
 ))بيان صحفي(( 

 2017-2005للسنوات البنك المركزي العراقي يعد مطابقة لإليرادات األجنبية للعراق 

فاا الماوارد النعةياش لشا    شهد االقتصااد العراقاا ارتعا اا  وحتى وقت قريب  ٢٠٠٣منذ العام 

ملحاو  رافهاا ارتعااس اراعار الاانعة العالمياشع وصالت  لاى امراااا ارقاام المواإناات العاماش الااى 

 ملالغ  اليش ةيلش الرنوات الماضيش.

 و لى اراس ذلك يدور فا اوراة المختصين وغير المختصين نهاش  مير حو  اذه االيارادات

م التصاار  لهااا والااواب انعاقهاااع اذ نراام  لااين فتاارو تااياا  ال لياارو ومااااو ح مهااا و  الدوالريااش

 واخرى ليانات م للش ملنيش  لى معلومات غير دقيهش تراء لرمعش العراق.

قاام اللناك المر اإ  العراقاا  وناا ))ومن ا   اإالش الشلهات والللس الاذ  يراود ااذه المرا لش 

لإن ااإ  الخار ياشلناك الدولاش ومرتشااراا الماالا والمرانو   ان ادارو حراالات وإارو المالياش 

ا ااداد  اان ةريااق الحهيهيااش التااا ارااتلمها العااراق اال نليااش  ماا  مهاام يوضااا ح اام االياارادات 

-2005 ماان للماادو هااااقعمةالهااش لمهلوضااات الح ومااات العراقيااش ماان العملااش اب نليااش والااواب ان

2017.)) 

للااغ ا مااالا مهلوضااات وإارو الماليااش ماان العملااش اب نليااش ع خاا   م انوانااا يوضااا اللنااك 

مليااار دوالر امري اااع وللااغ مهاادار مااا انعااق منهااا  706.23مااا يهاارب  2017-2005الراانوات 

 % مااان ح ااام االياااراد ال لااااع والمتلهاااا  ماااا فاااا99.5ملياااار دوالر ا  مانرااالتا  703.11

 .2018ُدِور الى رصيد افتتاحا لحراب وإارو الماليش فا لدايش  ام  31/12/2017

وإارو الماليش لإنعاقاا واو ما تهوم  توإس اذا االنعاق  لى الواب مختلعش اامها التنهيد الدينار و

ملياار دوالر ا  ماا  488.6ما يهارب  2017-2005للغ خ   الرنوات  اذ عالمواإنش العامشفا 

ا ارتيرادات الح وماات العراقياش للمادو نعراها والتاا تاتم ييل ع% من ا مالا االنعاق69.5نرلتا 

% ماان 22.3مليااار دوالر لنراالش  156.9( لملااغ TBI اان ةريااق المصاار  العراقااا للت ااارو )

تحهات مهاااولين  هااود الخدمااش النعةيااش والماادفو ات م ماا  النعهاااتع وماان ماام نعهااات ترااديد مراا

% ماان ا مااالا النعهاااتع امااا المتلهااا 5.9مليااار دوالر ا  مااا نراالتا  41.5العراا ريش واللال ااش 

ا مان لتراديد دفعاات دياون العاراق وغيراا و ا فهد % من االنعاق ال لا2.3والذ  يش   نرلش 

 النعهات ابخرى.



ملياار  106.23 فيهاا يرادات اذ للغ ح م االيراد ال لايث االا لى رنش  من ح 2012ُتعدُّ رنش و

فيها ما يهارب ا لى رنش من حيث اإلنعاق اذ للغ ح م االنعاق ال لا  2013دوالرع  ما ُتعدُّ رنش 

 .مليار دوالر 97.45

%  5.4 راااالبلمعاااد  نمو مهارناااش%ع 21.7لنرااالش  2013-2005االياااراد ال لاااا للمااادو ونماااا 

-2005% للمااادو 24.3ع اماااا لالنرااالش ل نعااااق ال لااا فهاااد نماااا لمعاااد  2017-2014للراانوات 

 .2017-2014% للمدو  9.1رالب مهدارهع و لمعد  2013

 

 ٢٠١٨تموإ  ٣٠


