسلمقطص الق سسع رعسسّم  طوارسسال 
 . 2016( وعل   %4.4) و   2015( وعل   %4.2طيةتالم، رن )

  سس  طوسسقن  رسسن طا  سسلا طمعسسعلق طوعلوريسسة  2016،  رسسمص طوحكالرسسة  سس    سسل  لجكويلل درسسل  سس  
و سسا ط   سس   اسسلم  رعسستاليلص طإلا سسلق طوعسسل    سس   سسمم رسسن ر سسقال لص طوبايسسة طمعلعسسية الر سسقال لص 

ال سسسم   رسسسن  طوت سسسججم الطوباسسسلء النجقاسسسل رسسسن طور سسسقال لص طوهلم سسسة  وسسس  تااليسسسع بايسسسة طيةتاسسسلم طو سسسالات 
طو سسالطوا طورلويسسة طورحللسسة  سس  طوعسساالطص طورلوجسسسسسسسسسسسسسسسسسسة طورلنسسية ، الةسسم حلسسم طيةتاسسلم طو سسالات  رعسسّم  

 .2017(  ل  %2الرن طورتالّةع دّن يحلم ارال بحمالم ) 2016%(  ل  2.3ارال )
طوالت  طورح   طإلورلو  ارالًط باعبة  عّول لم ،  2016 ل   ، عّول طيةتالم ارالًط رعتميً )ط    
اليعسالم توسك  وس  ارسال   2015(  و ارال طورعّول  ل   %3.6رللقاة باحال ) 2016%(  ل  2.2)

طولاسسسل  نجسسسق طوا اسسس  برسسسل يعكسسسل طوتلسسسم  طووجسسسم طوسسست، تسسس   حسسسقط     سسس  اسسسعجم طعسسستقطتجوية طوتااليسسسع 
 طيةتالم،.

ل    طورقح ة طوحلوية   س  ح س  رعستاليلص وهالما لجهالئ ال   مال  طورغقق طوعق   ،  لم قكّ ص 
طوتااليسسسع طيةتاسسسلم، وسسسم   طوارسسسال طيةتاسسسلم،، التوسسسك رسسسن  سسس   تباسسس   سسسم   اسسس حلص و اسسسلم  
رعتاليلص طو  لء  الطوتال عية الوتق طيعستعرلقطص طموابيسة طوربل سق  رسن  س   تبعسيط طإلوسقطءطص 

 . 2016(  ل   %3.5جن طورائرة وبجوة طم رل  العّو ص رعّم  ارال )اطالتعمجل طولال 
 يعكسل ررسل 2016 %(  سل  (1.0ب س) ارسال رعسّم  طورغق س  طيةتاسلم عسّول لجرغل ب  س ال        

 و ليرسة طورحسمالم الطوارسال طوو سلف ئسقالف اتجوسة طو قط س  طولاسل   س  طورنسل ة طوليرسة طا  سلا
الرن طورتالّةع تحّعن طمالنل  طوُرال ية ررل يعل م   س   اسلم   طولال لص طي قى     طوُرنل ة

رن طوعرلوة، الاال رل عجم   رعتاليلص طوا سق  ( %40)الت  طولال  طو قط   طوت، جالئف احال 
  .طو   

ُيلسّمق  2016رعسّم  ارسال  س    سل   طوتالاعس  تحّعساًل ،  ت عسّول  سهم طيةتاسلم ،تلونسال س           
، اتجوسسسة يعسسسترقطق  2015 سسسل  الت سسسهم تسسسالال رورال سسسة رسسسن طوتحسسسميلص راسسست %(  1.5باعسسسبة )

تبلاؤ طوارال الاال رسل دعسق   س  طولاسل  طوعسيلح  الطولال سلص طورقتباسة بس  طنسل ة  وس  طوتحسميلص 
 .طوت  تالطو  طولال  طوراق   
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 ث جثً : لجتطو ل  لجرحلية
طقت سسسل  ةيرسسسة طواسسسلت  طورح سسس  ت سسسجق طوتلسسسمجقطص طيالويسسسة ورؤ سسسقطص طواسسسلت  طورح سسس  طيورسسسلو  طوسسس   

( 193.7%( ،ويعسول )6.3باعسبة ) 2015رللقاسة بعسل   2016طيورلو  بلمععلق طوعلبتة وعسل  
، سس  حسسجن عسسول رتالعسسط ااسسجق طو سسقم 2015( تقوجسسالن مجاسسلق وعسسل  182.3تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسل )

( ر جسسسالن 5.6) رللبسسسل 2016 سسسل   ( ر جسسسالن مجاسسسسسسلق5.2طوعقطةسسس  رسسسن طواسسسلت  طورح سسس  طيورسسسسسلو  )
 %(. 7.1-، ط، باعبة طا  لا )2015مجاسسسسلق  ل  

(  %0.4 هم طورعتالى طوعل  وألععلق دعتلقطقًط الطنحًل ، ت عول رعم  طوتن   طوعسل  رلاعسبت  ) 
( رللبل  %1.2،    حجن عول رعم  طوتن   طيعلل رلاعبت  )2015( وعل   %1.4رللبل )

  .2015( وعل   1.8%)
طوالميسسسة  سسس   اسسستط طوعسسسل   مط رسسسة العسسسلام  و ةتاسسسلم طوعقطةسسس   سسس  ئسسسل طوئسسسقالف كلاسسسص طوعيلعسسسة  

  رسسة وطيةتاسسلمية طوتسس  يرسسق بهسسل طوب سسم بغيسسة تع اسس  طوعلسسة بليةتاسسلم طوعقطةسس  التسسال جق طيركلاسسلص ط
 سس   وتوسسلال  ت سسك طوئسسقالف  سس  ئسسل طي رسسة طورلويسسة طوتسس  يعي سسهل طوب سسم وسسقطء طيا  سسلا طوحلاسسل 

    طجولم رالمق وترالال طورالط اة طوعلرة و مالوة ال بق دمالطص ر ت  ة ترع ص طععلق طوا ط ، رن 
بحسسالطيص طو  طاسسة الطوعسسامطص ، ال سسهم اسستط طوعسسل   ااسس ق طور سسقال  طوتارسسال، و باسسك طورقكسس ، طوعقطةسس  

( تقوجسسسالن مجاسسسلق  قطةسسس  وترالاسسسل طور سسسلقاع طواسسسغجق  الطورتالعسسساة الطو بجسسسق  6طورتنسسسرن ت اسسسين )
هل  طوراق   طوعقطة  وغقا تالعيع طولل م  طماتلوية التحقاك  و سة طوتاريسة الطوت  تا ت  بق طوو

ا ق اعبة ) ( رن اعبة طيحتيلا   %5،كرل ت    لم  تال اع ايكل اعق طيحتيلا  طإلو طر  الطل
طمرقاكسسس  و راسسسلقف طوتسسس     سسس   ورسسسلو  طوالمطوسسسع بلوسسسمجالق طوعقطةسسس  الطوسسسماليق طإلو طرسسس  طور سسسقالا

كستوك وترالاسل طور سسلقاع طواسغجق  الطورتالعساة و راسلقف طوتس  يتالطوس  ت سسك تالطوس  ر سل ل عسجالوة ال 
  .طور ل ل

 هم اتط طوعل   عتلقطق عسعق اسقف طوسمجالق طوعقطةس  توسل  طوسماليق طمرقاكس  رسن  س   ال ست  بيسع 
 قطةسس  و سسل ماليق درقاكسس   ( مجاسسلق1190ال سسقطء طوعر سسة طيوابيسسة ، ت تسس  تعسسمجل اسستط طوعسسعق  وسس  )

،  سس  حسسجن ب سس) 2016حعسسلبلص طوراسسلقف  سس  طو سسلق  ( راسست  سسهق كسسلاالن طوعسسلا   )السسم ،تع اسس 
( مجاسسلق 1275رعسسم  عسسعق اسسقف طوسسمجالق طوعقطةسس  توسسل  طوسسماليق طمرقاكسس   سس  طوعسسالق طورح يسسة )

 ( . %2.2و ل ماليق درقاك  رعو  بتوك اعبة ارال ب غص )
( تقوجسسالن 70.7عسسول )وي) %8.1(  قت ل سسًل باعسسبة )M1عسسول  سسقا طوالسسم بر هالرسس  طونسسجم )

اليعسس ى توسسك طوسس  ارسسال  2015( تقوجسسالن مجاسسلق اهليسسة  سسل  65.4رللبسسل ) 2016مجاسسلق اهليسسة  سسل  
ةيلعسسًل بلوعسسل  طورلنسس  رللبسسل طا  سسلا رعسسم  طوارسسال  سس  ) %20.7طوعر سسة  سسلق  طوباسسالك باعسسبة )

باعسسسبة ( طقت ل سسسًل M2%( العسسسول  سسسقا طوالسسسم بر هالرسسس  طوالطعسسسع )6.3-طوالمطوسسسع طوولقاسسسة باعسسسبة )
 ( ةيلعًل بلوعل  طوعلبم . 6.6%)

 سسسهم طولاسسسل  طوراسسسق   اسسستط طوعسسسل  طقت ل سسسًل  سسس  طولل سسسم  طوقدعسسسرلوية و راسسسلقف طوتولقاسسسة بلعسسستعالء 
ةيلعسسًل بلوعسسل  طورلنسس  ، سس  حسسجن ب سس)  سسمم طوراسسلقف ) %20.2طوراسسلقف طوحكالريسسة باعسسبة )

( راسلقف حكالريسة تتسسال   7ل )( راسق ًل راهس65) 2016طوتولقاسة طوعلر سة  س  طوعسقطق اهليسة  سل  
( راسق ًل 24( راق ًل دا يًل ) لاًل( تتال     س  )58بجن رالقف تولقاة الد قى رت ااة ال)

( 3( راسسسق ًل رح يسسسًل ال)15( راسسسق ًل طعسسس ريًل راهسسسل )18طوابيسسسًل ال) لً ( راسسسق 16ال) تولقاسسسًل رح يسسسلً 
 راق ًل دوابيًل .
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            باعسسسبة 2016(  سسسل  Isx( )price indexا  سسسا رؤ سسسق عسسسالق طوعسسسقطق وسسسألالقطق طورلويسسسة )ط
الاسسة  سس  ل سسق  ( 649.48)%( ةيلعسسًل بلوعسسل  طورلنسس  ،  ت دن سسم رؤ سسق طوعسسالق   سس  11.1-)

( الاسسة  سسن  سسل  81.08ب سسلقق ) 2015الاسسة  سسل   (730.56)رللبسسل  2016و عسسة رسسن  سسل  
و عسسسة رللبسسسل ( 234الطقت سسسع  سسسمم و عسسسلص طوتسسسمطال  طوسسس  جائرهسسسل طوعسسسالق وهسسستط طوعسسسل  طوسسس  ) 2016

  .2015( و عة وعل  233)
(  سقكة رعسلارة 75ب )  مم طو قكلص طوت  ت  تمطال  دعهرهل    عالق طوعقطق وسألالقطق طورلويسة  )

%( ويعسول 6.4-(  قكة رمقوة ، كرل طا  ا حو  طوتمطال     طوعسالق باعسبة )79رن دال )
كسستوك طقت سسسع  سسمم طمعسسسه  ،  2015( ر يسسلق مجاسسسلق  سسل  456.2( ر يسسلق مجاسسلق رللبسسسل )426.8)

( ر يسسلق عسسه   سسل  579.6رللبسسل رسسل يلسسلقق ) 2016 سسل  ( ر يسسلق عسسه  917.5طورتمطالوسسة  وسس  )
( ر يسلق 15.7وابس   س  طوعسالق )العسول اسل   طمعستعرلق طم) %58.3ال اعبة طقت ل  ) 2015

   .  2016( ر يلق مجالق  ل  40.3-مجالق رللبل )
( 12.7-طورالط اسسسة طوعلرسسسة طمتحلميسسسة  وسسس ًط رلويسسسًل ةسسسمقُ  )ال  سسس  اسسسعجم طوتاسسسالقطص طورلويسسسة ،عسسسو ص 

%(   سسس  4.7-)، %(18.1-) تقوجسسسالن مجاسسسلق ، ت طا  نسسسص طإلجسسسقطمطص الطوا لسسسلص طوعلرسسسة باعسسسبة
  س  طوتسالطو  رسن طواسلت  طورح س  ) %34.1ال)) %27.7طوتسالطو  الوت سكل كسل راهرسل رسل اعسبت  )

 طإلورلو  .
رللبسل  ( تقوجسالن مجاسلق47.4( تقوجالن مجالق وجب س) )15.2ةمقُ  )عول طومجن طوعل  طومط    طقت ل ًل 

رسسسسسن طواسسسسلت  طورح سسسسس  طإلورسسسسسلو   )%24.1ر سسسسسكً  اعسسسسبة ) 2015( تقوجسسسسالن مجاسسسسسلق  سسسسل  32.1)
( ر يسسسلق ماليق ال اعسسسبة 2.4بلمعسسسعلق طوولقاسسسة ، الطقت سسسع طوقاسسسجم طولسسسلو  و سسسمجن طو سسسلقو  برلسسسمطق )

 ، يعسسس ى  وسسس  طو اسسسلم  طوحلاسسس ة  سسس  طولسسسقالاالطوسسست 2015%(  سسسن رعسسستالط  طورعسسسول  سسسل  4.1)
  رن طوالت  طورح   طمورلو  بلمععلق طوولقاة .) %36.1ر كً  اعبة ) طوومجم 

%( ةيلعسسسًل بعسسسل  24.5-)عسسسول حوسسس  طوتوسسسلق  طو لقوجسسسسسسسسسة  سسس  طوعسسسقطق وهسسستط طوعسسسل  طا  لنسسسًل باعسسسبة
تقوجسسسسالن مجاسسسسلق رللبسسسسل ( 48.2%( وتعسسسسول )20.6-) طا  نسسسسص طواسسسسسسسسلمقطص باعسسسسبة  ت ،2015

%( رسسن طواسلت  طورح س  طمورسسلو   24.5ال سسك ص رسل اعسبت  ) 2015( تقوجسالن مجاسلق  سل  60.7)
       بلمعسسسعلق طوولقاسسسة، درسسسل طمعسسستجقطمطص   سسس  دعسسسلل عسسسجف  عسسسو ص اسسس  طم سسسقى طا  لنسسسل باعسسسبة

رسسل  ر سسك ة 2015( تقوجسسالن مجاسسلق  سسل  56.7( تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسل )40.5%( وتب سس) )28.6-)
  %( رن طوالت  طورح   طمورلو  بلمععلق طوولقاة .20.6اعبت  )

 2016( ر جسسالن ماليق  سسل  8344.1 وسس ًط  ورلويسسًل رلسسمطق  )دئهسسقص رؤ سسقطص رجسس طن طورسسم ال لص 
اليعسس ى  توسسك طمقت سسل   وسس   2015( ر جسسالن ماليق  سسل  14065.7) رللبسسل  وسس   ورسسلو  رلسسمطق 

و   %(33.7-طو مرلص باعبة )  قاجم ال   حعلق  تل ن طوعو   رللقاة بلوعل  طورلن  الطل
بلوعسسل  طورلنسس  ، درسسل  ةيلعسسلً   )%85تحلسسم  اسسلم   سس  طو سسلوا وحعسسلق طوسسم ل طوعسسلاال، باعسسبة )

رللبسسل  وسس  ب سس) رلسسمطق  ( ر جسسالن ماليق 0.5-طورعسسلر ص طوقدعسسرلوية  لسسم دعسس قص  سسن  وسس  ب سس) )
 .2015 ل   ( ر جالن ماليق1.5)
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   2016لجن تج لجرحلل لإلهر جل جق    -واًل:أ
         
يةتالم طوعقطة  استط طوعسل  تعل يسًل ر حالئسًل ترعسل برعسم  طوارسال طوحليلس  طورالوسق و ةتاسلم ط هم  

مط ا طوقن  رن طوحلوة طمراية طوت  ت همال طوب م الطورترع ة بلوحقق نم تائي    البلص     
و رالط اسة  سس  ئسل طيعسسترقطق طوحلاسسل  طً الحجسسم طً  ترسسلم طوعسقطق   سس  طوسسا ط راسمق ط قالبيسة الرسسن عس  طإل

عسسالطق طوعلوريسسة التوسسك اتجوسسة و  اسسلم  طورتحللسسة  سس   اتسسل  طوسسا ط عسسعلق طوسسا ط  سس  طمد سس  طا  سسلا 
 2016 ياتل  وعل  ت عو ص كريلص  طوالورة  ن طيعتعرلق طمواب  طوربل ق طورتال بإاتلو ، 

، ويعسول طورعسم  2015 ل  ) %12.7برعم  ارال ب غص اعبت  ) لً ةيلع ) %19.2 الم  باعبة )
 حسسجن  سس  ،2015( ر جسسالن بقرجسسل و عسسل  3رللبسسل ) ( ر جسسالن بقرجسسل جالريسسلً 3.3طوجسسالر  و تاسسمجق )

 .2015( ماليق  ل  44.7( ماليق رللبل )36عول ععق بقرجل طوا ط )
 

 جى:إ 2016هر جل ال لجق لق جق   جرؤش ل  لجن تج لجرحلل لإلوجية تشي  لجتقدي ل  لأل 
%( 6.3باعسبة ) 2016عسعلق طوعلبتسة وعسل  ورسلو  رسع طوسا ط  بلمطقت ل  ةيرسة طواسلت  طورح س  طإل -

( تقوجسسسالن مجاسسسلق وعسسسسل  182.3( تقوجسسسالن مجاسسسلق رللبسسسل )193.7، ويعسسسول )2015 سسسل   وسسس   ةيلعسسسلً 
عسو ص ةيرسة  حسجن ،  س ) %19.2ا ط طو سل  باعسبة ب غسص )اتل  طو ، التوك يقت ل  كريلص 2015

 ( تقوجسسالن مجاسسلق72.4%( وتب سس) )11-باعسسبة ) مالن طوسسا ط طا  لنسسلً رسسن ورسسلو  طواسسلتح طورح سس  طإل
 (.1ربجن    ر حم طوومال  )اال ، كرل 2015( تقوجالن مجالق  ل  81.4رللبل ) 2016 ل  
رللقاسسة بعسسل   2016عسسعلق طوولقاسسة وعسسل  بلمورسسلو  رسسع طوسسا ط طا  سسلا ةيرسسة طواسسلت  طورح سس  طإل -

( تقوجسسالن مجاسسلق وعسسل  207.9( تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسل )196.5%( ويعسسول )5.5- (باعسسبة 2015
( تقوجسسالن مجاسسلق  سسل   145.8مالن طوسسا ط رسسن )رسسن ورسسلو  ، كرسسل طا  سسا طواسسلت  طورح سس  طإل2015
ربجن    ر حسم اال كرل %(،6.3-، باعبة )د ، 2016( تقوجالن مجالق  ل  136.6طو  ) 2015

 (. 2طوومال  )
( 5.2وسسس  ) طا  سسلا رتالعسسسط ااسسجق طو سسسقم رسسسن طواسسلت  طورح سسس  طإلورسسسلو  بلمعسسعلق طوولقاسسسة   - 

          ، باعسسسسسبة طا  سسسسسلا ب غسسسسسسصد،  2015( ر جسسسسسالن مجاسسسسسسلق 5.6رللبسسسسسل ) 2016ر جسسسسسالن مجاسسسسسلق وعسسسسسسل  
 . (1ربجن    ومال  )اال كرل  %(7.1-)
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 (1هدول  )   
 2016 – 2015لجرحلل لإلهر جل ب السق   لجث بتة ولجه  ية ورتوسط نفيب لجف د جق رل  لجن تج

 %رقدل لجنرو **2016 *2015 لجتف في 

عاة  طوالت  طورح   بلإلععلق طوعلبتة)تقوجالن مجالق(
 (100=2007دعلل)

182.3 193.7 6.3 

 5.5- 196.5 207.9 طوالت  طورح   بلإلععلق طوولقاة)تقوجالن مجالق(

 7.1- 5.2 5.6 رتالعط ااجق طو قم بليععلق طوولقاة)ر جالن مجالق(
 طورامق :ال طق  طوت ايط /طووهل  طورقك ، و حالء

 *تلمجقطص دالوية عاالية. 
 **تلمجقطص  ا ية طالوية.

 

رللبسسل ) %62.5اعسسبت  ) عسسعلق طوعلبتسسة رسسلاريسسة طواعسسبية وا سسلط ةاسسل  طوسسا ط طو سسل  بلمب غسسص طم -
رسسق طوسست، جالنسسح  سسقى، طمطم لصال  سس  ةيلعسسًل ببسسلة  طوا سسالتعسسم طم رلنسس ،%( و عسسل  طو55.1)

اريسسسة ب غسسص طم حسسجن جسسقطمطص طومالوسسة ،  سس طوراسسمق طوسسسقويل إل الاسس  داريسسة ا سسلط اسستط طولاسسل  ب
، 2015%( وعل   44.9( رللبل )%37.5اعبت  )  قى )نجق طوا اية( رلطواعبية و لال لص طم

 ( .2كرل اال ربجن    ومال  )
 

 (2 )    هدول
 لجنفطل وبقية قط عسق   لجث بتة جلهر جل ب أللجرس هرة لجنسبية ال لجن تج لجرحلل لإل

 ( 2016 -2015خ ى جق رل  لجقط ع   لأل
 2016 2015 لجقط ع  

اعبة رعلارة طولال  طوا ا     طوالت  طورح   
 ورلو %طإل

55.1 62.5 

طورح   اعبة رعلارة طولال لص نجق طوا اية    طوالت  
 ورلو %طإل

44.9 37.5 

 100 100 طورورال 
 حالء.طورامق : ال طق  طوت ايط/ طووهل  طورقك ، وال   
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سلق   لجث بتلة ولجه  يلة حسلب رهرلوع لالنشلطة  لجسللقية ، هرل جل ب ألث نيً : لجن تج لجرحللل لإل
 تل:لجتوايقية ولجخدرية( وك آل

 نشطة لج ئيسية  لجسلقية، لجتوايقية ولجخدرية(هر جل ب ألسق   لجث بتة جل لجن تج لجرحلل لإل -1
ب غسسص اعسسبت   لً اسستط طوعسسل  طقت ل سس دعاسسلءعسسعلق طوعلبتسسة ا سساة طوعسس عية بلمعسسو ص اعسسق طوارسسال وأل -
، 2015( تقوجسسسالن مجاسسسلق  سسسل  122.4( تقوجسسسالن مجاسسسلق رللبسسسل )138.5، رليعسسسلم  )د%( 13.2)

الطوسا ط طو سل  باعسبة ) %59.6باعسبة )وس  طوتحعسن طور حسالظ  س  ارسال ةاسل  طو قط سة  التوسك يعسالم 
%( رللقاسسة 13.9-ارسسالًط عسسلوبًل ب غسسص اعسسبت  )طوتال اعيسسة ا سساة عسسو ص طم حسسجن %( ،  سس 20.2)

، اليعسالم توسك 2015وعسل  مجاسلق ( تقوجسالن 30.7( تقوجالن مجالق رللبل )26.4وتب ) ) 2015بعل  
ج يس  %(  46.2الطوت سججم باعسبة )طوباسلء ا سلط ا  لا طور حسالظ  س  ارسال و  طي علل بلومقوة طم

%(،  28.3 -باعسبة ) طورالطاس ص %( ، الطوالسل ال  14.2-رجن باعسبة )وا لط ةال  طوباالك الطوت
( 29.2%(  ن طوعسل  طوعسلبم وتعسول ) 3 -ا اة طو مرية طا  لنًل باعبة )   حجن عو ص طم

طوعسس عية طورقتبسسة  ا سساةال سستوك تحتسسل طم 2015( تقوجسسالن مجاسسلق  سسل  30.1تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسل )
طيا اة %( ت جهل  71.4ورلو  ال اعبة )ارية طواعبية رن طوالت  طورح   طإلالو  رن حجث طمطم

 :(3ومال  )ربجن    اال %( كرل  13.6%( ع  طوتال اعية باعبة ) 15طو مرية باعبة )
 (3هدول  )                                            

                  سق   لجث بتة جق رل  نشطة لج ئيسة ب أللجن تج لجرحلل جل لجرس هرة لجنسبية ال نرو 
 2015- 2016) 

 )ر يلق مجالق(      

 رقدل لجنرو% 2016 2015 لالنشطة
 13.2 138508.5 122400.9 طوع عيةطيا اة 

  71.4 66.8 ورلو  %طورعلارة    طوالت  طورح   طإل
 13.9- 26389.6 30650.6 طوتال اعيةطيا اة 

  13.6 16.7 ورلو  %طورعلارة    طوالت  طورح   طإل
 3- 29220.4 30129.2 طو مريةطيا اة 

  15 16.4 ورلو  %طورعلارة    طوالت  طورح   طإل
  194118.5 183180.6 طيا اةحعق بورلو  طوالت  طورح   طإل

  100 100 رورال  اعق طورعلارة
 ./طووهل  طورقك ، وألحالءطورامق: ال طق  طوت ايط    
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 لج ئيسة  لجسلقية ،لجتوايقية ولجخدرية(جلنشطة سق   لجه  ية لجن تج لجرحلل إالهر جل ب أل -2
%( وتب س)  8.3 –)، طا  لنسًل باعسبة  2016عسعلق طوولقاسة وعسل  طوع عية بلمطما اة عو ص  -
 ا  سسلا طور حسسالظ ، التوسسك و 2015وعسسل   تقوجسسالن مجاسسلق  (98.9( تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسل )90.7)

،      %15.3 -،%40 -)طوسا ط( بسساعبةال     ارال كل رن ) ةال  طوباسلء الطوت سججم ، طو هق سلء الطورسلء
( تقوجسسسسسسسالن 40.3طوتال اعيسة )طما اة عو ص طوليرة طورنل ة وركالالص ال  ،%(     طوتالطو 3.6 -

%(  ن  9.7-) باعبة رعو ة بتوك طا  لنلً  ( تقوجسسسسسسسسسالن مجالق44.6رللبل ) 2016مجالق وعل  
لوعل  ةيلعًل ب%( 0.5)ب غص اعبت  بعياًل  طو مرية ارالطً  ة ااعو ص طي حجن ،    2015طوعل  

ربجن اال    ، كرل د  رم     و ( تقوجالن مجالق65.9( تقوجالن مجالق رللبل )66.2وتب ) ) رلن طو
 -:(4ومال  )   

 (4هدول  )   
      لج ئيسة ب ألسق   لجه  ية جق رل  جلنشطة لجرس هرة لجنسبية ال نرو لجن تج لجرحلل 

 2015- 2016) 
 )ر يلق مجالق(    

 رقدل لجنرو% 2016 2015 ةنشطأل ل
 8.3- 90728.0 98878.5 طوع عيةطما اة 

  46.0 47.2 ورلو  %طورعلارة    طوالت  طورح   طإل
 9.7- 40272.2 44577 طوتال اعية ةا اطم

  20.4 21.3 ورلو  %طورعلارة    طوالت  طورح   طإل
 0.5 66241.5 65942.7 طو مرية ةا امط

  33.6 31.5 ورلو  %طورعلارة    طوالت  طورح   طإل
 5.8 - 197241.7 209398.2 ةا امحعق طبورلو  طوالت  طورح   طإل

  100 100 رورال  اعق طورعلارة
 ال طق  طوت ايط / طووهل  طورقك ، وألحالء. طورامق :        

0 20 40 60 80
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 نشطة لج ئيسة لجرس هرة ال تكوين  لجن تج لجرحلل لالهر جل لأل  -ث جثللً :

 سر ك:نش ط لجا لعة ولجغ ب   ولجفيد وفيد لأل -1
%(  سسسن طوعسسسل  59.6عسسسعلق طوعلبتسسسة ارسسسالًط ر حالئسسسًل ب غسسسص اعسسسبت  )عسسسول ا سسسلط اسسستط طولاسسسل  بلم

عس ى ، اليُ 2015( تقوجسالن مجاسلق وعسل  3.7( تقوجسالن مجاسلق رللبسل )5.9رلرلسمطق  )، ويعول 2015
اتسسل  طورحلاسجل طيعسستقطتجوية )طوحااسسة  وسس  طو اسسلم  طوحلاس ة  سس   بلومقوسسة طيعسلل استط طيقت سسل  

بعسم  اس ق طوبقاسلر  طوسالاا   يعسيرل، معسبم%( ةيلعسل بلوعسل  ط 20.9الطو سعجق ( باعسبة ب غسص )
ورحاالو  طوحااة لق بتالق طوقتق طوع يل طوعقانة راهل الطوق يعة عوحااة ال قالر  د وتارية  قط ة ط

 نسسً   سسن  ،طاالط سسًل رتعسسمم  ورحاسسال  طوحااسسة رللالرسسة و و سسلف الطيرسسقطا صم  سسدحجسسث  الطو سسعجق
يتوسسل  طوسس  تالعسسسيع توق سسة طوبجسسالص طوب عسسستيكية و قط سسة طاسسسالف رتعسسمم  رسسن طو نسسسق  سس  طن سسسق ط

وهسسسستجن عسسسسو ص طورعسسسسلحة طور قال سسسسة  حسسسسجن  سسسس طورحل ئسسسسلص وسسسس  ت سسسسن  سسسس  رالطعسسسسرهل طوحاسسسسلمية، 
وسس   سسسم   سسرال  بعسسسا طورحل ئسسلص طوتسسس   %( اليعسسالم توسسسك 3.3-)باعسسسبة  طا  لنسسلً طورحاسسالوجن 

 لبية.ت نع وعياق   البلص مط ا طيقا
 
طوس   2015( كغس    سل  648رسن ) عول رتالعسط ن سة طوسمالا  طوالطحسم ورحاسال  طوحااسة طقت ل سلً  
درسسسسل بلواعسسسسبة ورحاسسسسال  طو سسسسعجق  لسسسسم طقت سسسسع رتالعسسسسط ن سسسسة طوسسسسمالا  رسسسسن ،  2016( كغسسسس  825.7)
 ن اعسسسسبةدوسسس    سسسسلق  ، التوسسسمق طإل2016( كغسسس   سسسسل  470.2طوسسسس  ) 2015( كغسسس   سسسل  392.2)

اسال الاس  اعسبة رتالطنسعة وسمًط، كرسل  ،%(3)ب غسص رعلارة ا لط اتط طولال  رن طوالت  طورح   
 (.5ربجن    طوومال  )
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 نش ط )ط ع لجتقدين ولجرق جع-2
%(  20باعسبة ) طوعلبتسة طقت ل سلً  عسعلقبلم 2016عو ص طوليرة طورنل ة وا لط اتط طولال   ل  

، اليعسسالم 2015( تقوجسسالن مجاسسلق وعسسل  101.3( تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسل )121.5رلسسمطق  ) ويعسسول رسسل
رلسمطق   %( ويعسول رسل 20.2) ةوس  طقت سل  ا سلط ةاسل  طوسا ط طو سل  باعسب عسلل توك بلومقوة طم

ارية د ، التتنح  2015 ل   ( تقوجالن مجالق100.9رللبل ) 2016 ل   ( تقوجالن مجالق121.3)
%(، درسسل  62.5ورسسلو  الطوبلوغسسة )اسستط طوا سسلط رسسن طقت سسل  اعسسبة رعسسلارت  رسسن طواسسلت  طورح سس  طإل

%( ةيلعسسسل  54.5 - سسسقى رسسسن طوتعسسمجن  لسسسم عسسسو ص طا  لنسسسل باعسسبة ر حالئسسسة ب غسسسص )اسسالط  طمطم
 (.1ر حم ومال  ) رلن ،بلوعل  طو

 
 :ش ط لجفن عة لجتحويليةن-3

، وتعسسسول ورلنسسس بلوعسسسل  ط %( ةيلعسسسلً  5.9وهسسستط طولاسسسل  طقت ل سسسًل باعسسسبة )  سسسهمص طوليرسسسة طورنسسسل ة
وسسس   اسسلم  كريسسسلص  ، اليعسسس ى توسسك 2015( تقوجسسالن مجاسسسلق وعسسل  1.5( تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسسل )1.6)
، وسسمال  ورلنس بلوعسسل  ط %( ةيلعسلً  14.8عسراص ) طوعسسلم، الطورلسلال ( باعسسبة )اتسل  طورتحلسسم والطإل
%(  سن  274.2اتل  و عرلم اال  جالقاسل باعسبة )طو الم  طورتحللة    كريلص طإل ً   نن  ، (6)

عسسرم  طوواال يسسة  سس  رحل ئسسة طوباسسق  كرسسل  سس   سسلم  تواجسسل رعلرسسل  سسقكة طماتجوسسة إل 2015 سسل  
 (.7طوومال  )

 

 (5   )  هدول
 

  2015- 2016 جق رل لالنت ج لجا لعل ولجرس ح   لجرا وعة ال لجق لق ولنت هية لجدون  لجولحد
 

 لجرحفول
 طن(جف أنت ج  لإل  جف دون (ألجرس حة لجرا وعة  

رتوسط غلة لجدون  
 لجولحد  كغ (

نسبة لجتغي   2016 (2) 2015(1)
1:2 % 

نسبة لجتغي   2016 (2) 2015(1)
1:2 % 

2015 2016 

 825.7 648.0 19.0 3052.9 2553.4 6.2 - 3697.2 3940.6 طوحااة

 470.2 392.2 29.7 499.2 384.8 8.2 1061.7 981.2 طو عجق

   20.9 3552.1 2938.2 -3.3 4758.9 4921.8 طورورال 

 .حالء الت ا الويل طورع الرلص طووهل  طورقك ، وال/ طورامق: ال طق  طوت ايط 
 و  جت   رال  طورحل ئلص )اجاالى، طيابلق الا   طومجن( التوك وعالء طوالنع طيرا  .
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 (6هدول  )   
 2016 - 2015بيض، لجق دي ولجرق و ( جق رل  لأل سرن نت ج لجرتحقق جلكري   لأل 

   
 وف اند

نسبة لجتغي  %  (2 2016 (1 2015 لجنوع
 1:2) 

 44.2 653.7 453.3 عراص طوعلم،طإل

 7.7 2019 1875.3 عراص طورللال طإل
 سسس سسسس سسسس بيامعراص ططإل

 14.8 2672.7 2328.6 طورورال 
 طورامق:  ال طق  طواال ة الطورعلمن

 
 (7هدول  )     
 2016 - 2015جق رل كري   لالنت ج لجرتحققة جالسردة  

   
 طوف ان

 نسبة لجتغي %  2016(2)    2015(1)  لجنوع
 274.2 235.4 62.9 عرلم جالقال
 سسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسس سسسسسسسسس عرلم  الع لت 
 سسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسس عرلم رقكق
 274.2 235.4 62.9 طورورال 

 .الطورعلمنطورامق:  ال طق  طواال ة 
   

 -نش ط لجكا ب ء ولجر ء: -4
              باعسسسسبة طا  لنسسسسلً  2016اسسسستط طولاسسسسل  بليعسسسسعلق طوعلبتسسسسة وعسسسسل  وا سسسسلط طوليرسسسسة طورنسسسسل ة  صعسسسسو  
( 2.1( تقوجسسسالن مجاسسسلق رللبسسسل )2ت ب غسسسص طوليرسسسة طورنسسسل ة ) ، رلنسسس %( ةيلعسسسًل بلوعسسسل  طو2.2-)

ورسسسلو  اعسسسبة رعسسسلارت  طونسسسوج ة  سسس  طواسسسلت  طورح سسس  طإل  نسسسً   سسسن، 2015 سسسل  تقوجسسسالن مجاسسسلق 
اتسل  طورح س    س  ت بيسة طحتيلوسلص ( التوك يعترقطق طوعو  طورترعل بعم  ةسمق  طإل%1.1طوبلوغة )

%( رللقاة بعل   15.2اتل  باعبة )طإل ( ريكل الطط ،     طوقن  رن ارال4577.6طوا ق طوبلو) )
كرسسسل  سسس   ،رلنسسس ( ريكسسسل الطط و عسسسل  طو9304.8ل )( ريكسسسل الطط رللبسسس10718.7،  ت ب سسس) )2015
 .(8ومال  )
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 (8هدول  )   
 (2016 - 2015نت ج ولجطلب على لجط )ة لجكا ب ئية جق رل  رقدل لأل 

   
 ريكل الطط     

 نسبة لجتغي  % 2016لجرقدل لجسنوي جق    2015لجرقدل لجسنوي جق    لجبي ن

 15.2 10718.7 9304.8 اتل  طوالةة 

 9.4 15296.3 13977.5     طوالةةطوا ق 

 -2.0 -4577.6 -4672.7 طوعو 
 .جكا ب ءل د  :  وال ةفلجر

 
رللقاسسسة  2016%( وعسسسل  10.4 -باعسسسبة ) عسسول رعسسسم  طيعسسستجقطم و الةسسسة طو هق لويسسة طا  لنسسسلً  -   

ريكسسل الطط/ عسسل ة   (1261.2( ريكسسل الطط / عسسل ة رللبسسل )1129.7وسس ) ، وياسسل رلنسس بلوعسسل  طو
   (.9   ومال  )ربجن  اال الكرل

 (9هدول  )   
 (2016 -2015رقدل لستي لد لجط )ة لجكا ب ئية جق رل 

  
 ريكل الطط/ عل ة                 

رهروع لجخطوط جق    لجبي ن
2015 

رهروع لجخطوط جق   
 نسبة لجتغي % 2016

 -12.0 7838.1 8906.7 طو ط طيجسسقطا 
 -11.9 1231.2 1397.2  عجبة طعتعرلقاة
 -1.6 1194.9 1214.5 القعة طعتعرلقاة
 -8.9 3292.4 3615.7 طوبلقولص
 سسس 13556.6 15134.1 طورورال 
 -10.4 1129.7 1261.2 طورعم 

 ءطورامق:  ال طق  طو هق ل    

  -نش ط لجبن ء ولجتشييد: -5
                         باعسسسسسسسسبة  ر حالئسسسسسسسسلً طا  لنسسسسسسسسًل  2016 سسسسسسسسل  عسسسسسسسسعلق طوعلبتسسسسسسسسة عسسسسسسسسول ا سسسسسسسسلط اسسسسسسسستط طولاسسسسسسسسل  بلم 
( تقوجالن مجالق 7.4ت عو ص طوليرة طورنل ة و  رل رلمطق  ) ، 2015%( رللقاة بلوعل  46.2-)

و  تالةف طور سلقاع طيعستعرلقاة و لاسل   ، اليع ى توك 2015( تقوجالن مجالق وعل  13.8رللبل )
 طو لن.تنلؤ  مالق طولال  طوحكالر  ال 
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  -نش ط لجنق  ولجرولفال : -6
،  2016 سل  بليععلق طوعلبتة  هم ا لط اتط طولاسسل  طا  لنًل الطنحًل    رعم  ارال  طوعاال، 

( تقوجسسالن مجاسسلق 10.3ت عسسو ص طوليرسسة طورنسسل ة ) ، 2015رللقاسسة بلوعسسل   %(28.3-ال اعسسبة )
%( رسن طواسلت  طورح س  5.3عسلا  باعسبة ) حسجن ،  س 2015( تقوجسالن مجاسلق وعسل  14.3رللبل )

 دعسسسق   سسس اريسسسة اسسستط طوا سسسلط ال د طوسسسقن  رسسسن   سسس  تسسس  يتسسس ط  مالن طورعسسستالى طورا سسسالق ورسسسلو  الطوطإل
 طورعتالى طيةتالم، الطيوترل   الطوعرقطا  .

 
 نش ط ته  ة لجهرلة ولجرف د ولجفن دق: -7

ت عسسسسو ص طوليرسسسسة  ا ي سسسسًل ، عسسسسعلق طوعلبتسسسسة طا  لنسسسسلً طولاسسسسل  بلم ا سسسسلط اسسسستطرعسسسسم  طوارسسسسال وعسسسسول 
 سسسل  ( تقوجسسسالن مجاسسسلق 14.9رللبسسسل ) 2016( تقوجسسسالن مجاسسسلق وعسسسل  14.8)هسسستط طوا سسسلط طورنسسسل ة و
ن دوسس    سسلق  التوسمق طإل ،%(7.7ورسلو   سسك ص )طواسسلت  طورح سس  طإل س  برعسلارة اعسسبية  2015

                 استط طوعسل  باعسبة دعاسلء مم طوتولق الطو قكلص طورعو ة ومى نق ة توسلق  بغسمطم ةسم عسو ص تقطوعسًل 
 .(10رالنح    طوومال  )اال ، الكرل  رلن بلوعل  طو %( ةيلعلً 0.9-)

 (10هدول  )   
 2016 - 2015عدد لجته   ولجش ك   لجرسهلة جدى غ اة ته  ة بغدلد جق رل 

 %نسبة لجتغي  2016 2015 لجسنول 
 0.9 - 23050 23259 طوعمم

 طورامق: نق ة تولق  بغمطم      

 نش ط  لجر ل ولجتأرين وخدر   لجقق  ل  -8
( تقوجسسالن مجاسسلق 11.77ةيرتسس  ) اسستط طوعسسل  رسسل  سس عسسو ص طوليرسسة طورنسسل ة وا سسلط اسستط طولاسسل     

%( 0.4-)ب غسسص اعسسبت   بعسسيالً  رعسسوً  طا  لنسسلً  رلنسس ( تقوجسسالن مجاسسلق و عسسل  طو11.82رللبسسل )
              وسسسسسسس  طيا  سسسسسسسلا طور حسسسسسسسالظ  سسسسسسس  ا سسسسسسسلط طوباسسسسسسسالك الطوتسسسسسسسورجن  ، اليعسسسسسسس ى توسسسسسسسك 2015 سسسسسسسن طوعسسسسسسسل  

طيةتاسسسلم يرسسسق بهسسسل حلوسسسة طوقكسسسالم طوتسسس  وسسس   عسسسلل %( اليعسسسالم توسسسك بلومقوسسسة طم14.2-)  باعسسسبة
راس  بعسبق طوحسقق و  ولاق طوئقف طم عالطق طوعلورية ععلق طوا ط    طمدطا  لا  طوعقطة   عق
ا يسة قالق ) البلص مط ا( الطحت وهل وبعا طورحل ئلص التعسقا  سقال  طوراسلقف طم    طإل

حسسم بالاسس   د سسلم  ايك سسة طولاسسل  طوراسسق     تعسسجن طوتو جسسم   سس  داريسسة جوسستط  ،  عسسقةةوالطوحكالريسسة 
 طوقكلو  طومط رة و ةتالم .

 نش ط خدر   لجتنرية لالهتر عية ولجشخفية:  -9
%( وتعسول  5.4-استط طوعسل  طا  لنسًل باعسبة )  س عو ص طوليرة طورنسل ة وا سلط استط طولاسل   

وسسس   ، اليعسسسالم توسسسك 2015( تقوجسسسالن مجاسسسلق  سسسل  19.8( تقوجسسسالن مجاسسسلق رللبسسسل )18.7رلرلسسسمطق  )
%(      4.0-%(، )10.8-طا  لا ا لط )طو مرلص طو  اية ال طوحكالرة طوعلرة ( باعبة)

 %(. 9.6ورلو  ال اعبة )طوالت  طورح   طإل   طوتالطو   نً   ن تقطوع رعلارة اتط طولال  
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 لجتطو ل  لجنقدية ولجرف اية
 واًل/ لجتطو ل  لجنقدية أ

الوقاوسة بهسمف وسقطءطص طةتاسلمية الرلويسة رحعسالبة  تبا  طوباك طورقك ، طوعقطة      اتط طوعسل  
تلسسمي  طوسسم   و ةتاسسلم طوعقطةسس   سس  ئسسل طوئسسقالف طيةتاسسلمية طوتسس  يرسسق بهسسل طوب سسم ،  يرسسل تباسس  

 رسسسسن  سسسس   ط ترسسسسلم 2020-2016 سسسسالط  يتوسسسسل  طوعيلعسسسسة طوالميسسسسة وأل طً الرعلاسسسسق  ومجسسسسمطً   اسسسسلقطً 
لسة ول تهمف طو  تع اس  طوع قى رتالعاة الاالا ة طمد لو ة ال  طعتقطتجويلص  ل  ة تتنرن ح اليً 

 رسسسسة طورلويسسسسة بليةتاسسسسلم طوعقطةسسسس  التسسسسال جق طيركلاسسسسلص طو  رسسسسة و اهسسسسالا طيةتاسسسسلم، التوسسسسلال  طم
 طوولقاة .  

%( الطوت، يع ى  (8.1باعبة 1M   ارال  قا طوالم بلور هال  طونجم   هم اتط طوعل  طقت ل لً  
اسال  M2 يرسل عسول  سقا طوالسم بسلور هال  طوالطعسع  و  طوارال طوالطنح    طوعر ة  سلق  طوباسالك ، 

%( الطوت، يعالم  و  طمعق طوتالعع  وال   طومجالن طوحكالريسة العسول 6.6طم ق طقت ل ًل باعبة )
%( ،ررسسسل  جسسسم    سسس  حلوسسسة طوقكسسسالم طوتسسس  جتعسسس  بهسسسل 1.1-رعلرسسسل طيعسسستلقطق طوالسسسم، رسسسل اعسسسبت  )

 طيةتالم طوعقطة  .
بلوسماليق ورسل جسال ق  رسن طعترقص طوع اة طوالمية ر ت رة بلوح لظ     ائسل  ق سط طوسمجالق طوعقطةس   

قكج   طعلعية    بجوة تتع  بمقوة كبجق  رسن  سم  طويلسجن النسعف طولسمقطص  س  روسل  طوعيلعسلص 
وابسس  رلبسسال  ال سسم دطورحل ئسسة   سس  طحتيسسلا    سس طوالورسسة  سسن طواسسقط  رسسع طيقاسسلق ،  نسس   

 طومالوية . رعلججقطو
طورالوسسسسالمطص  سسسس   اسسسستط طوعسسسسل  باعسسسسبة التئهسسسسق طورالط اسسسسة طورالحسسسسم  و باسسسسك طورقكسسسس ،  اسسسسلم  ولاسسسسق  
 . 2015%(  ل   13.3-بلا  لا ب غص اعبت  ) %( ةيلعلً 7.1)
عسسسالم طوتاريسسسة   سسس   الطاعسسسولرًل رسسسع تالوهسسسلص طوعيلعسسسة طوالميسسسة الرقالاتهسسسل طوعلويسسسة طورعترسسسم  حلويسسسلً  

وسس   %( 6( رسسن )Policy Rateتسس  ت  سسيا:د( عسسعق  لوسسم  طوعيلعسسة طوالميسسة )  ت  طيةتاسسلمية
%( و عستعرلق 0.50عااليًل ،ق( ت  يا دععلق طو لوم      طواالط ت طيعتعرلقاة وت الن )%( 4)

%( و عستعرلق ورسم   1ال) ( جالرسًل عسااليلً 14%( و عستعرلق ورسم  ) 0.75( ديسل  عسااليًل،)7ورسم  )
ترعسل برعسميص  الطنسحلً  اتط طوعل  طعستلقطقطً  ععلق( جالرًل عااليًل ،  يرل  هم طورعتالى طوعل  وأل30)

 %(     طوتالطو  .1.2% ال 0.4لل طوبلوغة ) عس   طوعل  الطمطوتنس
 ر سسص طوعيلعسسة طوالميسسسة و باسسك طورقكسسس ، طوعقطةسس   سسس  اسستط طوعسسسل  نسسرن  اسسسلق تح جسس  طيةتاسسسلم  

 ت  طوعيلعسةالتع ا  طيعتلقطق طورلو  الطوالم، برل يك ل تحلجم طوق سلء و روترسع طوعقطةس ، الكسلن وهس
 جوسسلم راسسلمق ترالاسسل طورالط اسسة طوعلرسسة  بسسق دمالطص ر ت  سسة ) حسسالطيص طو  طاسسة ،  مالق الطنسسح  سس  

اسسسمطق  كرسسسل عسسسلا   سسس   عسسسامطص( التوسسسك بلوتاعسسسجم رسسسع طإلمطقطص طيةتاسسسلمية طو  يسسسة  سسس  طوعسسسقطق،
 سن  و  ولاسق تغايسة رعستحللص طو  حسجن ،  نس ً  عامطص طو  ااة وتعمجم رعتحللص طورللالوجن 

اسسسس ق اعسسسسبة )حتيسسسسلا  طإلايكسسسسل اعسسسسق طي   سسسسلم  تال اسسسسع %( رسسسسن اعسسسسق طيحتيسسسسلا  5و طرسسسس  الطل
رقاكسسس  %( طور سسسقالا   سسس   ورسسسلو  طوالمطوسسسع بلوسسسمجالق طوعقطةسسس  الطوسسسماليق طم15طيو طرسسس  طوبسسسلو) )

و راسسلقف طوتسسس  تالطوسسس  ر سسسل ل عسسسجالوة التوسسسك وغسسقا رالطوهسسسة عسسسحالبلص   لواهسسسل الكسسستوك وترالاسسسل 
 و  ر ل ل عجالوة .طور لقاع طواغجق  الطورتالعاة و رالقف طوت  يتالط

طوعسسسامطص طوالاايسسسسة )طيعسسسسرية( بلوسسسسمجالق طوعقطةسسس  بإاسسسسمطقاة تطص  رسسسسل  وسسسسلص كمااااا تاااام طاااار   
( تقوجسسسالن 1.5ورسسسلو  ) ( برب سسس) 5000000،1000000،500000، 250000، 100000)

 ( ر يلق مجالق .729.2مجالق بيع راهل )
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طوعقطةسس  طورتنسسرن ت اسسين عسستة ال سسهم اسستط طوعسسل  طااسس ق طور سسقال  طوتارسسال، و باسسك طورقكسس ،  
مجاسسلق  قطةسس  ، وترالاسسل طور سسلقاع طواسسغجق  الطورتالعسساة الطو بجسسق  ، الوريعهسسل تا سست  بسسق  لصتقوجالاسس

اتلويسة طورح يسة التحقاسك  و سة طيةتاسلم وسل تالعسيع طولل سم  طإلدطووهل  طوراق   طوعقطةس   رسن 
يسسة  سس  طوعسسالق طوعلااليسسة ال بسسق الكسستوك  اوسسل  ر سسقال  طورتسسلوق  طإلو تقالايسسة وسسألالقطق طورلويسسة طوحكالر

 . RTGSال  CSDائلر  
      ( M1( ع ض لجنقد ب جرفاو  لجضيق-أ

رللقاسة  2016  سل  اهليسة  %( 8.1)باعسبة  طقت ل لً  M1) قا طوالم بر هالر  طونجم )عول 
، 2015( تقوجسسالن مجاسسلق  سسل  65.4)بسسل ( تقوجسسالن مجاسسلق رلل70.7وسس  )  وياسسل طوعسسلبم،عسسل  لوب

 سقا  اليعس ى طقت سل  ،ععلق طوولقاسةورلو  بلمرن طوالت  طورح   طإل %( 36) ت اعبرلر كً  
( 42.1)ةيلعسسًل بلوعسسل  طورلنسس  وتعسسول %( 20.7باعسسبة )طوعر سسة  سسلق  طوباسسالك وسس  ارسسال طوالسسم  

،  يرسل 2015%( وعل   53.3%( رللبل )59.5تقوجالن مجالق الوتقت ع طمارية طواعبية وهل  و  )
اليعس ى  ، 2015%( وعسل   46.7%( رللبسل ) 40.5و المطوسع طوولقاسة )عسو ص طماريسة طواعسبية 

حلوة طوتحالط رن طوورهسالق الطيحت سلظ بلورسم قطص ورالطوهسة  عبق طقت ل  طوعر ة  لق  طوباالك  و 
  (.3، ر حم ومال  )لجن    ئل طوقكالم طيةتالم،ي حلوة طو

  لجسيوجة لجرحلية(  M2ع ض لجنقد ب جرفاو  لجولسع  -ب
ارسالًط ب س)  2016 سل  اهليسة  ( ةرح يسطوعسجالوة طو ) (M2) قا طوالم برعال  طوالطعع قاجم  عول

برعسستالط   سس  اهليسسة  سسل  ( تقوجسسالن مجاسسلق رللقاسسة 88.1%(  سسن طوعسسل  طوعسسلبم وياسسل  وسس  )6.6)
%( رسسسن طواسسسلت  طورح سسس  طإلورسسسلو  44.8( تقوجسسسالن مجاسسسلق، ر سسسكً  اعسسسبة )82.6طوبسسسلو) ) 2015

اتط طيقت ل   س  طوعسجالوة طورح يسة  وس  طمعسق طوتالعسع  واسل   طوسمجالن اليع ى بلمععلق طوولقاة، 
  (. 3، ر حم ومال  )طوحكالرية

 
      لجقولر  لجرؤث ة ال ع ض لجنقد -ج
، 2016( طوعالطرسل طورسؤعق   س   سقا طوالسم  سل  11   وسمال  ) تالنح طورالط اة طوالمية طورالحم  

 رسسل رلسسمطق  عسسولوي سس  اسسل   طوسسمجالن طوحكالريسسة ) طيوترسسلن طورح سس ( طوتالعسسع   ت طاعكسسل طمعسسق 
( ر يسسسلق  6873-الطوسسست، ا سسسلن  سسسن طا  سسسلا طوالمطوسسسع طوحكالريسسسة برب سسس) )( ر يسسسلق مجاسسسلق 19248)

، التوسسك اتجوسسة وتالوسس   ( ر يسسلق مجاسسلق12375) ب سس)مجاسسلق،  سس  حسسجن طقت عسسص طوسسمجالن طوحكالريسسة بر
طيحتيلوسلص طوترالا يسة و رالط اسة طوعلرسة  سن اقاسم  اسسمطق طوحكالرسة  وس  طيةتسقطا طوسمط    وت بيسة 

  .حالطيص طو  ااة الطوعامطص وترالال ولاق رن طوعو     طورالط اة
 

ُيئهسسق ولاسسق طورالوسسالمطص طمعسسق طياكرل سس  و لسسق  اسسل   طورالوسسالمطص طموابيسسة   ت طا  نسسص  وسس  
%(  96رعسلارة )، ال اعسبة 2015( ر يسلق مجاسلق  سل  77590( ر يسلق مجاسلق رللبسل )64203)

( ر يسلق مجاسلق، اتجوسة وتقطوسع طمعسعلق طوعلوريسة 13950رن رورسال  طوعالطرسل طإلاكرل سية طوبلوغسة )
،    حسجن  سك ص  لقتس  طوالمطوسع طم سقى المجسالن طولاسل  طو سلن 2014و ا ط رات راتاف  ل  
ن   سس  طوتسسالطو  رسس %(0.4، )%(2.2%(، )1.4رسسل اعسسبت  )ال لسسق  طورالط اسسة الطولال سسلص طم سسقى 

 رورال  طوعالطرل طياكرل ية.

                                                           


 . 2016اعتمد التحليل على البيانات النهائية  للنشرة  االحصائية السنوية لعام  
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 (11دول  للللللله
 2016-2015 رل للقجولر  لجرؤث ة ايه للد ولجقلل ض لجنقللللللع

  رلي   دين  (                                                                                

 Dec.2015 2016 Dec. 
عن  تغي رقدل  لج

 لجق   لجس بق
 % نسبة لجنرو

 لجرف ال جدى لجها ا هنبيةف ال لجروهودل  لأل
 لجرف   ( جر كاي+ل لجبنك 

77590 64203 (13387) (17.3) 

 (1.2) (309) 25564 25873 لجقط ع   لالخ ى و ديون لجقط ع لجخ ص 
 43.6 12375 40788 28413 لجديون لجحكورية
 (1  (1320  130556 131876 رهروع لجروهودل 

 8.1 5298 70733 65435 ع ض لجنقد
 20.7 7220 42075 34855 لجقرلة خ  ج لجبنوك
 (6.3) (1922) 28658 30580 لجودلئع لجه  ية

 1.2 205 17209 17004 خ ى لجودلئع لأل
 (19.9) (6873) 27716 34589 لجودلئع لجحكورية
 (0.3) (49) (14897) (14848) اق ة لجرولانة

 (9.9) (6618) 59823 66441 رهروع لجرطلوب   غي  لجنقدية
 (1) (1320  130556 131876 رهروع لجرطلوب  

 . 2016*طوبيلالص اهلوية / ط ترلمًط     طوا ق  طيحالوية طوعاالية وعل  
 جدى لجبنك لجر كاي لجق ل)ل هلنلبيلةلألحتي طي   لال

تقوجسسالن مجاسسلق ( 10.2رلسسمطق  )ًل ا  لنسسط 2016  سسل وابيسسة اهليسسة حتيلايسسلص طمطي قاسسجم عسسول
( تقوجسالن 62.8) بسس( تقوجسالن مجاسلق رللقاسة 52.6وجب س) ) سن طوعسل  طورلنس ، %( 16.2) ةاعبال 

%( رسسسسن طواسسسسلت  طورح سسسس  طإلورسسسسلو  بلمعسسسسعلق 26.9ر سسسسّكً  اعسسسسبة ) ،2015مجاسسسسلق اهليسسسسة  سسسسل  
ة %( رسسسن طواسسسلت  طورح سسس  بلعسسستعالء طوسسسا ط . الال لسسسًل و رعسسسلججق طومالويسسسة طورعسسست مر38.6)ال طوولقاسسسة

طةع كسسل طوتحسسميلص طوتسس  تحسسيط بسسلوال رسسن  وسسقن طال  سس   وليسسلل رسسمى ك ليسسة طيحتيلايسسلص طموابيسسة،
رن طوعر ة طموابية ن طوباك طورقك ، رل ط  يحت   بلحتيلا  وجم طيةتالم، الطورلو  الطوالم،  إ

 . و عر ة طورامق ( د هق، التغاجت  6رن الحية تغاجت  و عتجقطمطص ورم  )
ة رسن طوعرس ص عس ّ ن تنرطوت  ت تااليع رحل ئ  طيعتعرلقاة  2016 ل   طورقك ، الطال طوباك  
، ونسسرلن طوحرليسسة طوسستاقطورلويسسة  سس  طوباسسالك طموابيسسة  نسسً    سس  طوعسسامطص طوالمطوسسع ال وابيسسة ال طم

%(، درسل  64.6،  ت ب غص اعبة رعلارة طعتعرلق  ر ة طوماليق طمرقاك  )و رح ئة طيعتعرلقاة
%(    حجن كلاص رعلارة  ر سة طوبلالاسم طإلعستقوجا   20.7اعبة رعلارت  )طوجالقال  لم عو ص 

%( رسسسسسن  ورسسسسسلو  طيحتيلايسسسسسلص 2.5%(، ال  غسسسسسص اعسسسسسبة رعسسسسسلارة طوسسسسسماليق طإلعسسسسستقطو  )12.2)
كرسسل  لسسم  ( بعر سسة طوبلالاسسم طإلعسستقوجا ،Giltsطموابيسسة ،  نسسً    سس   سسقطء عسسامطص باسسك  اك تسسقط )

طإلعسس ر  و تاريسسة وغسسقا طيعسستعرلق  سس  طواسسكالك طإلعسس رية طوباسسك طورقكسس ، طت لةيسسة رسسع طوباسسك 
   رسسسسن طوعامطص الطوالمطوع .و حاال       لوم د  

اجالاسسالقك(  اسسك قاسسجم طيعسستعرلقطص ) سس  طوباسسالك طموابيسسة ال  طا  سسلا( 12 حسس  رسسن طووسسمال  )يُ  
( 46.3)وياسسسسل  وسسسس   2015%(  سسسسن  سسسسل  -18.8( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق ال اعسسسسبة )10.7برلسسسسمطق )
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 ا  سسلا دعسسعلق وسس   عسس ى توسسك يُ  ال،  2015 سسل  ( تقوجسسالن مجاسسلق 57.1) رللبسسلتقوجسسالن مجاسسلق 
رقاكسس  مطعسستقوجا ( رللبسسل عسسعق اسسقف طوسسماليق إلط)طوجالقال الطوبسسلالن كسسسوابيسسة مطاسسقف طوعرسس ص 

، كرسسل 2016( اهليسسة  سسل  1.05(  وسس  )1.09حجسث طا  سسا عسسعق اسسقف طوجسسالقال و سماليق رسسن )
 سسل  ( 1.23(  وسس  )1.48) عسستقوجا  طا  لنسسًل رللبسسل طوسسماليق رسسنإلط معسسول عسسعق اسسقف طوبلالاسس

 طوباك طقت ل ًل ب غص اعبت اتط طوالم طمواب  طورالوالم      طون عول قاجم ،    حجن  2016
رسن طوعسل  طوعسلبم  وتطص طو اسل( تقوجالن مجالق 2.1( تقوجالن مجالق رللبل )2.3%( وجب ) )9.8)

( ر يسلق 33.5وابيسة  وس  )رن طوماليق  بق ال ت  بيع طوعر سة طما  لا طو ريلص طوربل ة طاتجوة 
ب ) قاسجم طوستاق طورالوسالم  س  بغسمطم ،    حجن  2015 ل   ماليق ( ر يلق44.3رللبل ) ماليق
، التوسسك 2015  سسل ( تقوجسسالن مجاسسلق اهليسسة 3.6مجاسسلق رللبسسل ) لص( تقوجالاسس4)رليلسسلقق  طو سسلق  ال

اهليسة ( 1062.25)بعسم دن عسول ( 1159.10وس  ) ععق طوتاق    عالق وامن طقت ل  بعبق 
 . رع طإل لق   و  عبلص كريلت 2015طوعل  

 (12هللدول  
 2016 – 2015هنبيلة نا ية ع رل  حتي طيل   لأللجركون   لج ئيسة جال

 مليار دينار                                                                                                           
 2016 2015 لجللللبللنللللد

 2327 2120 واب       طون طوباكطوالم طم
 46334 57064 وابية الاجالاالقكقام     طوباالك طمطم

 3957 3626 طوتاق طورالوالم    بغمطم الطو لق 

 52618 62810 وابيةطيحتيلايلص طم
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 لجرولانة لجروحدة جلبنك لجر كاي لجق ل)ل 
رورسسال  رالوالمطتسس  )را البلتسس (  سسل   سس   طقت ل سسلً  طوعقطةسس  باسسك طورقكسس ، و  طورالط اسسة طورالحسسم عسسو ص 
 %(. 7.1اعبة )ب 2016

عو ص   ت ،(طومجالن طوحكالريةطورالوالمطص طورح ية )  و   رهروع روهودلتهع ى ات  طو الم     تُ 
رسسن  الةسسم عسسلارص اسست  طو اسسلم  بسسلوو ء طم بسسق%(  سسن طوعسسل  طورلنسس  ، 127.6طقت ل سسًل باعسسبة )
( تقوجسالن 6.2 و  طقت ل   لق  طوعسامطص الطوحسالطيص طوحكالريسة رسن ) عبقطواليعالم رالوالمطص طوباك 

 رسة طورلويسة طورترع سة التوسك اتجوسة وأل ،2016( تقوجالن مجالق  ل  17.2 و  ) 2015 ل  مجالق 
عالطق طوعلورية، وععلق طوا ط    طمببالن طوعجالوة طوت  يعلا  راهل طوب م وقطء طيا  لا طوحلم 

وعسم  (ةتقطا طومط   بلي)راق   طوقط مجن الطوق جم ال طق  طورلوية الرن     و  ةيل   دمص   الطوت
 التعسسسمجم رعسسستحللص 2016الن طوعسسسجالوة وترالاسسسل  وسسس  رالط اسسسة  سسسل  طورلويسسسة طورترع سسسة بسسس وسسسال  طو

، رسسن  سس    اسسمطق حسسالطيص طو  ااسسة الطوعسسامطص الطل سسلم   اسسرهل وسسمى طوباسسك طورقكسس ، طو  حسسجن
   ،  سس  حسسجن  عسستلقص  لسسق  ةسسقالا طوباسسك طورقكسس ، و سسمالطوق طوحكالريسسة سس  طوعسسالق طوعلااليسسةال سسقطوهل 

د، وسسس  تعسسسول د، تغججسسسق اسسستط طوعسسسل (،  يرسسسل وسسس  تلسسس  طوراسسسلقف طوتولقاسسسة بسسسلإلةتقطا رسسسن طوباسسسك )
 .2016     ل  طورقك ، 

%( رللقاسة بلوعسل   16.2-   طورللبل عو ص  لق  طورالوالمطص طموابيسة طا  لنسًل ب غسص اعسبت  )
يا  سسلا   ر سسة طوسماليق رسن طوحكالرسةطورلنس ، اتجوسًة يا  سلا ر سستقالص طوباسك طورقكس ، رسن 

  جقطمطتهل رن ربيعلص طوا ط .

%(  سن طوعسل  طورلنس ،  8.1طقت ل ًل باعبة ) طيحتيلا  طوالم،  لم  هم ه نب لجرطلوب   درل
%(،  يرسل عسو ص  20.7اليعس ى توسك بلومقوسة طمعسلل  وس  طقت سل  طوعر سة  سلق  طوباسالك باعسبة )

%(   س  15.4-) %(،10.1-طوعر ة ومى طورالقف الطحتيلايلص طورالقف طا  لنًل باعبة )
راسق ية  لسم عسو ص طقت ل سًل باعسبة طوتالطو  ةيلعسًل بلوعسل  طورلنس ، درسل  يرسل جتع سم بلوتعسهي ص طو

%(  ن طوعل  طورلن ، اليع ى اتط طيقت ل  اتجوة ولقطق طوباسك طورقكس ، بإ سلم  طوعرسل 679.4)
( جالرسًل،  نسل ة  وس  طعستعالء طوراسلقف 30ال 14الت عجل االط ت طيعتعرلق بلوسمجالق طوعقطةس  ورسم  )

( 500والمطوسسع البرسسل يج اسسم  سسن )طوحكالريسسة رسسن رعلموسسة طحتعسسلق طو سسلوا طورتسسل  و عسستعرلق  سس  ط
%(  سسسسن طوعسسسسل  31.3-عسسسسو ص طوالمطوسسسسع طوحكالريسسسسة طا  لنسسسسًل باعسسسسبة ) سسسس  حسسسسجن  ر يسسسسلق مجاسسسسلق.

  .طورلن 

 ورلن ،ط%( ةيلعًل بلوعل  1.6)باعبة  طقت ل لً درل  لق  قدل طورل  الطيحتيلايلص  لم عو ص 
%(  ن طوعل  68.9) ر حالئًل اعبت  طقت ل لً  قى  ت عو ص توك طوحل  رع  لق  طورا البلص طم

  طورلن . 
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   تطو ل  لدول  لجسي سة لجنقدية غي  لجرب ش ةً  /  نيث 

    هنبيةن اذة بيع وش لء لجقرلة لأل   -1
 سس  ب سسكل كبجسسق دعسسه  الطوسست، وابيسسة، الطاسسل طوباسسك طورقكسس ، طوعرسسل بال سست  بيسسع ال سسقطء طوعر سسة طم

وتغايسة طعستجقطمطص وابيسة التسال جق طوعر سة طمطورحل ئة     طعتلقطق عسعق اسقف طوسمجالق طوعقطةس  
نسسسقطا طوعسسسس ق طحتيلوسسسلص طورسسسالطااجن م  سسس  نسسسً   طولاسسسل  طو سسسلن رسسسن طوعسسس ع الطو سسسمرلص ، 

وابية مط و  تاالاق  وقطءطص بيع طوعر ة  2016    ل   رم طوباك طورقك ،  .الطورعلووة طوابية
وترالاسسل  ترسسلمطص طورعسستامية  ترسسلم لويسسة  سستح طيط   سس   ال تتسس  رسسن  سس   ت سسويع طوراسسلقف بسسق 

 رالقف و، كتوك النع طوباك طورقك ، رعيلقًط دعلعًل طوحالطيصع الق دطوتولق  طو لقوية بمًي رن 
لاالن ةسسسال برتا بسسسلص الرعسسسلججق طيرتعسسسل  طومالويسسسة   وتسسس طرهطال سسسقكلص طوتحالاسسسل طورسسسلو  جتنسسسرن رسسسمى 

مطء رعسسؤالو  طوباسسك طورقكسس ، م اتسسلو  تلجسسي   سسن اقاسسم ،قاسسلقنعسسل طمرسسالط  الترالاسسل طإلركل حسسة 
مطق  طور لاقطيرتعل  الالحمطص طإل طورالقف ال قكلص طوتحالال طورسلو   و ط      نً    ،ب غ الطل

 اسل   سن طورع الرلص طورا البة رسن رتا بسلص طإل وريعوة ال و) طورحالّ لبتلمي  ك ف ت اج   بلورب
 ن اقام طو  ف  سن طورعست جم  ( الطوتحلم راهل التالعيلهل  قف   الاك   ) طو  لونرالط  درالمق 

حسسسالطيص الط ترسسسلمطص رعسسستامية، الحاسسسق طوتعلرسسسل رسسسالطوه  كدالراسسسلمق   سسسقطء طوسسسماليقطوحليلسسس  رسسسن 
حسسمى الكسسليص طوتاسساجف طومالويسسة،   ة رسسن بلوراسسلقف طورعسست جم  الطورقطعسس ة ) سس  طو سسلق ( طوراسساّ 

وسسسقطء طوتعلةسسسم رسسسع  حسسسمى  سسسقكلص طوتسسسمةجم طومالويسسسة طورعقال سسسة إلدينسسسًل   سسس  طوراسسسلقف  الاتالوسسسق
ًط طوتسسسس ط  طوراسسسسلقف الد جسسسسق  ،  طورلويسسسسة الوسسسسالم  طورالوسسسسالمطص طو لاسسسسة بهسسسس اتلجسسسسي  ورقط سسسس    ر يسسسسلص

قعسل  ك سسالف بوعسرلء طورعست جمجن رسسن طل ، ال لورحل ئسة   س  المطوسسع طوورهسالق التال جقاسل  اسسم طوا سقب
رسسلقك  سس  ورسسن طوهجوسسة طوعلرسسة و نسسقطوق الطو وسس  كسسلّ   قعسسلوهل  سسقطء طوسسماليق  وسس  طوباسسك طورقكسس ، إل

   .طوالةص طورحمم
رقاك     طوباك طورقك ،  بسق ال ست    تعمجل ععق اقف طومجالق طوعقطة  تول  طوماليق طمسسستالةم 

)السم ،تع اس  حعسلبلص  درقاكس  ماليق و سل لً  قطةيس طً مجالق ( 1190)و   وابية بيع ال قطء طوعر ة طم
ب سسس) رعسسسم  عسسسعق اسسسقف  حسسسجن  سسس ، 2016كسسسلاالن طوعسسسلا / سسسهق راسسست  طوراسسسلقف  سسس  طو سسسلق  (

و سسل ماليق درقاكسس   طً ( مجاسسلق 1275) رقاكسس   سس  طوعسسالق طورح يسسةطوسسمجالق طوعقطةسس  توسسل  طوسسماليق طم
رعسسسسوً  اعسسسسبة طقت سسسسل  ب غسسسسص  2015و سسسسل ماليق درقاكسسسس   سسسسل   طً ( مجاسسسسلق 1247) رعسسسسم  رللبسسسسل

 (.4ر حم طوومال  )%(، 2.2)
 

 ،ال سست  بيسسع طوعر سسة طموابيسسة  سس  طوباسسك طورقكسس ، )السسمطً  سس  عسسو ص طو ريسسلص طوربل سسة رسسن طوسسماليق 
%(  سن  24.3-طا  لنًل باعسبة ) 2016وعل   الط ترلمطص رعتامية( حعلبلص طورالقفتع ا  
( ر يسسسسلق ماليق بيعسسسسص 15.7رب سسسس) )  سسسس  تال  سسسسص  ( ر يسسسسلق ماليق33.5) ، وتعسسسسول2015 سسسسل  

السسسمًط ،  ت  ( ر يسسسلق ماليق4.7)ال ترسسسلمطص رعسسستامية ط ( ر يسسسلق ماليق 13.1ال) ،تع اسسس  قاسسسجمك
    طوتالطو  رسن  ورسلو  طو ريسلص طوربل سة  %(14)، %(39.1)(، % 46.9) ك ص كل راه  

( ر يلق ماليق راهسل 44.3رب ) ) 2015     ل  رقاك  عو ص ربيعلص طوماليق طم حجن   ، 
 ،  سك ص كسل راهرسل السمطً ( ر يسلقطص ماليق 6ال) ،تع ا  قاسجم ( ر يلق ماليق بيعص حالطوة/38.3)
 رالنسسح  سس  ر حسسماسسال رسسل ال لسسًل و، طوربيعسسلص  ورسسلو رسسن   سس  طوتسسالطو  %( 13.5) %(،86.5)

 .(5) طوومال 
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ًل نسلطا  عسو ص رقاكس  رسن ال طق  طورلويسة  لسم طورقك ، و سماليق طمرل بلواعبة طو  ر تقالص طوباك د

 ( ر يلق ماليق32.5رللقاة بس ) 2016  ل  ( ر يلق ماليق    25.7)وتب )  %(20.9-)باعبة 
 (.6) طوومال  ر حمرالنح باال رل ال لًل و، 2015  ل 
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 2015-2016ربيق   ورشت ي   لجدوال  لألر يكل خالل ع رل ( 6 شك  

 المشتريات من وزارة المالية المبيعات
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نقد، تقايا ( لجدوال  لجكري   لجرب عة رن لجدوال  عب  ن اذة بيع لجقرلة لألهنبية ( 5 شك  
 2015-2016 فيد ولعتر دل  جق رل 

 االعتمادات تعزيز رصيد/ حوالة نقد
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 لجتسايال  لجق ئرة    -2
مالطص عيلعت  طوالمية كال ت  طيعتعرلق بلومجالق دطعت مط   2016 ل      الطال طوباك طورقك ،     

وا طوعجالوة ومجهل نسرن رعسم  رعتسم  رسن الط   و رالقف إلمطق  رلن دارل   مّ عطوت  تُ طوعقطة  
عستولبة  وس  تاسالقطص طالتوسك طوت  تؤم، بلواتجوة  وس  طوعسياق    س  اعسق طوعسجالوة ععلق طو لوم  د

وسقى طوباسك دكرسل ، ئسل  رسلو  عس ي  اللرسن    اطورحل ئة  لاهوطوت  رن    طوعجالوة نجق طورتالةعة
       رسسسسن (PolicyRate)عسسسسلل و عيلعسسسسة وعسسسسعق طو لوسسسسم  طم لً ت  ينسسسس 2016طورقكسسسس ،  سسسس    سسسسل  

 ورتا بلص طوعيلعة طوالمية طعتالمطً ، 2016رن  هق لتطق/ ءً طتم%( عااليًل طب4و  ) %( عااليًل 6)
الوتل سسسين طو وسسسال  بسسسجن طو لوسسسم  طورم ال سسسة الطورعسسستال ل  وغسسسقا تح جسسس  طوا سسسلط طيةتاسسسلم، ال اسسسلم  

  جسسم  دُ ال  ،مالطص طوسسمجن طوحكسسالر دت عجسسل   سسلم   صترسس، كرسسل رعسسميص رسساح طيوترسسلن و لاسسل  طو سسلن
              البعسسسسسسسسسسعق  لوسسسسسسسسسسم  لً ( جالرسسسسسسسسسس30(، )14ورسسسسسسسسسسم  ) طوعرسسسسسسسسسسل بال سسسسسسسسسست  طيعسسسسسسسسسستعرلق بلوسسسسسسسسسسمجالق طوعقطةسسسسسسسسسس 

  .15/8/2016    عااليلً     طوتالطو  %(  1.25) (%1)
 تسايال  لإليدلع   لجق ئرة  •  
تس  ق سع عسعق طو لوسم    س  ال  ، يل د( 7الطال طوباك طعت مط  ال ت  طيعتعرلق بلومجالق طوعقطة  ورم  ) 

 ءً طتم%( عااليًل طب3.5%( عااليًل  و  ) 1( ديل  رن )7 جمط لص طورالقف بلومجالق طوعقطة  مول )
 %( 1)نسسص وتاسسبح  ّ وعسسعق طو لوسسم  عسس ث رسسقطص،  لسسم  ُ  لً نسسي  وسسقى تدعسس  ،  1/3/2016رسسن 

 سسسسسسسس  %( 0.75%(  وسسسسسسسس  )1الرسسسسسسسسن )، 5/5/2016طبتسسسسسسسسمطًء رسسسسسسسسن %( 3.5بسسسسسسسسمًي رسسسسسسسسن )عسسسسسسسسااليًل 
 حسجن  س  ، 25/12/2016 س   %( عااليلً  0.75رن ) %( بميً  0.50، ع   و  )25/8/2016

  سس   ( ر يسلق مجاسسلق باسلءً 500ج اسم  سسن ) ليعستعرلق برسسل يبتس  طوعسرل  و راسسقف طوعقطةس  و توسسلق  
 سس  حسسل  تلسسميرهرل طوقط سسمجن الطوق سسجم طيعسستعرلق بلوال سست    راسسق طوعسسرل  و كسستوكا سق طوراسسقف ، 

 قاسسسم  طوالمطوسسسع بلوسسسمجالق طوعقطةسسس دطا  سسسلا ( 7الاتنسسسح رسسسن ر حسسسم طووسسسمال  )ليعسسستعرلق ، ب ا سسسق
 2016( ر يسلق مجاسلق اهليسة  سل  327وتعسول ) %( 1.5-) باعسبةا يسة الطوحكالريسة و رالقف طم
جسسمط لص  عسسعق طو لوسسم    سس     سساوسس   الطوسست، يعسس ى ، 2015 سسل   ( ر يسسلق مجاسسلق332رللقاسسة بسسس)

 لسم ( جالرسًل 14ورسم  )قاسم  طوالمطوسع بلوسمجالق طوعقطةس  دوس   رسل بلواعسبة د يل .د( 7طورالقف مول )
ن د%( بعسسم 0.75وت سسالن )جالرسسًل ( 14 لوسسم  طيعسستعرلق بلوسسمجالق طوعقطةسس  ورسسم  )عسسعق تسس  ت  سسيا 

( جالرسًل 30طرل ال ت  طيعستعرلق ورسم  )( ر يلق مجالق، 969) وتعول قاجمال  ، %( عااليلً  1كلاص )
 25/12/2016طبتسمطًء رسن عسااليًل  %(1.25%( عااليًل بسمًي رسن )1 و  ) ععق طو لوم   لم   ا

  .( ر يلق مجالق1291) الوتعول قاجم ب )
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أي   جق رل ( 7 أ فدة لإليدلع   لجق ئرة ب جدين   لجق ل)ل جردة ( 7  شك  
 2016يو  جق   ( 30-14 ولإليدلع   جردة  2016-2015

 (2016)ثالثون يوم  (2016)اربعة عشر يوم  (2016)سبعة ايام  (2015)سبعة ايام   
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 ) لض لجق ئرة تسايال  لإل •
الطال طوباك  ر   بهت  طممط  تا جتًط ماسمطف عيلعسة طوباسك طورقكس ، طوالميسة بهسمف رساح طيوترسلن 

رعسسميص   سسن اقاسسموسس  طوراسسلقف البرسسل ينسسرن طوعسسياق    سس  طوعسسجالوة طوراسسق ية الطوتسسوعجق  جهسسل  
 -:ال لًل ورل يوت  طو لوم  )طإل لقطص طوععقاة( طوت  النعص و ل اال  راهل ال 

 %عااليًل .6طيوترلن طمالو          -
 % عااليًل .7طيوترلن طوعلاال،        -
 .% عااليلً 7.5ةقا طور وو طم جق    -

 . حت  طوجال   د، رن طورالقف طوحكالرية دال طو لاة     د، رن ات  طيوترلالص لمَّ يالو  
 لالحتي طل لإلجالرل   -3

طاعسسسسولرًل رسسسسع تالوهسسسسلص طوعيلعسسسسة طوالميسسسسة الرقالاتهسسسسل طوعلويسسسسة طورعترسسسسم  حلويسسسسًل  سسسس   عسسسسالم طوتاريسسسسة 
 اسس ق  قطيةتاسسلمية الوغسسقا م سس  عسسجالوة طووهسسل  طوراسسق   رسسن حجسسث تسسال جق طوعسسجالوة،  لسسم تلسسقَّ 

طور سسسقالا   سسس   ورسسسلو  طوالمطوسسسع %( 15حتيسسسلا  طإلو طرسسس  طوبسسسلو) )%( رسسسن اعسسسق طي5اعسسسبة )
وغسسقا رسسل   :وعسسببجن بلوسسمجالق طوعقطةسس  الطوسسماليق طمرقاكسس  و راسسلقف طوتسس  تالطوسس  ر سسل ل عسسجالوة

تالطوسس   ترالاسسل طور سسلقاع طواسسغجق  الطورتالعسساة و راسسلقف طوتسس  يودال ، رالطوهسسة عسسحالبلص   لواهسسل
طإلو طرسس    سس  طوالمطوسسع عسسول طيحتيسسلا    ت ،2016 سسهق ايعسسلن رسسن  بتسسمطءً طال  ،ر سسل ل عسسجالوة

، د، 2015( تقوجسالن مجاسلق  سل  6.2( تقوجسالن مجاسلق رللبسل )5.8) 2016طوحكالرية اهلية  ل  
ا طيحتيسلا  طإلو طرس    س  لطا  س نسً   سن ، ورلن %( ن طوعل  ط 6.5-) باعبة طا  لا

ل  ( تقوجسسالن مجاسسلق  سس   سس3.2)رسسع  رللقاسسة( تقوجسسالن مجاسسلق 2.9ل )عسسوالمطوسسع طولاسسل  طو سسلن وي
 راسسسلقف واسسستط طيا  سسسلا  وسسس  طوعسسسرل   ى اليعسسس %(، 9.4-رعسسسوً  اعسسسبة طا  سسسلا ) 2015

حالطيص  %( رن طيحتيلا  طإلو طر      قطء15%( رن اعبة )50برل يج ام  ن )طيعتعرلق 
 نسسسً   سسسن طا  سسسلا طورسسسلو  طوالمطوسسسع  ، طومالوسسسة   ااسسسة ورهالقاسسسة طوعسسسقطق وترالاسسسل  وسسس  رالط اسسسة

 .(8)قة   طور حم ومال  طوولقاة ومى طورالقف الكرل جالنح 

 2016،2015( لالحتي طل لإلجالرل جودلئع لجقط عين لجحكورل ولجخ ص جق رل 8شك   

 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

ي
ثان
 ال
ن
نو
كا

 

ط
شبا

 

ار
اذ

ن 
سا
ني

 

ار
اي

 

ن
را
زي
ح

 

وز
تم

 

ب
ا

ل 
لو
اي

 

ل
الو
ن ا
ري
ش
ت

ي 
ثان
 ال
ن
ري
ش
ت

 

ل
الو
ن ا
نو
كا

 

اإلحتياطي اإللزامي لودائع القطاعين الحكومي 
 2016والخاص لعام 

 2016ودائع القطاع الخاص 2016الودائع الحكومية
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اإلحتياطي اإللزامي لودائع القطاعين الحكومي 
 2015والخاص لعام 

 2015ودائع القطاع الخاص 2015الودائع الحكومية
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 حولال  لجبنك لجر كاي -4
تا جسسستًط و عيلعسسسة طوالميسسسة طوتسسس   جاتهوهسسسل طوباسسسك طورقكسسس ، تسسس    سسسلم  ت عجسسسل طمالطص طوسسسمجن طوحكسسسالر  

وياسبح ال ،  15/8/2016جالرسًل طبتسمطًء رسن ( 182( ال) 91)حالطيص طوباك طورقك ،( طعستحللق )
منسسقطا  سس ل ية طورسس طم ةبسسال  عسسعق طو لوسسم  حعسسق طوعسسقا الطوا سسق طورلسسم  رسسن طوراسسلقف التوسسك 

 -طيعتلقطق    طولال  طورلو  . درل طا  طور طمطص طوت  طةيرص طعالء اتط طوعل  :الوتحلجم 
( ر يسسسسلق مجاسسسسلق والاسسسسمطقاة 200( جالرسسسسل برب سسسس) )182دةسسسسل  طوباسسسسك طورقكسسسس ، رسسسس طمطن موسسسسل ) -

%(،  2.5( ر يلق مجالق البرعم  ععق ةاسع )65طوربل  طو ع   )طورلو  طوالطحم ، حجث ب ) 
 .(9ر حم طوومال  )

( جالرسًل التوسك بعسبق 91موسل ) 2016 وغسلء طورس طمطص طورلسقق  ةلرتهسل حعسق  اسة  سل  تسس   -
( تقوجسالن 1.1 م  ةبال  طوعالءطص طورلمرة يقت ل  ععق طو لوم  ،    حجن عمم رب س) ةسمق  )

 .التعتحم طوعمطم     اتط طوعل  2015مجالق رن طيامطقالص طورللرة      ل  
   / لجتطو ل  لجرف ايةث جث ً 
وسسقطءطص طوقطريسسة  وسس  تائسسي   رسسل طوباسسالك ر اسسمًط رسسن طإل 2016ت سست طوباسسك طورقكسس ،  سس    سسل  ط

اس  د الرن  التع ا  مالقال    ترالال طوا لط طيةتالم، النرلن ع رة طووهل  طوراق   الرتلات 
 -:وقطءطص الطو االطص طوت  طتبعهل اتط طوباك طإل
ايك ية اعق طيحتيلا  طإلو طر  طور قالا     طجمط لص طوراسلقف طوتولقاسة،   لم  تال اع  -

ق  تالوغسسسقا م سسس  عسسسجالوة طووهسسسل  طوراسسسق   رسسسن حجسسسث تسسسال جق طوعسسسجالوة،           اسسس ق اعسسسبة تلسسسقَّ
%( طور سسسسقالا   سسسس   ورسسسسلو  طوالمطوسسسسع 15حتيسسسسلا  طإلو طرسسسس  طوبسسسسلو) )%( رسسسسن اعسسسسق طي5)

وغسقا رل وعببجن:   و رالقف طوت  تالطو  ر ل ل عجالوةبلومجالق طوعقطة  الطوماليق طمرقاك  
تالطو   ترالال طور لقاع طواغجق  الطورتالعاة و رالقف طوت  يودال ، رالطوهة عحالبلص   لواهل

 .ر ل ل عجالوة
عسسسل الرعسسسلججق ت بيسسسة ا بسسسلص طوراسسسلقف ال سسسقكلص طوتحالاسسسل طورسسسلو  و سسسقطء طوسسسماليق د ترسسسلم    -

برتا بسلص الرعسلججق  ه رسمى طوتس طر -دارهسل د ترعل والوح   لواه  )حالطيص، ط ترلمطص الالم( 
طوباك  اتلو  تلجي   ن اقامقالق رالط  الترالال طإلطيرتعل  طومالوية الةلاالن ركل حة نعل طم

مطق  طور سسسسلاقمطء رعسسسسؤالو  طيرتعسسسسل  الالحسسسسمطص طإلطورقكسسسس ، م  حج الوسسسسة مالن توسسسسك وال  بسسسس غ الطل
طيوتسسسسس ط   -، قطوسسسسسماليقحاسسسسسال  ر لو سسسسسلص وتعسسسسسهجل حاسسسسسال  طورعسسسسست جمجن طوحليلجسسسسسجن   سسسسس  

ت ويع طورالقف  -  قف   الاك(،   رالط  طو  لون )ربمد د ال   ن رالمق برتا بلص طإل
، بسسسمًي رسسسن طوحسسسالطيص عسسس الق طي ترسسسلمطص طورعسسستامية  عسسست مط  ي ال سسسقكلص طوتحالاسسسل طورسسسلو 

 قعسسلوهل  وسس  عسسرلء طورعسست جمجن رسسن  سسقطء طوسسماليق التوسسك وتسسورجن وقعسسل  ك سسال لص بإطيوتسس ط  بال 
 طوهجوة طوعلرة و  رلقك الاجوة طونقطوق    طوتالةجتلص طورحمم .

   ت الطعست رل  طوباس  طوتحتيسة مائرسة طوسم ع التلالية طولال  طوراق   الطورؤععلص طورلوية  تع ا  -
 -طفت :     دعلل توك ت 
برالوسسق رلاسسة طوعلرسسة ورو سسل طوسسال قطء تابجسسم ر سسقال  تسسالاجن طوقالطتسسق تا جسستًط وتالوجهسسلص طم  - د

و تقالاس ، بغيسة احال طوتحسال  رسن طوسم ع السمًط  وس  طوسم ع طإل 2016( وعاة 313طولقطق طورقة  )
تسس  ط تيسسلق طوباسسك طورقكسس ، رسسع حجسسث نسسبط طإلا سسلق طوعسسل  الحالكرسسة  ر يسسلص طإلمطق  طورلويسسة ، 

 .بتوك       بلة  طوال طقطص المالطوق طومالوةرل ال طق  طواحة و بمء بلور قال  ، ع  طإل
بلوتو وسسة الطورلعسس  طوسسالاا  وغسسقا تسسال جق حرليسسة د بسسق و اسسكالك الطوحسسم تاسسالاق دائرسسة طوسسم ع  - ق

رن  ر يلص طوت الاق رسن  س   تحمجسم طورالطاس لص طمرايسة و اسكالك طورعسحالبة   س  وريسع 
 طورالقف.
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( ON-USطوبسسسسسمء بسسسسسلوتابجم طو ع سسسسس  وائسسسسسل  رللاسسسسسة طو سسسسسقال  طومط  يسسسسسة و راسسسسسقف طوالطحسسسسسم ) - 
تس  تسمقاق راسق   طوقط سمجن حجسث و رالقف طوحكالريسة طوتس  وسيل وسمجهل ائسل  راسق    سلرل ، 

 طوراقف طو قط   الطواال   الطوعللق،.رع الطوق جم ال قال هرل 
 -( كلفت :3 و ط  طورالقف كل ة بتابجم رعلججق بل   )  -م
طواعسسسبة عسسسااليًل ، الاسسست  ق سسسع اسسست  كحسسسم دماسسس  %( 80طيوتسسس ط  باعسسسبة تغايسسسة طوعسسسجالوة طوبلوغسسسة ) -1

  سلق  ، ال س  حسل  2019%( بمطيسة  سل   100%( تمقاويًل حت  تال  وس  ) 10برلمطق )
 .    دعلل توك      عجت   قا نقطرلصد طورالقف    طوالاال   و  طواعبة 

وس   %( ، ال   حل  طي  لق  س  طوالاسال   100اعبة ال   طوترالال طورعتلق كحم دما  ) -2
 وغقطرلص طورحمم  .طواعبة طورتكالق    عجت   قا ط

 
  لجرف ال  هيك  لجها ا  -1
 (7) ص سسر ، ( راسسق لً 65) 2016اهليسة  سسل  طوعسسقطق   سسمم طوراسسلقف طوتولقاسة طوعلر سسة  سس  ب س)

راسقف الطحسم  عس ر  ال  رت ااسة (3) رالقف تولقاسة ال( 3)    رالقف حكالرية تتال   
 (16)ال لً رح يسس لً تولقاسس لً راسسق  (24)    سس جسسق  تالعسس  ، الاسست  طم( لً  لاسس) ًل دا يسسلً راسسق  (58ال)

   .(دواب  3رح   ال 15) راهل لً ع ري  لً ( راق 18)ال لً وابيدراق ًل 
 لجوضع لجر جل جلها ا لجرف ال -2

عسسسسرلوية و راسسسسلقف طوتولقاسسسسة بلعسسسستعالء طوراسسسسلقف دطولل سسسسم  طوق  سسسس   لً طقت ل سسسس 2016 سسسسهم  سسسسل  
( تقوجسسالن مجاسسلق د، 1.6رلسسمطق  )قت ل سسًل ط طما يسسة طوراسسلقفرسسالط  دقؤالل عسسو ص   ت ،طوحكالريسسة
الق ج( تقوجالن م7.9) بلتقوجالن مجالق رلل( 9.5وتب ) ) ،طوعلبمعل  لو( رللقاة ب% 20.2)باعبة 
ةيلعسًل %(  71) طورقتبة طمالو     ات  طو الم  باعبةطورالقف طإلع رية طحت ص  ،2015 ل  

 ن نسً   سرسالط  طوراسلقف، د%( رسن  ورسلو  قؤالل  28.9ال اعبة رعسلارة ) رلن لوعل  طوب
 سس  حسسجن  %(،3.2%( البرعسسلارة ) 39.8باعسسبة ) رسسالط  طوراسسلقف طموابيسسةدطقت سسل  قؤالل 

رسع %(،  48.7اعبة رعسلارة )%( ال  0.4طقت ل ًل باعبة )طورح ية عو ص طورالقف طوتولقاة 
رسسسن  %(19.2) رعسسسلارتهل اعسسسبة وتب سسس)رسسسالط  طوراسسسلقف طوحكالريسسسة د سسسلق   وسسس  عبسسسلص قؤالل طإل

 رالط  طورالقف طوتولقاة.د ورلو  قؤالل 
طواسلت   رسناعسبتهل  ندا حس    ،طوتولقاةطورالقف رالط  دقؤالل    طوحلا ة و ن قن  طو الم  ال 

رسالط  طوراسلقف دت يتس ط  قؤالل   ،تعم اعبة رتماية طوت  ،%( 6)ي تتولال   ورلو طورح   طإل
  .طوب م طوت  يحتلوهل طةتالمية ال طوتارطور لقاع طوعلر ة    طوعقطق روترعة ي ت   بلحتيلولص 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2251600 

9487681 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

 لجرف    لالهلية لجرف    لجحكورية

 2016 ؤوس أرولل لجرف    لجحكورية ولألهلية جق   ( 9 شك  



 2016التقرير اإلقتصادي السنوي  البنك المركزي العراقي

  

36 Statistics & Research 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%(  سن  0.7-باعسبة ) 2016 اهليسة  سل  طا  لنسلً رورال  رالوسالمطص طوراسلقف طوتولقاسة عول   
 ،2015( تقوجالن مجالق وعل  222.8( تقوجالن مجالق رللبل )221.2طوعل  طوعلبم، وتا  ا  و  )

%( 10.7)ال%( رسسسن رورسسسال  رالوسسسالمطص طولاسسسل  طوراسسسق   89.3طوراسسسلقف طوحكالريسسسة ) حتسسسلت
( 106.1ق راقف طوقط مجن طواعبة طم بق رن حجث رالوالمطتس  طوبلوغسة )ا ية، تامّ و رالقف طم

%(  48ال اعبة )%( رن رورال  رالوالمطص طورالقف طوحكالرية ،  53.7تقوجالن مجالق ال اعبة )
( 61.3) رالوالمطتس  ب غسص حجسثج يس  راسقف طوق سجم طوراسق  ، رن  ورلو  طورالوسالمطص و لاسل  

وسسس  طوراسسسلقف  رسسسل بلواعسسبة دورسسلو  طورالوسسسالمطص طوحكالريسسة،  %( رسسسن 31ال اعسسبة ) تقوجسسالن مجاسسسلق
رسسسن  طواعسسسق طم بسسسق( بغسسسمطم، طورااسسسالق الكقمعسسستلن طما يسسسة  لسسسم تاسسسمقص رالوسسسالمطص طوراسسسلقف )

%(   سسس  4.3%، 4.8%،5.5ال اعسسسبة رعسسسلارة ب غسسسص ) رورسسسال  رالوسسسالمطص طوراسسسلقف طما يسسسة
 طوتالطو  رن  ورلو  رالوالمطص طورالقف طما ية. 

 لجق رلة ال لجق لق جرولانة لجروحدة جلرف    لجته  يةل -3
طا  سسلا   وسس  2016طوبيلاسسلص طورلويسسة و راسسلقف طوتولقاسسة طوعلر سسة  سس  طوعسسقطق اهليسسة  سسل   جق سستُ      

 سس  طوعسسل  طوعسسلبم،  لسسم طا  سسا    يسس  ص رسسل كلاسس راسسلقفورج طايسسة طورعئسس  طوباسسالم طوقويعسسية  سس  
( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق 129.2%( وتب سسسس) )3.4-) طورسسسسلو  رالوسسسسالمطص )را البسسسسلص طوراسسسسلقف( باعسسسسبة

 .(13) ، كرل رالنح    طوومال  2015( تقوجالن مجالق اهلية  ل  133.7)رللبل 
 رولل(اله نب لجروهودل   لستخدل  ل

%(  23.9-) بت اعس غسص بالطنسحًل نًل لطا   2016وابية اهلية  ل  بام طورالوالمطص طمعول  
، 2015وعل   مجالق ( تقوجالن 16( تقوجالن مجالق رللبل )12.1و  ) ال يو رلن لوعل  طوب ةيلعلً 

وسسسسمى الطيقاسسسسم  طورمجاسسسسة  سسسسلق  طوعسسسسقطق وابيسسسسة باسسسسم طيعسسسستعرلقطص طمطا  سسسسلا اليعسسسس ى توسسسسك طوسسسس  
اتجوسسسسة طا  لنسسسسًل طوتولقاسسسسة طورالوسسسسالمطص طوالميسسسسة و راسسسسلقف عسسسسو ص كرسسسسل  ،طوتولقاسسسسة راسسسسلقفطو

بلوالم    طواامالق طوت، تحت   ب  طورالقف      طواهل ورالطوهة يا  لا ركالالتهل طورترع ة 
%( ال اعسبة رعسلارة  15.4-ا بلص طوعحق طوجالر  البسلة  طحتيلولتهسل طور ت  سة باعسبة ب غسص )

( تقوجسسسالن مجاسسسلق 3.2وتعسسسول ) 2016 %( رسسسن رورسسسال  رالوسسسالمطص طوراسسسلقف اهليسسسة  سسسل 2.4)
طوولقاسسة طوتسس  تحسست   بهسسل طا  نسسص طوالمطوسسع  كسستوك، رلنسس وعسسل  طوط( تقوجسسالن مجاسسلق 3.7رللبسسل )

المصارف التجارية 
48.7% 

المصارف 
 %19.2الحكومية 

المصارف 
 % 28.9االسالمية

المصارف األجنبية 
3.2% 

األهمية النسبية لرؤوس أموال المصارف العاملة في ( 10)شكل 

 2016العراق لعام 
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( تقوجسالن 29%(  سن طوعسل  طوعسلبم وتاسل طوس  ) 6.2-اعسبة )بطوراسلقف وسمى طوباسك طورقكس ، 
%( رسسسسن رورسسسسال  22.5ال اعسسسسبة رعسسسسلارة ) 2015( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق  سسسسل  30.9) رللبسسسسلمجاسسسسلق 

و راسلقف طوتولقاسة طيعستعرلق طوعسرل   -د -:اليعس ى استط طيا  سلا  وس رالوالمطص طورالقف، 
%( 15)طيحتيلا  طيو طر  طوبلو) %( رن اعبة 50رل يج ام  ن )ب    قطء حالطيص طو  ااة 

  اس ق اعسبةكستوك   -قبلوسمجالق طوعقطةس  طوحكالريسة الالمطوسع طولاسل  طو سلن كل سة     طوالمطوع 
%( طور قالا      ورلو  طوالمطوع بلوسمجالق  15حتيلا  طإلو طر  طوبلو) )%( رن اعق طي 5)

وغسسقا رالطوهسسة رسسل وعسسببجن:   طوعقطةسس  الطوسسماليق طمرقاكسس  و راسسلقف طوتسس  تالطوسس  ر سسل ل عسسجالوة
تالطوسس  ر سسل ل  ترالاسسل طور سسلقاع طواسسغجق  الطورتالعسساة و راسسلقف طوتسس  يودال ، عسسحالبلص   لواهسسل

                       باعسسسسسبةنسسسسسًل لطا   لسسسسسق  طوسسسسسمجالن   سسسسس  طولاسسسسسل  طو سسسسسلن الطولال سسسسسلص طي سسسسسقى العسسسسسو ص  .عسسسسسجالوة
 . ن طوعل  طورلن  %(1.3-)

اعسبة   ة%(  ن طوعل  طوعلبم ر سك7.2اعبة )طقت ل ًل ب   طورللبل عو ص طومجالن     طوحكالرة      
( تقوجسالن مجاسلق 19.8رسن ) %( رن رورال  رالوالمطص طورالقف، وتقت سع 16.5ب غص ) رعلارة
 طعسسسسترقطق وسسسس  ، اليعسسسس ى اسسسستط طيقت سسسسل   2016( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق  سسسسل  21.3 وسسسس  ) 2015 سسسسل  

 ،2016رسن طوراسلقف طوتولقاسة وعسم  وس  رالط اسة  سل  طيةتقطا طومالطوق طوحكالرية طورؤععلص ال 
ت  طوسسم ل  الطومط  يسسة ق الم سسع قالطتسسق رسسالئ   طوترالاسسل طوسستطت  الطعسست رل  باسسلء طولسسمقطص الطوتعسس يح وسسال ط

 طواسلو   سناتجوة يا  لا طوعجالوة طوالمية وقطء طا  لا طجسقطمطص طومالوسة الاجوة طوح م طو عب ، 
 طوعلورية.عالطق    طم ععلق طوا ط دا  لا ط
           طرسسسسسل  لسسسسسق  طوسسسسسمجالن   سسسسس  طولاسسسسسل  طو سسسسسلن الطولال سسسسسلص طي سسسسسقى  لسسسسسم عسسسسسو ص طا  لنسسسسسًل باعسسسسسبة      
، وت سسسسكل 2015( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق  سسسسل  25.9( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق رللبسسسسل )25.6%( وتب سسسس) )1.2-)

 %( رن  ورلو  رالوالمطص طورالقف. 19.8رلاعبت  )
%(  1.7، ال اعسبة رعسلارة ب غسص )2015%( رللقاسة بعسل   10.2بايسة باعسبة )طقت عسص  لسق  طم      

مجاسسسسلق  سسسسل   ( تقوجسسسسالن 2( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق رللبسسسسل )2.2رسسسسن طورسسسسلو  رالوسسسسالمطص طورالط اسسسسة ويعسسسسول )
2015. 

%(  سسن طوعسسل  طوعسسلبم، وتعسستحالت  1.2طقت ل سسًل باعسسبة ) لسسم عسسو ص  سسقى طورالوسسالمطص طمدرسسل  لسسق      
( تقوجسالن مجاسلق رللقاسة 35.8وس  ) %( رن رورال  رالوالمطص طورالط اة وتال  27.7    اعبة )

وس  طو اسلم  طوحلاس ة  س  ركالاسلص  اليعالم عبق طيقت ل   ،طوعلبمعل  طو( تقوجالن مجالق 35.3رع )
%(،  43.2 سقى برسل يلسلقق )عه  الطيعستعرلقطص طمكلو الم  طوحلا ة    اعبة ارال طماتط طوبام 

%(  ن  35.2) باعبة  قى الوالمطص طوالمية طمر، الطو%(  2.6)باعبة   قى طمال ام طورالوالمطص 
 .طوعل  طوعلبم
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 (رولل لجرف   أه نب لجرطلوب    رف د   
ي حس    سس  ولاسسق طورا البسسلص حاسسال   اسسلم   س  المطوسسع طي ترسسلمطص الطو  سسليص الالمطوسسع طوتسسال جق 

%(  23.5%( ال) 4.0%(     طوتسالطو  الطوتس  كالاسص رسل اعسبت  )0.3%، 6.8الطوعلبتة باعبة )
          طوالمطوسسسسسع طوولقاسسسسسة طا  لنسسسسسًل باعسسسسسبة سسسسس  طورللبسسسسسل عسسسسسو ص   سسسسس  طوتسسسسسالطو  رسسسسسن  ورسسسسسلو  طوالمطوسسسسسع. 

( تقوجالن مجالق  ل  30.6( تقوجالن مجالق رللبل )28.7وتعول ) طورلن (  ن طوعل  6.3%-)
 ةوغسسسلبطواعسسسبة رعسسسلارة عسسسلا    سسس  ي  طوسسسص رعسسستحالت  طا  سسسلا اعسسسبتهل  اهسسسل قنسسس د يد، 2015

كسسستوك طا  نسسسص  ،2016طورالط اسسسة اهليسسسة  سسسل   (رالوسسسالمطص) را البسسسلص %( رسسسن  ورسسسلو 22.2)
رللبسسسسل  2016 سسسسل  ( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق 23.8%(،  ت ب غسسسسص )17.6-) باعسسسسبةطوحكالريسسسسة  طوالمطوسسسسع

، رسسسن  ورسسسلو  طوالمطوسسسع %(18.4) ، وتب سسس) اعسسسبة رعسسسلارتهل2015( تقوجسسسالن مجاسسسلق  سسسل  28.8)
حسجن طا  نسص  س  ،  التل سين طوا لسلص طوحكالريسة طوحكالريسةاليعالم توك  وس  طا  سلا طيجسقطمطص 
اعسسبة رعسسلارة دماسس  عسسول ت، وطوعسسلبم %(  سسن طوعسسل 5.9-طورا البسسلص طيوابيسسة باعسسبة ب غسسص )

  %(. 0.7ب غص )
%(  سن طوعسل   0.3المطوع طوتسال جق الطوعلبتسة باعسبة )    لً ا ي  لً طقت ل ( 13)   ح  رن طوومال ي

( تقوجسالن 14.6)بسستقوجسالن مجاسلق رللقاسة ( 14.7ويعسول )%(  11.4ال اعسبة رعسلارة )  طوعسلبم
 ن طوعسل  %(  6.8اعبت  )ب طي ترلمطص الطو  ليص ، ج جهل    طيقت ل  المطوع2015مجالق  ل  
قدل طورسسسسل  الطيحتيلايسسسسلص الك سسسس ص طورالط اسسسسة  سسسسن حقكسسسسة %(، 1.9ال اعسسسسبة رعسسسسلارة )طوعسسسسلبم 

 طقت سل اعسبة الطوت  تعكل طوق حية طوالتوة رن طوتالعع    طو علويسلص طوراسق ية ال  الطوت ايالص
( تقوجالن  ل  17.9( تقوجالن مجالق رللبل )20.7) وتعول  ن طوعل  طورلن  %( 15.4)ب غص
 .%( رن طورلو  طورا البلص 16ال اعبة رعلارة ب غص ) 2015

عستحالت   س  د  س  تو رلنس  سن طوعسل  طو %( 1.2- سقى باعسبة ) لسق  طورا البسلص طم طا  نسص
التوك اتجوة يقت ل  ركالالتهل، طت عول ورلو  طورا البلص  %( رن 29.4) ص غباعبة رعلارة 

ن درسع طإل سلق   وس  ،  سن طوعسل  طوعسلبم %( 47.2ق سل  نجسق طورال  سة اعسبة ارسال ب غسص )بام طم
 و  ت وو  و  طيةتقطا رن طوباك طورقك ،.اة تولق طورالقف طو

 
              
 
 
 
 

      2.4نقد في الصندوق 

 CBIالودائع الجارية لدى 
22.5 

 9.4الموجودات االجنبية 

 16.5ديون على الحكومة 

ديون على القطاع الخاص 
 19.8والقطاعات االخرى 

 1.7األبنية 

 27.7الموجودات االخرى 

األهمية النسبية لمكونات موجودات الموازنة الموحدة للمصارف التجارية ( 11)شكل 

 2016لعام 

 22.5الودائع الجارية 

ودائع التوفير والثابتة 
11.4 

ودائع االعتمادات 
 1.9والكفاالت  

 18.4ودائع الحكومة  
المطلوبات االجنبية  

0.7 

رأس المال 
واالحتياطيات 
 16والتخصيصات 

المطلوبات االخرى  
29.4 

 2016األهمية النسبية لمكونات مطلوبات الموازنة الموحدة للمصارف لعام ( 12)شكل 
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 (13هللللدول  
 2016-2015لجته  ية جق رل  رف   لجرولانة لجروحدة جل

                                                                                                                                       
 مجالق الن ر ج                                                                                                                        

 2016 2015 لجفق ل 
نسبة 
لجتغي 
% 

هرية لأل
لجنسبية
% 

     لجروهودل 
 2.4 15.4- 3156285 3729863 الم    طواامالق 

 22.5 6.2- 29047870 30947859 طوالمطوع طوولقاة ومى طوباك طورقك ، طوعقطة 
 9.4 23.9- 12144096 15952767 وابيةطورالوالمطص طم

 16.5 7.2 21254131 19831990 مجالن     طوحكالرة
مجالن     طولال  طو لن الطولال لص 

  قى يط
25872785 25564154 -1.3 19.8 

 1.7 10.2 2239037 2031202 بايةطم
 27.7 1.2 35763518 35339129  قى طورالوالمطص طم

 100 3.4- 129169091 133705595 ال طورا البلصدرورال  طورالوالمطص 

     لجرطلوب  
 22.2 6.3- 28657797 30580169 طوولقاة طوالمطوع

 11.4 0.3 14690777 14646221 المطوع طوتال جق الطوعلبتة
 1.9 6.8 2518049 2357066 المطوع طي ترلمطص الطو  ليص

 18.4 17.6- 23765136 28835175 المطوع طوحكالرة
 0.7 5.9- 895180 951158 وابيةطورا البلص طم

   - - طيعت ف رن طوباك طورقك ، 

 16.0 15.4 20678663 17916654 ل طورل  الطيحتيلايلص الطوت ايالصدق 

 29.4 1.2- 37963489 38419152  قى طورا البلص طم
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 جودلئع لجرف اية ل -4
 ( تقوجالن مجاسلق2طا  لنًل برلمطق ) 2016اهلية  ل   عول  ورلو  طوالمطوع ومى طوباالك طوتولقاة

%( رن طوالت   31.7) ت الوت كل رلاعب ،2015 طورعول  ل %(  ن رعتالطال  3-د، باعبة )
( تقوجسالن 64.3( تقوجسالن مجاسلق رللبسل )62.4وياسل  وس  ) طورح   طيورلو  بليعسعلق طوولقاسة ،

طوالمطوسسسع   سسس   وسسس  طيا  سسسلا طوحلاسسسليعسسس ى اسسستط طيا  سسسلا  سسس  طوالمطوسسسع ال  2015 سسسل   مجاسسسلق
         %(،  10.3-) باعسسسسسبة طوحكالرسسسسسة طورقك اسسسسسة الطورؤععسسسسسلص طوعلرسسسسسةةاسسسسسل  طوولقاسسسسسة  سسسسس  كسسسسسل رسسسسسن 

( 0.08برلسمطق )، كستوك طا  سلا المطوسع طوتسال جق  س  طولاسل  طو سلن  %(   س  طوتسالطو  5.8-)
  .2015التوك بلورللقاة رع رعتالطال طورعول اهلية  ل  %( 0.8-تقوجالن مجالق ال اعبة )

 يا  سلا اتجوسة وسلءطوالمطوسع ورسلو  ط،  سلن طا  سلا طوالمطوع ال لًل و اسال  ورلو    تح جل ايكل ال 
( تقوجسالن 46.3%(  سن طوعسل  طورلنس ، وتسا  ا رسن ) 5.1-طوالمطوسع طوولقاسة باعسبة ) ورسلو  

،  سسس  طورللبسسسل %(0.8-) طا  سسسلا ( تقوجسسسالن مجاسسسلق ، الالمطوسسسع طوتسسسال جق باعسسسبة43.9مجاسسسلق  وسسس  )
ب غسص  رعسلارةرعسو ة اعسبة %(  سن طوعسل  طورلنس   6.2عو ص طوالمطوع طوعلبتة طقت ل ًل باعبة )

  ، كرل رالنح    طو كل طمال .ورلو  طوالمطوع %( رن  14.3)

طوحكالرسسة طورقك اسسة برلسسمطق حسس  طا  سسلا المطوسسع ي  ،ولال سسلصط ايكسسل طوالمطوسسع حعسسق سس  اسسعجم  ال 
كستوك طا  سلا المطوسع طورؤععسلص ،  ن طوعسل  طورلنس   %( 5.4-( تقوجالن مجالق ال اعبة )0.8)

 سسسس  طورللبسسسسل طقت عسسسسص المطوسسسسع طولاسسسسل    %(، 4.7-) ال اعسسسسبة( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق 1.2طوعلرسسسة برلسسسسمطق)
%(      38)ال%(  39.1%(، ) 22.9)الوت كل كل راه  رلاعبت  ، %( 0.3باعبة ) طو لن

  (.10) كرل رالنح    ر حم طوومال طوتالطو  رن  ورلو  طوالمطوع 
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 لالئتر ن لجرف ال  -5
 إلورسسسلو  طوتعسسسهي ص طيوترلايسسسة طورراالحسسسة رسسسن ةبسسسل طوراسسسلقف طوتولقاسسسة  عسسسول طوقاسسسجم طولسسسلو  

طوعسسسل  طوعسسسلبم  سسسن  %(1.1)  اعسسسبةال ، ( تقوجسسسالن مجاسسسلق0.4)رلسسسمطق   طقت ل سسسلً  2016اهليسسسة  سسسل  
 يرل  كل رلاعبت  ، 2015وعل   ( تقوجالن مجالق36.8)بل ( تقوجالن مجالق رلل37.2ويال  و  )

( ال لسسًل 11الرسسن ر حسسم طووسسمال  )%( رسسن طواسسلت  طورح سس  طيورسسلو  بليعسسعلق طوولقاسسة ، 18.9)
 وسس  طوحكالرسسة  طقت سسل  قاسسجم طوتعسسهي ص طيوترلايسسة )طوالميسسة( طورراالحسسةي حسس   ،و وهسسة طورلتقنسسة

رسسسن  %(31.2) ال اعسسسبة رعسسسلارة رلنسسس رللقاسسسة بلوعسسسل  طو %(6.8باعسسسبة ) اسسستط طوعسسسل  طورقك اسسسة
، كسسستوك طقت سسسل  قاسسسجم طوتعسسسهي ص طيوترلايسسسة طورراالحسسسة  وسسس   طورراسسسال  طورسسسلو  طيوترسسسلن طوالسسسم،

الوس  رسن حجسث اعسبة طحتل طورقتبة طمالطوت،  ن طوعل  طورلن   %(0.6)باعبة  طولال  طو لن
طواسلت  طورح س    و  ت ص اعبب غ يرل  ،رن  ورلو  طيوترلن طورراال ( %48.9) رعلارت  طوبلوغة

 سسس  حسسسجن ب غسسسص اعسسسبت   وسسس  طواسسسلت  طورح سسس  %(، 9.3)رسسسل رلسسسمطق  طيورسسسلو  بليعسسسعلق طوولقاسسسة 
الوالم رعسلارة حليليسة رسن  م    اعبة رتماية تم      الا %(13.3)طيورلو  )بمالن طوا ط( 

طا  سسسا طيوترسسسلن طوالسسسم،  سسس  حسسسجن ولاسسسق طوراسسسلقف طوتولقاسسسة  سسس  م سسس  طوا سسسلط طيةتاسسسلم، 
رسسسن طورسسسلو   %(19.9ال اعسسسبة رعسسسلارة ) %(5.4-طورراسسسال   وسسس  طورؤععسسسلص طوعلرسسسة باعسسسبة )

 . طورراال  طوالم، طيوترلن
 

 2016،2015( لالئتر ن لجنقدي لجررنوح رن لجرف    لجته  ية حسب لجقط ع   جق رل 15شك       

 

 

 

 

 

 

،  لسسسسم طعسسسستحالتص  لسسسسسق   ج سسسسن تال اسسسسع طوتعسسسسهي ص طيوترلايسسسسة ال لسسسسًل وتاسسسساي هل طواسسسسال   رسسسسل ي طرسسسسل
طولسسسقالا الطوعسسس ف نلوبيسسسة طيوترسسسلن طورراسسسال  رسسسن طوراسسسلقف طوتولقاسسسة ويعسسسول اعسسسبة ارسسسال ب غسسسص 

%( رسسسن  ورسسسلو  قاسسسجم طيوترسسسلن، ج جهسسسل  لسسسق  طوسسسمجالن طورتسسسو ق  82.3%( ال اعسسسبة رعسسسلارة )1)
كستوك %(،  9%(  سن طوعسل  طورلنس  ال اعسبة رعسلارة ) 8.7طوتعمجم وتعول اعبة ارال ب غص )

   حجن تقطوع %( ،0.4عبة رعلارة )%( ال ا0.1) يالقطق طوتولقاة طور االرة باعبةطقت ل  ط
 رن طورلو  قاجم طيوترلن. %(8.3%( البرعلارة )4.8-باعبة )قاجم طوحعلبلص طورك ال ة 
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ال    اعجم تال اع طوتعهي ص طيوترلاية طوتعهمية طورراالحة رن ةبل طورالقف طوتولقاة طورترع ة 
 ن طوعسل   %(17.9-) باعبة 2016بلي ترلمطص ال البلص طونرلن،  لم عول طا  لنًل  ل  

، تال  سص 2015 ( تقوجسالن مجاسلق  سل 40.5( تقوجسالن مجاسلق رللبسل )33.3وياسل  وس  ) طورلن 
رسسسسن  ورسسسسلو   %(70.3)  اعسسسسبة رعسسسسلارة( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق و راسسسسلقف طوحكالريسسسسة ال 23.4 وسسسس  )

رن  ورلو   %(29.7)  البرعلارة و رالقف طما يةمجالق ( تقوجالن 9.9)طيوترلن طوتعهم،، ال
 .طوتعهم، طيوترلن

البلعتعقطا ا لط طوتعهي ص طيوترلايسة طوتعهميسة طورراالحسة رسن ةبسل طوراسلقف طوتولقاسة حعسق 
طولال لص،  ت ج ت ف داترل  طورالقف طوحكالرية  ن طوراسلقف طما يسة  س  ترالاسل طولال سلص 

( تقوجسسالن رسسن 21.4)رلرلسسمطق   2016 سس   سسل  اسسص طوراسسلقف طوحكالريسسة طإلةتاسسلمية،  ت  ا
 رسن  ورسلو  طيوترسلن %( 91.6)ال اعسبة رعسلارة  (طوتولق ،طورال   الطو اسلمق)ةقالنهل ولال  

، %( 56.3ال اعسبة ) ( تقوجالن مجالق و رالقف طما ية5.6، رللبل ) لال  طوحكالر طوتعهم، و
رسسسن رورسسسال  طيوترسسسلن طوتعهسسسم،   %(0.05)اعسسسبتهل وتب سسس)  كسسستوك طوحسسسل  رسسسع  سسسمرلص طوروترسسسع

 لم حال      درل طوعلو  طو لقو  و رالقف طيا ية، %( 28.1)و رالقف طوحكالرية رللبل 
رن طيوترلن طورراال   %( 1.5) الرالقف طوحكالرية رن طو %( 8.3)طيوترلن طوتعهم، باعبة 

%( و راسسسسلقف 0.04)راسسسسلقف طيا يسسسسة،  سسسس  حسسسسجن عسسسسو ص بليسسسسة طولال سسسسلص رلاعسسسسبت  رسسسسن طو
  (.12) %( و رالقف طما ية، كرل رالنح    ر حم طوومال  14.1رللبل ) طوحكالرية
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 لالستثر  ل  جدى لجرف    لجته  ية  -6
( تقوجالن مجاسلق د، 0.5رلمطق  ) عتعرلقطص طورالقف طوتولقاة طوعلر ة    طوعقطق طقت ل ًل عو ص 
%( رسسسسن طواسسسسلت  طورح سسسس  طيورسسسسلو  6.9ر سسسسكً  اعسسسسبة )، 2015%( رللقاسسسسة بعسسسسل  4.2باعسسسسبة )

( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق  سسسسل  13.01)بسسسسل رلل( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق 13.6وسسسس  ) وتاسسسسل بليعسسسسعلق طوولقاسسسسة، 
ل   سسسن طوعسسس %(10.1 اسسسلم  طعسسستعرلقطص طوراسسسلقف طوحكالريسسسة باعسسسبة )  وسسس  توسسسك، اليعسسس ى 2015
طعستعرلقطص  طا  نسص س  حسجن  %( رسن  ورسلو  طيعستعرلقطص، 89.6ال اعسبة رعسلارة ) طوعسلبم

%( رسسسسن 10.4البرعسسسسلارة ب غسسسسص ) ،2015 سسسسن  سسسسل   %(28.8-باعسسسسبة )طوراسسسسلقف طما يسسسسة 
 .طولال  طوراق    ورلو  طعتعرلقطص

 

 
 

 س لجر ل أف ية   ك -7
 2016 سسل  دعاسلء ل طورسسل  وسمى طوراسلقف طوحكالريسسة دبوسمطال  ك ليسة ق ت سجق طوبيلاسلص طورتع لسسة  
%( 28 -%3) بسسسجنقطالحسسسص الطوتسسس  راسسسقف طوقط سسسمجن ول طورسسسل  داعسسسبة ك ليسسسة ق  تحعسسسن نّ دوسسس   

 لسم راقف طوق جم ل طورل  واعبة ك لية قدرل  يرل ج ن د،  2015 ل  %(  4باعبة )رللقاة 
           بسسسسسسسسسجن (، ال سسسسسسسسس  طوراسسسسسسسسسقف طواسسسسسسسسسال    لسسسسسسسسسم عسسسسسسسسسو ص طواعسسسسسسسسسبة %11 - %10قطالحسسسسسسسسسص بسسسسسسسسسجن)

بسجن ل طورل     طوراسقف طو قط س  طوتعسلالا  داعبة ك لية ق قطالحص ،  يرل %(116 -% 104)
رسل طوراسقف د%( ومى طوراقف طوعلسلق،، 18 -%  15طواعبة ) %(، العو ص42 -%  31)

 %(.  79 -%  75 عول اعبة بحمالم )و تولق  طوعقطة  
ةسل اعسبة وسقدل دعسو ص   تل طورسل  وسمجهل، دح  ت سلالص اعسق ك ليسة ق ا رالقف طيا يسة  سطورل د

عسول طوراسقف  حسجن (،  س %15 -% 14اعسبة )بسجن  قطالحصت   ،طورل  ومى راقف طوالقكلء
%( الراسقف عسرل بغسمطم )اسالق طوعسقطق( 729 -%  1430)قطالحسص بسجن طوتولق، طوعقطة  اعسبة 

 ا ية.رعو ة ومى طورالقف طم    طواعق طود الا   %(559 - 953%)
راسسسقف طول طورسسسل  عسسسو هل دةسسسل اعسسسبة و  ليسسسة ق دن دح  عسسس رية  سسسا إلطوراسسسلقف ط  سسسونرسسسل بد 

اعسسسبة  كلاسسسص وسسسمى راسسسقف    سسس د رسسسل د(، %31 -%26قطالحسسسص بسسسجن )عسسس ر   لسسسم طوسسسالاا  طإل
 (.%320 -% 673قطالحص بجن )ت عول اعبة   ،ع ر طوقالطحل طإل

بال ئب  دعول راقف   توابية و رالقف طمل طورل  دك لية ق  ق ت لالتص اعق لق رن ولا  
ب غسص     عول راقف بلقعيلن طواعبة طم حجن (،   %16 -% 15) قطالحص بجناعبة دةل 
 %(. 289 -% 68) قطالحص بجن  راقف طي ترلم طو بالا  باعبة ج ي (312% -104%)
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   )طل ع لجتلأرين- لبق ً 
   دعالطق طو مرلص طورلوية، راا لة رن ابيعة طمامطف طيةتالمية  و قكلص طوتورجن طعق بلق  

الطورلويسسسة ووريسسسع طماسسسقطف طورعايسسسة بالوالماسسسل )طومالوسسسة ، حر سسسة طمعسسسه  ، داسسسحلق قدل طورسسسل  ، 
بوبعلم  طوتارالية  طمعقطورات عجن الطورتعلر جن ، طإلمطقطص طو اية(. رن وهة علاية  إن رنرالن اتط 

كلص    تا جت طوعيلعلص طورلويسة الطيعستعرلقاة رسن  س   ا سلط طي تتسلق ات  طو ق دعق ي جق  و  
الطوتعسعجق الطوتعالينسلص الطل سسلم  طوتسورجن ال علويسسلص د سقى تترحسسالق   س  رعسسلق طوا سلط طإلةتاسسلم، 

 معقت ك طوت  جّتع  طةتالمال بلوتاالق الطوان  طورالعبجن  يعيرلالطوتارال،    طةتالمطص طومال  
 طمص دارية  قكلص طوتورجن    طفالاة طم جسق  بعسم تحقاسق طوتبسلم  ية. الولم  ّعل  وألا اة طوتورجا

طوتوسسسلق، طوسسسمالو   سسس  ةاسسسل  طو سسسمرلص الطعسسست رل  طونسسس ع طوعلوسسسث و عالورسسسة طيةتاسسسلمية )طورلويسسسة، 
( طورابعلة  ن GATSطوالمية، طوتولقاة(، رن     رل  قف بليت لةية طوعلرة وتولق  طو مرلص )

وغسسلء كسسل ةسسقطقطص طورائرسسة طو علوريسسة و توسسلق  طور  رسسة الطوهلم سسة  وسس   اهسسلء طحت سسلق طولاسسل  طوعسسل  الطل
 د كل  طوم   الطوحرلية.
(  سسقكلص حكالريسسة كبجسسق   سس  روسسل  طوتسسورجن الاسس   سسقكة طوتسسورجن طوالاايسسة،  3التعرسسل  سس  طوعسسقطق )

 لبعسة وسالط ق ت است  طو سقكلص  طوتسورجن طوعقطةيسة طوعلرسة، ال  قكة طوتورجن طوعقطةية طوعلرسة ال سقكة   سلم
طورعسم ، الاسائ  د رلوهسل ةسلاالن  1997( وعاة 22طورلوية الت نع  وللاالن طو قكلص طوعلرة قة  )

ترسسلقل اسست  طو سسقكلص وريسسع داسسالط  طوتسسورجن طوربل سسق الاسسم هل ال ، 2005( وعسساة 10طوتسسورجن قةسس  )
قن  رسسن طوس  س   ب سسلي  طوتسورجا  )طإلاتسلو  الطيعستعرلق،(طورعسلارة  س  تاريسة طيةتاسلم طوسالاا  

، دارهسسسل رعسسسلارتهل باعسسسق رتالطنسسسعة  سسس  طواسسسلت  طورح سسس  طإلورسسسلو   طوتحسسسميلص الطوعالطوسسسم طو عجسسسق 
 2016رللقاسسسة بلإلركلاسسسلص  الطولسسسمقطص طو لراسسسة  سسس  طولاسسسل  ،  ت ب غسسسص دةعسسسلط طوتسسسورجن  سسس   سسسل  

  .2015( ر يلق مجالق  ل  173.0رللبل )  ( ر يلق مجالق 167.4)
 كرسسل  2016-2015طو لاسسة ب سسقكلص طوتسسورجن طوعلرسسة وعسسلر   اسسمق   سس  دماسسل  بعسسا طورؤ سسقطص

 -:     طواحال طمت ( ال 14رالنح    طوومال  قة  )اال 
 -: لجوطنيةش كة لجتأرين  -1
شركة التأمين الوطنية أول شركة عراقية تأسست برأسمال عراقي صرف بموجب القانون تعّد     

 وتمارس الشركة أناواع التاأمين العاامبرأسمال اسمي قدره مليون دينار  1950لسنة  56رقم 

التااأمين  التااأمين علااى الساايارات ، ) التااأمين البحااري ، تااأمين الحريااق والحااواد  ،  جميعهااا

( البطاقااة البرتقاليااة ،الترانزياات،اإللزامي والحااواد  المتنوعااة ،التااأمين الهندسااي الزراعااي ، 

ياتم  كال حالال لهاا عالقاة بالتاأمين ، ولتأمين وتقديم المشورة فاي والتأمين على الحياة وإعادة ا

الودائااع و فااي مختلااف أوجاال االسااتثمار )االسااتثمار العقاااري ،  أيضااا   اسااتثمار أمااوال الشااركة

ل ج م  طيةتاسلم طوسالاا  ، طإلةقطا طوعللق، ( برال  طي تتلق بوعه  طو قكلص ، ال   والحواالت ،
( رت ااسة 8(  ق سًل راهسل )13طو سقكة )، وسمى ( ر يسلق مجاسلق15)ل رل  طو قكة حلويسًل دجب ) ق 
ةعسسسسلط طمطقت عسسسسص ال  %(  16.3رسسسسالًط  سسسس  دق لحهسسسسل ب سسسس) )(  سسسسقال  وغقط يسسسسة، حللسسسسص طو سسسسقكة ا5ال)

%( ،  سس  حسسجن تقطوعسسص  لقتسسل طورسسلو  طورالوسسالمطص التعالينسسلتهل  5.3باعسسبة ) دينسسلً  طورعسستحلة
 %(     طوتالطو . 28.2-)،(% 89.4-)  طورم ال ة باعبة 

 -لجق ل)ية لجق رة:ش كة لجتأرين -2
الا   حمى طو قكلص طوعلرة طوتلبعة وال طق  طورلوية، توععص طعتالمًط  وس  ةسلاالن طو سقكلص طوتولقاسة  

اسسسسم هل طورعسسسسلارة  سسسس  م سسسس  وريعهسسسسل ، ال اسسسسالط  طوتسسسسورجن دالترسسسسلقل وريسسسسع  1957( وعسسسساة 31) قةسسسس 
جب سس)  ت وتاريسسة الطولسسقطقطص طوت ايايسسة ، طيةتاسسلم طوسسالاا   سس  روسسليص طوتسسورجن   سس  ال سسم  اسسط ط

(  ق سسًل  سس  رقكسس   سسمم رسسن طورحل ئسسلص البعسسبق 13( مط سسل بغسسمطم ال)6(  ق سسًل )19)  سسمم  قال هسسل
طوئسسقالف طمرايسسة رسسسل ط  طوعرسسل رتالة سسسًل  سس   سسسق  اجاسسالى ، درسسسل  سسق  طمابسسسلق  لسسم بل سسسق د رلوسس  بعسسسم 
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طقت سسع  ورسسلو  ال  ( ر يسسلق مجاسسلق، 2اب سس) قدل رلوهسسل )ال  طوتحقاسسق رسسن  اسسلبلص مط سسا طإلقالبيسسة . 
باعسسسبة دينسسسًل  طقت عسسسص دق لحهسسسل ال  ،  2015%( ةيلعسسسًل بعسسسل   5عسسسبة )رالوسسسالمطص اسسست  طو سسسقكة با

               %( ، درسسسسسسسل طوتعالينسسسسسسسلص طورم ال سسسسسسسة الدةعسسسسسسسلاهل طورعتحاسسسسسسس ة  لسسسسسسسم طا  نسسسسسسسص باعسسسسسسسبة  108.3)
 %(     طوتالطو ، ةيلعًل بلوعل  طوعلبم .16.2-)، (%  13.0-)

 -ش كة إع دة لجتأرين لجق ل)ية لجق رة:-3
جهمف  رل طو قكة  و  طورعلارة    طوتارية طيةتالمية  ن اقام   م عالق الاايسة إل سلم   

طوتسسورجن وتسسال جق الةسسة طعسسستيعلبية وأل اسسلق طورح يسسة الطوعرسسل  سسس  طوعسسالق طومالويسسة إل سسلم  طوتسسسورجن، 
مط سل طوعسقطق ال لقوس  الررلقعسة وريسع داسسالط  عسسالمًط طل قعسة وريسع د رسل  طوتسورجن ةبسالًي ال التتسالو  ررل

طيعسستعرلق مط سسل ال سسلق  طوب سسم  وسس  ولاسسق  سسقطء ال يسسع طوعلسسلقطص الطعسستر  هل   سس  ال سسم طولسسالطاجن 
طورق ية التوعيل طو قكلص مط ل طوعقطق ال لقو  ال يع التر ك طمعه  الطوعامطص الحالطيص طو  ااة 

اب سس) قدعسسرلوهل ال  وتسسورجن طوعق يسسة الطومالويسسة.،  وسس  ولاسسق  جوسسلم طوسسقالطبط رسسع دعسسالطق طوتسسورجن الطل سسلم  ط
الةسم حل ئسص  %(،20.2عول  ورلو  رالوالمطتهل طقت ل ًل ر حالئًل باعسبة )ال  ( ر يلق مجالق، 15)

( 16.5(، )1.2طوبلوغسسة ) 2015اسست  طو سسقكة   سس  دق لحهسسل الدةعسسلاهل طورعتحاسس ة كرسسل  سس   سسل  
                                %(. 50 ال ة باعبة ب غص )طقت عص تعالينلتهل طورم حجن ر يلق مجالق     طوتالطو ،   

 (14هللللدول  
 2016-2015جق رل نش ط ش ك   لجتأرين 

 طورامق: قكلص طوتورجن     

 

 التفاصيل

جمالي الموجوداتإ رأس المال رباحاأل  قساط المستحصلةاأل   
التعويضات 

 المدفوعة

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ميـن أشركـة الت
 34.1 47.5 97.8 92.9 18.6 16.0 27.7 262.3 15 15 الوطنية
مين أشركة الت

 30.7 35.3 53.2 63.5 7.5 3.6 57.4 54.7 2 2 العراقية العامة
عادة إشركة 

مين العراقيةأالت  15 15 52.1 62.6 1.2 1.2 16.4  16.5 0.8 1.2 

262.3 

27.7 16 18.6 

92.9 97.8 

47.5 
34.1 

54.7 
57.4 

3.6 7.5 

63.5 53.2 

35.3 30.7 
52.1 62.6 

1.2 1.2 
16.5 16.4 

0.8 1.2 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

إجمالي 
 الموجودات 

إجمالي 
 الموجودات 

األقساط  األربا  األربا  
 المستحصلة

األقساط 
 المستحصلة

التعويضات 
 المدفوعة

التعويضات 
 المدفوعة

تطور إجمالي الموجودات واألرباح واألقساط  المستحصلة والتعويضات ( 19)شكل 

 2016-2015المدفوعة لشركات التأمين لعامي 

 شركة إعادة التأمين العراقية  شركة التأمين العامة العراقية  شركـة التأميـن الوطنية 

 دينارمليار
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  و لق لجر جيةلجق لق جل سوق  -خ رس ً 
ل    طوسمال  طورتلمرسة الطوالريسة   س  حسم  عسالطء التوسك ورسعالية بلوغة طورلوية بيحئ  رالنال  دعالطق طمالقطق 

   ح م طورم قطص طوالااية التالوجههل  س  ةاسالطص طعستعرلقاة تعرسل  الئي ة رهرةتلال  ب  ات  طمعالطق رن 
 . ر ية طوتارية و ةتالم طوالاا     م   

      يسسة  سس  طمعسسه  الطوعسسامطص ركلايسسة تسسمطال  حلسسالق طور الئي سسة عسسالق طوعسسقطق وسسألالقطق طورلويسسة  سس   ّن 
عسم   ااسقًط  عسلًي الراسمقًط ت رسن ع س َّ ت ويع  الطوتتطق طورسم قطص ال وكالاهل نقالقاة بالا هل عالةًل ال 

وسسس  ة  طورسسسل  رسسسن الحسسسمطص طيّم سسسلق طوقويعسسس ًل وسسسقدل طورسسسل  طوومجسسسم طوسسست، جتسسسم م برالوبسسس  قدلدعلعسسس
 .الحمطص طيعتعرلق

  س   2015طاعكل طوالنع طيةتالم، طوعلور  طورترعل بحلوة طياكرلا طيةتالم، راست  سل  
طتوسسسل  طوتسسسمطال   سسس  طمعسسسالطق طورلويسسسة ب سسسكل  سسسل  الطمعسسسالطق طورلويسسسة طوعق يسسسة ب سسسكل  سسسلن بعسسسم 
طإلوسقطءطص طوتل س ية طوتسس  ط ترسمتهل رج طايسسلص طوسمال  طوعق يسسة بعسبق بلسسلء دعسعلق طوسسا ط طو سل   اسسم 

طا  لنًل  2016ل حو  طوتمطال     طمعالطق طورلوية طوعلورية  ل  ،  لم عوّ ل  طورتماية رعتاليلته
عسسسسول حوسسسس  طوتسسسسمطال   سسسس  طمعسسسسالطق طورلويسسسسة طوعق يسسسسة ال %( ،  25.5-حالئسسسسًل ب غسسسسص اعسسسسبت  )ر 

،  يرسسل عسسول حوسس  طوتسسمطال   سس  عسسالق طوعسسقطق 2015%( رللقاسسة بعسسل   32.9-طا  لنسسًل باعسسبة )
طمعسعلق  %( ةيلعًل بلوعل  طوعلبم ، كرسل دا  سا رؤ سق 6.4-نًل باعبة )وألالقطق طورلوية طا  ل

رؤ قطص تمطال  دعه  طو سقكلص طورعسلارة بلوعالطرسل طيةتاسلمية وتوعق  كلن %( ال 11.1-) باعبة
الطوتطتية طوت  ت ن دمطء طو قكلص طورعلارة التغجق رقك ال طورلو      دععلق طمعه  طورتمطالوة 

تعرقان طوعسسقطةججن الطمولاسسق، الرسسن داسس  اسست  طوعالطرسسل طوتسس  تسسؤعق   سس  رسسن ةبسسل طورعسسلارجن الطورعسس
 -دععلق طمعه  طورتمطالوة، رل يلت  :

الطاعكسلل توسسك  2014طعسترقطق تسوعجق طا  سلا دعسسعلق طوسا ط  لوريسًل راست راتاسسف طوعسل   -
     رؤ قطص طيةتالم طوعقطة  .

طإل اسسسل   سسسن بيلالتهسسسل طقتبسسسلط طورقكسسس  طورسسسلو  الطممطء طوت سسسغج   و  سسسقكلص طورعسسسلارة ال  -
و ا ية كسلن عسببًل  س  طقت سل  دعسعلق دعسه  است  طو سقكلص  س  الةسص وس  ططورلوية طوعاالية ال 

تحلم  قكلص د قى د،  لوا ةلبل و تال اع الو  تل  بتال اع رلعال  طمق سل ،  وس  ولاسق 
طقت ل  طوعو  طورتقط       مم رسن طو سقكلص ةسلم  وس  طا  سلا حلسالق طورعسلارجن. الةسم 

 سسلا ق حيسسة طوعسسه  طوالطحسسم الطا  سسلا طمق سسل  طورال  سسة دال طاعسسمطرهل  سس  بعسسا دمى طا 
طو سسسقكلص  وسسس  طا  سسسلا دحسسسم راسسسلمق طوعسسسسجالوة طوتسسس  يلسسسال  طورعسسسلارالن بباسسسلء ةسسسسقطقطته  
و  طا  لا دععلقال    طوتمطال ،  رسن داسل  طيعتعرلقاة   جهل    طعترقطقاة طوتمطال  الطل

( 6لعال  طمق ل  باعسق ر ت  سة، راهسل )(  قكة بتال اع ر21(  قكة رمقوة ةلرص )97)
(  سقكلص 4(  قكلص اال ية،   قكتلن  اسمةجتلن، )5رالقف ال قكة  مرية الطحم ، )

  قط ية،  قكة طتاليص الطحم  ال قكتلن و تحالال طورلو  .
ط ال  طو قكلص طورعلارة  سن طمحسمطث طووالاقاسة ال سن  جولبيسة ةسقطقطص طوهجوسلص  دعه  -

ا جسسست  ااهسسسل طورع اسسسة  سسس  تحسسسقك رؤ سسسق دعسسسعلق طمعسسسه  طوعلرسسسة الاوسسسل  بعنسسسهل  سسس  ت
طورتمطالوسسسة ب عسسسل طقت سسسل  طوا سسسق   سسس  دعسسسهرهل،  سسس  الةسسسص دمى تسسسو ق  اسسسمطق طإل اسسسل  

و ا   رن ةبل بعا طو قكلص الووالء اجوة طمالقطق طورلوية  و   يللف تسمطال  ططوعاال، ال 
ؤ سسقطص  وسس   نسسعلف طور 2016دعسسهرهل وحرليسسة طورعسسلارجن الطورعسستعرقان  سس   سسهق لق 

 التلججم طوتمطال  رن ةبل طورعلارجن .
، ب عسل رقالاسة  2015%(  سن  سل   57باعبة ) 2016طقت ع رعم  مالقطن طمعه   ل   -

و قميسسسسة ططوتسسسسمطال  الرحلالوسسسسة طيعسسسست لم  رسسسسن طوحوسسسس  طو  سسسس  و تسسسسمطال  و رحسسسسل   طيعسسسستعرلقاة 
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، الطورؤعععسسسية الطيعسسست لم  رسسسن طا  سسسلا الحسسسم  طوتسسسمطال   سسس  تحلجسسسم طمق سسسل  طوقدعسسسرلوية 
 رقالاة طوتمطال  بلعت مط  طوائ  طإلو تقالاية طورتلمرة.   نً   ن

تو ق  اسمطق طوتعسمي ص طورا البسة وعسمم رسن طولسالطاجن طوال سم  ال سمم رسن تع يرسلص الةالط سم   -
بًل نجق ربل ق    طا  سلا دعسعلق طمعسه  تح ج  طيعتعرلق    طممالطص طورلوية كلن عب

 طورتمطالوة.
 ISX60سق   لألرؤش   -

(  سسسل  (ISX60الطاسسسل عسسسالق طوعسسسقطق وسسسألالقطق طورلويسسسة طوعرسسسل برؤ سسسق دعسسسعلق طمعسسسه  طورتمطالوسسسة 
و تقالاسسسسسسسس  إلبعسسسسسسسسم  اسسسسسسسس ق ائسسسسسسسسل  طوتسسسسسسسسمطال  ط 9/2/2015طوسسسسسسسست، دا سسسسسسسسم طبتسسسسسسسسمطًء رسسسسسسسسن  2016
(    كل و عة (ISX60(، اليلال  طوائل  طإلو تقالا  بلحتعلق رؤ ق طوعالق (x_streamطوومجم

(  سسسقكة رعسسسلارة رمقوسسسة رللقاسسسة بوعسسسعلقال وو عسسسة طمعسسسلل، عسسس  جبسسسمد رللقاسسسة 60وعّجاسسسة  سسسممال )
ةيرسة طورؤ سق ةيرسة ةيلعسية وبيسلن حقكسة  تُعسم  دععلق طوو عة طوحلويسة ةيلعسًل بلوو عسة طوعسلبلة وهسل. ال 

ن سسم   سس  د ال  2016( الاسسة  سس   سسهق كسسلاالن طوعسسلا  638م طورؤ سسق   سس  ) اسسطوعسسالق طتولايسسًل، دن
 .2016ال  م(     هق كلاالن ط649)

 سولق لجر جية لجق جريةأللجتدلول ال ل -1

( وألعسالطق طورلويسة طوعلوريسة  سل  WFEت جق طوبيلالص طوالمق   ن طتحسلم طوبالقاسلص طوعسلور  )  
( تقوجسالن ماليق 67طوقدعسرلوية حجسث الاس ص  وس  ) و  تركاهل رن طورحل ئة     ةيرتهل  2016

، درسسل دحوسسل  طوتسسمطال   لسسم  سسهمص طا  لنسسًل ر حالئسسًل 2015الاسس  تطص طورعسستالى طوسست، ب غتسس   سسل  
%( رسسسسن حوسسسس   50.6%( ،  يرسسسسل  سسسسك ص طمعسسسسالطق طمرقاكيسسسسة رلاعسسسسبت  ) 25برسسسسل ج اسسسسم   سسسس  )

%( الطمعسسسسالطق طيالق يسسسسة  35.6طوتعسسسسلر ص طومالويسسسسة ت جهسسسسل طمعسسسسالطق طفعسسسسجالية الطوبلعسسسس ك باعسسسسبة )
 %( .  13.8الطم قالية الطو قق طمالعط باعبة )

طحت سسص طمعسسالطق طورلويسسة طمرقاكيسسة طورقتبسسة طمالوسس  رسسن حجسسث طوليرسسة طوعسسالةية رللقاسسة رسسع بسسلة   -
%( رسن  ورسلو  طوليرسة  46.2( تقوجسالن ماليق، د، باعسبة )31.0طمعالطق طومالويسة حجسث ب غسص )

طومالويسسسة، ت تهسسسل طعسسسالطق )لعسسسيل الطورحسسسيط طوهسسسلمأ( الطعسسسالطق )دالق سسسل الد قاليسسسل طوعسسسالةية  سسس  طوتعسسسلر ص 
 %(     طوتالطو . 25.6%(،) 28.2الطو قق طمالعط( باعبة )

 درقاكل 
50.6% 

 لعيل الطورحيط طوهلمأ
35.6% 

دالق ل الد قاليل الطو قق 
 طمالعط 
13.8% 

 2016حجم التداول في األسواق المالية العالمية ( 20)شكل 
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 سوق األسهم السعودي 
76.39% 

 سوق دبي المالي 
9.58% 

سوق الدوحة لألوراق 
 المالية
4.61% 

البورصة 
 المصرية
4.26% 

سوق ابو 
ظبي 
لألوراق 
 المالية 
3.29% 

 بورصة عمان
0.84% 

سوق مسقط لألوراق 
 المالية
0.47% 

 بورصة بيروت
0.24% 

سوق فلسطين 
 لألوراق المالية

0.12 % 

سوق العراق 
 لألوراق المالية

0.12% 

سوق البحرين 
 لألوراق المالية 

0.08% 

سوق دمشق 
 لألوراق المالية 

0.003% 

 2016طورلوية طوعق ية  حو  طوتمطال     طمعالطق( 22) كل 

 

 سولق لجر جية لجق بية لجتدلول ال لأل -2

( عسسالةًل رلويسسًل  ق يسسًل حوسس  طوتسسمطال   سس  12طئهسسقص طوبيلاسسلص طواسسلمق   سسن اجوسسة طمالقطق طورلويسسة وسسس)
( ر يسسسلق ماليق 550.4( ر يسسسلق ماليق رللبسسسل )369.4الطوسسست، ب سسس) ) 2016ق يسسسة وعسسسل  طمعسسسالطق طوع

%( ، طحتسل عسالق طوعسعالمية وسألالقطق طورلويسة  32.9-رعوً  بتوك طا  لنًل باعبة ) 2015 ل  
طورقتبسسة طمالوسس   سس  حوسس  طوتسسمطال  رللقاسسة رسسع بسسلة  طمعسسالطق طوعق يسسة حجسسث ب سس) حوسس  طوتسسمطال  وهسسل 

%( رسسسسن  ورسسسسلو  حوسسسس  طوتسسسسمطال   وألعسسسسالطق طورلويسسسسة  76.4ق، د، باعسسسسبة )( ر يسسسسلق مالي282.2)
 %( ،  يرل طحتل عالق  9.6، الطحتل عالق مب  طورقتبة طوعلاية باعبة ) 2016طوعق ية    اهلية 

%( الطحتسسل طورقتبسسة طوتلعسسعة عسسالةل   عسساجن الطوعسسقطق باعسسبة  4.6طومالحسسة طورقتبسسة طوعلوعسسة باعسسبة ) 
 و ل راهرل رن  ورلو  طوتمطال  وألعالطق طوعق ية.  %(0.1)
 

 
 

 درقاكل 
46.2% 

 لعيل الطورحيط طوهلمأ
28.2% 

دالق ل الد قاليل الطو قق 
 طمالعط 
25.6% 

 2016طوليرة طوعالةية     طمعالطق طورلوية طوعلورية ( 21) كل 



 2016التقرير اإلقتصادي السنوي  البنك المركزي العراقي

  

49 Statistics & Research 

 

باعسسسسبة  2016طقت عسسسسص طوليرسسسسة طوعسسسسالةية و تسسسسمطال   سسسس  طمعسسسسالطق طورلويسسسسة طوعق يسسسسة  سسسس  اهليسسسسة  سسسسل   
، طحتسسل عسسالق طمعسسه  طوعسسعالم، طورقتبسسة طمالوسس  رسسن حجسسث طوليرسسة  2015%(  سسن  سسل  2.04)

 ( ر يسلق ماليق،د،450.0وليرسة طوعسالةية وهسل )طوعالةية رللقاة رع بلة  طمعالطق طوعق ية  ت ب غص ط
، الطحتل  2016%( رن  ورلو  طوليرة طوعالةية وألعالطق طورلوية طوعق ية    اهلية  46.7باعبة )

%(  يرسل طحتسل عسالق دبسال ئبس  طورقتبسة طوعلوعسة باعسبة  16.0عالق طومالحة طورقتبة طوعلايسة باعسبة )
%( رسسن  ورسسلو   1.2ورقتبسسة طوعل سسق  باعسسبة )%( الطحتسسل عسسالق طوعسسقطق وسسألالقطق طورلويسسة ط 13.5)

 طوليرة طوعالةية وألعالطق طوعق ية.

 

  2016و لق لجر جية جق   أه  رؤش ل  لجتدلول ال سوق لجق لق جل  -3

طا  لنسسسًل ر حالئسسسًل  2016دئهسسسقص رعئسسس  رؤ سسسقطص طوتسسسمطال  وعسسسالق طوعسسسقطق وسسسألالقطق طورلويسسسة وعسسسل  
  -( كرل ربجن    دمال  :13، ر حم ومال  )2015رللقاة بعل  

باعسبة  2016(     ل  Isx price Indexا  ا رؤ ق عالق طوعقطق وألالقطق طورلوية )ط -
( الاسسة 649.48%( رللقاسسة بلوعسسل  طوعسسلبم ، حجسسث دن سسم رؤ سسق طوعسسالق   سس  )11.1-)

( 81.08ب سسلقق ) 2015( الاسسة وعسسل  730.56رللبسسل ) 2016 سس  ل سسق و عسسة رسسن  سسل  
 .   2016الاة  ن  ل  
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 2016طوليرة طوعالةية    طمعالطق طورلوية طوعق ية وعل  ( 23) كل 

كانون 

 الثاني
 آيلول آب  تموز حزيران آيار نيسان  آذار  شباط 

تشرين 

 االول 

تشرين 

 الثاني 

كانون 
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ISX60 638.54الرقم القياسي  621.93 579.86 551.22 510.23 539.47 568.77 560.73 561.01 604.50 636.28 649.48
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 2016/ لج )  لجقي سل ألسق   سوق لجق لق جالو لق لجر جية ( 24 شك  
   60ISX   ) 



 2016التقرير اإلقتصادي السنوي  البنك المركزي العراقي

  

50 Statistics & Research 

 

( و عسسة وعسسل  234طقت سسع  سسمم و عسسلص طوتسسمطال  طوتسس  ائرهسسل عسسالق طوعسسقطق وسسألالقطق طورلويسسة  وسس  ) -
 %(. 0.42، د، بلقت ل  اعبت  )2015( و عة وعل  233رللبل ) 2016

(  سسسقكة 97(  سسسقكة رعسسسلارة رسسسن داسسسل )75ب سسس)  سسسمم طو سسسقكلص طوتسسس  تسسس  تسسسمطال  دعسسسهرهل ) -
و اسسس ية طرمقوسسسة، بعسسسبق تسسسو ق  سسسمم رسسسن طو سسسقكلص طورعسسسلارة بلوت طرهسسسل بتلسسسمي  طإل اسسسلحلص 

 الطوعاالية، ررل طمى  و  ووالء اجوة طيالقطق طورلوية  و   يللف تمطال  دعهرهل. 
%( 6.4-باعسسسسبة ) 2016قطق طورلويسسسسة وعسسسسل  ا  سسسسا حوسسسس  طوتسسسسمطال   سسسس  عسسسسالق طوعسسسسقطق وسسسسألال ط -

( ر يسسلق مجاسسلق وعسسل  456.2( ر يسسلق مجاسسلق رللبسسل )426.8ويعسسول ) 2015بلورللقاسسة رسسع  سسل  
رسن حجسث حوس  طوتسمطال  باعسبة  2016، تامق طولال  طوراق   طورقتبة طمالو  وعسل  2015

(73.3 . )% 

( ر يسسسسلق مجاسسسسلق وعسسسسل  12130.4دا  نسسسسص طوليرسسسسة طوعسسسسالةية وألعسسسسه  طورتمطالوسسسسة وتاسسسسل  وسسسس  ) -
         ، د، باعسسسسسسسسبة طا  سسسسسسسسلا ب غسسسسسسسسص  2015( ر يسسسسسسسسلق مجاسسسسسسسسلق  سسسسسسسسل  12364.8) رللبسسسسسسسسل 2016

%(، تاسسسمق ةاسسسل  طيتاسسسليص طورقتبسسسة طمالوسسس  رسسسن حجسسسث طوليرسسسة طوعسسسالةية باعسسسبة  1.9-)
     حتسسسسل ةاسسسسل  طوراسسسسلقف طورقتبسسسسة طوعلايسسسسة باعسسسسبة%( رسسسسن طورورسسسسال  طو  سسسس  ،  يرسسسسل ط 65.4)
(26.4 . )% 

( دوسسسسف  لسسسسم رللقاسسسسة برسسسسل يلسسسسلقق 111.2رليلسسسسلقق ) 2016ب سسسس)  سسسسمم طوعلسسسسالم طورا سسسست   سسسسل    -
طحتسسسسسسل طولاسسسسسسل   %(،7.8-، باعسسسسسسبة طا  سسسسسسلا ب غسسسسسسص )2015( دوسسسسسسف  لسسسسسسم  سسسسسسل  120.7)

طورورسسال  طو  سس .  %( رسسن  45.9طوراسسق   طورقتبسسة طمالوسس  رسسن حجسسث  سسمم طوعلسسالم باعسسبة )
سسسلَّ ةاسسسل  طو سسسمرلص  19.2الوسسسلء طولاسسسل  طواسسسال   بلورقتبسسسة طوعلايسسسة باعسسسبة ) %(،   يرسسسل ح 

  %(.  16.1بلورقتبة طوعلوعة باعبة )

 ( ر يسسلق عسسسه  رللبسسل رسسل يلسسسلقق 917.5وسس  )  2016عسسسه  طورتمطالوسسة  سس    سسسل  قت سسع  سسمم طمط -
%( ، الرسسن طووسسمجق بلوسستكق دن  58.3قت سسل  ب غسسص )ط باعسسبة 2015( ر يسسلق عسسه   سسل  579.6)

باعسسبة  2016عسسه  طورتمطالوسسة  سسل  الوسس  رسسن حجسسث  سسمم طمطولاسسل  طوراسسق   دحت سسلَّ طورقتبسسة طم
 %(. 4%( رن طورورال  طو    الولء طولال  طواال   بلورقتبة طوعلاية باعبة )94.2)
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 2016رؤش ل  سوق لجق لق جلو لق لجر جية جق   ( 25 شك  

 عدد العقود المنفذة حجم التداول القيمة السوقية عدد االسهم 
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) سسسقطء  2016عسسسقطق وسسسألالقطق طورلويسسسة وعسسسل  طقت سسسع اسسسل   طيعسسستعرلق طموابسسس   سسس  عسسسالق طو -
( ر يسلق مجاسلق بعسم 15.7بيسع طمعسه  رسن ةبسل طمولاسق(  وس  ) –طمعه  رن ةبل طيولاسق 

، التوك يقت سل  ر ستقالص طمولاسق 2015( ر يلق مجالق     ل  40.3-ا  ا  و  )طدن 
( ر يلق مجالق كرل اال رالنح    38.1( ر يلق مجالق  ن ربيعلته  طوبلوغة )53.8طوبلوغة )
 ( . 15طوومال  )

 

 (15هدول  
 2016-2015جق رل لءًل لجتدلول جغي  لجق ل)يين بيقً  وش  

  
 مليار دينار            

 2016 2015 لجتدلول جغي  لجق ل)يين
 38.1 113.5 طوبيع
 53.8 73.2 طو قطء

 15.7 40.3- واب ال   طيعتعرلق طم

 

  

 

40.3- 

15.7 

2015 2016 

ف ال لالستثر   لألهنبل ال سوق لجق لق جلو لق لجر جية ( 26 شك  
 2016-2015جق رل 
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  لجرلللللل جية لجق رلللللللللللللة
كسسلن وتقطوسسع دعسسعلق طوسسا ط  سس  طمعسسالطق طوعلوريسسة تسسمط يلص كبجسسق    سس  طورالط اسسة طوعلرسسة و مالوسسة     

الاسسستط رسسسل دعسسسه  ب اسسسلم  اعسسسبة طوعوسسس   سسس  طورالط اسسسة طوعلرسسسة الت سسسلة  رسسسالطان طونسسسعف الطي سسست يص 
  س   الطوسم تاسمجق طوسا ط،  نسً    س  طونسغالط طوالورسة  طوهيك ية بعسبق طي ترسلم  سب  طو لرسل

 ن  الم  طإلا لق طوععكق، الك  ة طوتعلرل رسع طم رسة طإلاعسلاية طوتس  تعسبق بهسل تائسي  مط سا ، 
طم رسسة رسسن  سس   رسس ا  رسسن طإلوسسقطءطص طوّ  رسسة ونسسبط  اسست  التتحسسقك طوعسس اة طورلويسسة ورالطوهسسة

 الطء )طومط    دال طو لقو ( .دالنل  طورلوية طوعلرة الطوحاال      ترالال ع
 -الاتجوة وت ك طي ت يص  لم :

( تقوجسالن مجاسلق ر سّكً  رسل 12.7-عو ص طورالط اة طوعلرة طيتحلميسة  وس ًط رلويسًل رلسمطق  ) -
%( رن طوالت  طورح   طإلورلو  بلمععلق طوولقاة رللبل  وس  رسلو  ةسمق    6.4اعبت  )

واسسلت  طإلورسسلو  بلمعسسعلق طوولقاسسة  سسل  %( رسسن ط 2%( تقوجسسالن مجاسسلق ال اعسسبة )3.9-)
 (.16، كرل اال ربجن    ومال  ) 2015

ال سك ص اعسبة  رلن %(  ن طوعل  طو 18.1-درل طإلجقطمطص طوعلرة  لا  نص باعبة )  -
%( رن طوالت  طورح   طإلورلو  بلمععلق طوولقاة،  يرسل عسو ص طوا لسلص طوعلرسة 27.7)

%( رسسن طواسسلت   34.1ال سسّك ص اعسسبة ) 2015%( ةيلعسسًل بعسسل   4.7- ا  لنسسًل باعسسبة )
 ( .16، كرل اال ربجن    ومال  )طورح   طإلورلو  بلمععلق طوولقاة

%( رسسسسن طواسسسسلت   24.1رسسسسل اعسسسسبت  ) 2016 سسسسّكل  ورسسسسلو  طوسسسسمجن طوعسسسسل  طوسسسسمط    وعسسسسل   -
طورح   طإلورلو  بلمععلق طوولقاة ،  يرل  ّكل  ورلو  طومجن طوعل  طو لقو  رسل اعسبت  

  رن طوالت  طورح   طإلورلو .%( 36.1)
 (16وسسسسسسسمال  )

 2016 -2014تطو  إي لدل  ونفق   لجرولانة جلردة 
 ر يلق مجالق

 طورامق: ال طق  طورلوية / مطوق  طورحلعبة 
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 2016-2014تطور إيرادات ونفقات الموازنة للمدة ( 27)شكل 

 االيرادات

 النفقات 

 الفائض او العجز 

 2016 2015 2014 لألبولب
 54409.27 66470.25 105609.84 لإلي لدل 
 -18.1 -37.1 -7.2 % رقدل لجنرو
 67067.43 70397.5 113473.51 لجنفق  
 -4.7 -38.0 -4.7 % رقدل لجنرو

 12658.16- 3927.25- -7863.7 لجف ئض أو لجقها
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 لإلي لدل  لجق رة  -1
      ( تقوجسسسالن مجاسسسلق، د، باعسسسبة 12) ا  لنسسسًل برلسسسمطق 2016عسسسو ص طإلجسسسقطمطص طوعلرسسسة  سسس    سسسل  

( 66.47رللبسل )  2016 ( تقوجالن مجاسلق  سل 54.40%(  ن طوعل  طوعلبم وتعول )18.1-)
،  يرسسل ب غسسص اعسسبتهل رسسن طواسسلت  طورح سس  طإلورسسلو  بلمعسسعلق طوولقاسسة 2015تقوجسسالن مجاسسلق  سسل  

%(، اليعسس ى طيا  سسسلا  سسس  طإلجسسسقطمطص بلومقوسسسة طمعسسلل  وسسس  طيا  سسسلا طور حسسسالظ  سسس  27.7)
%( الطوتسس   13.7-( تقوجالاسسلص مجاسسلق ال اعسسبة )7طإلجسسقطمطص طوا ايسسة الطوعسسقالطص طورعمايسسة برلسسمطق )

%( رسسن  81.4تعسسم طوركسسالن طوقويعسس  وترالاسسل طورالط اسسة طوعلرسسة و مالوسسة  ت عسسو ص اعسسبة رعسسلارة )
%( ال اعسسسسسبة  50.7- ورسسسسسلو  طإلجسسسسسقطمطص ، العسسسسسو ص طإلجسسسسسقطمطص طوقدعسسسسسرلوية طا  لنسسسسسًل باعسسسسسبة )

%( رسسن رورسسال  طإلجسسقطمطص ، كرسسل طا  سسا باسسم حاسسة طورالط اسسة رسسن دق سسل   0.1رعسسلارة ب غسسص )
%( رسن  جسسقطمطص طورالط اسة كرسسل  1.3%( ال اعسبة رعسسلارة ب غسص ) 34.7-  باعسسبة )طولاسل  طوعسل

%(،  يرسسل  3.4%( ال اعسسبة رعسسلارة ب غسسص ) 79.8-الطا  سسا باسسم طإلجسسقطمطص طم سسقى باعسسبة )
 قعسال  طإلاتسل ، طونسقطوق طوعس عية ، طوعسقالطص ال طونسقطوق   س  طوسم ال  )عو ص  جقطمطص كسل رسن 

%(  40.3%،  10.1%،  59.5%،  99.5طقت ل سسسًل باعسسسبة ) (طإلجسسسقطمطص طوتحالا يسسسةال قعسسسال  طو،
%( رن  ورسلو  طإلجسقطمطص كرسل رالنسح  س   13.9و ل راهل     طوتالطو  باعبة رعلارة ب غص)

 (.17) طوومال 
 (17هلللللللدول  

 2016 نا ئية( جق    2015ركون   إي لدل  لجرولانة لجق رة جلدوجة  خت رل رقدل( جق            
 دين  رلي   

 طورامق : ال طق  طورلوية/ مطوق  طورحلعبة

رهروع لإلي لدل  جغ ية  أبولب لإلي لدل 
 2015ك نون لألول/

رهروع لإلي لدل  جغ ية 
 2016ك نون لألول/

نسبة 
 لجتغي %

نسبة 
لجرس هرة 

% 
 81.4 13.7- 44267.06 51312.62 لإلي لدل  لجنفطية ولجث ول  لجرقدنية
 5.9 99.5 3229.51 1618.65 لجض لئب على لجدخول ولجث ول 
 1.2 59.5 632.38 396.36 لجض لئب لجسلقية و سو  لإلنت ج

 1.2 10.1 669.15 607.96 لج سو 
 1.3 34.7- 682.79 1045.34 حفة لجرولانة رن أ ب ح لجقط ع لجق  

 0.1 50.7- 40.96 83.05 لإلي لدل  لج أسر جية
 5.6 40.3 3020.51 2153.28 لإلي لدل  لجتحويلية
 3.4 79.8- 1866.91 9252.99 لإلي لدل  لألخ ى 
 100.0 18.1- 54409.27 66470.25 رهروع لإلي لدل 
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 لجنفق   لجقلل رة  -2
          ( تقوجسسسسسسالن مجاسسسسسسلق، د، باعسسسسسسبة 3.3 ا  لنسسسسسسًل رلسسسسسسمطق  ) 2016عسسسسسسو ص طوا لسسسسسسلص طوعلرسسسسسسة  سسسسسسل  

%( رسن طواسلت   34.1تقوجسالن مجاسلق ال اعسبة ) (67.06وتب س) ) 2015( رللقاة بعل  4.7%-)
طورح سسس  طإلورسسسلو  بلمعسسسعلق طوولقاسسسة، التوسسسك اتجوسسسة طإلا  سسسلا طوحلاسسسل  سسس  طوا لسسسلص طوعلرسسسة 

%( و سسسسل راهرسسسسل   سسسس  طوتسسسسالطو   14.4-%،  1.3-ب سسسسلجهل )طوولقاسسسسة الطيعسسسستعرلقاة( ال اعسسسسبة )
                                  ( طفت :18،  كرل ربجن    طوومال  )2015رللقاة بلوعل  

 (18هللللللللللدول                                        

 2016و  2015لجنفق   لجق رة جق رل 
 رلي   دين  

نسبة  لجربللللغ لإلنف ق لجق  
 لجتغي  %

لجنسبة إجى لجن تج لجرحلل 
لإلهر جل  ب ألسق   

 لجه  ية( %

 2015 2016  
2015 2016 

لجه  ي لإلنف ق   51832.84 51173.43 1.3- 24.7 26 
 8.1 7.6 -14.4 15894.00 18564.67 لإلنف ق لالستثر  ي 

 34.1 33.6 -4.7 67067.43 70397.51 إهر جل لإلنف ق لجق  
 طورامق: ال طق  طورلوية / مطوق  طورحلعبة

طإلجقطمطص طوا اية 
 الطوعقالطص طورعماية

%81 

رورال  طإلجقطمطص 
 طم قى 
%19 

 2016إيرادات الموازنة العامة للدولة ( 28)شكل 
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 لجنفق   لجه  ية  -
( ر يسسلق مجاسسلق، د، 659.4طا  لنسسًل ا ي سسًل برلسسسسسسمطق )  2016عسسو ص طوا لسسلص طوولقاسسة  سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسل  

( تقوجسسسالن مجاسسسلق و عسسسل  51.83( تقوجسسسالن مجاسسسلق رللقاسسسة رسسسع )51.17%( وتب سسس) ) 1.3-باعسسسبة )
%( رسن طواسلت  طورح س  طإلورسلو  بلمعسعلق طوولقاسة، الطواسلو   سن  26، وتعسول اعسبة )رلن طو

ة  سسسمط  لقتسس  )طورعسسست  رلص طو مريسسسة ، طإلا  سسلا طوحلاسسسل  سس  وريسسسع ركالاسسلص طوا لسسسلص طوولقاسس
          باعسسسسسسسسسبة  2016طورسسسسسسسسساح الطإل لاسسسسسسسسسلص ال مرسسسسسسسسسة طوسسسسسسسسسمجن( الطوّ تسسسسسسسسسلن  سسسسسسسسسهمتل ارسسسسسسسسسالًط  سسسسسسسسس   طوعسسسسسسسسسل  

     %(   سسس  طوتسسسالطو ،  يرسسسل  سسسهمص  لسسسق  تعالينسسسلص طورسسسالئ جن  ا  لنسسسًل باعسسسبة%38.4، 17.1)
طوا لسسلص طوولقاسسة، كرسسل %( رسن  ورسسلو   62.2(، الةسم  سسك ص طواعسسبة طم بسسق الطوبلوغسسة )2.5%-)

(  ن  لسسسق  )طورعسسست  رلص طوعسسس عية ، اسسسيلاة 19ي حسسس  رسسسن وسسسمال  ايكسسسل طوا لسسسلص طوولقاسسسة قةسسس  )
      %، 23.1-%،  25.1-طورالوسسسالمطص ، طوا لسسسسلص طيعسسسستعرلقاة( ةسسسم عسسسسو ص طا  لنسسسسًل  باعسسسسبة )

وق ليسسة %(   سس  طوتسسالطو ، العسسو ص  لسسق  )طإلوت طرسسلص الطورعسسلارلص، طوبسسقطر  طو لاسسة، ط 41.8-
%(   س   9.6-%،  10.2-%،  43.2-طيوترل ية( طا  لنًل ا  طم قى ال اعق ب غسص )

 طوتالطو .
 
 
 
 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

 إجمالي االنفاق العام اإلنفاق االستثماري اإلنفاق الجاري
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 (19هلللللللدول  
 2016 نا ئية( جق    2015لجنفق   لجه  ية جلرولانة لجق رة جلدوجة  خت رية رقدجة( جق   

 رلي   دين   

نسبة  2016 2015 أبولب لجف  
 لجتغي %

نسبة لجرس هرة 
% 

 62.2 -2.5 31833.40 32651.62 تقويض   لجروظفين

 1.3 17.1 680.75 581.34 لجرستلار   لجخدرية

 2.4 -25.1 1241.91 1658.18 لجرستلار   لجسلقية

 0.7 -23.1 327.62 426.20 في نة لجروهودل 

 0.2 -41.8 95.79 164.50 لج أسر جيةلجنفق   
 12.7 38.4 6514.05 4708.13 لجرنح ولإلع ن   وخدرة لجدين

 0.2 -43.2 78.92 138.90 لإلجتالر   ولجرس هر  
 0.1 -10.2 50.37 56.06 لجب لرج لجخ فة

 20.2 -9.6 10350.62 11447.91 لج ع ية لإلهتر عية
 100.0 -1.3 51173.43 51832.84 لجرهروع

    طورحلعبةطورامق: ال طق  طورلوية / مطوق   
 

 

 

 تعويضات الموظفين
%62.2 

 المستلزمات الخدمية
%1.3 

 المستلزمات السلعية 
%2.4 

صيانة 
 الموجودات
%0.7 

 النفقات الرأسمالية
%0.2 

المنح واإلعانات وخدمة 
 الدين

%12.7 

 اإللتزامات والمساهمات 
%0.2 

 البرامج الخاصة
%0.1 

 الرعاية االجتماعية
%20.2 

 2016نسبة مساهمة النفقات الجارية من إجمالي النفقات عام ( 30)شكل 
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 لجنفق   لالستثر  ية  -
          ( تقوجسسسسسالن مجاسسسسسلق ال اعسسسسسبة  2.67 ا  لنسسسسسًل رلسسسسسمطق  ) 2016عسسسسسو ص طوا لسسسسسلص طيعسسسسستعرلقاة  سسسسسل  

%( رسسسن طواسسسلت  طورح سسس  طإلورسسسلو   8.1( تقوجسسسالن مجاسسسلق ال اعسسسبة )15.89%( وتب سسس) )14.4-)
%( رسسن طواسسلت  8.9ال اعسسبة ) 2015( تقوجسسالن مجاسسلق  سسل  18.6بلمعسسعلق طوولقاسسة، رللقاسسة بسسس )

عتحالت طولال  طواال       د    اعبة ت اين رسن  طورح   طإلورلو  بلمععلق طوولقاة، الطل
% (  ج يسسس  ةاسسسل  طوربسسسسلا  83.7) ورسسسلو  طإلا سسسلق   سسس  طورالط اسسسة طيعسسستعرلقاة  ت عسسسول اعسسسبة 

%(،  يرسسل  1.5% (،  رسسل حاسسة طولاسسل  طو قط سس   ب غسسص رلاعسسبت  ) 12.7الطو سسمرلص ال اعسسبة )
%( رن  ورسلو  طوا لسلص طيعستعرلقاة  2.1بلية طولال لص     طواعبة طورتبلية طوبلوغة )حا ص 

 (.20كرل رالنح    طوومال  )
 

 (20هلللللدول  
 وحسب لجقط ع   2016 لجنا ئية( جق    2015ركون   نفق   لجرولانة لالستثر  ية  خت رية رقدجة( جق   

   دين  رليلل      

 طورحلعبةطورامق: ال طق  طورلوية / مطوق  
    

 

 القطاع الزراعي
%1.5 

 القطاع الصناعي
%83.7 

 قطاع النقل واالتصاالت
%1.7 

 قطاع المباني والخدمات
%12.7 

 قطاع التربية والتعليم
%0.4 

 2016األهمية النسبية لتوزيع نفقات الموازنة االستثمارية حسب القطاعات لعام ( 31)شكل  

لجنفق   جغ ية ك نون رهروع  أبولب لجف  
 2015لألول /

رهروع لجنفق   جغ ية 
لجنسبة رن رهروع  نسبة لجتغي % 2016ك نون لألول/ 

 لإلنف ق لالستثر  ي%
 1.5 73.9- 239.59 918.83 لجقط ع لجا لعل
 83.7 10.0- 13297.53 14782.06 لجقط ع لجفن عل

 1.7 59.3- 273.57 671.95 )ط ع لجنق  ولالتف ال 
 12.7 4.0 2014.73 1937.26 لجرب نل ولجخدر   )ط ع

 0.4 73.1- 68.59 254.57 )ط ع لجت بية ولجتقلي 
 100 14.4- 15894.01 18564.67 لجرهروع
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 تطو ل  لجدين لجق   

 لجللديللن لجقللل   لجدلخلل-1
ل طوسسسسمجن طوعسسسسل  طوسسسسمط    طقت ل سسسسًل  ( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق وجب سسسس) 15.2برلسسسسمطق ) 2016اهليسسسسة  سسسسل  عسسسسول

%( رسسسن  40، ر سسكً  اعسسبة )2015( تقوجسسالن مجاسسلق  سسسل  32.1( تقوجسسالن مجاسسلق رللبسسسل )47.4)
%( رن طوالت  طورح   طإلورلو  بلمعسعلق طوولقاسة، الاتجوسة و عوس   24.1 ورلو  طومجن طوعل  ال)

قطص طوسسمجن الرؤ سسقطص طعسستمطرت  ،  ت تسسقتبط ط مطمص طوحلوسسة ورتلبعسسة تاسسال  2016طورعسول  سس   سسل  
طعتمطرة طومجن بلولمق      تسمالاق ، الو باسك طورقكس ، مالق كبجسق  س  نسرلن تسمالاق طوسمجن طوحكسالر  
طوسسسمط     بسسسق تيعسسسجق طوعسسسجالوة الطعسسست مط  طور اسسسم رسسسن دمالطص طوسسسمجن،  ت ةسسسل  طوباسسسك ب سسسقطء حسسسالطيص 

طوعلااليسسة،  نسسً    سس  طيعسسترقطق بت سسغجل طو  ااسسة دال طوعسسامطص طوعلوسسم   وسس  طوحكالرسسة رسسن طوعسسالق 
%( رن طحتيلايلص طورالقف طوتولقاة طورالم ة ومى اتط طوباسك ، ال س  رسل يسوت  طعستعقطا  50)

 -وركالالص طومجن طوعل  طومط   :
 

حلللللللولال  وال ة لجر جيللة جللداع  ولتللب رنتسللبل شلل ك   لجترويلل  لجللذلتل، دعلل وى لجرلكيللة، تغطيللة 
 .لالتح دية ولستكر ل بن ء )د ل  لجتسليح جوال ة لجدا ععها لجرولانة لجق رة 

احسسسال طيةتسسسسقطا طوسسسمط    وت بيسسسسة طيحتيلوسسسسلص  تالوهسسسص طوعيلعسسسسة طورلويسسسة  سسسس  طوعسسساالطص طورلنسسسسية  
   : لم تسس  طفت  رن      امطق طوحالطيصطوترالا ية  التوك 

  حولال  وال ة لجر جية عب  لجرالد -دالًي:
 CSDائسسل  طوح سس  طورقكسس ، وسسألالقطق طورلويسسة بلعسست مط  الطاسس ص ال طق  طورلويسسة  ةلرسسة ر طمطتهسسل 

 : 2016( جالرًل البععق ةاع رتعمم، حجث دةلرص طوال طق       ل  364مول )
( ر يلق مجاسلق والاسمطقاة طوالطحسم ، ب س) طوربسل  400( جالرًل البرب ) )364( ر طمًط بوول )12) -

 %(. 4.5جالن مجالق برعم  ععق  ا  )( تقو2.6طو ع   راهل )
 2016الطورعسسستحلة طوعسسسمطم  سسسل   2015ب سسس) رورسسسال  طورعسسسمم رسسسن طوحسسسالطيص طوراسسسمق   سسسل   -

 ( ر يلق مجالق.364.5)
 

 حولال  وال ة لجر جية خ  ج لجرالد-ث نيً :
( ر يسلق مجاسلق وترالاسل  وس  50 امطق حالطوة   ااسة )حسالطيص طيحتيسلا  طإلو طرس ( برب س) ) -

( ر يسسلق مجاسسلق رسسن طاسسمطقطص حسسالطيص 141.7،  يرسسل تسس  تعسسمجم رلرلسسمطق  )2016 سسل  رالط اسسة 
و راسسسسسلقف )بغسسسسمطم، طيوترسسسسسلن طوعقطةسسسس ، طورااسسسسسالق طوعقطةسسسس ، طو سسسسسرل  و ترالاسسسسسل  2015 سسسسل  

الطيعسسسسستعرلق، ل سسسسسالق طوسسسسسمالو (، ال سسسسستوك ياسسسسسبح رورسسسسسال  ربسسسسسلو)  اسسسسسمطقطص حسسسسسالطيص طو  ااسسسسسة 
 ( تقوجالن مجالق.4.3) 2016،2015)طيحتيلا  طيو طر ( وعلر 

 امطق حالطيص   ااة ) طوحالطيص طور االرة    طوعالق طوعلاال، رن ةبل طوباك طورقكس ،(   -
 . 2016مجالق وترالال  و  رالط اة  ل   لص( تقوجالا10برلمطق )
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( 0.5 اسسسمطق حالطوسسسة   ااسسسة ) طوحسسسالطيص طور اسسسالرة رسسسن ةبسسسل راسسسقف طوقط سسسمجن( برلسسسمطق ) -
 رعتحللص طو  حجن .لق التوك وتعمجم تقوجالن مجا
)طوحالطيص طور االرة رن ةبل  2016،2015امطقطص  لر   يابح رورال  ربلو) ال توك 

  ( تقوجالن مجالق.16.7رل رلمطق  )طوباك طورقك ، الراقف طوقط مجن( 
 
( تقوجسالن  0.8طوالاايسة برب س) ) طوتلل سم اجوة والوح جالرلً ( 364) ورم    ااة حالطوت   امطق -

 واسسسلوح راسسسق   طورلويسسسة ،ال سسستوك ياسسسبح طورسسسلو  ربسسسلو) طاسسسمطقطص ال طق 2016مجاسسسلق  سسسل  
 و توسسسسسسسلق  و  سسسسسسسسالط  طوعقطةسسسسسسس  طوراسسسسسسسسقف رسسسسسسسع طوالاايسسسسسسسة طوتلل سسسسسسسسم الاجوسسسسسسسة الطوق سسسسسسسجم طوقط سسسسسسسمجن

 .مجالق تقوجالن ( 6.8) 2016ال 2015،2014،2013

 لجق وض -ً : جثث
( 2.3( ر يسلق ماليق طورعسلم  وسس )2) ًل ةسمق دةقا طوراقف طوعقطة  و تولق  ال طق  طورلويسة رب غس -

( مجاسسسسلقًط و سسسسل ماليق 1166، طوسسسست، تسسسس  تلجيرسسسس  بعسسسسعق اسسسسقف )2015 سسسسل   تقوجسسسسالن مجاسسسسلق
 درقاك .

برالوسسق ةسسقطق رو سسل طوسسال قطء قةسس   سس  ال طق  طو هق سسلء  ةسسقا ر سسلقاع طورسسمجقالص طوررالوسسة تطتيسسلً  -
 تقوجالن مجالق.  (0.7رلرلمطق  ) 2014وعل   (314)
 سسسسسسسسسسسسسسالط   جهل وألال عسسسسسسسسسسسسسسل طوسسسسسسسسسسسسسستطت   سسسسسسسسسسسسسسسسن م سسسسسسسسسسسسسسسع قالطتسسسسسسسسسسسسسسق رااسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسقكلص طوترال  ةسسسسسسسسسسسسسسقا -

 ( تقوجالن مجالق.9.8رلرلمطق  ) 2014،2013،2012،2011،2010
 .ت جيون دين   (12.9 طولقالا وال طق  طورلوية رلرلمطق   يابح رورال  ربلو)ال توك   
 
   لجسللللندل  -: لبق ً 
ب سس) رورسسال  ربسسلو) طوعسسامطص طوربل سسة ) طوتعسس ي  طفوسسل بلوسسماليق، طوعسسامطص طوالاايسسة، العسسامطص  -

 .( ت جيون دين  1.7 رعتحللص طو  حجن ( رل رلمطق  
 
 لتف )ية إع دة هدوجة لجدين لجحكورلخ رسً : 

)طوتقتجبسسسسلص طوراسسسسق ية( واسسسسلوح طوباسسسسك  طورتبلسسسس  بترسسسسة ال طق  طورلويسسسسةطولسسسسمي  طوسسسسمجن ب سسسس) قاسسسسجم  -
 ( تقوجالن مجالق.2.4طورقك ، طوعقطة  )

 
( تقوجسالن مجاسلق 15.2برلسمطق ) 2016ال توك  لم طقت ع طومجن طوعل  طومط    طولسلو  اهليسة  سل     

( 32.1رللقاسسة برب سس) ) 2016اهليسسة  سسل   ( تقوجسسالن مجاسسلق47.4، وياسسل  وسس  )2015 سسن  سسل  
%(، وتعول اعبة طومجن طوعل  طومط     و  طواسلت   47.3، د، باعبة )2015 ل   تقوجالن مجالق

، الكرسسل رالنسسح  سس  2015%(  سسل   17.6رللبسسل ) 2016%(  سسل   24.1إلورسسلو )ططورح سس  
  (.21طوومال  )
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 ( 21دول  )    ه
 2016،2015تطو ل  لجدين لجق   لجدلخلل جق رل 

 رلي   دين                                                                                                           

 لجتف فللللللللللي 
 فيد لجدين 
لجق ئ  نا ية 

 2015ع   

رقدل  
لجدين ع   
2016 

لجدين  فيد 
لجق ئ  نا ية ع   

2016 
 2608.1 2608.1 364.5 ( يو 364رالدل  حولال  لجخاينة  

 2355.5 2355.5 2355.5 لجدين لجقدي  لجرتبقل بذرة وال ة لجر جية
 27823.5   حولال  وال ة لجر جية خ  ج لجرالد

 6837.0 800 6037 ( يو  خ  ج لجرالد364حولال  خاينة لستحق ق  -
 4261.1 50 4352.8 حولال  لالحتي طل لإلجالرل -
لجسلللوق لجثللل نوي رلللن )بللل  لجبنلللك  لجحلللولال  لجرخفلللورة الللل -

 ورف   لج لادين لجر كاي 
6225.4 10500 16725.4 

 1696.9   لجسللللللللللللندل 
 14.5 14.5 14.5 لجتسلي  لآله  -             
 729.2 729.2  لجسندل  لجوطنية -            
 953.2 953.2  سندل  لجفالحين -             

 12878.2   لجرهروع لجكلل جلق وض
 2332 2332 2332 ) ض لجرف   لجق ل)ل جلته  ة -   
 )ل ض رشل  يع لجرلدي ي   لجرروجلة ذلتيل  الل وال ة لجكا بلل ء -  

  2014جق    314بروهب ) ل  رهلس لجوا لء  )  
702.6 702.6 702.6 

)لل ض شلل ك   لجترويلل  لجللذلتل عللن داللع  ولتللب رنتسللبيا   -   
 2010،2014،2013،2012،2011جق   

9758.5 85.1 9843.6 

 47362.2  32142.8 لجرهروع لجكلل جلدين
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 لجللديلللللن لجخللل  هللل -2
( ر يسسسلق ماليق ال اعسسسبة 2.4برلسسسمطق ) 2016طقت سسسع طوقاسسسجم طوللوسسسسسسس  و سسسمجن طو سسسلقو   سسسل        
%( رسسسن  36.1ال اعسسسبة )( ر يسسسلق ماليق 60وياسسسل  وسسس  ) 2015%(  سسسن رعسسستالط   سسسل  4.1)

       ( ر يسسسسسسلق ماليق ال اعسسسسسسسبة 57.6طواسسسسسسلت  طورح سسسسسس  طإلورسسسسسسسلو  بلمعسسسسسسعلق طوولقاسسسسسسسة رللقاسسسسسسة رسسسسسسسع )
، اليعسس ى اسستط طإلقت سسل  ب سسكل دعسسلل  وسس  طو اسسلم  2015%( رسسن طواسسلت  طورح سس  وعسسل   32.5)

%(  65.9( ر يسسلق ماليق ال اعسسبة طقت سسل  ب غسسص )3.2طوحلاسس ة  سس  طولسسقالا طوومجسسم  برلسسمطق )
،  يرسسسل 2015( ر يسسسلق ماليق  سسسل  4.9( ر يسسسلق ماليق رللبسسسل )8.1 سسسن طوعسسسل  طوعسسسلبم وتعسسسول )

%(، رسسع عبسسلص كسسل رسسن  9.2-ا  لنسسًل  ب غسسص اعسسبت  ) عسسول قاسسجم ةسسقالا   سسلم  طوومالوسسة 
الكرسل رالنسح  س   2016، 2015طومجن نجق طورعسلو   الطوسمجن طوتوسلق، و سمطواجن طو بسلق  سلر  

 (.22ومال  )
 (22هدول  

   2016و  2015تطو ل  لجدين لجخ  هل جق رلللل                            
 رليون دوال                                                                                   

نسبة  *2016 *2015 لأل فدة
 لجتغي %

 -9.2 8245.7 9085.8 ) وض إع دة لجهدوجة
 0.0 40902 40902 بضرنا  دول رهلس لجتق ون لجدين غي  لجرق جج 

 65.9 8066.3 4861.8 لجق وض لجهديدة
 0.0 2789.6 2789.6 لجدين لجته  ي جلدلئنين
 0.0 0 0 لجدين لجته  ي لجهديد

 6.5 60003.6 57639.2 لجرهروع
 طورامق:ال طق  طورلوية/مطوق  طومجن طوعل /ةع  طومجن طو لقو 

 .اامالق طوالم طومالو * طوبيلالص تتنرن ةقا 
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 لألسقلل   
   ئل ئلاق  طوقكالم طوت  يعي هل طيةتالم طوعقطة  وقطء طيا  لا طوحلال  س  دعسعلق طوسا ط  

%( وعسسل   1.4%( رللبسسل ) 0.4رسسل اعسسبت  ) عسسول رعسسم  طوتنسس   طوعسسل  ، سس  طمعسسالطق طوعلوريسسة
طوتنسس   طمعسسلل طوسست، يعسسم رليلعسسًل و تغجسسق  سس  طوسسقة  طوليلعسس   ،  سس  حسسجن عسسول رعسسم  2015

وألععلق بعم طعتبعلم طوع ع نجق طوعلبتة، ط، ت سك طوتس  تتسوعق بلوعالطرسل طو لقويسة )دعسعلق طوالةسة( 
%( وعل   1.7%( رللبل ) 1.2دال طوعالطرل طورال ية طورالعرية )دععلق طوع ع طو قط ية( رلاعبت  )

رعميص  طوتوعجق    رن طورتغجقطص طومالوية الطوعالطرل طومط  ية     ، الةم دعهرص رورال ة 2015
طوتن   راهل د رة طوقكالم طيةتالم، طوعسلور  الرسلاو   اهسل رسن تقطوسع رعسميص طوارسال وألا ساة 
طمةتاسسسلمية كل سسسًة الرسسسل جت سسسق   اهسسسل رسسسن ا سسسلالص د سسسقى ترع سسسص بعسسسم  طعسسستلقطق طمعسسسالطق طوعلوريسسسة 

( معسسسعلق طوغسسستطء الطوسسست، يلسسسيل FAOع طوغتطويسسسة  ت اسسسبط رؤ سسسق )الطمعسسسعلق اليعسسسيرل و لسسسق  طوعسسس 
طوتغجقطص طو سهقاة وعس ة رسن طوحبسالق الطو اسالص طوابلتيسة الراتوسلص طموبسلن الطو حسال  الطوعسكق و عساالطص 

طوعيلعة طوالمية طوت  ط ترمال طوباك طورقك ،    ئل طوالنع  طمق عة طي جق  ،  نً   رل حللت 
الم بلوح سسسلظ   سسس  طيعسسستلقطق  سسس  طورعسسستالى طوعسسسل  وألعسسسعلق رسسسن  سسس   طوسسسقطان طورترعسسسل بحلوسسسة طوقكسسس

 وسسقطءطص طوعيلعسسة طوالميسسة وسسم   طوعسسجالوة طورح يسسة الطعسسترقطق   سس  تحلجسسم طيعسستلقطق بعسسعق طواسسقف 
 رن     ال ت  بيع ال قطء طوعر ة طموابية.

ل  الته هل   ركونل   لجل )  لجقي سلل ألسلق   لجرسلتالك وجق رلو  لجبللد  وال ر يأتل تحليل  رففل
 .(100=2012 سنة لألس س 

 2016-2015لج )  لجقي سل لجق    ألسق   لجرستالك ال لجق لق  / لته ه  أوالً 
 ت طقت سسع طورعسسم  ، %( 0.4) 2016ب سسس) رعسسم  طوتنسس   طوعسسل  طوعسساال،  سس   رسسال  طوعسسقطق  سسل  
( الاسسسسة بعسسسم دن كسسسسلن ةسسسم عسسسسول 104.1طوعسسساال، و سسسقة  طوليلعسسسس  طوعسسسل  معسسسسعلق طورعسسسته ك  وسسس  )

%(، بعسسم دن  1.2كرسسل ب سسسس) رعسسم  طوتنسس   طمعسسلل طوعسساال، ) .  2015( الاسسة  سسسسل  103.7)
،  ت عسسول طوسسقة  طوليلعسس  بعسسم طيعسستبعلم %(  سس  طوعسسل  طورلنسس  1.7كسسلن ةسسم عسسول رسسل اعسسبت  )

 . 2015( الاة  ل  103.0رللبل ) 2016( الاة  ل  104.2)
طقت سل  رعسميص دن سق طوروسلريع  2016الدئهقص رؤ قطص طوقة  طوليلعس  معسعلق طورعسته ك وعسل  

طوركالاسسة و عسس ة طوعسس عية الطو مريسسة و رعسسته ك ةيلعسسًل بلوعسسل  طورلنسس ،  ت عسسو ص دعسسعلق طوتبسس) د  سس  
%( ،  4.0%( ، طوراسسل   ) 8.8ق  طيتاسسل  باعسسبة )%( ، ت جهسسل  لسس 9.5رعسسم  ارسسال  ت ب غسسص )

طوعسسسسس ع  ،%( 2.7%( العسسسسو ص  لقتسسسسسل طوعسسسسكن الطوتع سسسسي  طواعسسسسسبة ا عسسسسهل الطوبلوغسسسسة ) 3.0طواسسسسحة )
%( ،  سسسسسس  حسسسسسسجن عسسسسسسو ص دعسسسسسسعلق )طوتق يسسسسسس  الطوعلل سسسسسسة( ، )طمنتيسسسسسسة  1.8الطو سسسسسسمرلص طورتاال سسسسسسة )

الطورعسسسمطص طورا ويسسسة الطواسسسيلاة( الطور سسسقالبلص نجسسسق طو حالويسسسة(، )طور بسسسل الطمحتيسسسة(، )طوتوهجسسس طص 
وسمال  الكرل جالنح   %(     طوتالطو ، 0.1-%، 1.1-%، 3.1-%، 5.3-طا  لنًل باعبة )

(23) :-   
     

                                                           


التقرير األرقام القياسية ألسعار المستهلك لمحافظات )األنبار ، نينوى وصالح الدين  ، كركوك ( لعدم  إمكانية جمع  اليتضمن 

 األسعار منها وذلك بسبب األوضاع السائدة فيها.
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 2016و2015 لته ه رقدال  لجتضخ  لجق   جق رل( 33 شك  
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 (23هدول  
 2016-2015رقدل لجنرو جل )  لجقي سل السق   لجرستالك جق رل      

   (100=)2012سنة االساس  

 طورامق : ال طق  طوت ايط ، طووهل  طورقك ، و حالء     

 

 

 

 

 

 معدل النمو % معدل2016 معدل2015 2016الوزن  الفقـــرات

 -3.1 99.1 102.3 29.605 غذية والمشروبات غيرالكحوليةاأل
 9.5 119.4 109 0.615 التبغ
 -1.1 103.1 104.2 6.472 حذيةألالمالبس وا

 2.7 114.1 111.1 25.359 السكن ،المياه، الكهرباء،الغاز
 -0.1 100.5 100.6 6.524 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 3.0 116 112.6 4.142 الصحة
 1.2 95.0 93.9 15.185 النقل

 8.8 114.1 104.9 3.109 االتصال
 -5.3 90.7 95.8 1.998 الترفيه والثقافة

 2.7 106.7 103.9 0.922 التعليم
 4.0 111.9 107.6 1.527 المطاعم

 1.8 101.6 99.8 4.542 السلع والخدمات المتنوعة
 0.4 104.1 103.7 100.0 الرقم القياسي العام

 1.2 104.2 103.0 100.0 الرقم القياسي بعد االستبعاد
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بحسب لالهرية لجنسبية لعتر دًل على رتوسط  ركون   لجسلة لجسلقية لته ه   لسق  ث نيً /
 .2012لنف ق لجف د لجشا ي لجرأخوذ رن لجرسح لالهتر عل ولال)تف دي جالس ة ال لجق لق ع   

 لالغذية ولجرش وب   غي  لجكحوجية  -1
%( ةيلعسسًل  3.1-ب غسسص اعسسبت  ) ر حالئسسلً عسسو ص طعسسعلق اسستط طولعسس   سس   اسستط طوعسسل  طا  لنسسًل 

اليعسسسسالم توسسسسك بلومقوسسسسة %( 3.2-عسسسسو ص طعسسسسعلق طينتيسسسسة طا  لنسسسسًل باعسسسسبة )،  ت بلوعسسسسل  طوعسسسسلبم
%( ت جهسسل طو نسسقالطص  9.2- سس  طعسسعلق طيعسسرلك ال اعسسبة ) طور حسسالظ  طيا  سسلا  وسس طيعسسلل 

%( اليعالم توك  و   3.0-%(     طوتالطو  ع  طو حال  باعبة )5.2-% ،7.7-الطو الط   باعبة )
طورح يسسسة ، طرسسسل طعسسسعلق طو بسسس  الطوحبسسسالق ، طو سسسبن  ق طورعسسسقالا رسسسن اسسست  طوعسسس ع  سسس  طيعسسسالطق طتسسسال 

الطووسسبن الطوبسسيا ، طوعسسكق الطوراتوسسلص طوعسسكقاة الطو اسسالص الطوسسماالن ،  لسسم عسسو ص اعسسق طا  سسلا 
، كرل اسال رالنسح  س  %( 0.1%(، الحم طما  ب ) ) 1.1-نوج ة تقطالحص بجن حم ط    ب ) )

 (.15 ر حم ومال )

 اسسسلم    وسسس %( اليعسسسالم توسسسك  1.4باعسسسبة ) راتوسسسلص طينتيسسسة طي سسسقى طقت ل سسسلً  البلورللبسسسل عسسسو ص
 .طوا ق     ات  طوراتولص رللبل طورعقالا راهل

   لجغ ا ،لجسكن، لجري ه ، لجكا ب ء -2
%( ةيلعسسًل بلوعسسل  طورلنسس  اليعسسالم  2.7باعسسبة ) 2016طقت عسسص دعسسعلق اسستط طولعسس   سس    سسل     
 - و  طيقت ل  طور حالظ    دععلق كل رن : توك 

%( ةيلعسًل بلوعسل  طورلنس  ، الطوست، يعس ى  وس  طقت سل   7.4طوعسكن باعسبت  )ايلاة ال مرلص  -أ
 دوالق طوعرل بلومقوة طمعلل.

 اسلم  ا سق طواسل حجن %( ةيلعًل بلوعل  طورلن ، اليعالم توك  2.4طإلجولق،  ت طقت ع باعبة )-ق
رن طورحل ئلص طوت  ت نع  و  عياق   البلص مط ا طإلقالبية   س  طوسمالق الطورورعسلص 

 كاية طورعقالنة والجولق رللبل رحمالمية طورعقالا راهل. طوع
%(، اليعسسسالم توسسسك  وسسس   اسسسلم  طوتعسسسعجق    سسس  دوسسسالق  5.0طرسسسمطمص طوريسسسل  الطو هق سسسلء باعسسسبة )- 

%( رسن  2.7رل اعسبت  )    اتط طولع  طو هق لء اليعيرل طورحل  طوتولقاة ، الي كل طإلا لق 
 رورال   ا لق طو قم طو هق،.

التوسسسك يعسسس ى  وسسس  %( 3.5-الم(  لسسسم طا  نسسسص باعسسسبة ر حالئسسسة ب غسسسص )رورال سسسة )طوالةسسس درسسسل 
طا  سسلا دعسسعلق طوسسا ط  وتسسال ق طورعسسقالا الطلنسسقطق طوعسسالق بهسست  طورسسلم  )طوالةسسالم( الت  سس  ئسسلاق  

 طوعالق طوعالمطء.
  لجنق  -3
 ةيلعسسسسًل بلوعسسسسل  2016%(  سسسسل   1.2) ا ي سسسسًل ب غسسسسص اعسسسسبت عسسسسو ص طعسسسسعلق ةعسسسس  طوالسسسسل طقت ل سسسسًل  

%( وعسسل   5.3اعسسبة رعسسلارة اسستط طولاسسل   سس  طواسسلت  طورح سس  طوحليلسس  ب غسسص )ن د  رسسًل طوعسسلبم، 
، طيرق طوت، جتا ق ق ع ك لء  ال ل  ية طيوقطءطص طو  رة و اهالا بهتط طولال  ورسل وس   2016

رسسسسسن مالق رهسسسسس   سسسسس   ر يسسسسسة طوتاريسسسسسة طيةتاسسسسسلمية الكالاسسسسس  حوسسسسسق طيعسسسسسلل  سسسسس  تاسسسسسالاق طيا سسسسساة 
 طيةتالمية. 
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 لجرالبس ولالحذية  -4
%(  1.1-) ب غسص اعسبت  طا  لنسًل ا ي سلً  2016عو ص طععلق طور بل الطيحتية      سل    

طعسسسعلق رورال سسسة طور بسسسل طور حسسسالظ   سسس   طيا  سسسلا  وسسس ، اليعسسسالم توسسسك رلنسسس رللقاسسسة بلوعسسسل  طو
طععلق )رالطم طور بل( ال )تائجف  الطوت، يع ى بلومقوة طيعلل  و  طا  لا %(1.3-) باعبة

عسو ص طعسعلق  حسجن %(   س  طوتسالطو ،  س  5.1-%، 5.8-ر حالئسة ب غسص )طور بل( ال اعبة 
  %( 0.7-) ال)طياالف طي قى و ر بل الوالطحم طور بل( طا  لنسًل ب غسص اعسبت  )طور بل(

 %(     طوتالطو  . 1.5-)
بوععلقال و عل  %( رللقاة 0.5)باعبة نوج ة ب غص  لم عو ص طقت ل ًل  حتيةطم دععلقدرل ب ون 
 . طورلن 

 لجتهايال  ولجرقدل  لجرناجية ولجفي نة -5
%( ةيلعسسًل بلوعسسل   0.1-)نسسوج ة ب غسسص باعسسبة  2016عسسعلق اسستط طولعسس   سس    سسل  طا  نسسص ط 

التوسسك %(  1.2-)طورا ويسسة باعسسبة طموهسس   طعسسعلق رورال سسة طا  سسلا اليعسسالم توسسك  وسس   طورلنسس 
طوحلاسل   جهسل  الطوست، يعس ى طوس  حلوسة وال ق  طورعقالا راهل    طمعالطق طورح ية رللبسل طوا سق 

%(،  رًل  1.9) طوقكالم طيةتالم، . البلورللبل طقت عص طععلق رورال ة طيعلث الطوتوهج طص باعبة
 .ا لق طو قم طو هق،  %( رن رورال   6.5)رل اعبت   ي ّكلطيا لق     اتط طولع  دن 

 لجسلع ولجخدر   لجرتنوعة -6
ةيلعًل بلوعل   2016%(      ل   1.8طقت ل ًل باعبة ) عو ص دععلق طوع ع الطو مرلص طورتاال ة

طورلنسسس  التوسسسك يعسسسالم بلومقوسسسة طمعسسسلل  وسسس  طيقت سسسل  طوحلاسسسل  سسس  دعسسسعلق طوسسستاق  سسس  طمعسسسالطق 
طوعلوريسسة الطوسست، جسسم ل نسسرن طوعسس ع طومط  سسة  سس  اسستط طولعسس  ،  ت عسسول عسسعق طمالاعسسة اهليسسة  سسل  

ال اعسسسسبة طقت سسسسل   2015ًط  سسسس  اهليسسسسة  سسسسل  ( ماليق 1062.25( ماليقًط رللبسسسسل )1159.10) 2016
%( رسسن  4.5%(، بحعسسق دعسسعلق عسسالق واسسمن، الي سسّكل طإلا سسلق   سس  اسستط طولعسس  رسسل اعسسبت  )9.1)

  .رورال   ا لق طو قم طو هق، 
 لجفحة  -7

%( ةيلعًل بلوعل  طورلن  اليعس ى  3طقت ل ًل باعبة ) 2016عو ص دععلق اتط طولع       ل  
 طممالية الطورعت  رلص طواسحية طورعستالقم  رسن طو سلق    نسً   سن طقت سل  و  طقت ل  دععلق توك 

دوسسسسالق طولاسسسسل  طواسسسسح  طو سسسسلن الطقت سسسسل  بسسسسميص طإلجوسسسسلق و عيسسسسلمطص طو لاسسسسة   رسسسسًل دن  ا سسسسلق 
 .%( 4.1طورعته ك     اتط طولع  ي ّكل رلاعبت  )

 لالتف ل    -8
اليعسسسالم لوعسسسل  طورلنسسس ، %( ةيلعسسسًل ب 8.8طقت عسسسص دعسسسعلق ةعسسس  طيتاسسسل  باعسسسبة كبجسسسق  ب غسسسص )

طوعسسبق  سس  اسسستط طيقت سسل   وسسس  نسسقابة طوربيعسسسلص طوتسس   قنسسستهل طوحكالرسسة   سسس  دعسسعلق بالةسسسلص 
، الكتوك طقت ل  دععلق طوهالطتف طوتكية )طورالبلجسل( تطص طورالطاس لص  2015طورالبلجل    رالط اة 

ت  طو لق  ت ّكل طوعلوية الدععلق ةاع طوغيلق الطإل ععالطقطص طو لاة بهل، التومق طي لق   و  دن ا
 .%( رن رورال   ا لق طو قم طو هق،  3.1رل اعبت  )

                                                           


 مجموعة فرعية من فقرة المالبس والتي تشمل ) المالبس الرجالية والمالبس النسائية ومالبس االطفال (.  
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   لجت ايه ولجثق اة  -9
ةيلعًل بلوعل   2015%(      ل   5.3-طا  نص دععلق اتط طولع  باعبة ر حالئة ب غص )  

%( رسسسن رورسسسال   ا سسسلق طو سسسقم طو سسسهق، اليعسسس ى توسسسك  2طورلنسسس ،  سسس  حسسسجن  سسسك ص رسسسل اعسسسبت  )
طورعسسسقالا رسسسن طوهسسس   رعسسسمطص طوتاسسسالاق الرعلووسسسة طورع الرسسسلص الطواسسسحف ال سسسق  طيا  سسسلا  وسسس  

الطوروسس ص  نسسً   سسن  طا  سسلا دعسسعلق طوسسقح ص طوعسسيلحية طورائرسسة طمرسسق طوسست، طاعكسسل   سس  
 .طا  لا دععلق تتط ق طوع ق     قكلص طوعيلحة

 

 جرط ع   ط -10
ةيلعسسسسل بلوعسسسسل   2016%(  سسسس    سسسسل   4.0عسسسو ص دعسسسسعلق اسسسستط طولعسسسس  طقت ل سسسسًل ب غسسسص اعسسسسبت  )  

بسميص طإلجوسلق الدوسالق طو هق سلء  طورلن  اليع ى توك بلومقوة طمعلل  و  طقت ل  دوسالق طوعرسل ال
 س  تلسمي  د نسل طو سمرلص رن طورالوم طما س  ،  نسً   سن ط ميسلم  سمم طوراسل   الئهسالق طوتاسل ل 
 .الطوت، يعم ئلاق  ومجم  ح  ص رن  ةبل  طوورهالق     طقتيلم طورال  

 لجتقلي    -11
 وس   ةيلعل بلوعل  طورلن  اليعالم توسك 2016%(      ل   2.7طقت عص دععلق طوتع ي  باعبة )

طقت سسسل  دوسسسالق طومقطعسسسة  سسس  طوائسسسل  طورسسسالط ، طوسسست، دا لتسسس  ال طق  طوتع سسسي  طوعسسسلو  الطوبحسسسث طوع رسسس  ، 
 نسسسسً   سسسسن طقت سسسسل  دوسسسسالق طومقطعسسسسة  سسسس  طورسسسسمطقل طما يسسسسة الو رقطحسسسسل كل سسسسًة ) قاسسسسلا طيا سسسسل ، 

 وية، طورتالعاة الطإل مطمية (. طيبتمط
 

 لجتبغ  -12
%( ةيلعل بلوعسل   9.5طقت ل ل ر حالئًل ب غص اعبت  ) 2016عو ص دععلق اتط طولع       ل  

طورلن ، اليعالم طيقت ل  طوحلال    دععلق ات  طوع عة  و  ت عجسل ةسلاالن طوتعق سة طو  رقكيسة قةس  
  .2010( وعاة 22)
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 العراقي تطورات القطاع الخارجي  وميزان المدفوعات

 لجته  ة لجخ  هية-أوالً 
طوسس  تحقاسسق طوتوسسلق  طو لقويسسة التوسسك  2003طتوهسسص طوعيلعسسة طيةتاسسلمية  سس  طوعسسقطق بعسسم  سسل  

الوسسق ط طيةتاسسلم طوعقطةسس  بلوعسسالق  طوتسس  يركسسن تحليلهسسل رسسن طوتحقاسسق ر طيسسلطووغسسقا طي سسلم  رسسن 
التع اسس  طوارسسال رسسن  سس   طو سسلرل  سسالن حسسل  ًط وبسست  طور اسسم رسسن طياسس   طيةتاسسلم، تطوعلوريسسة و

الط سلم  طوائسق  س  ايك س  طياتسلو  التحعسجن  تاالاق ةمق  طوعقا طورح   الداتهل  عيلعة طوتااليسع
 . عة    طيعالطق طوعلوريةوت الن ةلمق      طورال بغية تع ا  طوالمقطص  طعت مط  طورالطقم

( تقوجسسالن مجاسسلق 28.7%( البرلسسمطق ) 24.5-عسسول حوسس  طوتوسسلق  طو لقويسسة طا  لنسسًل باعسسبة ) 
%( رسسسسن طواسسسسلت  طورح سسسس   45.1( تقوجسسسسالن مجاسسسسلق ال اعسسسسبة )88.7 سسسسن طوعسسسسل  طورلنسسسس  وتب سسسس) )

  %( رسسسن طواسسسلت 56.5) ال اعسسسبة( تقوجسسسالن مجاسسسلق 117.4طيورسسسلو  بليعسسسعلق طوولقاسسسة رللبسسسل )
 ت  الطيعسسستجقطمطص، طواسسلمقطصكسسل رسسن اليعسس ى توسسك  وسس  طا  سسلا ةيرسسة  ،2015 سسل   ورسسلو طي

%(  24.5( تقوجسسالن مجاسسلق ال اعسسبة )48.2%( وتعسسول ) 20.6-طا  نسسص طواسسلمقطص باعسسبة )
( تقوجسسسالن مجاسسسلق 60.7، رللبسسسل )2016رسسسن طواسسسلت  طورح سسس  طيورسسسلو  بليعسسسعلق طوولقاسسسة  سسسل  

ا  لا ةيرة طواسلمقطص يع ى طو  ط ،طوت، 2015طيورلو   ل   %( رن طوالت 29.2ال اعبة )
اتجوسة  ( تقوجسالن مجاسلق طوعسل  طورلنس ،60.2( تقوجالن مجالق رللبل )47.8رن طوا ط طو ل   و  )

( ماليق و بقرجل طوالطحسم رللقاسة 36يا  لا رعم  ععق بقرجل طوا ط    طيعالطق طوعلورية  و  )
      ،  سسس  حسسسجن طا  نسسسص طيعسسستجقطمطص   سسس  طعسسسلل عسسسجف باعسسسبة2015( ماليق  سسسل  44.7رسسسع )

%(  20.6( تقوجسسالن مجاسسلق ر سسك ة رلاعسسبت  )40.5%(  سسن طوعسسل  طورلنسس  وتعسسول )28.6-)
جالنح  ومال  ، كرل 2015( تقوجالن مجالق  ل  56.7رللبل ) 2016ورلو   ل  رن طوالت  طي

(24 ) .  
 (24  هدول

 2016و 2015أه  رؤش ل  لجته  ة لجخ  هية ع رل 
 ر يلق مجالق

 طورامق: طوباك طورقك ، طوعقطة / مطوق  طإلحالء الطيبحلث
 طحتعبص طيعتجقطمطص     طعلل عجف 

 طوبيلالص طالوية ةلب ة و تحمجث

لجنسبة لجى لجن تج لجرحلل  2015 
 لالهر جل ب السق   لجه  ية

لجنسبة لجى لجن تج لجرحلل  2016
 لالهر جل ب السق   لجه  ية

 %45.1 88696 %56.5 117417.5 طوتولق  طو لقوية
 %24.5 48177.1 %29.2 60669.7 طوالمقطص
 %20.6 40518.9 %27.3 56747.8 *طيعتجقطمطص

  196536.4  207876.2 طوالت  طورح   طيورلو 
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 وعقطق   طدا   قكلء طوتولق  طو لقوية  -1
تقتبط طوتولق  طو لقوية    طوعقطق طقتبلال العيلل ب اط طوتارية طوت  تنعهل طوحكالرة ،  ت يعترسم 
طوعسسسقطق ب سسسكل قوسسسيل  سسس  ترالاسسسل ر سسسلقاع طوتاريسسسة   سسس  طواسسسلمقطص طوا ايسسسة ، كرسسسل طن طوسسسالطقمطص 

  رسسة وباسسلء التاسسالاق وتسسال جق رتا بسسلص طوارسسال طيةتاسسلم، كسسلييص الطورعسسمطص طتعسسلا  بسسمالقال  سس  
طوباسس  طوتحتيسسة  سس  طوعسسقطق الي يركسسن تسسال جق اسست  طورتا بسسلص  ي رسسن  سس   طوتوسسلق  طو لقويسسة ررسسل 
جوعسسسسل طوعسسسسقطق جسسسسقتبط بع ةسسسسلص طةتاسسسسلمية مالويسسسسة رسسسسع طن سسسسق طيةتاسسسسلمطص طوعلوريسسسسة طوقويعسسسسية ، 

 . 2016-2015يرعل تولق  طوعقطق رع طا  طو قكلء طوتولقاجن  وعلر   (25الطوومال  )

قويعسية واسلمقطص طوعسقطق   بق طو سقكلء طوتوسلقاجن حجسث تعسم عسالةلً دعجالية رن التعتبق طيعالطق طف
مال   عسس ،  2016%( رسسن طورسسلو  طواسسلمقطص طوعقطةيسسة وعسسل   61.4) ة لسسم طعسستحالتص   سس  اعسسب
  يرسسسسل ب غسسسص اعسسسبة رعسسسسلارة%( رسسسسن طورسسسلو  اسسسلمقطص طوعسسسقطق ،  24.3)طالق سسسل طوغق يسسسة باعسسسبة 

%(   سس  طوتسسالطو ،  5.3%،  7.8) اسسلمقطص طوعسسقطق  وسس  مال  طرقاكسسل طو سسرلوية الطوسسمال  طوعق يسسة 
%(  كلاص  و  مال  طرقاكل طوواال ية المال  ط قاليل  مط طوعق ية،  1.2طرل طواعبة طورتبلية طوبلوغة )

 (. 25كرل جالنح  طوومال  )
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 (25ول  هد
 2016-2015تطو  حه  لجته  ة رع له  لجش ك ء لجته  يين خالل ع رل 

 ر يلق مجالق

 
   ./ مطوق  طيحالء الطيبحلث   طورامق: طوباك طورقك ، طوعقطة   

   *طوبيلالص طالوية ةلب ة و تعمجل
 

 
 

 5.3الدول العربية 

دول اوربا الغربية 
24.3 

الدول اآلسيوية 
61.4 
 

دول افريقيا عدا 
 0.2العربية 

دول امريكا 
دول امريكا الجنوبية  7.8.,الشمالية

1 

 2016لجنسبية جلف د ل  لجق ل)ية حسب لجتوايع لجهغ لال لالهرية( 35 شك  

 لجرس هرة ال لهر جل 2016 2015 لجدوجة

 %2016  ع لجف د ل 
 جرس هرة ال لهر جلل

 لالستي لدل  لجف د ل  لالستي لدل  لجف د ل  %2016ع   لالستي لدل 

 25.8 5.3 10470.2 2573.2 14663.9 3239.9 طومال  طوعق ية
 13.0 24.3 5275.3 11697.1 7388.7 14730.1 مال  طالق ل طوغق ية

 5.6 0 2249.3 0 3150.0 0 طالق ل طو قةيةمال  
 49.1 61.4 19890.7 29576.0 27857.4 37244.8 طومال  طفعجالية

 0.1 0.2 40.2 106.4 56.7 133.6 مال  ط قاليل  مط طوعق ية
 5.0 7.8 2025.9 3771.7 2836.8 4750.4 طو رلويةمال  طرقاكل 
 1.3 1.0 535.4 452.7 749.4 570.9 طوواال يةمال  طرقاكل 

 0.1 0 31.9 0 44.9 0 مال  طالةيلاالعيل
 100.0 100.0 40518.9 48177.1 56747.8 60669.7 لجرهروع لجق  
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 إن طومال  طفعجالية تبل  ،  2016رن طو قكلء طوتولقاجن  ل  ال يرل جتع م بلعتجقطمطص طوعقطق     
ج جهسسل رسسن طورسسلو  طيعسستجقطمطص، %(  49.1) تهلاعسسبة رعسسلار وتب سس)اسس  د بسسق راسسمق طوسس  طوعسسقطق 

الق ل طوغق ية ، طالق ل طو قةية المال  ع  مال  ط%(  25.8طعتجقطمطص طوعقطق رن طومال  طوعق ية باعبة )
، درسسسل   سسس  طوتسسسالطو  رسسسن طورسسسلو  طيعسسستجقطمطص  %( 5%،  5.6%،  13طرقاكسسسل طو سسسرلوية باعسسسبة )

%(  كلاسسسص وسسسمال  طرقاكسسسل طوواال يسسسة، المال  ط قاليسسسل الطةيلاالعسسسيل، كرسسسل  1.5طورتبليسسسة طوبلوغسسسة )اعسسسبة طو
 (.25جالنح  ومال  )

 
 

 و المقطص طوعقطةيةطوتقكجق طوع ع   -2
طوراتوسلص طوا ايسة ( د  س  اعسبة رعسلارة ال عو ص  لسق  طوالةسالم طورعمايسة طوتس  تنس  )طوسا ط طو سل  

) طورسسالطم   ص بليسسة طو لسسقطصوورسسلو  طواسسلمقطص طوعقطةيسسة ،  يرسسل عسس %( رسسن  99.2رعسسو ة اعسسبة )
طو يريلويسسسة ، عسسس ع  ، طورسسسالطم سسسمط طوالةسسسالمطوغتطويسسسة الطوحجالطاسسسلص طوحيسسسة ،طورسسسالطم طو سسسل  نجسسسق طوغتطويسسسة 

%( ، كرسل  0.8رااعة ، ركلون الرعسمطص السل الطوعس ع نجسق طوراسا ة( طواعسبة طورتبليسة طوبلوغسة )
 .(26ربجن    طوومال  )

 

 

 

 25.8الدول العربية 

 13دول اوربا الغربية 

دول اوربا الشرقية 
5.6   

   49.1الدول اآلسيوية 

دول افريقيا عدا العربية 
0.1 

 5دول امريكا الشمالية 

دول امريكا الجنوبية 
1.3 

   0.1دول اوقيانوسيا  

لألهرية لجنسبية جالستي لدل  لجق ل)ية رن لجش ك ء لجته  يين ع   ( 36 شك  
2016 
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 (26هدول  
 2016،2015لجايك  لجسلقل جلف د ل  جق رل 

 رلي   دين                                                                                                       

 2015 لجسلع
لالهرية 
 2016 لجنسبية %

لالهرية 
 لجنسبية %

 0.3 134.8 0.3 170.2 طورالطم طوغتطوية الطوحجالطالص طوحية

 0 0 0 0 طور قالبلص الطوتب)

 0.2 72.1 0.2 91.0 طو ل  نجق طوغتطوية  مط طوالةالمطورالطم 

 99.2 47815.4 99.2 60214.6 هل*بطوالةالم طورعماية ال االص طوت حي  طورتع لة 

 0 0 0 0  االص ال حال  حجالطاية الابلتية

 0.0 4.7 0.0 5.9 طورالطم طو يريلالية

 0.1 24.8 0.1 30.8 ع ع رااعة

 0.2 115.8 0.2 145.4 ركلون الرعمطص الل

 0.0 0 0 0 رااال لص رتاال ة

 0.0 9.5 0.0 11.8 طوع ع نجق طوراا ة

 100.0 48177.1 100.0 60669.7 لجرهروع

 طورامق:طوباك طورقك ، طوعقطة /مطوق  طيحالء الطيبحلث
 .ر حئة:تتنرن طوالمقطص طوا ط طو ل  الطوراتولص طوا اية*

 طوبيلالص طالوية ةلب ة و تعمجل

        

 

 

        

 

 

 
 

لجو)ود لجرقدنية 
لجتشحي   وايو 

 99.2لجرتقلقة با   

 0.8بقية لجسلع 
 2016لجايك  لجسلقل جلف د ل  لجق ل)ية ع   ( 37 شك  
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 لجت كيب لجسلقل جالستي لدل  لجق ل)ية-3
 2016عسو ص  لسق  طفيص الرعسمطص طوالسل د  س  اعسبة رعسلارة  س  طورسلو  طيعستجقطمطص  سسل   

       %( ج جهسسسسل  لقتسسسسل )راسسسساال لص رتاال سسسسة( ال)طوعسسسس ع طوراسسسساعة( وتعسسسسول اعسسسسبة  38.5 ت ب غسسسسص )
  س  طوتسسالطو  رسن طورسسلو  طيعستجقطمطص ،  يرسسل عسو ص  لسسقطص )طوالةسسالم  %(11.4%( ال) 15.8)

طورعماية ال االص طوت حي ( ،)طورالطم طو يريلالية( ،)  االص ال سحال  حجالطايسة الابلتيسة( ال لسق  )طورسالطم 
%(   سسسس   5.4% ، 6.4% ، 6.7% ، 9.8طوغتطويسسسسة الطوحجالطاسسسسلص طوحيسسسسة ( طواعسسسسق طوبلوغسسسسة )

عسسس ع نجسسسق طوراسسسا ة( ،)طورسسسالطم طو سسسل  بلعسسستعالء طوالةسسسالم ( ال لسسسق  طوتسسسالطو  ، درسسسل بليسسسة طو لسسسقطص )طو
%(   سس   1.3% ، 1.8% ، 2.9)طور سسقالبلص الطوتبسس)(  لسسم عسسو ص  طواعسسق طورتبليسسة طوبلوغسسة )
 (.27طوتالطو  رن طورلو  طيعتجقطمطص كرل ربجن    طوومال  )

 (27هدول                                                           
 2016،2015لجايك  لجسلقل جلول دل   حسب لجتفنيف لجدوجل لجروحد جلته  ة جق رل 

                                                                                                                                                  
 رلي   دين  

 2015 لجسلع
لالهرية 
 2016 لجنسبية%

لالهرية لجنسبية 
% 

 5.4 2187.9 5.4 3063.7 طورالطم طوغتطوية الطوحجالطالص طوحية

 1.3 527.2 1.3 737.6 طور قالبلص الطوتب)

 1.8 729.3 1.8 1021.2 طورالطم طو ل  نجق طوغتطوية  مط طوالةالم

 9.8 3970.3 9.8 5561.3 طوالةالم طورعماية ال االص طوت حي  طورتع لة بهل

 6.4 2593.3 6.4 3632.3 ال حال  حجالطاية الابلتية  االص

 6.7 2715.1 6.7 3802.5 طورالطم طو يريلالية

 11.4 4619.3 11.4 6469.1 ع ع رااعة

 38.5 15600 38.5 21848.1 ركلون الرعمطص الل

 15.8 6401.7 15.8 8966.7 رااال لص رتاال ة

 2.9 1174.9 2.9 1645.3 طوع ع نجق طوراا ة

 100.0 40519.0 100.0 56747.8 لجرهروع

 طورامق:طوباك طورقك ، طوعقطة /مطوق  طيحالء الطيبحلث
   (cif)ر حئة:ةيرة طيعتجقطمطص     طعلل عجف

 طوبيلالص طالوية ةلب ة و تعمجل
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  ريالن لجرداوع   -ث ني ً     
( ر جسسالن ماليق، 8344.1رلسمطق  )  وس ًط  2016ئهسقص اتسلو  رجس طن طورسم ال لص طوعقطةس   سل  ط

، كرسسل اسسال ربسسجن  سس  ر حسسم وسسمال  2015وعسسل  ( ر جسسالن ماليق 14065.7رللبسسل  وسس  رلسسمطق  )
 -عهرص  م   الطرل    تعوجل اتط طوعو ، ال    طواحال طيت  :طالةم  ( ،16)
 

 
 
   لجحس ب لجه  ي  -لوأل

 سس   طورالط اسسة طوعلرسسة يعكسسل رؤ سسق طوحعسسلق طووسسلق،  سس  رجسس طن طورسسم ال لص عسس الك طومالوسسة رسسن 
و مالوسسة العسس الك طولاسسل  طو سسلن ، الرسسن  سس   طوبيلاسسلص طورتلحسسة وسسمجال ، عسسول اسسل   طوحعسسلق 

(  1913.1رللبسل  وس ًط  رلسسمطق  ) 2016( ر جسسالن ماليق  سل  3554.7طووسلق،  لونسًل رلسمطق  )
 - :،الاعتعقا دمال  ت لاجل ركالالص اتط طوحعلق ال    طواحال طيت 2015 ل   ر جالن ماليق

 

المواد الغذائية والحيوانات 
 5.4الحية 

المواد الخام غير الغذائية  1.3المشروبات والتبغ 
 1.8عدا الوقود 

الوقود المعدنية وزيوت 
 9.8التشحيم المتعلقة بها  

زيوت وشحوم حيوانية 
 6.4ونباتية 

 6.7المواد الكيمياوية 

 38.5ركلون الرعمطص الل  11.4سلع مصنعة 

15.8مصنوعات متنوعة   

 2.9السلع غير المصنفة 

  2016لجايك  لجسلقل جالستي لدل  لجق ل)ية ع  ( 38 شك 
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 2016-2015ميزان المدفوعات العراقي لعامي ( 39) شكل 
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  لجريالن لجته  ي  -1        
 (  ر جالن ماليق     طعلل  الق، 11621.3 لونًل بليرة ) 2016حلم طورج طن طوتولق،  ل  

( ر جسالن ماليق، درسل طيعستجقطمطص طو  يسة 40759.1حجث عو ص طوالمقطص طو  ية رب غسًل رلسمطق  )
( ر جسالن  29137.8ال) ر جالن ماليق   س  طعسلل عسجف34279.8 )  لم عو ص رب غًل رلمطق  )

%( رسن ةيرسة طيعستجقطمطص طو  يسة 15ماليق     طعلل  الق ،   رًل طا  ةسم تس  طعستلال  اعسبة )
  ن ت لوجف طو حن الطوتورجن وتحالا هل رن عجف طو   الق.

  ف ال حس ب لجخدر  -2
( ر جسسسالن ماليق،رللبسسسل 7593.8 وسسس ًط رلسسسمطق  ) 2016عسسسول اسسسل   حعسسسلق طو سسسمرلص  سسسل   

، الطوسسست، يعسسس ى طوسسس   اسسسلم  طورسسسم ال لص  2015 سسسل   ( ر جسسسالن ماليق11459.2) وسسس  رلسسسمطق  
( ر جسسسسالن ماليق طن بهسسسسل رسسسسم ال لص تتع سسسسم بت سسسسلوجف طو سسسسحن الطوتسسسسورجن   سسسس  14875.6طوبلوغسسسسة )

 طإلعتجقطمطص وتحالا هل رن عجف طو   الق .
 س   ( ر جسالن ماليق تحلسم دن بهسل 7281.8 س  حسجن ب س) ولاسق طورلبالنسلص رب غسًل  رلسمطق  )  

باسسم طوعسس ق الطوسست، ينسس  طولسسلمرجن طوسس  طوعسسقطق رسسن طوق ليسسل طوعسسقق الطمولاسسق منسسقطا طوعسسيلحة 
 ال الق  طوعتبلص طورلمعة .

  حس ب لجدخ  لألوجل-3
 ( ر جسالن ماليق1478.3 وس ًط ب س) )   2016عول ال   حعلق طوسم ل طمالوس   س    سل   

   -:ال يرل ج   ت ايً  وهتط طوحعلق،  2015( ر جالن ماليق  ل  1516.5رللبل  و  ب ) )
  تعالينلص طوعلر جن: ترعل طوربلو) طورحالوسة رسن ةبسل طوعسلر جن طوستجن يعر سالن  سلق  رسالااه   - د

  2016 حعسسسلق تعالينسسسلص طوعسسسلر جن  سسس    سسسل  طماسسس   إلةسسسل رسسسن عسسساة . حلسسسم اسسسل  
 .2015( ر جالن ماليق وعل  42.7رللبل ) ( ر جالن ماليق37.5 لونًل ب ) )

 ( ر جسالن ماليق1515.8طإلعتعرلق: عول ال   حعلق م ل طإلعتعرلق  وس ًط ب س) )م ل  - ق
اتجوسة و اسلم  طورسم ال لص ، دن بهسل   2015( ر جسالن ماليق وعسل  1559.2رللبل  و  ب س) )

رم ال لص تتع م بوق ل  طو قكلص طموابية طوعلر ة    طوعقطق طورحالوة طو  طو لق  ،  نسل ة 
  و  طو لق   ن  الطوم طومجن طوعل  طو لقو  . طو  رم ال لص ال طق  طورلوية

  حس ب لجدخ  لجث نوي -4
( ر جسالن ماليق 1005.5 لونل  رلمطق  )  2016حلم ال   حعلق طوم ل طوعلاال،      ل  

، اتجوسسة و اسسلم  طورلبالنسسلص  سس  2015( ر جسسالن ماليق وعسسل  543.4رللبسسل  سسلوا ب سس) رلسسمطق  )
( ر جسالن ماليق،  سن طورساح طورلمرسة طوس  طوعسقطق رسن 448.8ولاق طوتحالي ص طوقعرية طوبلوغسة )

طورائرسسلص طومالويسسة كرعسسل مطص طاعسسلاية طوسس  طواسسل حجن رسسن طوراسسلام طوعسسل اة ،  سس  حسسجن عسسول 
( ر جسسسسالن ماليق ،  يرسسسسل حلسسسسم اسسسسل   41.4ولاسسسسق طورسسسسم ال لص وهسسسستط طوحعسسسسلق رب غسسسسًل رلسسسسمطق  )

 ن طورعل مطص طوعلو ية طورلمرة رن  ( ر جالن ماليق،598.1طوتحالي ص طو لاة  لونًل بليرة )
ةبسسل نجسسق طورليرجسسجن طوسس  تالاهسس  ، التحسسالي ص طوعسسلر جن طوسستجن يعر سسالن  سسلق  رسسالااه   طماسس   
م عسسق رسسن عسساة،  نسسل ة طوسس  طورسساح طورلمرسسة طوسس  طوعسسقطق رسسن طورائرسسلص طياعسسلاية  سسمط طومالويسسة 

 و ال حجن رن طورالام طوعل اة.
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   لج أسر جللجحس ب  -ث ني ً 
رللبل  و  ب )  ( ر جالن ماليق0.5 و ًط رلمطق  ) 2016ال   طوحعلق طوقدعرلو   ل   عول

اليرعسسسسل طوحعسسسسلق طوقدعسسسسرلو  طوتحسسسسالي ص طوقدعسسسسرلوية ، 2015( ر جسسسسالن ماليق  سسسسل  1.5رلسسسسمطق  )
وس  طورساح طوقطعسرلوية طورلمرسة  وس  طوعسقطق رسن  طوالتوة  ن طوتاقف    طماال  طوعلبتة طنل ة 

 .ةبل رائرلص مالوية
 

  لجحس ب لجر جل -ث جثً  
رللبسل رب غسًل  ( ر جسالن ماليق2775.2رب غسًل رلسمطق  )  2016حلسم اسل   طوحعسلق طورسلو   سل 

  تسس، الةسسم ئهسسق بإ سسلق  عسسلوبة اتجوسسة و تاسسالقطص طو2015( ر جسسالن ماليق  سسل  16363.4رلسسمطق  )
 -ال يرل ج   طعتعقطنًل وركالالت :اقدص     كل رن طماال  الطو اال  طورلوية وهتط طوحعلق، 

 
 ال   طإلعتعرلق طوربل ق:  -1

( ر جسالن ماليق ، اتجوسة  6215.5رب غسًل رلسمطق  )  2016حلم ال   اتط طوحعلق  سل        
( ر جسسسسالن ماليق ، رسسسسع طا  سسسسلا  سسسس  304.3طو اسسسسلم   سسسس  طياسسسسال  طورلويسسسسة طو لقويسسسسة بليرسسسسة )

اتجوسسسة وتعسسسمجم طو  سسسف طوقدعسسسرلوية و حلسسسال   ( ر جسسسالن ماليق ،5911.2طو اسسسال  طورلويسسسة بليرسسسة )
 طوا اية طورلمرة رن ةبل رللالو   لالم طو مرة و  قكلص طوا اية طموابية طوعلر ة    طوعقطق .

 ال   طعتعرلق طوحل ئة :-2  
( ر جسالن ماليق، اتجوسة  107.3رب غًل رلمطق  ) 2016حلم ال   طعتعرلق طوحل ئة  ل        

طورح ئسسة طإلعسستعرلقاة وسس القطق طورلويسسة وسسال طق  طوسسم ل  الطولال سسلص طم سسقى طو اسسلم   سس  طعسستعرلقطص 
(  8.9( ر جالن ماليق، رع طا  لا طو اال  طورلوية و لال لص طم سقى بليرسسسسة )98.4طوبلوغة )

       ر جالن ماليق.
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 ال   طإلعتعرلق طف ق: -3   
ر جسالن ماليق، الةسم ئهسق  (753.9، رب غسًل رلسمطق  ) 2016حلم ال   طإلعتعرلق طف ق  ل  

بإ سسلق  عسسلوبة اتجوسسة طيا  سسلا طوحلاسسل  سس  طماسسال  طورلويسسة و سسقكلص طيجسسمط  طي سسقى بليرسسة 
( ر جسسسالن ماليق،  سسس  حسسسجن عسسسو ص طماسسسال  طورلويسسسة و لاسسسل  طوقعسسسر   اسسسلم  بليرسسسة 3142.0)
( ر جسسالن ماليق ، الحلسسم ولاسسق طورا البسسلص و لاسسل  طوقعسسر  طا  سسلا  سس  طو اسسال  1318.0)

( ر جسسالن ماليق، اتجوسسة طيا  سسلا  سس  طوت طرسسلص طوحكالرسسة توسسل  رلسسلالو  654.6ويسسة بليرسسة )طورل
ا  سسسلا طو اسسسال  طورلويسسسة   لسسسالم طو مرسسسة و  سسسقكلص طوا ايسسسة طموابيسسسة طوعلر سسسة  سسس  طوعسسسقطق ، الطل

(  917.2طورتع لة برمجالاية طوعقطق تول  طوعسلو  طو سلقو   سن تعسمجم م عسلص طيةعسلط طوبلوغسة )
( 524.5رسسسع طا  سسسلا  سسس  طو اسسسال  طورلويسسسة و سسسقكلص طيجسسسمط  طي سسسقى بليرسسسة )ر جسسسالن ماليق، 

ر جسسالن ماليق ،  يرسسسل حلسسسم اسسسل   طوالمطوسسسع  سسس  طو سسلق  و لاسسسل  نجسسسق طوراسسسق    ا  لنسسسًل ب سسس) 
 ( ر جالن ماليق. 109.0)
 
 طماال  طإلحتيلاية )طإلحتيلايلص طوقعرية( :-4

( ر جسسالن 8344.1ا  لنسسًل ب سس) )ط،  2016طماسسال  طإلحتيلايسسة و باسسك طورقكسس ،  سسل   عسسو ص
ماليق، اتجوسسة طيا  سسلا طوحلاسسل  سس   عسستعرلقطص طوباسسك طورقكسس ،  سس  رح ئسسة طمالقطق طورلويسسة 

( ر جسسالن ماليق،  سس  حسسجن عسسو ص طورالوسسالمطص طموابيسسة رسسن طوعر سسة الطوالمطوسسع 9773.0بليرسسة )
 ( ر جالن ماليق. 1337.9 الم  بليرة )

 
  لق  ال   طوعهال الطو او :-5
( ر جسالن ماليق، الةسسم 6329.4، رب غسًل ةسمق  )  2016و ص  لسق  اسل   طوعسهال الطو اسسو  سل عس  

ئهسسسقص اسسست  طو لسسسق  بإ سسسلق  عسسسلوبة ررسسسل يعاسسس   ن ااسسسلك رعسسسلر ص رمجاسسسة وسسس  تعسسسول  سسس  رجسسس طن 
طورم ال لص ، دال  ن االك رعلر ص ت ن طإلعتجقطمطص عالطء طوحكالرية دال و لال  طو لن وس  

 الن االك ةجالم مطواة ةمقص د عق .تغا  بلو لرل ، دال ةم ت 
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    لجق ل)ل نظ   لجرداوع  
طإلو تقالاسسس  رسسسن رؤ سسسقطص ةيسسسلل مقوسسسة طوتاسسسالق  سسس  طولال سسسلص طيةتاسسسلمية  ائرسسسة طوسسسم عد مّ عسسسسسُ ت

طورقك اسسة  سس  ر ت سسف مال  طوعسسلو  رسسل وعسسل طوعمجسسم رسسن طوباسسالك اسستط ال اليعسسيرل طولاسسل  طوراسسق   
تعسسع  طوسس  تاسسالاق طائرسسة طوسسم ع وسسمجهل رسسن دوسسل تحلجسسم طو  سسلء  الطو سس ل ية الطوعسسق ة  سس  رعلووسسة 

 طوتحالي ص طورلوية.
الحتسسس  طوجسسسال  طوعرسسسل   سسس  تاسسسالاق الت لرسسسل طوباسسس   2004بسسسمد طوباسسسك طورقكسسس ، طوعقطةسسس  راسسسُت  سسسل  

طوعسسسقطق الةسسسم كسسسلن طيااسسس ق طو ع سسس  وائسسسل   طوتحتيسسسة طوت االوالويسسسة مائرسسسة طوسسسم ع طإلو تقالاسسس   سسس 
، الراسسسُت توسسسك طوحسسسجن يعسسسع  طوباسسسك ولاسسسمًط وتاسسسالاق اسسست  طوباسسس  الطيقتلسسسلء 2006طورسسسم ال لص  سسسل  

بلمائرسسسة حعسسسق طورعسسسلججق طومالويسسسة  سسس  اسسستط طوروسسسل ، الةسسسم طتبسسسع طوباسسسك طورقكسسس ، ُدعسسس الق طو سسسقط ة 
طق  طولاليسسة و ر سسلقاع رسسن دوسسل نسسرلن طو ل  سسة رسسع طوروهسس ان طوقويعسسججن و ت االوالويسسل الط ترسسلم طإلم

طواوسسل   سس  بجوسسة طوعرسسل طوتسس  تتعسس  بلوتحسسميلص الطواسسعالبلص مط سسل طوعسسقطق، الةسسم كسسلن وسسم    مطق  
 سس  تعبجسسص طوقكسسلو  طمعلعسسية و اوسسل   سس  تاسسالاق دائرسسة  طً كبجسسق  طً طوباسسك ر سسلقاع دائرسسة طوسسم ع مالق 
 طوم ع طإلو تقالا     طوعقطق.

 
 -لجرتحققة ال نظ   لجرداوع   جاذل لجق  :لإلنه ال  ولجتطو ل  

   (  سسسسسسسسسس   ائسسسسسسسل  طورسسسسسسسم ال لص IBANتس سعسجسسسسسسسسل طوسسقةسسسسسسسسس  طوسحسعسلبسسسسسسسس  طوسمالوسسسسسسسس  طوسرسالحسسسسسسسسم طوسسسسسسسسسسس) -
(RTGS-ACH)، اسسس  طوسسسقة  طوسسسمالو  و حعسسسلق طوراسسسق   طورباسسس    سسس  دقف   سسس  اليّعسسس

قةل  حعلبلص والاال تاريط  لن ب ،طورالطا لص طومالوية طو لاة بقة  طوحعلق طوراق  
التسس  ،   وسس   سسلون طوراسسلقف جتسسيح  ورعسست مري  طوتحلسسم رسسن اسسحة قةسس  طوحعسسلق طورحسسالّ 

 . 2/1/2017رن  ءً تالوي  طورالقف بو ترلم  طبتمط
( PFMISتلجسسسي  ولا اسسسة ائسسسل  طورسسسم ال لص طوعقطةسسس  برسسسل جسسست ء  رسسسع طورعسسسلججق طومالويسسسة ) -

(Principles for Financial Market Infrastructures ) و باسك طوسمالو  و قتلسلء
بوائرة طوم ع الطوتعاليلص    طوعقطق نرن طيت لةية رع طوباك طومالو  طوت  ُتعا  بوائرسة 

 طوم ع طإلو تقالاية    طوعقطق .
التوسك  ،و تقالاس طوبمء بر قال  م ع قالطتسق طورسالئ جن طورسماججن رسن  س   ائسل  طوسم ع طإل -

 2016( وعسسساة 313برالوسسسق طولسسسقطق )رلاسسسة طوعلرسسسة ورو سسسل طوسسسال قطء تا جسسستًط وتالوجهسسسلص طم
الطوعسق ة  ،مالطتس د بوريسعو تقالاس  وس  طوسم ع طإل  ،طوالسمطوسم ع  ائسل  لوتحال  رسنطورترعسل بس

اول  طورعلر ص التاالاق  رل طوسال طقطص الطورؤععسلص كل سة، الطيت سلق   س  تااسجق     
طوولمقاسسسة(، الرسسن اسسستط -وسس  و سسسل راسسقف  سسس  رسسالةع  طوباسسسك )طوق سسجمقطف طفوهسس   طوّاسسسد
)طوعقطةس  و توسلق ،  راا م ةل  طوباسك طورقكس ، طوعقطةس  بل تيسلق رورال سة رسن طوراسلقفطو

طوتلجسسي   ل سسالق، طما سس  طوعقطةسس ، طوتاريسسة طوسسمالو ، بغسسمطم، طو سسقق طمالعسسط ال سسالم ( حعسسق
  .طو ا  الطورلو  طوت، ةل  ب  اتط طوباك

( Iraqi Retail Payment System Infrastructureطيااس ق طو ع س  وائسل  طوسم ع بلوتو وسة ) -
(IRPSI ) ،طوعقطةسسس ، بغسسسمطم الطما سسس   رسسسع طوراسسسلقف )طوعقطةسسس  و توسسسلق ، ل سسسالق، طوتوسسسلق

طوعقطةسسس ( ال سسسقكة طمرسسسالط  و سسسمرلص طواسسسجق ة طإلو تقالايسسسة طورحسسسمالم  الطعسسست رل   ر يسسسلص 
 طوق ط رع طورلع  طوالاا .
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( RTGS)( Real Time Grosse Settlement نسل ة  ر سة طوجسالقال  وس  ائسل  ) -
قا  وسسقطء طوتحسسالي ص طورلويسة بسسجن طوراسسلقف طور سسلقكة،  نسل ة  وسس  الئسسلوف ومجسسم  وغس

  سسسسس  طوبجوسسسسسة طو ع يسسسسسة و ائسسسسسل  وت عجسسسسسل طوسسسسسمالق طوقةسسسسسلب ، التوسسسسسك و عرسسسسسل بعر يسسسسسة طوتسسسسسمةجم 
  .طإلو تقالا 

( ACH)( Automated Clearing House س  روسل  ائسل  طورللاسة طإلو تقالاس   ) -
       ( IBCSطوسسسسسسسمط    بسسسسسسسجن  سسسسسسسقال  طوراسسسسسسسقف طوالطحسسسسسسسم ) لسسسسسسسم تسسسسسسس  ت عجسسسسسسسل ائسسسسسسسل  طورللاسسسسسسسة 

(Bank Clearing System (Inter  و راسسسلقف طوحكالريسسسة طوتسسس  يترت سسسك ائلرسسسًل
راق يًل  لرً ، ررل عسلا   س  دترتسة وريسع طوتحسالي ص طورلويسة وهست  طوراسلقف بل ترسلم 

تحسالي ص،  وسس  دمالطص طوسم ع طإلو تقالاس  التسال جق ةل سم  بيلاسلص وسالمطقطص طوعلرسة بوريسع طو
 ولاق ط ترلم تالحجم طورالطا لص طمراية و اكالك طورعحالبة     وريع طورالقف.

(  RTGSب )  مم طورالقف الطورؤععلص طور لقكة    ائل  طوتعالية طإلورلوية طفايسة ) -
 ( راق ًل بلمنل ة  و  )ال طق  طورلوية، اجوة طوتلل م، مطوق  ق لية طوللاقان(.62)
( بلوسسسمجالق RTGSورلويسسسة  سسس  ائسسسل  طوتعسسسالية طإلورلويسسسة طفايسسسة )ب سسس)  سسسمم طوتحسسسالي ص ط -

( 10,075( تحالاسسسل، ال سسسمم طوتحسسسالي ص طورلويسسسة بلوسسسماليق طمرقاكسسس  )53,866طوعقطةسسس  )
 تحالال.

 لجخطط لجرستقبلية جتطوي  أنظرة لجداع لإلجكت ونل ال لجق لق 
 تع ا  مالق دائرة طورم ال لص    طو رال  طورلو .  -
رل بجن وريع طورالقف وائل  طوم ع بلوتو وة الطورلعس  طوسالاا  الطوهسلتف   رل  طوق ط     -

  طوالل .
تا جسست ر سسقال  طووبليسسة طإلو تقالايسسة رسسن  سس   ق سسط طورؤععسسلص طوحكالريسسة المالطوسسق طووبليسسة  -

)طوهجوسسة طوعلرسسة و نسسقطوق، طورمجقاسسة طوعلرسسة و وسسالط طص، رمجقاسسة طورسسقالق طوعلرسسة( رسسع ائسسل  
وربسلو) طورعستحلة و سمالطوق د س    سن اقاسم طعست مط  دالطرسق طورسم ال لص طوعقطةس  وتحاسجل ط

 م ع الطاوة طوليرة رن     ائل  طورللاة طإلو تقالا  بمًي رن طعت مط  طوع لت .
 ( وغقا ت عجل طوعالق طوعلاالية.Tradingتا جت ائل  طورتلوق  ) -
 تال جق نرلالص و تحالي ص  ن اقام ائل  طورم ال لص. -
 طإلة ير  بجن طومال  طوعق ية.ر قال  ائل  طوتعالية  -
( وتحاسسسسسسجل طو سسسسسسالطتجق طو لاسسسسسسة برعسسسسسستحللص مالطوسسسسسسق EDر سسسسسسقال  )طوسسسسسسمجالق طإلو تقالاسسسسسس   -

 الرؤععلص طومالوة رن     بالةلص طوم ع طورعبم.
   رل   ر ية ق ط طمائرة طوراق ية طو لر ة بائل  طورم ال لص. -
 اك طومالو .تابجم ربلمأ طوباية طوتحتية وألعالطق طورلوية بلوتعلالن رع طوب -
 ر قال  طووبلية طإلو تقالاية ورعتحللص طومالوة. -
 النع طورعلججق الطورللجيل طو اية و  مرلص طإلو تقالاية طورلمرة رن ةبل طورالقف. -
ت عجسسسل دمالطص طوسسسمجن طوربل سسسق، الاسسسس  اسسسال  رسسسن داسسسالط  دالطرسسسسق طوسسسم ع   سسس  ائسسسل  طورللاسسسسة  -

حعق طت لةية تت  بجن ( حجث جت   قعل  درق طوم ع رن  ق  طوراقف ACHطإلو تقالا  )
مطوق  رعجاة رن مالطوق طومالوة الطو  سالن، الاست  تعسمجم رعستحللص ت سك طوسمطوق   سن اقاسم استط 

 طمرق.
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 (1ول  هد
 2016 -2015جق رل  لجن تج لجرحلل لإلهر جل حسب لالنشطة لال)تف دية ب السق   لجث بتة

    100=2007علل يعاة ط                                                                                 

 ر يلق مجالق

 لالنشطة لال)تف دية
لجقيرة لجرض اة 
ب السق   لجث بتة 

 2015جق   

لجقيرة لجرض اة 
ب السق   لجث بتة 

 2016جق    

لالهرية لجنسبية 
% 

  نسبة لجتغي        
% 

 59.6 3.0 5916.2 3707.5 طو قط ة الطوغلبلص الطواجم الاجم طيعرلك

 20.0 62.6 121473.1 101259.2 -طوتعمجن الطورللوع :

 20.2 62.5 121322.9 100929.2 سسس  طوا ط طو ل 

 -54.5 0.1 150.2 330 سسس  طياالط  طي قى رن طوتعمجن
 5.9 0.8 1626.1 1535.1 طواال ة طوتحالا ية
 -2.2 1.1 2083.6 2130.7 طو هق لء الطورلء
 -46.2 3.8 7409.5 13768.4 طوبالء الطوت ججم

 -28.3 5.3 10268.7 14313.9 طوالل الطورالطا ص الطو  ن 
 0.0 7.7 14865.7 14873 تولق  طوور ة الطور قم الطو المق الرل  لب 

 -0.4 6.0 11772.1 14873 -طورل  الطوتلرجن ال مرلص طوعللقطص الطي رل :
 1255.2 1463.7 سسس  طوباالك الطوتورجن

 
14.2- 

 10516.9 10351.3 سسس  ر  ية مالق طوعكن
 

1.6 

 -5.4 9.6 18703.5 19777.8 - مرلص طوتارية طيوترل ية الطو  اية:

 14986.4 15610.8 طوحكالرة طوعلرة
 

4.0- 

 3717.1 4167.0 طو مرلص طو  اية
 

10.8- 
 100 194118.5 183180.6 طورورال  حعق طيا اة

 374.1 849.5 الةال: قع  طو مرة طورحتعق 
 193744.4 182331.1 لجن تج لجرحلل لالهر جل  
 

6.3 
 .حالءطورامق: ال طق  طوت ايط / طووهل  طورقك ، وال          
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 (2هدول  )   
 2016-2015 لجن تج لجرحلل لالهر جل حسب لالنشطة لال)تف دية ب السق   لجه  ية جق رل

                                                                                                                                                                 
 ر يلق مجالق

 .طووهل  طورقك ، و حالءال طق  طوت ايط / طورامق: 

 
 
 
 
 
 

 لالنشطة لال)تف دية
لجقيرة لجرض اة 

ب السق   لجه  ية جق   
2015 

لجرض اة لجقيرة 
ب السق   لجه  ية جق    

2016 

لالهرية لجنسبية 
% 

نسبة لجتغي          
% 

 23.4 5.1 10072.7 8160.8 طو قط ة الطوغلبلص الطواجم الاجم طيعرلك
 -3.6 30.5 60249.4 62526.4 -طوتعمجن الطورللوع :
 -3.4 30.40 59940.2 62027.1 سسس  طوا ط طو ل 
 -38.1 0.10 309.3 499.3 طوتعمجنسسس  طياالط  طي قى رن 
 12.6 2.2 4246.4 3771.7 طواال ة طوتحالا ية
 -15.3 2.6 5162.4 6093.8 طو هق لء الطورلء
 -40.0 5.6 10997.1 18325.8 طوبالء الطوت ججم

 -23.6 8.1 16047.6 20998.5 طوالل الطورالطا ص الطو  ن 

 4.3 11.1 21857.7 20956 تولق  طوور ة الطور قم الطو المق الرل  لب 

 -0.8 11.0 21655.2 21824.3 -طورل  الطوتلرجن ال مرلص طوعللقطص الطي رل :

 2366.9 2622.5 سسس  طوباالك الطوتورجن
 

9.7- 
 19288.3 19201.8 سسس  ر  ية مالق طوعكن

 
0.5 

 0.5 23.8 46953.2 46740.9 - مرلص طوتارية طيوترل ية الطو  اية:

 1.3 20.7 40515.6 39995.9 طوحكالرة طوعلرة

 -4.6 3.2 6437.6 6745.1 طو مرلص طو  اية

 -5.8 100 197241.7 209398.2 طورورال  حعق طيا اة

 705.3 1522 الةال: قع  طو مرة طورحتعق
 196536.4 207876.2 لجن تج لجرحلل لالهر جل  
 

5.5- 
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 (3  هللدول
 2016ال 2015( الركالالت  ي هق  لر  M2,M1 سقا طوالسم )

 ر يلق مجالق

 

لجقرلة خ  ج  لجشلا 
 M2 لخ ى  M1 لجودلئع لجه  ية لجبنوك

2015كلاالن طوعلا   35694 33392 69086 17976 87062 
 85963 17934 68029 31407 36622  بلط
 88944 17909 71035 31923 39112 طتطق
 89481 18029 71452 31209 40243 ايعلن
 90621 17988 72633 32277 40356 رليل
 89630 17908 71722 31826 39896 ح اقطن
 87854 17826 70028 31299 38729 ترال 
 85673 17419 68254 31517 36737 لق
 85176 17268 67908 31936 35972 طج ال 

 84752 17087 67665 32020 35645 ت قان طيال 
طوعلا ت قان   34993 31054 66047 16889 82936 

 82595 17160 65435 30580 34855 كلاالن طيال 
*2016كلاالن طوعلا   35169 30592 65761 16787 82548 
 83793 16515 67278 31378 35900  بلط
 85394 16338 69056 31531 37525 طتطق
 86763 16603 70160 31010 39150 ايعلن
 87219 16742 70476 31131 39345 رليل
 86742 16883 69859 29865 39994 ح اقطن
 87585 16832 70753 30346 40407 ترال 
 88014 16712 71302 30800 40502 لق
 88418 16940 71478 30207 41271 طج ال 

 88087 17130 70957 29466 41491 ت قان طيال 
 87139 16988 70151 28992 41159 ت قان طوعلا 

طيال  كلاالن   42075 28658 70733 17349 88082 
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 (4هللدول   
 لجرقدل لجشا ي جسلق  ف   لجدين   لجق ل)ل ته ه لجدوال  لالر يكل ال لجسوق لجرحلية

 2016و  2015الشا  ع رل 
 دين  / دوال                                                            

 2016 2015 لجفت ة

 1235 1221 ك نون لجث نل

 1240 1241 شب ط

 1260 1270 لذل 

 1277 1297 نيس ن

 1284 1309 لي  

 1266 1305 حاي لن

 1273 1231 تروا

 1281 1217 لب

 1289 1222 ليلول

 1298 1220 تش ين لالول

 1296 1219 تش ين لجث نل

 1303 1216 ك نون لالول

 1275 1247 لجرقدل
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 (5هدول  

 2016و  2015لجرب عة رن لجدوال  ال لجبنك لجر كاي جق رل لجكري   
 رليون دوال                                                                                    

 لجفت ة
2015 2016 

حولجة/ تقايا  نقد
حولجة/ تقايا  نقد لجرهروع  فيد

 لجرهروع لالعتر دل   فيد

 2876 443 2828 2441 387 ك نون لجث نل
 

3319 

 2496  2159 337 1598 1428 170 شب ط

 2072 122 1690 260 2581 2262 319 لذل 

 2232 945 1019 268 3078 2525 553 نيس ن

 2574 1090 1180 304 3366 2870 496 لي  

 3070 1602 1017 451 4956 4291 665 حاي لن

 2210 1132 749 329 4999 4269 730 تروا

 3012 1753 740 519 5464 4780 684 لب

 2316 1484 513 319 3656 3154 502 ليلول

 3211 1894 839 478 3670 3217 453 تش ين لالول

 3445 1680 1293 472 4693 4100 593 تش ين لجث نل

 3567 1422 1635 510 3415 2978 437 ك نون لالول

 33524 13124 15710 4690 44304 38315 5989 لجرهروع
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 (6هدول  
 2016ال  2015علر  وربيعلص الر تقالص طوماليق طيرقاك  

 رليون دوال                                                                     

 لجفت ة
2015 2016 

لجرشت ي   رن  لجربيق  
لجرشت ي   رن وال ة  لجربيق   وال ة لجر جية

 لجر جية

 1200 3319 0 2828 ك نون لجث نل

 1200 2496 2000 1598 شب ط

 1250 2072 2000 2581 لذل 

 2850 2232 2750 3078 نيس ن

 2237 2574 5500 3366 لي  

 1659 3070 2250 4956 حاي لن

 2000 2210 3000 4999 تروا

 2922 3012 4000 5464 لب

 2000 2316 2500 3656 ليلول

 2600 3211 2500 3670 تش ين لالول

 3170 3445 3250 4693 تش ين لجث نل

 2565 3567 2700 3415 ك نون لالول

 25653 33524 32450 44304 لجرهروع
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 (7هللللدول   
 2016،2015 طيل  ( وعلر  7طقام  طيجمط لص طوللورة بلومجالق طوعقطة  ورم  )

 2016( جال  وعل    14،30ال)
 رلي   دين                                                                                             

 2016 2015 لجفت ة

لي    (7  يو  (14  (7)  لي     (30)يو  

 674 359 ك نون لجث نل
  

 896 497 شب ط
  

 1372 400 لذل 
  

 1151 40 نيس ن
  

 1267 169 لي  
  

 1062 283 حاي لن
  

 716 236 تروا
  

 808 1263 493 159 لب

 1006 1237 416 212 ليلول

 1252 1029 214 151 تش ين لالول

 1253 1083 387 168 تش ين لجث نل

 1291 969 327 332 ك نون لالول
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 (8هدول  

 2016ال 2015اهلية  لر  و المطوع طوحكالرية الالمطوع طولال  طو لن طيحتيلا  طيو طر  
                                                                                                                      

 رلي   دين  

 لجفت ة
2015 2016 

 ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية

 3165 6149 3523 6989 ك نون لجث نل

 3187 6156 3490 7322 شب ط

 2823 5790 3461 6637 لذل 

 2924 5699 3358 6400 نيس ن

 2860 5825 3462 6518 لي  

 2798 5817 3456 6412 حاي لن

 2774 5729 3428 6434 تروا

 2845 5555 3389 6435 لب

 3010 5535 3323 6207 ليلول

 2902 5842 3447 6140 تش ين لالول

 2915 5943 3237 6214 تش ين لجث نل

 2903 5804 3157 6234 ك نون لالول
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 ( 9هلللدول   
 2016( يو  خالل ع   182و  2016و 2015( يو  ع رل 91حولال   لجبنك لجر كاي لجق ل)ل أستحق ق  

 رليون دين  

 رقدل سق  لجف ئدة*

 الفترة

2015 2016 

المبلغ 
المباع 

 ( يوم91)

المبلغ 
 المسدد

معدل 
سعر 

الفائدة 
% 

المبلغ 
المباع 

 ( يوم91)

المبلغ 
 المسدد

معدل 
سعر 

الفائدة 
% 

المبلغ 
المباع 

(182 )
 يوم

المبلغ 
 المسدد

معدل 
سعر 

الفائدة 
% 

كانون 
 الثاني

315750 284050 5.00 
 

400050 
    

 5.00 260640 333080 شباط
 

282000 
    

 5.00 314600 338020 اذار
 

400040 
    

 5.00 315750 565040 نيسان
 

4000 
    

 5.00 333080 397840 ايار
      

 4.95 338020 400040 حزيران
      

 4.80 561040 400020 تموز
      

 4.65 397840 400050 اب
      

 4.50 400040 600070 ايلول
   

50000 
 

2.50 

تشرين 
 االول

400050 400020 4.25 
   

15000 
 

2.50 

تشرين 
 الثاني

282000 400050 4.35 
      

 4.30 600070 400040 كانون االول
      

 *4.73 4605200 4832000 المجموع
 

1086090 
 

65000 
 

2.50 
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 (10هدول  
 2016،2015 فيد لجودلئع جدى لجرف    لجته  ية حسب لجنوع ولجقط ع جق رل 

 رليون دين                                                                                                

 لجفق ل  2015ك نون لالول  2016ك نون لالول 

 لجحكورة لجر كاية 15,085,561 14,270,361

 ولقاة 11,697,201 10,490,329

 تال جق 0 0

 علبتة 3,388,360 3,780,032

 لجرؤسس   لجق رة 25,621,596 24,419,952

 ولقاة 21,327,017 20,091,448

 تال جق 146 146

 علبتة 4294433 4328358

 لجقط ع لجخ ص 23,636,904 23,708,420

 ولقاة 13,285,262 13,346,147

 تال جق 9,636,345 9,554,953

 علبتة 715,297 807,320

 لجرهروع 64,344,061 62,398,733
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 (11هللللدول  
     فيد لالئتر ن لجنقدي لجرب ش  لجررنوح رن )ب  لجرف    لجته  ية حسب لجنوع ولجقط ع 

 2016،2015ق رلج
 رليون دين                                                                                              

 الفقرات 2015كانون االول  2016كانون االول 

 الحكومة المركزية 10,879,901 11,615,969

 المكشوف 1,207 1,228

5,469 0 
االوراق التجارية 

 المخصومة

 القروض والسلف 10,878,305 11,608,884

 ديون متاخرة التسديد 389 388

 المؤسسات العامة 7,802,727 7,383,184

 المكشوف 148,690 167,926

0 0 
االوراق التجارية 

 المخصومة

 القروض والسلف 7,648,369 7,209,710

 ديون متاخرة التسديد 5,668 5,548

 القطاع الخاص 18,070,058 18,180,970

 المكشوف 3,072,076 2,898,109

148,564 153,858 
االوراق التجارية 

 المخصومة

 القروض والسلف 11,770,528 11,793,743

 التسديدديون متاخرة  3,073,596 3,340,554

 المجموع 36,752,686 37,180,123
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 (12هللللدول  
طوتال اع طولال   و وترلن طوتعهم، طورراال  رن ةبل طورالقف طوتولقاة )طوحكالرية الطيا ية( 

 2016،2015وعلر  
 رلي   دين                                                                                         

 

 
 

 

 

2016 2015 
 

المصارف 
 االهلية

المصارف 
 الحكومية

المصارف 
 االهلية

المصارف 
 الحكومية

 القطاعات

10.3 
 

 الزراعة والصيد ـــ 153.0

 التعدين 0.02 1.9 0.03 3.1

 الصناعة التحويلية 0.2 260.7 0.3 119.4

 الماء، الكهرباء والغاز 0.04 230.1 0.04 201.8

 التجارة، المطاعم والفنادق 28216.1 4227.6 21449.7 5552.7

 النقل،التخزين والمواصالت 4.4 100.0 4.1 187.7

 التمويل والتأمين 0.1 635.4 0.1 432.7

 خدمات المجتمع 12.9 3351.5 11.2 2777.4

 العالم الخارجي 1989.0 277.1 1944.3 149.1

 التشييد والبناء 3.0 1070.1 3.2 434.4

 المجموع الكلي 30225.8 10307.4 23413.0 9868.6
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 طورامق : اجوة طيالقطق طورلوية العالق طوعقطق و القطق طورلوية

 

 

 

 

 

 

20152016

االهمية 

النسبية 

)% (

نسبة 

التغير 

)% (

20152016

االهمية 

النسبة 

)% (

نسبة 

التغير 

)% (

20152016

االهمية 

النسبية 

)% (

نسبة 

التغير 

)% (

20152016

االهمية 

النسبية 

)% (

نسبة 

التغير 

)% (

-55767.051048.045.98.5-355859.7312946.173.312.1-539459.9864664.794.260.33402995.03202660.026.45.9القطاع المصرفي 

-1203.0979.00.918.6-1317.0436.90.166.8-8140.07171.00.111.9-1398.51054.10.124.6قطاع التامين

-39.023.00.041.0-342.624.80.092.8-2378.02240.00.05.8-399.052.20.086.9قطاع االستثمار

-19476.017949.016.17.8-24802.416122.23.835.0-129162.085693.00.733.7-8107.07732.10.84.6قطاع الخدمات

-39760.955294.213.039.122818.021378.019.26.3-26185.437133.34.041.8536193.0462720.03.813.7القطاع الصناعي 

القطاع الفندقي 

والسياحي
1522.03500.40.4130.0301839.0364234.03.020.719368.224727.35.827.79094.011047.09.921.5

-7064.05248.04.725.7-5941.53453.70.841.9-73853.072092.00.62.4-1332.4912.20.131.5القطاع الزراعي 

-1236.22493.40.3101.77910225.07933593.065.40.38787.413783.03.256.85237.03570.03.231.8قطاع االتصاالت 

-120698.0111242.0100.07.8-456179.7426788.2100.06.4-579640.4917542.4100.058.312364785.012130403.0100.01.9المجموع

جدول )13(

عدد االسهم وحجم التداول وعدد العقود والشركات لعام 2016 مقارنة مع عام 2015 

القطاعات

عدد العقود المنفذةحجم التداول قطاعياً )مليون دينار(القيمة السوقية لالسهم )مليون دينار(عدد االسهم المتداولة )مليون سهم(
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 (14هدول  
 2016ال 2015( جال  وعلر  364ال 182حالطيص طو  ااة طوعلوم  وال طق  طورلوية دعتحللق )

 ر ججن طومالاجق                                                                                                          

 لجشا 

2015 2016  

لجربلغ لجرب ع 
رقدل سق   لجربلغ لجرسدد 364

 لجف ئدة %

رقدل  لجربلغ لجرب ع
سق  
لجف ئدة 

% 

لجربلغ لجرسدد 
جحولال  لستحق ق 

 364 ( يو 364،182 

 447000 سسسس ك نون لجث نل
    

  4.0 400010  305000 سسسس شب ط
 سسسس لذل 

  
400010 4.0 

 
  4.0 400010   سسسس نيس ن
 475500 سسسس لي  

 
100500 4.0 

 
 500000 سسسس حاي لن

    
 سسسس تروا

  
420020 4.0 

 
 500000 سسسس لب

 
400000 5.0 

 
  5.0 80000   سسسس ليلول

 112000 تش ين لالول
 

6.0 31500 4.9 112000 
 52500 5.0 240500 6.0  52500 تش ين لجث نل
 200000 ك نون لالول

 
4.5 135500 5.0 200000 

 364500 *4.5 2608050 *5.5 2227500 364500 لجرهروع
 ةلجف ئد رقدل سق *
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 (15 هدول 
 

 2015رق  نة بق    2016لج )  لجقي سل جق   
                                                                                                                                                               

 (  100=2012 سنة لالس س 
2015رقدل  لجوان  لجفقللل ل  2016رقدل    نسبة لجتغي  % 

 -3.1 99.1 102.3 29.605 االغذية والمشروبات غيرالكحولية

 -3.2 99.0 102.3 28.256 االغذية

 -0.6 103.8 104.4 4.887 الخبز والحبوب

 -3.0 97.2 100.2 6.180 اللحوم

 -9.2 86.2 94.9 0.903 االسماك

 -0.6 100.1 100.7 3.527 اللبن والجبن والبيض

 -1.1 98.1 99.2 1.335 الزيوت والدهون

 -5.2 98.7 104.1 2.856 الفواكه

 -7.7 95.9 103.9 6.016 الخضروات

 -0.1 102.3 102.4 2.075 السكر والمنتجات السكرية

 1.4 115.6 114.0 0.477 منتجات االغذية االخرى

 -0.4 100.8 101.2 1.349 المشروبات غير الكحولية

 9.5 119.4 109.0 0.615 التبغ

واالحذيةالمالبس   6.472 104.2 103.1 1.1- 

 -1.3 103.5 104.9 5.286 المالبس

 -5.8 101.9 108.2 0.806 مواد المالبس

 -0.7 103.7 104.4 4.397 المالبس

 -1.5 102.7 104.3 0.065 االصناف االخرى للمالبس ولواحق المالبس

 -5.1 109.1 115.0 0.018 تنظيف المالبس

 0.5 101.5 101.0 1.186 االحذية

 2.7 114.1 111.1 25.359 السكن ،المياه، الكهرباء،الغاز

 2.4 115.3 112.6 17.123 االيجار

 7.4 120.3 112.0 2.982 صيانة وخدمات السكن

 5.0 113.1 107.7 2.707 امدادات المياه والكهرباء

 -3.5 99.3 102.9 2.547 الوقود )البنزين والنفط والغاز(

والمعدات المنزلية والصيانةالتجهيزات   6.524 100.6 100.5 0.1- 

 1.9 97.1 95.3 2.551 االثاث والتجهيزات

 -1.2 102.7 103.9 3.973 االجهزة المنزلية

 3.0 116 112.6 4.142 الصحة

 1.2 95.0 93.9 15.185 النقل

 8.8 114.1 104.9 3.109 االتصال

 -5.3 90.7 95.8 1.998 الترفيه والثقافة

 2.7 106.7 103.9 0.922 التعليم

 4.0 111.9 107.6 1.527 المطاعم

 1.8 101.6 99.8 4.542 السلع والخدمات المتنوعة

 0.4 104.1 103.7 100.0 الرقم القياسي العام

 1.2 104.2 103.0 100.0 الرقم القياسي بعد االستبعاد

المعلومات  وتكنولوجياالمصدر : وزارة التخطيط /الجهاز المركزي لالحصاء   
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 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

first -current account 3,554.7 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 11,621.3        1- الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 40,759.1              الصادرات )فوب (

Crude oil  40,493.8 ـــ                                   ــ النفط الخام 

                      -*Governmental 40,493.8                       - *حكومي

                      -  private 0.0                       - خاص

Oil Products 175.1 ـــ                                    ــ المنتجات النفطية  

                      -  Governmental 60.9                       - حكومي

                      -  private 114.2                       - خاص

Other exports ـــ                  90.2                   ــ الصادرات االخرى

          Imports 29,137.8 34,279.8           االستيرادات 

               1.Government Imports 4,628.9 5,445.8                 1- االستيرادات الحكومية

                    A-  consumption imports 757.0 890.6                       أ- االستيرادات االستهالكية  

                    B-  capital imports 1,019.8 1,199.8                      ب- االستيرادات الراسمالية 

                    C- Refined oil products 1,691.1 1,989.5                      ج- استيرادات المنتجات النفطية 

                    D- Other Gov.imports 1,158.6 1,363.1                      د- االستيرادات الحكومية االخرى

                    E- Cost of currency printing 2.4 2.8                      هـ-  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 24,508.9 28,834.0               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 6,127.2 7,208.5                      أ- استيرادات القطاع الخاص االستهالكية 

             B.Capital goods imports 18,381.7 21,625.5                     ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

             C.Oil products imports private sector ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص                    

        2- Services Account, net -7,593.8       2- صافي حساب الخدمات

                  Receipts 7,281.8              المقبوضات 

                  Payments** 14,875.6              المدفوعات**             

        3-Primary Incom Account -1,478.3       3 -حساب الدخل االولي

                Compensation of employee 37.5             تعويضات العاملين

                Investment Income -1,515.8             دخل االستثمار

Receipts ــ                  372.7                     ــ المقبوضات 

Payments ــ                  1,888.5                     ــ المدفوعات 

                     - Interest/external debt 517.8 الفوائد على الدين العام الخارجي                            -              

                     - others 1,370.7 اخــرى                                                         -              

        4-Secondary Incom Account 1,005.5       4 - حساب الدخل الثانوي

                Special transfers Included Remittances 598.1           التحويالت الخاصة بضمنها تحويالت العاملين     

                Official 407.4           التحويالت الرسمية

Receipts ــ                  448.8                   ــ المقبوضات 

     Total of Grants                   279.5                        اجمالي المنح

               Other current transfers                   169.3             التحويالت الجارية االخرى                          

Payments ــ                  41.4                   ــ المدفوعات   

     Total of Grants                   0.0                       اجمالي المنح

               Other current transfers                   41.4            التحويالت الجارية االخرى                          

                         UN Compensation Fund 0.0                             صندوق التعويضات 

                         Others 41.4                             أخرى
*: The Amounts Represent The Data From Oil Division/General Investment        

   Dept.at CBI In Cash . *: تمثل ارقام  قسم النفط / دائرة االستثمار في البنك المركزي  والمقبوضة نقدا  

**(5142)  million USD represents the costs of shipment & insurance 

Note : Primary data adjustable according to Data Source. مالحظة : بيانات اولية قابلة للتعديل حسب مستجدات مصادر البيانات.

 ميزان المدفوعات العراقي السنوي لعام 2016 حسب منهجية الطبعة السادسة 

IRAQI BALANCE OF PAYMENTS(BPM6) Annual   2016

**: بضمنها )5142( مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 

جدول )16(
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 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقــــــــــــرات

 second- Capital Account/ net -0.5 ثانيا- صافي الحساب الراسمالي

               credit 2.0            الدائن

               debit 2.5            المدين  

 third- Financial Account/net -2,775.2 ثالثاً- صافي الحساب المالي

    1- Direct investment /Net 6,215.5     1-صافي االستثمار المباشر)في الخارج - في الداخل(

               Abroad 304.3                  في الخارج)صافي(

               In Iraq -5,911.2                  في الداخل )صافي( 

    2- Portfolio Investment /Net 107.3     2-صافي استثمار الحافظة )الموجودات-المطلوبات(

Assets ــ            98.4               ــ الموجودات

              a-General Government 96.5                    أ - الحكومة العامة 

                     drawing  5,237.7                        المسحوب ) المستثمرة(

                      paid 5,141.2                        المسدد ) المطفأة ( 

              b-Other sectors 1.9                   ب - قطاعات أخرى  

                    drawing  1.9                        المسحوب ) المستثمرة(

                     paid 0.0                        المسدد ) المطفأة ( 

Liabilites ــ            -8.9              ــ المطلوبات   

             a-General Government 0.0                    أ - الحكومة العامة 

                    drawing 0.0                        المسحوب ) المستثمرة(

                     paid 0.0                        المسدد ) المطفأة ( 

              b-other Sectors -8.9                   ب - قطاعات أخرى  

                    drawing 4.8                         المسحوب ) المستثمرة(

                    paid 13.7                         المسدد ) المطفأة ( 

   3- Other Investment , net -753.9     3- صافي االستثمار االخر

        a- Official , net 1,972.6              أ- صافي االستثمارالرسمي 

Assets ــ              1,318.0                   ــ الموجودات

         - Claims held abroad 138.5                          - المستحقات من الخارج

         - Change In Government Available Stock -1969.0                          - التغير في الرصيد المتاح للحكومة

         - Trade Credit 3,129.1                          - إئتمانات التجارة

         - Other equity 19.4                          - حصص الملكية األخرى

Liabilites ــ            -654.6                  ــ المطلوبات   

           - Obligation on government -2,942.9                        - التزامات على الحكومة

        - Loan disbursements 3,205.5 المسحوب من القروض                                   -                       

        - Amortization -917.2 التسديدات                                   -                       

        b- Private, net/ ODC's
-2,617.5

صافي االستثمار لشركات االيداع االخرى                                       ب- 

                )الموجودات - المطلوبات (

Assets ــ               -3,142.0                  ــ الموجودات 

Liabilites ــ               -524.5                  ــ المطلوبات 

     c- Forign Deposites,net /Other Sectores -109.0            ج- صافي الودائع في الخارج / قطاعات اخرى

    4-Reserve assets -8,344.1     4- االصول االحتياطية

          - Central bank -8,344.1                       - البنك المركزي 

       - Reserves -8,344.1                       - اإلحتياطيات 

       - Reserve Assets     -8,344.1                       - الموجودات االحتياطية 

             a-Monetary Gold 0.0                            أ- الذهب النقدي 

             b-Special Drawing Rights -76.2                           ب- حقوق السحب الخاص

             c-Reserve Position in the Fund 167.2                           ج- وضع االحتياطي لدى الصندوق

             d-Foreign Assets -8,435.1                            د- الموجودات االجنبية 

                      1- Currency and Deposites 1,337.9                                1- العملة والودائع 

With Monetary Authorties                              2,434.1ــ                                                           ــ لدى السلطات النقدية 

With banks                              -1,096.2ــ                                                           ــ لدى البنوك الخارجية

                      2- Securities -9,773.0                                2- االوراق الماليـــــة

Equities            0.0ــ                                                           ــ سندات الملكية

bonds & notes            0.0ــ                                                           ــ سندات وإذونات
 / Money Market  Instrument\Financtial ــ                            

                                 Derivatives,net -9,773.0                                    ــ 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)
-6,329.4

صافي السهو والخطأ                                                           رابعا - 

 الحساب المالي -)الحساب الجاري+الحساب الراسمالي(

م                    س دفوعات ميزان ق جارة الم ة والت خارجي ك/ واالبحاث االحصاء دائرة/ ال المصدر:  العراقي المركزي البن

IRAQI BALANCE OF PAYMENTS(BPM6) Annual   2016

Source : Central Bank Of Iraq \ Statistical and Research Department \ Balance Of Payments                    

                and  External Trade Division.                

 ميزان المدفوعات العراقي السنوي لعام 2016 حسب منهجية الطبعة السادسة
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