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 التطورات االقتصادية 

 

  القطـــاع الحقـيـقــي

  يالناتج المحلي االجمال - أ

ول لفصل األإلى ا%( قياسا 2.9بنسبة ) 2017ول للفصل األ ارتفع الناتج المحلي الحقيقي
( ترليون دينار للفصل األول من عام 46.8( ترليون دينار، مقابل )48.1)ليسجل الماضي من العام 
إلى  %( قياسا  2.1نتاج النفط الخام بنسبة )إساس الى زيادة كميات عزى ذلك بالدرجة األ، وي  2016

حافظ المعدل اليومي لتصديرالنفط لهذا الفصل على مستواه البالغ  حين ، في2016الفصل األول 
 . (1، جدول )(2017-2016( مليون برميل لعامي )3.3)

 

 (2017 – 2016مي ) لعاول سعار الثابتة والجارية للفصل األ جمالي باألالناتج المحلي اإل                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتفاعا  ملحوظا   2017الفصل األول  أثناءسعار الجارية  جمالي باألجل الناتج المحلي اإلس          
( ترليون دينار 53.6جل )ليس  الماضي من العام نفسه ذات الفصل ب %( قياسا  23.5بلغت نسبته )

لى االرتفاع الحاصل في معدل إ، ويعود ذلك 2016ول ون دينار للفصل األــــــ( ترلي43.4مقابل )
 نفسه لفصللللبرميل  ا  ( دوالر 24.9)للبرميل مقابل  ا  دوالر ( 48.3جل )لنفط الخام، إذ س  ل اــــــــسعر برمي
 .(2، جدول )2016من عام 
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 الهيكل القطاعي للناتج المحلي االجمالي

هــــذا الفصــــل ارتفاعــــات متباينــــة  أثنــــاءاالقتصـــادية  اتطانشــــلغلــــ  اســـجلت القــــيم المضــــافة أل
لت انخفاضـا  ذ سـج  إة والشخصـية ـــــة االجتماعيـــــة وخـدمات التنميــــــــــــــــــــــــــــــــــــباستثناء نشاط قطـاعي الزراع

 %( على التوالي.8.1-%( و)4-بلغت نسبته)

ل ارتفاعا  بلغـت ولويات ليسج  م ترتي  األل  س   في ولى احتل نشاط قطاع البنوك والتأمين المرتبة األ        
%( ثـم قطـاع الصـناعة التحويليـة بنسـبة 26.1) نشاط قطـاع البنـاء والتشـييد بنسـبة%(، يليه 29نسبته )

ســـمدة( ســـمنت واأل)اإل لت الصـــناعات االســـتراتيجية%( محـــتذ بـــذلك المرتبـــة الثالثـــة، فقـــد ســـج  15.8)
ســمنت المقــاوم نتــاج اإلإل ذ ســج  إ%(علــى التــوالي، 25.7% و 184.3ارتفاعــا ملحوظــا بلغــت نســبته )

يليـه  2016مـن عـام نفسـه لفصـل بامقارنـة  2017ول مـن عـام %( للفصل األ241.7ت)نسبة نمو بلغ
 مني، فينتيجة للوضع األ ا  بيض متوقفسمنت األنتاج اإلإ%( واليزال 21.8ادي بنسبة )تيعاالسمنت اال

ـإنوع يوريا فقط وذلك لتوقف بنتاج السماد إانحصر  حين   بسـب  الوضـع نتاج السماد الفوسفاتي والمرك 
 مني.األ

وتشــير البيانــات  ،%(15.1المرتبــة الرابعــة ليسـجل ارتفاعــا  بنسـبة )فـي وجـاء نشــاط قطـاع الكهربــاء     
الــواردة مــن وزارة الكهربــاء الــى اســتمرار تجــاوز معــدالت الطلــ  علــى الطاقــة الكهربا يــة علــى معــدالت 

 فــيالماضــي ول مــن العــام ألالفصــل اإلــى  %( قياسـا  105.1)بلغــت نســبته  نتـاج ليســجل العجــز نمــوا  اإل
 ماضـي%( مـن العـام ال76.5) هذا الفصل بنسبة أثناءة ــــــــــــانخفض معدل استيراد الطاقة الكهربا يحين 
ــــعولجمي ـــدة تمثلـــت بــــ)اإلإشـــعيبة ( مـــع و يرانـــي، الخطـــوط ) اإل ــــــــــــــــــــــــــــــــ نماء الغازيـــة نشـــاء خطـــوط جدي

  .الفصل وبسماية الغازية( لهذا 

 ات األخـرىطالنشـاسـجلت  حـين %(، فـي12ل نشاط قطاع تجارة الجملة والمفـرد نمـوا  بنسـبة )سج       
 دنى(. أكحد  ،%2على و أ% كحد 4.6نس  ارتفاع متباينة راوحت بين )
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  المستهلك السعار القياسي الرقم -ب  

 

ول  للفصـــل األعلــى مســتوى االقتصــاد العراقــي  ســعار ســلة المســتهلكألل الــرقم القياســي ســج  
التي ، حصاء  ية الصادرة من وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لإلحصاالبيانات اإلبحس   2017عام 
المسـجل للفصـل ذاتـه  هلـعـن معد  ( %0.4-ا  بنسـبة  )ضـانخفا ،لهـا ا  ساسـأ سـنة    2012مدت عـام اعت  

الفصـل االول  أثنـاء( نقطـة 104.2القياسـي ألسـعار المسـتهلك ) معدل الرقمبلغ إذ ،  2016من العام 
مـــا فيمـــا يخـــ  م شـــر أ، 2016عـــام للفصـــل  ذاتـــه مـــن   ( نقطـــة104.6)مقابـــل  2017عـــاممـــن 

ســـتبعاد كـــل مـــن االتغيـــر النســـبي للـــرقم القياســـي بعـــد إلـــى ســـاس لذقتصـــاد العراقـــي مقاســـا  التضـــخم األ
مــا  بلــغلي ل ارتفاعــا  طفيفــا  ومجمــوعتي )الفواكــه والخضــر(، فقــد ســج  المشــتقات النفطيــة )الــنفط والغــاز( 

  (3الماضي ، جدول ) %( مقارنة بالفصل ذاته من العام0.1) نسبته
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التطورات النقدية  :والا أ
   :M1عـــــرض النقــــد بالمفهوم الضيق -أ

ارتفاعا  ـنـسبته  2017( نهاية الفـصــل األول/M1سّجل رصيد عرض النقد بمفهومه الضيق )      
 (69.1)ترليون دينار مقابل  (70.8)الفصل ذاته من العام الماضي ليصل إلى إلى قياسا   %( 2.5)

 %(7.2)لة خارج البنوك بنسبة ــــــعزى ذلك إلى ارتفاع العم، وي  2016ترليون دينار نهاية الفصل األول/

                                                           
  اليتضمن التقرير األرقام القياسية ألسعار المستهلك لمحافظات األنبار ، نينوى وصالح الدين بسبب عدم إمكانية جمع األسعار منها بسبب

 األوضاع األمنية السائدة فيها . 
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(، في حين بلغت نسبة مساهمة الودا ع M1ن إجمالي عرض النقد )م%(  56.7)لة ما نسبته مشك  
( ترليون دينار للفصل األول من عام 30.6لتنخفض إلى ) %(M1( )43.2الجارية في عرض النقد )

  %(.2.8-( ترليون دينار وبنسبة انخفاض )31.5مقابل ) 2017
  

 :M2عـــــرض النقــــد بالمفهوم الواسع  -ب  

نموا  بنسبة  2017السيولة المحلية  نهاية الفصل األول  M2سّجل عرض النقد الواسع        
ترليون دينار مقابل  (87.9)، ليصل إلى ماضيمن العام النفسه الفصل  إلىقياسا   %(2.9)
رتفاع الحاصل في نمو إلى االذلك ، ويعزى  2015ترليون دينار نهاية الفصل ذاته من عام  (85.4)

 سّجل في حين، على التوالي %(4.4)و %( 2.6)( والودا ع األخرى بنسبة M1النقد )كل من عرض 
 (.4، جدول )%(0.1)ستقرار النقدي ما نسبته معامل اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  جنبيةاالحتياطيات األ -ـج

( 4.3انخفاضا  مقداره ) 2017حتياطيات األجنبية نهاية الفصل األول من عام صيد االر  لسج  
( ترليون دينار 54.9%( عن الفصل ذاته من العام الماضي ليصل إلى )7.3-دينار وبنسبة )ترليون 
 ( .5، جدول )2016( ترليون دينار للفصل األول من عام 59.2مقابل )
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   ر الصرفـسع -د
استقر سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في البنك المركزي العراقي عبر نافذة       

دينارا   (1190) تعزيز رصيد حسابات المصارف في الخارج( عندو بيع وشراء العملة األجنبية )نقد 
عراقي لكل دوالر أمريكي ، في حين سّجل معّدل سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي 

الفصل ذاته من العام إلى قياسا   %(2.2)نموا  بنسبة  2017في السوق الموازية للفصل األول/ 
والر أمريكي للفصل دينارا  لكل د (1245)دينارا  لكل دوالر أمريكي مقابل  (1273)ذ بلغ إ ،السابق

 (.6األول من العام الماضي ، جدول )
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 نافـذة بيـع وشراء العملة األجنبية -ه  

متثال الغرض تفعيل تعليمات بيع وشراء العملة األجنبية واكتفاء البنك المركزي بالرقابة على      
بعدم حاجته إلى توزيع إلى المصارف المجازة كافة يفضي إعمام صدار إالمصارف قام البنك ب

طلبات تعزيز أرصدة الحسابات في الخارج كـ)حواالت خارجية واالعتمادات المستندية( ويكون 
سماء الزبا ن المحولين أتم إرسال كشف و  أيضا  سلوبين متروك للمصارف، االختيار بين األ

سبعة أيام من الشهر أول  أثناءوالمستفيدين النها يين من مبالغ التحويذت الخارجية بشكل شهري و 
سجلت الكميات المباعة من الدوالر  مة يوميا . الذحق بدال  من إرساله يوميا  مع طلبات الشراء المقد  

األمريكي في نافذة بيع وشراء العملة األجنبية في البنك المركزي )نقدا  وتعزيز حسابات المصارف 
 %(37.8)أي بنسبة  2017الفصل األول/ناء أث( مليار دوالر 3واعتمادات مستندية( ارتفاعا  بنحو )

 ا  مليار دوالر بيعت نقد (2.3)مليار دوالر توزعت بمبلغ ( 7.9)مليار دوالر مقابل  (10.9)لتسّجل 
 حين ( مليار دوالر اعتمادات مستندية، في1.5( مليار دوالر تعزيز حسابات المصارف و)7.1و )
 %( على التوالي  من إجمالي المبيعات. 13.6%(، )65.3%(، )21.1مانسبته ) الت كل منهمشك  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
أما بالنسبة إلى مشتريات البنك المركزي للدوالر األمريكي من وزارة المالية فقد ارتفعت بنسبة         

 2017ملياردوالر للفصل األول / (8)عن الفصل ذاته من العام السابق لتسّجل%( 119.7)
 ( .7جدول ) ،2016مليار دوالر للفصل ذاته / (3.7)مقابل
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 التسهيالت القائمة - و 
 -:تسهيالت اإليداعات القائمة       

%( سنويا  منذ 4( البالغ )Policy Rateواصل البنك المركزي اعتماده لسعر الفا دة األساس )        
 %(56.1-) بنسبة انخفاضا  ( أيام 7ل مجموع المبالغ المستثمرة بالودا ع آلجل )سج   إذ، 2016آذار 

لفصل المماثل من العام السابق، ويعزى لترليون دينار  (11.1ترليون دينار مقابل ) (4.9)لتسّجل 
%( ابتداء  من 0.50لى )إانخفاض سعر الفا دة على الودا ع المستثمرة بالدينار العراقي ذلك الى 

( يوما  فقد بلغت 14،30أما بالنسبة للمبالغ المستثمرة بالدينار العراقي لمدة )،  25/12/2016
 (. 8ترليون دينار لكذ النافذتين ، جدول )( 4.4)

 

 
  
 
 
 
 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

 آذار شباط  2017/كانون الثاني آذار شباط  2016/كانون الثاني

مبيعات الدوالر عبر نافذة بيع وشراء الدوالر من وزارة المالية خالل الفصل األول من عامي 
2017،2016 

 الشراء من وزارة المالية مجموع المبيعات

0

500

1000

1500

2000

2500

 آذار شباط  2017-2ك آذار شباط   2016-2ك

 2017،2016للفصل األول من عامي ( 30،14،7)المبالغ المستثمرة بالدينار العراقي لمدة 

 ايام( 30)االستثمار  لمدة  ايام( 14)االستثمار  لمدة  ايام( 7)االستثمار  لمدة 



8 
 

 االحتياطي اإللزامي -ز
حس  بسناد التنمية االقتصادية إانسجاما  مع توجهات السياسة النقدية ومرونتها العالية في       

ظروف البلد ولغرض دعم سيولة الجهاز المصرفي من حيث توفير السيولة الكافية ومساعدتها على 
%( المفروض 15حتياطي اإللزامي البالغ )تجاه المودعين فقد تقرر تعديل نس  اال اإليفاء بالتزاماتها

  -تي:اآلعلى النحو كي مريعلى الودا ع كافة بالدينار العراقي والدوالر األ
 الدوالر.  بدينار و بال%( 15االحتياطي اإللزامي على الودا ع الجارية بنسبة ) -أ  

 %( للدينار والدوالر.10االحتياطي اإللزامي على ودا ع التوفير )اإلدخار( والثابتة بنسبة ) -  

في نهاية الفصل األول  سّجل رصيد االحتياطي اإللزامي المفروض علـى ودا ع القطاع الحكومي -  
مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق ليصل إلى  %(22-)انخفاضا  بلغت نسبته  2017من عام 

 .2016ترليون دينار نهاية الفصل ذاته من عام  (5.8)ترليون دينار مقابل رصيد  (4.5)
 انخفاضا  بلغت نسبتهسّجل رصيد االحتياطي اإللزامي المفروض علـى ودا ع القطاع الخا   -

ترليون  (2.8)ترليون دينار مقابل ( 1.7)ليسّجل  مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق، %(41-)
 . (9، جدول )2016دينار نهاية الفصل ذاته من عام 
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  مزادات حواالت البنك المركزي -ـ ح 

 أثناء( يوما  ،  إذ تم 182و 91واصل البنك المركزي العمل بحواالت البنك المركزي آلجل )    
 -هذا الفصل عقد :

مليار دينار لإلصدارية الواحدة ، بلغ المباع منها ما  (200)( يوما  بقيمة 182مزاد واحد آلجل ) -
 . %(2.5)مليار دينار وبسعر فا دة  (60)قيمته 

ا ــمليار دينار لإلصدارية الواحدة ، بلغ المباع منها م (100)( يوما  بقيمة 91مزاد واحد آلجل )  -
 (.10جدول ) %(1.5)مليار دينار و بسعر فا دة  (30)قيمته 

 
 ثانيا : تطورات القطاع المصرفي 

 
 القدرة الرأسمالية      

رتفاعا  بنسبة ا 2017ول الفصل األ أثناءموال المصارف التجارية أجمالي ر وس إل سج      
( ترليون دينار مقارنة 12.9ليسجل ما مقداره ) ماضيمقارنة بالفصل المماثل من العام ال %(25.3)

موال أكبر في ر وس تركزت النسبة األ إذ، 2016ول من عام ( ترليون للفصل األ10.3بـ ) 
في العراق موال العاملة أل%( من اجمالي ر وس ا74.9هلية لتشكل نسبة مساهمة )المصارف األ

جمالي ر وس إ%( من 25.1لت نسبة )لحكومية فشك  ا( ترليون دينار، أما المصارف 9.7البالغة )
  ( ترليون دينار.3.3موال البالغة )األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017/رؤوس أموال المصارف التجارية للفصل األول 

اجمالي رؤوس اموال 
 المصارف التجارية

 المصارف الحكومية

 المصارف األهلية
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 :حسب القطاع والنوع برصدة الودائع المصرفية أتطورات  - أ

        والخاصة(انخفاضا  بنسبةجل رصيد الودا ع لدى المصارف التجارية ) الحكومية س         
( 62.6، ليسجل  )ماضيول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام ال%( نهاية الفصل األ1.2-)

 لى انخفاض رصيد الم سسات العامة بنسبةإ( ترليون دينار، ويعزى ذلك 63.3ترليون دينار مقابل )
بنسبة أيضا  دا ع الحكومة المركزية ، وانخفض رصيد و 2016ول من عام %( عن الفصل األ5.3-)
     نجم عن انخفاض رصيد الودا ع الجارية بنسبة ماضي%( عن الفصل المماثل من العام ال3-)
 .2016ول/للفصل األ ( ترليون دينار4.5مقارنة بـ )دينار ( ترليون 4.4ذ بلغت )إ%( 3.6-)

%( وذلك الرتفاع رصيد كل 4.5)ل رصيد ودا ع القطاع الخا  ارتفاعا  بنسبة سج   حين في
 2016/ول%( مقارنة بالفصل األ0.8%( والودا ع الثابتة بنسبة )9.3) من الودا ع االدخارية بنسبة

 .(12( و)11جدول )

 
 

   
 

 

   حسب القطاع والنوعبتطورات االئتمان النقدي للمصارف التجارية - 

رتفاعا  بسيطا  ا 2017ول من هذا العام ل النشاط االقتراضي للمصارف نهاية الفصل األسج        
ذ سجلت التسهيذت اال تمانية الممنوحة من قبل إ، 2016ول/ %(عن الفصل األ0.2) بلغت نسبته

ول من عام ( ترليون دينار للفصل األ36.6( ترليون دينار مقابل )36.7المصارف التجارية مامقداره )
2016 . 

0

10000

20000

30000

الحكومة 
 المركزية

المؤسسات 
 العامة

القطاع 
 الخاص

 2017- 2016الودائع المصرفية حسب القطاع للفصل االول من عامي 

 2016/فصل اول

 2017/فصل أول
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رتفـــاع رصـــيد الـــى إوعلـــى صـــعيد توزيـــع التســـهيذت اال تمانيـــة النقديـــة وفقـــا  للقطاعـــات تشـــير البيانـــات   
ول مــن ( ترليــون دينــار للفصــل األ11.4ل )ذ ســج  إ%( 4.3اال تمــان الممنــوح للحكومــة المركزيــة بنســبة )

رصــيد اال تمــان ، كمــا وســجل ماضــيمــن  العــام الذاتــه لفصــل ل ( ترليــون دينــار10.9هــذا العــام مقابــل )
 %( للفترة ذاتها.0.4نموا  طفيفا  بلغت نسبته )أيضا  الممنوح للقطاع الخا  

 

                 ل حســـــ  النـــــوع فقـــــد ســـــج  بتطـــــورات اال تمـــــان النقـــــدي الممنـــــوح للمصــــارف التجاريـــــة  شـــــأنب أمــــا       
%( يليـه 39.6ملحوظا  بلغـت نسـبته ) رتفاعا  أوراق التجارية خصم األ طريقن عرصيد اال تمان النقدي 

ول مـــن العـــام الفصـــل األإلـــى %( قياســـا  0.7الـــديون المتـــأخرة التســـديد، و القـــروض والســـلف بنســـبة )
    الحســـابات الجاريــة )المدينـــة المكشــوف( بنســـبة طريــقمقابـــل انخفــاض الرصـــيد الممنــوح مـــن  ماضــيال
 .(14( و)13، جدول )2016ول لعام %( عن الفصل األ10.9-)
 

           

 
 Financial Sectorالقطاع المالي  

 
 العامة للدولةالموازنة 

( 1.8فا ضا  مقداره ) 2017عام من ول  لت إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة للفصل األسج       
مقداره سعار الجارية مقارنة بعجز مالي جمالي باأل%( من الناتج المحلي اإل3.4ترليون دينار وبنسبة )

جمالي %( من الناتج المحلي اإل10.8-) ول من العام الماضي وبنسبة( مليار دينار للفصل األ4.7)
  .ر الجاريةاسعباأل

0 5000 10000 15000 20000

الحكومة 
 المركزية

 المؤسسات العامة

 القطاع الخاص

االئتمان النقدي المباشر حسب القطاع للفصل االول من عامي         
2016-2017 

 2016/فصل اول 2017/فصل أول
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 الدين العام الداخلي  

قتراض الداخلي عن باال 2017واصلت وزارة المالية سياستها المالية في تمويل  عجز موازنة عام            
ما مقداره  2017ول /الخزينة إذ بلغ رصيد الدين العام الداخلي نهاية الفصل األطريق إصدار أذونات 

 مليار دينار. (46804.3)
 

  مزادات حواالت وزارة المالية -  

صدار حواالت الخزينة ذات االاواصلت وزارة المالية خطتها بإقامة مزاداتها        ستحقاق لسنوية وا 
صدارية إوبسعر قطع متعدد، إذ أقامت الوزارة مزادين بمبلغ  2017الفصل األول/ أثناء ( يوما  364)
 ، في%(5.0)مليار دينار وبمعدل سعر خصم  (300)( مليار دينار، بلغ المباع الفعلي 200(،)100)

 الفصل األول من العام الماضي . أثناءرة ( مليار دينار من الحواالت المصد  800تم تسديد ) حين
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 ( 1جـــدول )                                                         

 سعار الثابتة ألاالقتصادية با النشاطاتحسب بجمالي الناتج المحلي اإل    
 2017 - 2016ول لعامي أل للفصل ا  

    
 مليار دينار

 االقتصادية النشاطات

القيمة المضافة 
سعار الثابتة *باأل

ول للفصل األ 
2016 

القيمة المضافة 
سعار ألبا

الثابتة للفصل **
  2017ول األ 

همية ألا
النسبية 

% 

نسبة التغير            
% 

 4.0- 1.9 909.2 946.6 سماكألالزراعة والغابات والصيد وصيد ا
 2.0 63.0 30370.6 29765.5 -التعدين والمقالع :

 2.0   30338.7 29734.9 ـــ  النفط الخام 
 4.2   31.9 30.6 خرى من التعدينألنواع األـــ  ا

 15.8 1.0 486.5 420.3 الصناعة التحويلية
 15.1 1.0 505.9 439.7 الكهرباء والماء
 26.1 3.7 1764.9 1399.3 البناء والتشييد

 2.3 5.4 2602.4 2544.6 النقل واالتصاالت والخزن
 12.0 8.3 4004.2 3576.1 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

 6.9 6.4 3069.8 2870.9 -عمال:ألالمال والتامين وخدمات العقارات وا
 29.0   351.5 272.5 ـــ  البنوك والتأمين

 4.6   2718.3 2598.3 ـــ  ملكية دور السكن
 8.1- 9.3 4490.6 4884.4 -خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:

 36.4-   2526.9 3971.4 الحكومة العامة  
 5.5   963.7 913.1 الخدمات الشخصية

 2.9 100 48204.1 46847.3 المجموع حسب االنشطة
     104.7 81.2 ناقصا: رسم الخدمة المحتس 

 2.9   48099.5 46766.1 الناتج المحلي االجمالي
 المصدر: وزارة التخطيط

 تقديرات اولية سنوية 

 **   تقديرات اولية فصلية
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 (2جدول رقم )      
  الجاريةسعار ألاالقتصادية با النشاطاتحسب بجمالي الناتج المحلي اإل    

 2017 - 2016ول لعامي أل للفصل ا  

    
 مليار دينار

 االنشطة االقتصادية

القيمة المضافة 
سعار أل*با

الجارية للفصل 
 2016ول أل ا

القيمة المضافة 
سعار ألبا
الجارية **

ول أل للفصل ا
2017  

همية ألا
النسبية 

% 

نسبة    
التغير         

% 

 1.4- 3.0 1623.8 1646.1 سماكألالزراعة والغابات والصيد وصيد ا
 95.0 39.1 21057.2 10798.5 -التعدين والمقالع :

 95.3 39.0 20984.5 10743.2 ـــ  النفط الخام 

 31.7 0.1 72.7 55.2 خرى من التعدينألنواع األـــ  ا

 20.5 2.4 1302.2 1081 الصناعة التحويلية
 21.7 2.5 1337.7 1098.8 الكهرباء والماء

 36.6 5.0 2695.1 1972.9 البناء والتشييد

 2.8 7.6 4085.7 3974.7 النقل واالتصاالت والخزن

 2.0 10.3 5522.7 5414.2 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه
 8.2 10.6 5718.1 5285.7 -عمال:ألوخدمات العقارات واالمال والتامين 

 23.5 1.2 645.7 522.9 ـــ  البنوك والتأمين
 6.5 9.4 5072.4 4762.7 ـــ  ملكية دور السكن

 15.0- 19.4 10463.3 12309.8 -خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:
 18.3- 16.3 8774.9 10736.6 الحكومة العامة  

 7.3 3.2 1688.4 1573.2 الشخصيةالخدمات 

 23.5 100 53805.8 43581.7 المجموع حسب االنشطة
     192.4 155.8 ناقصا: رسم الخدمة المحتس 

 23.5   53613.4 43425.9 الناتج المحلي االجمالي
 المصدر: وزارة التخطيط

     تقديرات اولية سنوية 

 **   تقديرات اولية فصلية     
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 (3جدول  رقم )                                 

 2016مقارنة بالفصل األول  2017األول الرقم القياسي للفصل                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 
 

                                                                                    (2012=100))               

 الوزن لفقـــرات
معدل 
2016 

معدل 
2017 

نسبة 
 التغير %

 2.7- 97.8 100.5 29.605 األغذية والمشروبات غير الكحولية
 2.8- 97.7 100.5 28.256 االغذية 

 2.1- 102.3 104.5 4.887 والحبوبالخبز 
 2.1- 96.4 98.5 6.180 اللحوم

 14.7- 74.8 87.7 0.903 األسماك
 0.2 102.1 101.9 3.527 اللبن والجبن والبيض 

 1.2- 97.2 98.4 1.335 الزيوت والدهون
 1.6- 93.9 95.4 2.856 الفواكه 

 6.8- 94.7 101.6 6.016 الخضروات 
 0.2 102.2 102.0 2.075 السكر والمنتجات السكرية 
 3.0 118.4 115.0 0.477 منتجات األغذية األخرى 

 0.1- 100.6 100.7 1.349 المشروبات غير الكحولية 
 6.0 121.6 114.7 0.615 التبغ 

 0.0 103.4 103.4 6.472 المالبس واألحذية 
 0.1 103.7 103.6 5.286 المالبس 

 1.0- 101.0 102.0 0.806 المالبسمواد 
 0.3 104.2 103.9 4.397 المالبس

 1.0 101.9 100.9 0.065 األصناف األخرى للمالبس ولواحق المالبس
 1.4 109.7 108.2 0.018 تنظيف المالبس 

 0.4- 101.6 102.0 1.186 األحذية 
 0.7 115.4 114.6 25.359 السكن ،المياه، الكهرباء،الغاز

 0.1- 115.7 115.8 17.123 االيجار 
 0.4 120.0 119.5 2.982 صيانة وخدمات السكن 

 6.6 122.2 114.6 2.707 امدادات المياه والكهرباء
 0.3- 100.2 100.5 2.547 الوقود )البنزين والنفط والغاز(

 2.0- 99.4 101.4 6.524 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة
 2.6- 95.7 98.3 2.551 األثاث والتجهيزات 

 1.6- 101.7 103.4 3.973 األجهزة المنزلية 
 1.2 117.0 115.6 4.142 الصحة 

 0.2- 95.0 95.2 15.185 النقل 
 0.4- 113.7 114.1 3.109 االتصال

 5.9- 86.1 91.5 1.998 الترفيه والثقافة 
 22.0 127.6 104.6 0.922 التعليم

 0.6- 111.1 111.8 1.527 المطاعم 
 2.9 102.2 99.3 4.542 السلع والخدمات المتنوعة 

 0.4- 104.2 104.6 100.0 الرقم القياسي العام 
 0.1 104.8 104.7 100.0 الرقم القياسي بعد االستبعاد 
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 (4جدول رقم )
   2017،2016عــــرض النقـــد ومكــوناتــــــه للـفصل األول من عامي 

     

 مليار دينار

 الشـهر
العملة خارج 

 M2 اخـــرى M1 الودائع الجارية البنوك

كانون 
 2016الثاني/

         
35,169  30592          65,761  16787 

         
82,548  

 83793 16515 67278 31378 35900 2016شباط/

 85394 16338 69056 31531 37525 2016آذار/

كانون 
 88441 17428 71013 30209 40804 2017الثاني/

 88096 17409 70687 30213 40474 2017شباط/

 87886 17055 70831 30646 40185 2017آذار/
 المصدر: قسم االحصاءات المالية والنقدية/بيانات اولية
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 (5جدول رقم )
       2017 - 2016عامين من الول االحتياطيـات األجنبيـة  للفصل األ        

 
 

 

 مليار دينار

 الرصيد في نهاية المدة التفاصيل
 2017الفصل األول/ 2016األول/الفصل  نسبة التغير%

النقد االجنبي في خزا ن 
 البنك

                   2,344  1,458 -37.8 

االرصدة في البنوك 
 االجنبية ونيويورك 

                 52,585  49,422 -6.0 

الذه  الموجود في بغداد 
 والخارج 

                   4,222  4,242 0.5 

 6.8- 55,121  59,151                  االحتياطيات االجنبية 
 

 (6جدول رقــــــــم )
مريكي في السوق الموازية المعدل الشهري لسعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األ

 2017-2016عامين من الللفصل األول 

      

 معدل سعر الصرف )دينار لكل دوالر( شهراأل

 1234 2016الثاني/كانون 

 1240 شباط 

 1260 آذار

 1245 2016معدل الفصل األول /

 1,292 2017كانون الثاني/

 1,272 شباط 

 1,254 آذار
 1273 2017معدل الفصل األول/

 حصاءات النقدية والماليةإلالمصدر: قسم ا
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 ( 7جـــدول رقـــم )
 2017 - 2016عامين من الول جنبية  للفصل األ للعملة األمبيعات ومشتريات البنك المركزي العراقي  

     
 (مليون دوالر)

 المبيعات النقدية   شهراأل
تعزيز حسابات 

 مجموع المبيعات االعتمادات المصارف
الشراء من وزارة 

 المالية
كانون 
 1200 3319   2876 443 2016الثاني/

 1200 2496   2159 337 شباط 

 1250 2072 123 1690 259 آذار

 3,650 7,887 123 6,725 1,039 المجموع
كانون 
 2620 3593 1307 1557 729 2017الثاني/

 1600 3367 167 2500 700 شباط 

 3800 3907   3046 861 آذار

 8,020 10,867 1,474 7,103 2,290 المجموع
 النقدية والمالية حصاءاتإلاالمصدر: قسم 
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   (8جـــدول رقـــم )         

  2017،2016( يوم للفصل األول من عامي 30،14،7المبالغ المستثمرة بالدينار العراقي لمدة )                    

 مليار دينار      
  2016 2017 

كانون  الشهر
الثاني/

2016 

كانون  آذار شباط 
الثاني/

2017 

 آذار شباط 

 1697.0 1640.0 1537.0 5454.0 3432.0 2220.0 ( ايام7العراقي  لمدة )يداعات القائمة بالدينار اإل

 1697.0 1640.0 1537.0 5454.0 3432.0 2220.0 المجموع 

( 14القائمة بالدينار العراقي  لمدة ) يداعاتاإل

 يوم
 1334.0 1094.0 1957.0 ــــ ــــ ــــ

 1334.0 1094.0 1957.0       المجموع 

( 30القائمة بالدينار العراقي  لمدة ) يداعاتاإل

 يوم
 1461.0 1699.0 1265.0 ــــ ــــ ــــ

 1461.0 1699.0 1265.0       المجموع 

        النقدية والمالية حصاءاتإلاالمصدر: قسم 

 

 

 

        جدول رقم (9) 
 2017،2016عامــي ول من لزامي لودائع القطاعي الحكومي والخاص للفصل األ االحتياطي اإل   

     
     ملياردينار

 

 الشهر

2016 2017 

كانون 
 آذار شباط  2016الثاني/

كانون 
الثاني/
2017 

 آذار شباط 

 4514 5660 5719 5790 6156 6149 لودائع القطاع الحكومي  لزامياإل االحتياطي 

 1665 2896 2853 2823 3187 3165 لودائع القطاع الخاص  لزامياإل االحتياطي 

 النقدية والمالية حصاءاتإلاالمصدر: قسم 
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 (10جدول رقم )                                                          
 ول من عامي ( يوم للفصل األ 182( و )91سعار القطع في مزاد البنك المركزي العراقي استحقاق )أالمبالغ المباعة والمسددة ومعدل 

2016  /2017 

 مليون دينار

 الشهر
المبلغ المباع 
من الحواالت 

 (يوم91)
المسدد من  سعر القطع

 الحواالت

المباغ المباع 
من الحواالت 

 ( يوم182)

سعر 
 القطع

المسدد من 
 الحواالت

معدل سعر 
 القطع

         400050     2016كانون الثاني/ 

         282000     2016شباط / 

         400040     2016آذار / 

         1082090     المجموع

 2.5     60000       2017كانون الثاني/ 
         30000   2017شباط /

 

1.5 
               2017آذار / 

     2     60000     30000 المجموع
 

 

 (11جدول رقم )
 2017 - 2016عامي من ول حسب القطاع للفصل األ برصيد الودائع لدى المصارف التجارية 

    
 مليار دينار  

 جمالياإل القطاع الخاص المؤسسات العامة الحكومة المركزية  

2016 13203 26696 23418 63319 
2017 12806 25285 24479 62570 

 المصدر : المديرية العامة لالحصاء واالبحاث / قسم االحصاءات النقدية والمالية .

 

 (12جدول رقم )
 2017 - 2016عامي من ول األ حسب النوع للفصل برصيد الودائع لدى المصارف التجارية 

    
 مليار دينار  

 جمالياإل الودائع الثابتة  الودائع االدخارية الودائع الجارية  ولالفصل األ 
2016 45898 8875 8546 63319 
2017 44255 9702 8613 62570 

 حصاءات النقدية والمالية .بحاث / قسم اإلحصاء واألالمصدر : المديرية العامة لإل
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 (13جدول رقم )
         عاميمن ول األ حسب القطاع للفصل باالئتمان النقدي المباشر الممنوح من قبل المصارف التجارية 

2016 - 2017 

    
 مليار دينار  

 جمالياإل الخاصالقطاع  المؤسسات العامة الحكومة المركزية الفصل االول
2016 10963 7704 17917 36584 
2017 11432 7244 17988 36664 

 حصاءات النقدية والمالية .بحاث / قسم اإلحصاء واألالمديرية العامة لإلالمصدر : 
 

 

 (14جدول رقم )      
 2017 - 2016عامي من ول األ حسب النوع للفصل باالئتمان النقدي المباشر الممنوح من قبل المصارف التجارية  

 مليار دينار   

الحسابات الجارية  ولالفصل األ 
 )المدينة المكشوف(

وراق خصم األ 
 التجارية

الديون المتأخرة  القروض والسلف
 التسديد

 جمالياإل

2016 3382 147 29863 3192 36584 

2017 3010 205.2 30071.8 3376.2 36664 
 حصاءات النقدية والمالية .بحاث / قسم اإلواألحصاء المديرية العامة لإلالمصدر : 

  

 

 

 

 

 

   


