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 2016التقرير االقترادي لمفرل الرابع 
 

 ة االقتراديالتظهرات 
 Real Sectorالقظاع الحقيقي 

  مجسالياإلالشاتج السحمي -أ
لمفرل الحقيقي االجسالي ارتفع الشاتج السحمي  -

 %(1.8)الثابتة بشدبة  باألسعار 2016الرابع 
 دّجللي الدابقبالفرل الرابع من العام  قياسا  

 (42.9)يعادل ي ماأترليهن ديشار  (50.7)
ترليهن ديشار  (49.9)مقابل  ،مميار دوالر

، ويعزى ذلك 2015لمفرل الرابع من عام 
الشفط الخام بشدبة  إنتاجزيادة كسيات  إلى

بالفرل ذاته من العام  قياسا   %(11.8)
بمغ السعدل اليهمي لتردير  حين ، في الدابق
 (3.1)مميهن برميل مقابل  (3.5)الشفط 

،  الدابقمميهن برميل لمفرل الرابع من العام 
 (1جدول )

 الرابعالثابتة والجارية لمفرل  باألسعار مجسالياإلالشاتج السحمي 
 2016 – 2015لعامي  

 
 باألسعار جسالياإلالشاتج السحمي  سّجل -

 (54.6) 2016الجارية خالل الفرل الرابع 
مميار دوالر  (46.2)يعادل  ساب ترليهن ديشار

من  لمفرل ذاتهترليهن ديشار  (52.4)مقابل 

ويعهد  %(4.2)بشدبة ارتفاع  يّ أ الدابقالعام 
تفاع الحاصل في سعر برميل ر اإل إلىذلك 

ل الفرمي لدعر السعد   سّجل الشفط الخام، إذ
دوالر لمبرميل مقابل  (43.1) البرميل

من عام  لمفرل ذاتهدوالر لمبرميل  (34.7)
 ( .2، جدول ) 2015
  مجمالًاإل المحلً للناتج المطاعً الهٌكل

ارتفييياع الشييياتج  إليييىوليييية األتذيييير التقيييديرات    
نذيييي ة األالحقيقييييي بحديييي   جسييييالياإلالسحمييييي 
وقيييد جييياء نييياا الشسيييه  ة لهييياا الفريييلاالقتريييادي

مييدفهعا بشسييه بعييا الق اعييات االقترييادية وال 
ييييزال نذيييا  ق ييياع اليييشفط الخيييام يحتيييل السركيييز 

%( 33.5االول اذ سجل ندبة مدانسة بمغت )
مقابييييييييييييل  %(12.8)وبشدييييييييييييبة نسييييييييييييه بمغييييييييييييت 

،  الدييييابقلمفرييييل ذاتييييه ميييين العييييام  %(12.6)
األميير اليياي يذييير إلييى وييرورة تشهيييع مرييادر 

 . الشسه االقترادي
سييييييجمت الرييييييشاعة التحهيميييييييية ارتفاعييييييا بشديييييييبة 

%( والييياي يعيييزى فيييي جانييي  مشيييه اليييى 17.1)
ذ إ، سييييسدة(األسييييسشت و اإل) مييييادتي إنتيييياجزيييييادة 

 إلييىتذييير البيانييات الييهاردة ميين وزارة الرييشاعة 
كسيييييات الدييييسشت خييييالل الفرييييل  إنتيييياجارتفيييياع 
بالفريييل  قياسيييا   %(4.8)بشديييبة  2016الرابيييع 
سسشت اإل إنتاج سّجل، إذ الدابقمن العام  ذاته

محققييا  ف طيينأليي( 165.3)مقييدار   العييادي مييا
والييييياي يسثيييييل ، %(46.8)نديييييبة زييييييادة بمغيييييت 

ومييييين ويييييسشها سيييييسشت كركيييييهك إمعسيييييل  إنتييييياج
 )الق اع الخاص( من السدتثسر حرة الذركة 
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 فيييييي حيييييين بقييييييت ،طييييين  أليييييف (15والبالغييييية )
ديييييية )مدييييييتثسر( وسييييييسشت بيسييييييسشت كإمعامييييييل 

 سيييسشت الذيييساليةومعاميييل اإلسيييشجار )مديييتثسر( 
ت كسييات سيّجمو  ،مشيياألمتهقفة بدب  الهويع 

      ةبشدييييييييب انخفاوييييييييا  سييييييييسشت السقيييييييياوم اإل إنتيييييييياج
بالفريييييل الرابيييييع مييييين العيييييام  قياسيييييا   %(5.6-)

حريييييييية معامييييييييل  إنتيييييييياج، ونييييييييه يسثييييييييل 2015
ريرة ، الديساوة ، كيربالء سسشت الجشهبية )الباإل

ومييييين ويييييسشها حرييييية الذيييييركة مييييين  السقدسييييية(
والبالغييييييييييييية )الق ييييييييييييياع الخييييييييييييياص(  السديييييييييييييتثسر

معسيييل  إنتييياج ،فيييي حيييين بقيييى( طييين 49146)
، الهويييع االمشييييبديييب   سيييسشت القيييائم متهقيييفإ

بييا األسسشت لإل إنتاجي أ دّجله لم ينّ أعمسا  
(  2016، 2015خالل الفرل الرابيع لعيامي )

سيييييسشت الفمهجييييية نتيجييييية إبديييييب  تهقيييييف معسيييييل 
 مشي.األلمهوع 
 ارتفاعييا   سيّجلسيسدة فقيد األ إنتياج بذينن أميا    
بالفرييييل  سييييا  قيا %(54.9)ه بشدييييبة إنتاجييييفييييي 
مدساد نهع )يهرييا( فقيط لو  الدابقمن العام  ذاته

 أميا .سيسدة الجشهبييةاألمعاميل  إنتاجالاي يسثل 
متهقفييييية عييييين فإنهيييييا سيييييسدة الذيييييسالية األمعاميييييل 
 مشي.األبدب  الهوع  اإلنتاج
القيييييم السزييييافة لكييييل ميييين )ق يييياع ت سييييّجم     

ت، السييييييال االتريييييياالالبشيييييياء والتذييييييييد، الشقييييييل و 
خالل  انخفاوا  والتنمين وتجارة الجسمة والسفرد( 

                      نييييييييييييياا الفريييييييييييييل وبشدييييييييييييي  متفاوتيييييييييييييه بمغيييييييييييييت
( 46.6%،28.6%،-6.2%،-0.7)% 

 عمى التهالي.
نذا  ق اع الكهرباء فتذير البيانات  بذنن أما

استسرار تجاوز  إلىالهاردة من وزارة الكهرباء 

الكهربائية عمى معدالت  طم  ال اقةمعدالت 
 قياسا  %( 7)بشدبة  العجز نسها   دّجللي اإلنتاج

 في حين، الدابقبالفرل الرابع من العام 
انخفا معدل استيراد ال اقة الكهربائية خالل 

السساثل  الفرل عن %(30)ناا الفرل بشدبة
يراني، اإلولجسيع الخ ه  ) الدابقلعام من ا

 شعيبة، نارثة وخ ه  البارجات( .
 السدتيمك  سعارالرقم القياسي أل-ب 

 سعارمعدل الرقم القياسي العام أل سّجل  
 2016السدتهمك لمفرل الرابع من عام 

 دّجلعن معدله الس %(0.5-)بشدبة  انخفاوا  
ارتفع  في حين، 2015لمفرل ذاته من العام 

ستبعاد )التزخم األمؤشر الرقم القياسي بعد 
مشه السذتقات الشف ية )الشفط  ساس( مدتبعدا  األ

بشدبة والغاز( ومجسهعة )الفهاكه والخزر( 
 الدابقمن العام  فرل ذاتهقياسا  بال %(0.8)

 ( .3، جدول )
 
  
 
 
 
 
 
 

 Monetary Sector القظاع الشقدي
 لتظهرات الشقدية ااوال: 
  :M1عـــــرض الشقــــد بالسفيهم الزيق -أ

( M1رصيد عرض الشقد بسفههمه الزيق ) سّجل
دبة يشيب ارتفاعا   2016ع/يرابيل الييرينهاية الف
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 الدابقمن العام  بالفرل ذاتهقياسا   %(8.1)
مميار ديشار مقارنة  (70709) إلىليرل 

ارتفاع  إلىمميار ديشار، ويعزى ذلك  (65435)بي
التي  %(20.7)العسمة خارج البشهك بشدبة بمغت 

عرض  إجساليمن %( 59.5)شكمت ما ندبته 
ت الهدائع الجارية سّجم في حين(، M1الشقد )
لتذكل ما ندبته  %(6.3-) بشدبة انخفاوا  

 .(M1عرض الشقد) إجساليمن  %(40.5)
 

 
  

 :M2عـــــرض الشقــــد بالسفيهم الهاسع -ب
)الديهلة  M2عرض الشقد بسفههمه الهاسع  سّجل 

عن  ارتفاعا   2016الفرل الرابع الشقدية( نهاية 
 %(6.6)بشدبة  الدابقالفرل السساثل من العام 

مميار ديشار مقابل  (88067) إلىليرل 
ذاته من مميار ديشار نهاية الفرل  (82595)

رتفاع الحاصل األ إلى، ويعزى ذلك  2015عام 
والهدائع  (M1عرض الشقد ) كل من  في نسه

عمى التهالي  %(1.2)و %(8.1)خرى بشدبة األ
ستقرار الشقدي ما األمعامل  سّجل في حين، 
 (4 ، جدول )%(1.57) هندبت

 

 
 
 مجشبية األ االحتياطيات -مجـ 

جشبية نهاية الفرل األ االحتياطياترصيد بمغ     
ترليهن ديشار  (53.1) 2016الرابع من عام 

ترليهن ديشار نهاية الفرل  (63.5)مقارنة بي 
 ( .5، جدول ) الدابقذاته من العام 

 

 
 

   سعر الررف-د 
بمغ سعر صرف الديشار العراقي تجا  الدوالر  - 

نافاة ي في البشك السركزي العراقي عبر مريكاأل
تعزيز رصيد  جشبية  )نقد،األالعسمة  وشراء بيع

 ا  ديشار  (1190) ارج (حدابات السرارف في الخ
ل معدّ  سّجل في حيني ، أمريكعراقي لكل دوالر 
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ي في مريكاألسعر صرف الديشار تجا  الدوالر 
نسها  بشدبة  2016الدهق السهازية لمفرل الرابع/

،  الدابققياسا  بالفرل ذاته من العام  %(6.7)
ي مقابل أمريكلكل دوالر  ا  ديشار  (1299)اذ بمغ 

ي لمفرل أمريك( ديشار لكل دوالر 1218)
 (.6، جدول ) 2015الرابع/

 

 
  
 مجشبيةاألالعسمة  وشراء نافـذة بيـع -ه  

ي مريكاألت الكسيات السباعة من الدوالر سّجم
جشبية في البشك األالعسمة  وشراء في نافاة بيع

السركزي )نقدا  وتعزيز رصيد واعتسادات 
 انخفاوا   2016مدتشدية( خالل الفرل الرابع/

مميار  (10.2) دّجللت %(13.2)بمغت ندبته 
مميار دوالر تهزعت بسبمغ ( 11.8) دوالرمقابل

عتسادات مدتشدية امميار دوالر بيعت ك (5)
 تعزيز رصيد %(36.9)و %(48.9)شدبة وب

بيعت كشقد من  %(14.2)والشدبة الستبقية 
 السبيعات . إجسالي

 

 
  
مذتريات البشك السركزي لمدوالر  إلىبالشدبة  أما
ي من وزارة السالية فقد انخفزت بشدبة مريكاأل
 الدابقعن الفرل ذاته من العام ( 1.4%-)
مميار دوالر خالل الفرل  ( 8.3)  دّجللت

مميار دوالر  (8.5)مقارنة  بي  2016الرابع/
 ( .7، جدول )2015لمفرل ذاته /

 
  
  التدييالت القائسة- و 

واصل البشك  -:يداعات القائسةاإلتدييالت      
 Policyساس )األالسركزي اعتساد  لدعر الفائدة 

Rate( البالغ )2016مشا آذار  %( سشهيا  4 
 ستثسارااللدعر فائدة  ا  تخفيز أيزا  وجرى ،

 %(0.75)يام من أ( 7بالديشار العراقي لسدة )
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تخفيا  أيزا  وقد تم  سشهيا ، %(0.50) إلى
( 30و14بالديشار العراقي لسدة ) ستثساراالفائدة 
 %0.75) إلى %(1.25و%1.0)وبفائدة  ا  يهم
 سشهيا  عمى التهالي . %(1.0و
( 7جل )ارتفع مجسهع السبالغ السدتثسرة بالهدائع آل 
 دّجللت %(81.2)يام بشدبة كبيرة بمغت أ
 2016الفرل الرابع خالل ترليهن ديشار  (4.3)

الفرل السساثل  خاللترليهن ديشار  (2.4مقابل )
ويعزى ذلك الى قرار مجمس  الدابقمن العام 

ادارة البشك الستزسن استثشاء السرارف الحكهمية 
من معادلة احتداب الفائا الستاح لالستثسار 

( 500( أيام وبسا ال يزيد عن )7في ودائع )
بالشدبة لمسبالغ السدتثسرة  أما، مميار ديشار فقط 

 تفقد بمغ ا  ( يهم14،30بالديشار العراقي لسدة )
، جدول ترليهن ديشار عمى التهالي (3.8( )7.3)
(8 ). 

 
  
 ي اإللزام االحتياطي-ز 
ي السفروض اإللزام االحتياطيرصيد  سّجل- 

عميى ودائع الق اع الحكهمي في نهاية الفرل 
  بمغت ندبته  انخفاوا   2016الرابع من عام 

مقارنة بالفرل السساثل من العام  %(6.9-)

مميار ديشار مقابل  (5804) إلىليرل  الدابق
مميار ديشار نهاية الفرل ذاته  (6234)رصيد 
 .2015من عام 

ي السفروض اإللزام االحتياطيرصيد  سّجل - 
بمغت ندبته  انخفاوا  عميى ودائع الق اع الخاص 

مقارنة بالفرل السساثل من العام  %(8-)
مميار ديشار مقابل  (2903) دّجل، ليالدابق

مميار ديشار نهاية الفرل ذاته من عام  (3157)
ويعزى ذلك الى االجراءات التحفيزية  ،2015

التي اتخانا البشك لغرض تسهيل مهازنة الدولة 
%( كشدبة 15%( من )50من خالل تذغيل )

 ،االلزامي السهدعة لدى ناا البشك من االحتياطي
 ( .9جدول )

 
 

 البشك السركزي  حهاالتمزادات - ح 
تفعيل العسل  إلىعسد البشك السركزي       
 ا  ( يهم182و 91جل )حهاالت البشك السركزي آلب

وليربح قبهل سعر الفائدة السقدم من قبل 
حد  العرض وال م  وذلك بالسرارف 

تم خالل ناا الفرل  إذغراض شفافية السزاد،  أل
  (200)بقيسة  ا  ( يهم182جل )عقد مزاد واحد آل
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صدارية الهاحدة ، بمغ السباع مشها مميار ديشار لإل
مميار ديشار و بدعر ق ع  (15)قيسته  ما
 ( .10، جدول ) %(2.5)
 
 ثانيا: تظهرات القظاع السررفي  
 ةالرأسساليالقدرة  
السرارف التجارية  أمهالرؤوس  إجسالي سّجل  

مقدار   ارتفاعا   2016خالل الفرل الرابع 
 %(15.4)ترليهن ديشار وبشدبة ارتفاع ( 1.6)

 دّجللي الدابقمقارنة بالفرل السساثل من العام 
 ترليهن ديشار مقارنة (11.7)ما مقدار  

ترليهن ديشار خالل الفرل الرابع من  (10.2)بي
 أمهال، تركزت الزيادة في رؤوس  2015عام 

نمية لتذكل ندبة مدانسة األالسرارف 
السرارف  أمهالرؤوس  إجساليمن  %(80.8)

ترليهن ديشار ،  (9.5)عراق والبالغة العاممة في ال
السرارف الحكهمية فذكمت ندبة  أما
والبالغة  األمهالرؤوس  إجساليمن  %(19.2)
 ( ترليهن ديشار .2.3)
 

 القظاعحدب ب رصدة الهدائع السررفيةأتظهرات  - أ
رصيد الهدائع لدى السرارف  سّجل -:والشهع

ترليهن ديشار  (1.9)بسقدار  انخفاوا  التجارية 
 2016نهاية الفرل الرابع  %(3-)وبشدبة

، ليرل  الدابقمقارنة بالفرل السساثل من العام 
 (64.3)ترليهن ديشار مقابل  (62.4) إلى

رصيد  انخفاض إلى ذلك، ويعزى  ترليهن ديشار
عن  %(5.4-)ودائع الحكهمة السركزية بشدبة 

والشاجسة عن  الدابقالفرل الرابع من العام 
 إذ( %10.3-) ع الجارية بشدبةالهدائ انخفاض

 (11.7)ترليهن ديشار مقارنة مع  (10.5)بمغت 
رصيد ودائع  انخفاضعن  فزال  ترليهن ديشار ، 

عن الفرل  %(4.7-)السؤسدات العامة بشدبة 
رصيد  نخفاضوذلك ال الدابقالسساثل من العام 

 دّجللت %(5.8-) الهدائع الجارية بشدبة
( ترليهن 21.3ترليهن ديشار مقارنة بي) (20.1)

 سّجل في حين.  2015ديشار لمفرل الرابع 
بشدبة  ارتفاعا  رصيد ودائع الق اع الخاص 

 2015عن الفرل السساثل من عام  %(0.3)
ارتفاع كل من الهدائع الجارية  إلىويعزى ذلك 
 عمى التهالي%( 12.9)،%(0.4)والثابتة بشدبة 

( 46وذلك لزيادة عدد السرارف الخاصة من )
( مررف 54الى ) 2015مررف لمفرل الرابع 

 . (12( و)11، جدول ) 2016لمفرل الرابع 
 

 
  
ئتسان الشقدي لمسرارف األ تظهرات  -ب  

شهد الشذا   -:والشهع التجارية حدب القظاع
قراوي لمسرارف نهاية الفرل الرابع من عام األ

عن  (%1.1)بمغت ندبته  ارتفاعا   2016
ت سّجم، إذ الدابقالسساثل من العام  الفرل

ئتسانية السسشهحة من السرارف األالتدهيالت 
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ترليهن ديشار مقابل ( 37.2)يقارب  التجارية ما
من العام  لمفرل ذاتهترليهن ديشار  (36.8)

 .الدابق
ئتسانية الشقدية األوعمى صعيد تهزيع التدهيالت  

ارتفاع طفيف  إلىلمق اعات فتذير البيانات  وفقا  
ئتسان الشقدي السسشهح لمحكهمة األفي رصيد 

ترليهن ديشار وبشدبة  (0.7)السركزية بسقدار 
لمفرل ذاته من  دّجلعن مدتها  الس %(6.8)

 %(31.2)وبشدبة مدانسة بمغت  2015عام 
عن ارتفاع  فزال  ئتسان ، األرصيد  إجساليمن 
الق اع الخاص  إلىم السقدّ ئتسان الشقدي األ

ترليهن ديشار وبشدبة نسه  (0.09)بسقدار 
 2015من الفرل السساثل من عام  %(0.5)

من  %(48.9)كبر البالغة األبالحرة  مدتنثرا  
ئتسان األ سّجل في حينئتسان ، األرصيد  إجسالي

 انخفاوا  السؤسدات العامة  إلىم الشقدي السقدّ 
 الدابقعن الفرل ذاته من العام  %(5-)بشدبة 

رصيد  إجساليمن  %(19.9)وبشدبة مدانسة 
 ( .14( و)13ئتسان ، جدول )األ
 

 
 
 

 Financial  Sector لقظاع السالي ا 
 السهازنة العامة لمدولة  -

ت السهازنة العامة لمدولة خالل الفرل سّجم     
ترليهن ديشار  (3.2)عجزا  مقدار   2016الرابع 

من الشاتج السحمي  %(6) ة ما ندبتهدّجمم
الجارية مقارنة بعجز مالي  باألسعار جسالياإل

ر لمفرل السساثل من ترليهن ديشا (6.0)قدر  
 ( .15، جدول ) الدابقالعام 

 الدين العام الداخمي    -
واصمت وزارة السالية سياستها السالية في تسهيل   

 عنقتراض الداخمي األب 2016عجز مهازنة عام 
 ذونات الخزيشة استشادا  أصدار الدشدات و إ طريق
/العجز( تسهيل الفجهة السالية  السادة )ثانيا   إلى

( لمدشة 1تحادية رقم )األمن قانهن السهازنة 
رصيد الدين العام الداخمي بمغ  إذ، 2016السالية 

مقدار   ما 2016نهاية الفرل الرابع /
 .مميار ديشار (47362)
 وزارة السالية  حهاالتمزادات  -
 2016استسرت وزارة السالية خالل الفرل الرابع/  

 حهاالتإقامة مزاداتها الدشهية وإصدار في 
وبدعر  ا  ( يهم364ستحقاق )األالخزيشة ذات 
أقامت الهزارة خالل الفترة اعال   إذق ع متعدد، 

مميار  (408)مزادات بمغ السباع الفعمي  ةاربع
 . %(5.0)ديشار وبسعدل سعر خرم 

 Forign  Sectorالقظاع الخارمجي  
 ميزان السدفهعات  
ميزان السدفهعات العراقي خالل الفرل  سّجل   

 ( 1093.2)عجزا  مقدار   2016الرابع من عام 
حقق السيزان التجاري خالل الفرل و  مميهن دوالر

 (2790.8)فائزا  بقيسة  2016الرابع من عام 
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 سّجل في حينساس فهب ، أمميهن دوالر عمى 
خالل الفرل الرابع  الرأسساليصافي الحداب 

مميهن دوالر  (0.2)عجزا  مقدار   2016 من عام
ة الشاتجة عن التررف الرأسساليعن التحهيالت 

ة الرأسساليالسشح  عن فزال  الثابتة  األصهلفي 
 العراق من قبل مشظسات دولية . إلىمة السقدّ 

حقق صافي الحداب السالي خالل الفرل الرابع 
مميهن  (5937.6)مبمغا  مقدار    2016من عام 

دوالر وقد ظهر بإشارة سالبة نتيجة لمت هرات 
والخرهم  األصهلي طرأت عمى كل من تال

 األصهلت سّجم في حين ،السالية لهاا الحداب
خالل  الفرل الرابع  ة لمبشك السركزي االحتياطي
مميهن  (1093.2)بمغ  انخفاوا   2016من عام 

البشك السركزي  استثسارات نخفاضدوالر، نتيجة ال
 ( .16جدول ) ، وراق السالية األفي محفظة 
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 (1مجدول رقم )
 الثابتة باألسعارة االقترادينذظة األ حدب  مجسالياإلالشاتج السحمي 

 2016 - 2015لمفرل الرابع عامي 
 مميار ديشار

 ةاالقترادينذظة األ 
القيسة السزافة 

الثابتة لمفرل  باألسعار
 2015الرابع 

القيسة السزافة 
الثابتة  باألسعار

 2016لمفرل الرابع 

ىسية الشدبية % األ
 2016لمفرل الرابع 

ندبة التغير         
% 

 59.6 2.6 1301.6 815.7 سساكاألالزراعة والغابات والريد وصيد 
 13.0 62.0 31546.1 28027.3 -التعدين والسقالع :

 12.8 62.0 31504.4 27922.8 ـــ  الشفط الخام
 60.1- 0.1 41.7 104.5 خرى من التعديناألنهاع األ ـــ  

 17.1 0.9 444 379.3 الرشاعة التحهيمية
 5.5 1.0 486.5 461.1 الكيرباء والساء
 46.6- 4.5 2304 4313.6 البشاء والتذييد

 28.6- 5.1 2590.5 3627.7 ت والخزن األتراأل الشقل و 
 0.7- 7.7 3891.3 3920.1 تجارة الجسمة والسفرد والفشادق وما شابو

 6.2- 6.0 3051.5 3252 -عسال:األالسال والتامين وخدمات العقارات و 
 40.4- 0.7 349.0 585.3 ـــ  البشهك والتأمين

 1.3 5.3 2702.5 2666.7 ـــ  ممكية دور الدكن
 0.8- 10.2 5233.9 5277.9 -مجتساعية والذخرية:األخدمات التشسية 
 1.7 8.4 4286.1 4214.9 الحكهمة العامة

 10.8- 1.9 947.8 1063.0 الخدمات الذخرية
 1.5 100 50849.4 50074.7 نذظةاأل السجسهع حدب 

 104.0 210.2 ناقرا: رسم الخدمة السحتدب
 50745.4 49864.5 مجسالياإلالشاتج السحمي   
 

1.8 
 السردر: وزارة التخظيط/ الجياز السركزي لالحراء
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 (2الجدول رقم )

 الجارية باألسعارة االقترادينذظة األ حدب  مجسالياإلالشاتج السحمي 
 2016 - 2015لمفرل الرابع لعامي 

 مميار ديشار 

 ةاالقترادينذظة األ 
القيسة السزافة 

الجارية  باألسعار
 2015لمفرل الرابع 

القيسة السزافة 
الجارية  باألسعار

 2016لمفرل الرابع 

ىسية الشدبية األ
% لمفرل الرابع 

2016 
 ندبة التغير %

 17.4 4.0 2200.4 1874.9 سساكاألالزراعة والغابات والريد وصيد 
 39.2 33.7 18466.6 13264.1 -التعدين والسقالع :

 40.2 33.5 18372.1 13105.3 ـــ  الشفط الخام
 40.5- 0.2 94.5 158.8 خرى من التعديناألنهاع األ ـــ  

 24.9 2.1 1176.8 942.2 الرشاعة التحهيمية
 726.4 2.0 1090.8 132.0 الكيرباء والساء
 40.0- 6.4 3499.8 5827.6 البشاء والتذييد

 25.5- 7.4 4054.2 5443.9 ت والخزن األتراأل الشقل و 
 3.2- 9.9 5404.3 5582.1 الجسمة والسفرد والفشادق وما شابو تجارة

 5.6- 10.4 5695.4 6035.5 -عسال:األالسال والتامين وخدمات العقارات و 
 37.9- 1.2 657.9 1060.2 ـــ  البشهك والتأمين

 1.2 9.2 5037.4 4975.3 ـــ  ممكية دور الدكن
 5.7 24.2 13241.4 12521.8 -مجتساعية والذخرية:األخدمات التشسية 
 7.3 21.1 11587.4 10798.9 الحكهمة العامة

 4.0- 3.0 1653.9 1722.9 الخدمات الذخرية
 3.8 100 54829.7 52812.1 نذظةاأل السجسهع حدب 

 196.1 380.7 ناقرا: رسم الخدمة السحتدب
 54633.6 52431.4 مجسالياإلالشاتج السحمي   
 

4.2 
 التخظيط/ الجياز السركزي لالحراءالسردر: وزارة 
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 (3مجدول )
 2015مقارنة بالفرل الرابع  2016الرقم القياسي لمفرل الرابع 

(100=2012) 

 ندبة التغير % 2016معدل  2015معدل  الهزن  الفقـــرات
 4.9- 98.7 103.8 29.605 غذية والسذروبات غيرالكحهلية األ
 5.2- 98.6 104 28.256 غذية األ

 0.9- 103.2 104.1 4.887 الخبز والحبهب
 4.6- 96.8 101.5 6.180 المحهم

 11.7- 82.6 93.5 0.903 سساكاأل
 0.3- 101.5 101.8 3.527 المبن والجبن والبيض 

 0.7- 97.9 98.6 1.335 الزيهت والدىهن 
 7.1- 96.2 103.6 2.856 الفهاكو 

 12.7- 95.7 109.6 6.016 الخزروات 
 1.6- 102.5 104.2 2.075 الدكر والسشتجات الدكرية 

 1.7 116.4 114.4 0.477 خرى األغذية األمشتجات 
 0.4 100.9 100.5 1.349 السذروبات غير الكحهلية 

 8.3 121.7 112.4 0.615 التبغ 
 0.1- 103.7 103.8 6.472 حذية األالسالبس و 
 0.3- 104.1 104.4 5.286 السالبس 

 2.2- 102.1 104.4 0.806 السالبسمهاد 
 0.2 104.5 104.3 4.397 السالبس

 0.1- 103.2 103.3 0.065 خرى لمسالبس ولهاحق السالبساألصشاف األ
 5.4- 109.6 115.9 0.018 تشظيف السالبس 

 0.3 101.5 101.2 1.186 حذية األ
 2.5 113.4 110.6 25.359 الدكن ،السياه، الكيرباء،الغاز

 4.7 115.6 110.4 17.123 يجار األ
 0.8 120.2 119.3 2.982 صيانة وخدمات الدكن 
 2.9- 103.6 106.7 2.707 امدادات السياه والكيرباء

 5.5- 100.3 106.1 2.547 الهقهد )البشزين والشفط والغاز(
 0.9- 99.8 100.7 6.524 التجييزات والسعدات السشزلية والريانة

 1.8 96.4 94.7 2.551 ثاث والتجييزات األ 
 2.5- 102 104.6 3.973 مجيزة السشزلية األ

 1.8 116.6 114.5 4.142 الرحة 
 0.2 94.9 94.7 15.185 الشقل 

 1.8 114.1 112.1 3.109 ترالاأل 
 7.7- 88.9 96.3 1.998 الترفيو والثقافة 

 10.1 112.9 102.5 0.922 التعميم
 2.9 111.1 108 1.527 السظاعم 

 2.8 102.2 99.4 4.542 الدمع والخدمات الستشهعة 
 0.5- 103.9 104.4 100.0 الرقم القياسي العام 
 0.8 104.0 103.2 100.0 ستبعاد األالرقم القياسي بعد 

 السردر : وزارة التخ يط /الجهاز السركزي لالحراء  
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 بحاث المالية والنقديةاألحصاء واألالمصدر :قسم 

 
 (5مجدول رقم )

    2016 - 2015مجشبيـة نياية الفرل الرابع لعامي األ االحتياطيات        
 مميار ديشار                  

 التفاصيل
 الرصيد في نياية السدة

 ندبة التغير%
 2016الفرل  الرابع/ 2015الفرل الرابع/

 9.8 2328 2120 مجشبي في خزائن البشكاألالشقد 
 18.9- 46851 57760 االستثسارات

 9.1 3956 3626 الذىب السهمجهد في بغداد والخارج
 16.3- 53135 63506 مجشبيةاأل االحتياطيات

 
 (6مجدول )

 ي في الدهق السهازيةمريكاألالسعدل الذيري لدعر صرف الديشار العراقي تجاه الدوالر 
 2015/2016لمفرل الرابع لعامي 

معيييييييييييدل سعيييييير الررف )ديشار لكل  شهراأل
 دوالر(

 1220 ولاألتذرين 
 1219 تذرين الثاني

 1216 ولاألكانهن 
 1218 2015معدل سعر الررف لمفرل الرابع /

 1298 ولاألتذرين 
 1295 تذرين الثاني

 1303 ولاألكانهن 
 1299 2016معدل سعر الررف لمفرل الرابع 

 

 
 (  4مجدول رقم )

 2016/  2015عرض الشقد ومكهناتو لمفرل الرابع من عامي 
 )مميار ديشار(

 M2 اخرى  M1 الهدائع الجارية العسمة خارج البشهك الذير
 84752 17087 67665 32020 35645 15-ولاأل  تذرين

 82936 16889 66047 31054 34993 الثاني تذرين
 82595 17160 65435 30580 34855 ولاأل  كانهن 

 88049 17131 70918 29427 41491 16-ولاأل  تذرين
 87238 16969 70269 29109 41160 الثاني تذرين
 88067 17358 70709 28644 42065 ولاأل  كانهن 
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 (7مجـــدول رقـــم )
 مجشبية في نافذة بيع وشراء العسمةاألمبيعات ومذتريات البشك السركزي العراقي لمعسمة 
 2016/2015لمفرل الرابع من عامي 

 (مميهن دوالر)

مجسهع  عتساداتاأل تعزيز رصيد السبيعات الشقدية شهراأل
 السبيعات

الذراء من وزارة 
 السالية

 3217 453 2015ول / األتذرين 
 

3670 2500 
 4100 593 تذرين الثاني

 
4693 3250 

 2979 437 ولاألكانهن 
 

3416 2700 
 8450 11779 0 10296 1483 السجسهع

 2600 3211 1894 839 478 2016ول / األتذرين 
 3170 3444 1680 1293 471 تذرين الثاني

 2565 3568 1422 1636 510 ولاألكانهن 
 8335 10223 4996 3768 1459 السجسهع

 (8) مجدول رلم 
 2016-2015( لمفرل الرابع لعامي  30، 14، 7السبالغ السدتثسرة  بالديشار العراقي لسدة  )

 )مميار ديشار(
 2016 2015 الدشة

 ولاأل كانهن  تذرين الثاني ولاأل تذرين  ولاأل كانهن  تذرين الثاني ولاأل تذرين  رــيــذـــــال
يداعات القائسة بالديشار األ

 1394.0 1567.9 1303.8 867.0 842.8 644.0 ايام 7العراقي لسدة 

 4265.7 2353.8 الســـجــــســهع
يداعات القائسة بالديشار األ

 ايام 14العراقي لسدة 
- - - 2186.5 3038.8 2050.7 

 7276.0 - الســـجــــســهع
يداعات القائسة بالديشار األ

 1291.3 1252.8 1252.4 - - - ايام 30العراقي لسدة 

 الســـجــــســهع
 

3796.5 

حراءات الشقدية والساليةاألالسردر: قدم   
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 (9مجدول )
 2016,2015ي لمفرل الرابع من عامي اإللزام االحتياطي

 (مميار ديشار)

 الذهر
2015 2016 

  1ك  2ت  1ت   1ك  2ت  1ت 
 5804 5943 5842 6234 6214 6140 ي لهدائع القظاع الحكهمياإللزام االحتياطي
 2903 2915 2902 3157 3237 3447 ي لهدائع القظاع الخاصاإللزاماالحتياطي

 

 

 

 

 (10مجدول )
 ( يهم182( و)91القظع في مزاد البشك السركزي العراقي استحقاق ) أسعارالسبالغ السباعة والسدددة ومعدل 

 2015/2016لمفرل الرابع من عامي 
 ) )مميهن ديشار

السبمغ السباع من  الذير
 ( يهم91) حهاالتال

السددد من  سعر القظع
 حهاالتال

السبمغ السباع من 
( 182) حهاالتال

 يهم
السددد من  سعر القظع

 حهاالتال

 400020 4.25 400050 2015ول  األ تذرين 
   

 400050 4.35 282000 تذرين الثاني
   

 600070 4.30 400040 ولاأل كانهن 
   

 1400140 4.30 1082090 السجسهع
   

 2016ول  األ تذرين 
   

15000 2.50 
 

 تذرين الثاني
      

 ولاأل كانهن 
      

 السجسهع
   

15000 2.50 
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 (11مجدول رقم )
 2016 - 2015من عامي   رابعالهدائع لدى السرارف العاممة في العراق حدب القظاع لمفرل ال

 )مميار ديشار(

 السؤسدات العامة الحكهمة السركزية الفترة
 القظاع الخاص

 مجسالياإل

 64344 23637 25622 15085 2015/رابعالفرل ال

 62399 23709 24420 14270 2016/رابعالفرل ال

 

 

(12) رقم مجدول  
2016، 2015عامي  من الرابع لمفرل والشهع القظاع حدب التجارية السرارف لدى الهدائع رصيد  

(مميار ديشار ) 
2015 

 القظاع الخاص السؤسدات العامة الحكهمة السركزية الق اع
 13285.3 21327.0 11697.2 جارية
 9636.3 0.1 0.0 تهفير
 715.3 4294.4 3388.4 ثابتة

2016 
 القظاع الخاص السؤسدات العامة الحكهمة السركزية الق اع
 13346.2 20091.5 10490 جارية
 9555.0 0.1 0.0 تهفير
 807.3 4328.4 3780.0 ثابتة

 
 

 (13مجدول رقم )
 ئتسان الشقدي السباشر السسشهح من قبل السرارف التجارية حدب القظاعاأل 

 2016 - 2015لمفرل الثاني من عامي 
 ديشارمميار 

 مجسالياإل القظاع الخاص السؤسدات العامة الحكهمة السركزية الفترة
 36753 18070 7803 10880 2015الفرل الرابع/

 37164 18165 7383 11616 2016الفرل الرابع/
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(14مجدول رقم )  
2016، 2015 ئتسان الشقدي لدى السرارف التجارية حدب القظاع والشهع لمفرل الرابع من عامياأل رصيد   

 (مميار ديشار(
2015 

 القظاع الخاص السؤسدات العامة الحكهمة السركزية الق اع
 3072.1 148.7 1.2 السكذهف

 153.9 0.0 0.0 وراق التجارية السخرهمةاأل
 11770.5 7648.4 10878.3 القروض والدمف
 3073.6 5.7 0.4 ديهن متنخرة التدديد

2016 
 القظاع الخاص السؤسدات العامة السركزيةالحكهمة  الق اع
 2898.1 167.9 1.2 السكذهف

 148.6 0.0 5.5 وراق التجارية السخرهمةاأل
 11793.7 7209.7 11608.9 القروض والدمف
 3340.6 5.5 0.4 ديهن متنخرة التدديد

 

 

 (15مجدول )
 2016- 2015من عامي  الرابعوالعجز لمفرل ايرادات والشفقات العامة، الفائض األ

 (مميار ديشار )                                                               
 2016/الرابعالفرل  2015/الرابعالفرل   السهازنة العامة لمدولة 

 18642.8 18954.2 يراداتاأل
 21868.5 24961.7 الشفقات

 3225.7- 6007.5- الفائض او العجز
 المصدر : وزارة المالٌة / دائرة المحاسبة                   
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(61مجدول )                             

 

 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

first -current account 421.6 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 2,790.8         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 8,472.3                 الصادرات )فوب (

Crude oil  8,442.7 ـــ                                    - النفط الخام 

                      * Governmental 8,442.7                       - حكومً

                 private 0.0                       - خاص

Oil Products 21.9 ـــ                                    - المنتجات النفطٌة  

                          -  Governmental 10.8                       - حكومً

                           -  private 11.1                       - خاص

Other exports ـــ                  7.7                   - الصادرات االخرى

          Imports 5,681.5 6,684.2             االستٌرادات 

               1.Government Imports 896.8 1,055.1                 1- االستٌرادات الحكومٌة

                    A-  consumption imports 208.6 245.4                   أ- االستٌرادات االستهالكٌة  

                    B-  capital imports 15.9 18.7                   ب - االستٌرادات الراسمالٌة 

                    C- Refined oil products 504.0 593.0                   ج - استٌرادات المنتجات النفطٌة 

                    D- Other Gov.imports 168.3 198.0                   دـ -  االستٌرادات الحكومٌة االخرى

                    E- Cost of currency printing 0.0 0.0                   هـ -  تكالٌف طبع العملة

               2- Private Sector imports 4,784.7 5,629.1               2- استٌرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 1,192.4 1,402.8                   أ - استٌرادات القطاع الخاص االستهالكٌة 

              B.Capital goods imports 3,577.3 4,208.6                   ب- استٌرادات القطاع الخاص الراسمالٌة

              C.Oil products imports private sector 15.0 17.7                   ج- استٌرادات منتجات نفطٌة قطاع خاص

  2- Services Account, net -2,088.2              2- صافي حساب الخدمات

                  Receipts 1,171.9                   المقبوضات 

                  Payments** 3,260.1                   المدفوعات**             

  3- Primary Incom Account -639.2              3 -حساب الدخل االولي

                Compensation of employee 9.2                    تعوٌضات العاملٌن

               Investment Income -648.4                   دخل االستثمار

              Receipts 72.3                      المقبوضات 

              Payments 720.7                      المدفوعات 

                - Interest/external debt 262.1 ـ الفوائد على الدٌن العام الخارجً 

                - others 458.6                         ـ اخرى                                

    4- Secondary Incom Account 358.2              4 - حساب الدخل الثانوي

       Special transfers Included Remittances 238.1               التحوٌالت الخاصة بضمنها تحوٌالت العاملٌن     

              Official 120.1                التحوٌالت الرسمٌة

              Receipts 126.2                   المقبوضات 

Total of Grants 119.4            اجمالً المنح                                    

              Other current transfers 6.8                  التحوٌالت الجارٌة االخرى                          

            Payments 6.1                   المدفوعات   

Total of Grants 0.0                        اجمالً المنح  

                 Grants to Countries 0.0                        منح مقدمة من العراق الى دول

             Other current transfers 6.1                      التحوٌالت الجارٌة االخرى                          

                UN Compensation Fund 0.0                                   صندوق التعوٌضات 

                    Others 6.1                                            اخرى

*: The Amounts Represent The Data From Oil Division/  investment Dept. At 

CBI In Cash Without Barter Transaction

 * : تمثل ارقام  قسم النفط فً دائرة االاستثمار بالبنك المركزي  والمقبوضة نقدا أي بدون عملٌات المقاٌضة 

**( 1002.6 )  million USD represents the costs of shipment & insurance 

Note : Primary data adjustable according to Data Source. مالحظة : بٌانات اولٌة قابلة للتعدٌل حسب مستجدات مصادر البٌانات.

 ) BPM6(ميزان المدفوعات العراقي للفصل الرابع  2016  حسب منهجية الطبعة السادسة 

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS(BPM6)  Q4  2016 

ف الشحن والتامٌن المستقطعة من قٌمة االستٌرادات  **:بضمنها )1002.6 ( ملٌون دوالر تكاٌل



 

18 

 

 

 Million Of U.S$ (ملٌون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات
 second- Capital Account/ net -0.2          ثانيا- صافي الحساب الراسمالي
               credit 0.7                الدائن
               debit 0.9                المدٌن  
    third- Financial Account/net -5,937.6          ثالثا - صافي الحساب المالي

       1- Direct investment /Net 1,650.1              1-صافي االستثمار المباشر)في الخارج-في الداخل(
             Abroad 21.6                 فً الخارج)صافً(
             In Iraq -1,628.5                 فً الداخل )صافً( 

       2- Portfolio Investment /Net -50.0              2-  صافي استثمار الحافظة)الموجودات-المطلوبات(

            Assets -51.1                  موجودات

              a-General Government -51.1                    أ - الحكومة العامة 

                       drawing 1,296.3                     المسحوب ) المستثمرة(
                        paid 1,347.4                        المسدد ) المطفأة ( 

            b- other Sectors                     0.0                   ب - قطاعات أخرى  
                       drawing 0.0                     المسحوب ) المستثمرة(
                        paid 0.0                        المسدد ) المطفأة ( 
            Libilities -1.1                مطلوبات

             a-General Government 0.0                    أ - الحكومة العامة 

                       drawing 0.0                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 0.0                        المسدد ) المطفأة ( 

                b-other Sectors -1.1                   ب - قطاعات أخرى  

                       drawing 0.1                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 1.2                        المسدد ) المطفأة ( 

      3- Other Investment , net -6,444.5            3- صافي االستثمار االخر

       a- Official , net -5,193.6                أ- صافي االستثمارالرسمي 

          Assets -48.7                   الموجودات

         Claims held abroad 0.0                        - المستحقات من الخارج

         DFI -48.8                        -  صندوق اعمار العراق /التغٌر فً الرصٌد المتاح

         Trade Credit 0.0                        - ائتمانات التجارة
         Other equity 0.1                        - حصص الملكٌة االخرى

      Liabilities 5,144.9                المطلوبات 
Obligation on government 2,327.4 التزامات على الحكومة                                          -                       

         Loan disbursements 3,205.5 المسحوب من القروض                                   -                       

         Amortization -388.0 التسدٌدات                                                   -                       
     b- Private, net/ ODC's -948.9                 ب-صافي االستثمار لشركات االيداع االخرى                   

          Assets -1,009.5                          الموجودات 
           Liabilities -60.6                          المطلوبات 

 c- Forign Deposites,net /Other Sectores -302.0                 ج- صافي الودائع في الخارج / قطاعات اخرى

     4- reserve assets -1,093.2           4-االصول االحتياطية

          Central bank -1,093.2                    البنك المركزي 
        Reserves -1,093.2                    االحتٌاطٌات
    Reserve Assets     -1,093.2              الموجودات االحتٌاطٌة 
      a-  Monetary Gold 0.0                    أ- الذهب النقدي 

      b- Special Drawing Rights 0.0                     ب- حقوق السحب الخاص
      c-  Reserve Position in the Fund 0.0                     ج- وضع االحتٌاطً لدى الصندوق

      d-  Foreign Assets -1,093.2                    د- الموجودات االجنبٌة 
              1- Currency and Deposites 106.8                        1- العملة والودائع 

                        With Monetary Authorties 
                            1,362.0                            لدى السلطات النقدٌة 

                     With Banks -1,255.2                            لدى البنوك الخارجٌة

             2- Securities -1,200.0                        2- االوراق الماليـــــة

                      Equities 0.0                            سندات الملكٌة

                      Bonds & notes 0.0                            سندات واذونات

                           Money Market                                                               -1,200.0                                  ادوات السوق النقدٌة / صاًف المشتقات المالٌة 

             3-Other Cliams 0.0                     3-المستحقات االخرى 
Fourth- Errors and omissions/Net:                                                   

  Financial Account-(current account+Capital Account) -6,359.0
     رابعا - صافي السهو والحذف:                                                                 

             الحساب المالي -)الحساب الجاري+الحساب الراسمالي(

Source : Central Bank Of Iraq \ Statistical and Research Department \ Balance Of 

Payments  and  External Trade Division.                

 المصدر: البنك المركزي العراًق / دائرة اإلحصاء واالبحاث / قسم مٌزان المدفوعات والتجارة الخارجٌة .  


