
 الملخص

 6102التقرير االقتصادي للفصل الثالث 

 :2016مفصل الثالث لالقتصاد العراقي لالمؤشرات االقتصادية  بأىم نستعرض أدناه خالصة    

 السابق العام من الثالث بالفصل قياسا%( 1.3) بنسبة الحقيقي المحمي معدل نمو الناتج ارتفاع -
 دينار ترليون( 47.7) مقابل دوالر مميار( 40.5) مايعادل اي دينار، ترليون( 48.4) ليسجل
%( 11.7) بنسبة الخام النفط انتاج كميات زيادة الى ذلك ويعزى ،2015 عام من الثالث لمفصل

 مقابل برميل مميون( 3.2) النفط لتصدير اليومي المعدل بمغ فيما ،2015 الثالث بالفصل قياسا
 .السابق العام من الثالث لمفصل برميل مميون( 3.1)

  ليسجل 2016 الثالث الفصل خالل الجارية باالسعار االجمالي المحمي الناتج انخفاض معدل نمو -
 الفصل لذات دينار ترليون( 54.2) مقابل دوالر مميار( 40.8) مايعادل اي دينار ترليون( 50.2)

 سعر في الحاصل االنخفاض الى ذلك ويعود%( 7.4-) انخفاض بنسبة اي السابق، العام من
 من الفصل لذات لمبرميل دوالر( 44.1) مقابل لمبرميل دوالر( 38.9) سجل إذ الخام، النفط برميل

 .2015 عام

 العام من ذاتو والفصل الفصل ىذا خالل مستواه عمى،إذ حافظ  العام التضخم معدلاستقرار  -
(  االساس التضخم) االستبعاد بعد التضخم معدل ارتفع فيما ، نقطة( 104.2) مسجالً  السابق

 نقطة( 103.1) من( والخضر الفواكو) ومجموعة( والغاز النفط) النفطية المشتقات منو مستبعدا
ارتفاع  بنسبةاي  ، الحالي العام من ذاتو لمفصل نقطة( 104.5) الى 2015 عام من الثالث لمفصل

(1.4.)% 

 بنسبة ارتفاعاً  2016/  الثالث الفصل نياية( M1) الضيق بمفيومو النقد عرض رصيد سجل -
 مقارنة دينار مميار( 71465) الى ليصل السابق العام من الفصل بذات مقارنة%(  5.2)
 نسبة مشكمة%( 14.7) بنسبة البنوك خارج العممة ارتفاع الى ذلك ويعزى دينار مميار( 67908)
 ،M1 النقد عرض من%(  42.2) الجارية الودائع مساىمة نسبة سجمت حين في ،%(  57.8)

 2016/ الثالث الفصل نياية النقدية السيولة( M2) الواسع بمفيومو النقد عرض رصيد وسجل
 دينار مميار( 88398) الى ليصل السابق العام من الفترة بذات قياسا%( 3.8) نسبتو بمغ ارتفاعاً 



 ارتفاع الى ذلك ويعزى ، السابق العام من الثالث الفصل نياية دينار مميار( 85176) مع مقارنة
 %( .1.9-) بنسبة انخفاضاً  االخرى عــــــــــــالودائــــــــــــــ سجمت حين في ، البنوك خارج العممة نمو

 دينار ترليون( 55) 2016 عام من الثالث الفصل نياية ــــــــةـــــــــــــــــــاالجنبيـ االحتياطيات رصيدبمغ  -
 .السابق العام من ذاتو الفصل نياية دينار ترليون( 70.3)  مع مقارنة

 بيع نافذة عبر العراقي المركزي البنك في االمريكي الدوالر تجاه العراقي الدينار صرف سعر بمغ -
 عراقي دينار( 1190(  ) الخارج في المصارف حسابات رصيد ،تعزيز نقد)  االجنبية العممة وشراء

 واالعتمادات والحواالت النقد من لكل 1/1/2016 من اعتباراً  توحيده تم ان بعد أمريكي دوالر لكل
 . 27/12/2015 في والمؤرخ 9/1/416 بالعدد المرقم التعميم بحسب عمولة دينار 8+1182 بواقع

 الثالث لمفصل الموازية السوق في االمريكي الدوالر تجاه العراقي الدينار صرف سعر معدل سجل-
 لكل دينار( 1281) بمغ ذإ ، 2015 عام من ذاتو الفصل عن%( 4.7) بنسبة ارتفاعاً  2016/

 . 2015/ الثالث لمفصل امريكي دوالر لكل دينار( 1233) مقابل امريكي دوالر

 دينار ترليون( 1.5-) مقداره عجزاً  2016 الثالث الفصل خالل لمدولة العامة الموازنة سجمت -
 مالي بعجز مقارنة الجارية باالسعار االجمالي ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمح الناتج من%( 3) نسبتو ما مسجمة

 . السابق العام من المماثل لمفصل دينار ترليون( 0.7-) قدره

 من  الثالث لمفصل دوالر مميون(  988.1) بمــــــغ عجزاً  العراقي المدفوعات ميزان تقديرات اظيرت -
 حيث فوب اساس عمى دوالر مميون( 3217.7) بقيمة فائضاً  التجاري الميزان وحقق ، 2016 عام

 النفط تصدير عوائد عن جاء اغمبيا دوالر مميون( 7680.2) مقداره مبمغــأً  الكمية الصادرات سجمت
 الى الخدمات بحساب  الخاصة االولية البيانات تشير  فيما ،دوالر مميون( 7545.1) البالغة الخام

 العجز ىذا جاء ، 2016 عام من الثالث لمفصل دوالر مميون( 1671.8)  مقــــــــــــــداره عجزا   تسجيل
 الشحن بتكاليف تتعمق مدفوعات غمبياأ ، دوالر مميون( 2725.7) البالغة المدفوعات زيادة نتيجة

 عن دوالر مميون(  0.9) مقداره فائضاً  الرأسمالي الحساب وسجل . االستيرادات عمى والتأمين
( 2828.6) مقداره ارتفاعاً  المالي الحساب سجل فيما الخارج، من المستممة الرأسمالية التحويالت

  بمقدار انخفاضاً  سجمت التي العراقي المركزي لمبنك االحتياطية االصول بضمنو ، دوالر مميون
 . الفترة ىذه خالل دوالر مميون( 988.1)


