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 Statement 2017 2016 البيان
 Currency (Iraqi Dinar) العملة  )الدينار العراقي (

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية ) ترليون 

 دينار(
203.9 226.0 

Gross Domestic Product  in Current Prices 

(GDP) (trillion ID ) 

)ترليون  الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة 

 (دينار
199.5 201.5 

  Gross Domestic Product  in Constant 

Prices ( GDP) (trillion ID )  

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

 باالسعار الثابتة ) مليون دينار (
5.5 5.5 

GDP Per Capita  in Constant  Prices         

(Million ID)             

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

 (مليون دينار ) باالسعار الجارية
5.6 6 

GDP Per Capita  in Current  Prices  

Million ID)     )        

 Electricity Output Rate (mica watts) 11323.0 10718.7 معدل انتاج الطاقة الكهربائية ) ميكا واط(

 Core Inflation Rate % 0.5 %51. معدل التضخم االساس

 104.3 104.1 معدل الرقم القياسي السعار المستهلك العام )نقطة(
Average for  Consumer Price Index 

(CPI):(point)     

معدل الرقم القياسي السعار المستهلك بعد 

 نقطة()االستبعاد
104.5 105.1 

Average for Consumer Price Index after 

exclusion (point) 

 Daily Average Oil Export (million barrels) 3.3 3.3 المعدل اليومي لتصدير النفط ) مليون برميل(

 Average price per Barrel of Oil ($ / barrel) 49.3 36 متوسط سعر برميل النفط ) دوالر/ برميل(

  Money Supply (M1)  (trillion ID ) 71.2 70.7 عرض النقد بالمفهوم الضيق ) ترليون دينار(

  Money Supply (M2) (trillion ID ) 89.4 88.1 ترليون دينار(  (عرض النقد بالمفهوم الواسع

صافي الموجودات االجنبية لدى الجهاز المصرفي 

 ) مليار دينار(
64203 68334 

Net Foreign Assets With the Banking 

System (billion ID) 

  Average of (CBI)Interest Rates %4 %4 متوسط سعر فائدة البنك المركزي

العراقي تجاه الدوالر في  معدل سعر صرف الدينار

 السوق الموازي )  دينار(
1275 1258 

Iraqi Dinar Exchange Rate against the US 

dollar in  Market Price( ID) 

 67.0 62.4 إجمالي ودائع المصارف التجارية ) ترليون دينار(
Total Deposits of Commercial Banks 

(trillion ID)  

 38.0 37.2 المصارف التجارية ) ترليون دينار(إجمالي إئتمان 
Total Cash Credit by Commercial Banks 

(trillion ID)  

مجموع رؤوس اموال المصارف العاملة ) ترليون 

 دينار(
11.7 14.5 

Total Capital of Operating Banks (trillion 

ID) 

 Number of Operating Banks (Bank) 69 65 عدد المصارف العاملة ) مصرف(

 Actual/ General  Revenue (trillion ID) 77.3 54.4 اإليرادات العامة/ الفعلية ) ترليون دينار(

  Actual /Public Expenses (trillion ID) 75.5 67.1 النفقات العامة/الفعلية ) ترليون دينار(

حقوق  )مليون وحدة IMFحصة العراق في 

 (سحب خاصة
1663.8 1663.8 

Iraq's quota in the IMF (million SDR) 

 7201موجز المؤشرات االقتصادية للعراق لعام 

Summary of Iraqi Economic Indicators for 2017   
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اصدار التقرير االقتصادي السننوي لعنا  يسر دائرة االحصاء واالبحاث في البنك المركزي العراقي     

ضننمس سلسننلت التقننارير االقتصنناديت التنني تحننرة عنن إ النندائرة هلننن يهنندادعا ون ننرعا سنننويا      2017
ليتضننمس التقريننر احنندث البياننناء واالحصنناءاء المتاحننت والمتعلقننت بقواننن  االداء االقتصننادي العراقنني 

سننتت فصننوي   يتننناوي كننو منهننا موضننوها  رئيسننيا  لهنن ا العننا    ويعننرر التقريننر تلننك الت ننوراء ضننمس 
 -بالقدر المناس  مس التفصيو  وكما ياتي :

 الت وراء االقتصاديت العالميت والعربيت -1
 ت وراء الق اهاء االقتصاديت المحليت  -2
 الت وراء النقديت والمصرفيت -3
 ت وراء ق اع الماليت العامت  -4
 ت وراء الق اع الخارقي وميزاس المدفوهاء -5
 ت وراء نظا  المدفوهاء العراقي  -6

يعكنننننص الفصنننننو االوي الت نننننوراء العالمينننننت والعربينننننت التننننني توضننننن  اعننننن  الت ينننننراء فننننني الم  نننننراء  -
)التضنننخ    النمواالقتصنننادي   سنننعر  2019و 2018والمتوقعنننت لعنننامي  2017االقتصننناديت لعنننا  

   اهناء االقتصناديت المحلينتالفائدة   التقارة الخارقينت     فيمنا يتنناوي الفصنو ال ناني ت نوراء الق 
ي  ي ننير الننن االتقاعنناء الرئيسننت تداء االقتصنناد العراقنني ب نن س معنندالء النمننو فنني النننات  المحلنني 

 . 2016مقارنت بعا   2017اإلقمالي باالسعار القاريت وال ابتت لعا  
المركننزي  يسنتعرر التقرينر فنني الفصنو ال الننث الت نوراء النقدينت والمصننرفيت الرئيسنيت ون ننا  البننك -

العراقنني فنني مقننالي السياسننت النقديننت والرقابننت المصننرفيت   و لننك مننس خنن ي هننرر تعنن  الت ننوراء 
يضنا    فين  تن  ر أس يمكنس التني والعوامنو دو النقن هنرر)التي  هدتها الم  راء النقديت الرئيسنيت 

بين   نافن ة  الخصن  سنعر السنو  المفتوحنت  همليناء االحتيا ي االلزامي)ادوات  المتم لت بننالن  لك 
حققنء عندفيس رئيسنييس عمنا  ي اتقنبيت والتي تندرج ضمس همليناء السنو  المفتوحنت  العملت و راء

يستقرار سعر صر  الدينار العراقي تقاإ الدوالر اضافت الن بناء احتيا ياء اقنبيت لضنماس حالنت 
 .اإلستقرار

اليننت العامننت فنني ضننوء مات ننير الينن  يتنناب  التقريننر االقتصننادي فنني الفصننو الرابنن  ت ننور اوضنناع الم -
  أما الفصو الخامص مس التقرير  2016ومقارنتها بعا   2017بياناء الموازنت العامت للدولت لعا  

فيتناوي ت وراء الع قاء التقاريت والماليت ل قتصاد العراقي م  االقتصاداء االخرى   و لنك كمنا 
مقارنننت بعننا   2017وهاء العراقنني خنن ي هننا  تعكسننها يحصنناءاء التقننارة الخارقيننت وميننزاس المنندف

  واخيرا  يرصد الفصو السنادص منس عن ا التقرينر ت نور يداء نظنا  المندفوهاء العراقني لعنا   2016
2017 . 

 

 
 

 المقدمت
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Introduction 

 

 The Statistics and Research Department at the Central Bank of Iraq is 

pleased to issue the annual economic report for 2017 within aseries of 

economic reports that this Department is keen to prepare and publish 

annually, to include the latest available data and statistics on aspects of the 

Iraqi economic performance for this year. The report presents these 

developments within six chapters, Each of which is a major theme in the 

appropriate detail, as follows: 

1- Global and Arab economic developments 

2- Developments of local economic sectors 

3- Monetary and banking developments 

4- Developments in the public finance sector 

5- External sector developments and balance of payments 

6- Developments of the Iraqi payment system 

- Chapter I reflects the global and Arab developments that illustrate the most 

important changes in the economic indicators for 2017 and the expected for 

2018 and 2019 (inflation, economic growth, interest rate, foreign trade), 

while the second chapter deals with the developments of domestic economic 

sectors, pointing to the main trends of the performance of the Iraqi economy 

on rates of Growth in GDP at current and constant prices for 2017 compared 

to 2016. 

- The report reviews in the third chapter main monetary and banking 

developments the activities of the Central Bank of Iraq in the areas of 

monetary policy and banking supervision, Through presenting the most 

important developments that the main monetary indicators witnessed (money 

supply and factors that can affect it) open market operations, discount rate, 

the window for buying and selling foreign currency which fall within the 

open market operations, this window achieved two main objectives the 

stability of the Iraqi dinar exchange rate against the dollar in addition to 

building foreign reserves to ensure the stable state. 

-The economic report in chapter 4 follows the development the state of 

public finances in the light of what the data of the state budget indicates for 

the year 2017 in comparison with 2016. The fifth chapter deals with the 

development of trade and financial relations of the Iraqi economy with other 

economies, as reflected by the statistics of foreign trade and balance of 

payments during 2017 compared to 2016, finally the sixth chapter monitors 

the evolution of the performance of the Iraqi payment system for 2017. 
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 اواًل : التطورات العالمية 

وت ننننير  2017هد االقتصنننناد العننننالمي تحسنننننا  واضننننحا  فنننني اتداء والنمننننو خنننن ي هننننا   نننن       
  ويعند اهلنن نمنو مسنقو ل قتصناد العنالمي   %3.7)التقديراء يلنن نمنو الننات  العنالمي بمعندي 

فننني اهقنننا  االزمنننت المالينننت العالمينننت  وقننند قننناءء معظننن  مكاسننن  النمنننو كنتيقنننت الرتفننناع مسنننتوى 
 ل نننني دوي العننننال  مدفوهننننت  بتحسننننس أن نننن ت االسننننت مار والتقننننارة  حننننز  الن ننننا  االقتصننننادي فنننني 

السياسنناء التيسننيريت  تعزيننز مسننتوياء ال قننت  اتوضنناع الم اتيننت لوسننوا  الماليننت وانحسننار دورة 
. وسننناع  فننني تعزينننز النمنننو انتعننناال االسنننت مار فننني االقتصننناداء  يتساسنننالتراقننن  أسنننعار السنننل  ا

وي في اسيا النا نئت  يضنافت يلنن خنروج بعنر دوي العنال  منس حالنت المتقدمت  واستمرار النمو الق
    .ومننننس المتوقنننن  اس يسننننتمر النمننننو العننننالمي باالرتفنننناع هننننامي2016الركننننود التنننني  ننننهدتها هننننا  

يقنابي المتوقن  للتخفيضناء الضنريبيت ال  السيما في ضنوء ات نر ا%3.9ليبلغ ) 2018-2019
 التي أقرتها الوالياء المتحدة االمريكيت هلن أن  ت التقارة واالست مار في البلداس المتقدمت. 

وتبدو المخا ر المحي ت بتنب اء النمو العالمي متوازنت يلن حد كبير هلنن المندى القصنير  ل نس 
ى المتوسنن . فمننس الناحيننت اإليقابيننت  قنند كفننت الت ننوراء السننلبيت ال تننزاي عنني اترقنن  هلننن المنند

يحدث تعاٍ  دوري أقوى مس المتوق  هلن المدى القري  وتحقيق أوضاع ماليت أ  نر يسنرا. ومنس 
الناحيت السلبيت  ت نير تقييمناء اتصنوي وفنرو  هن واء العائند هلنن االسنت ماراء  ويلنت اتقنو 

أس يضعف النمنو وين  ر هلنن ال قنت.  يلن يمكانيت حدوث تصحي  في اتسوا  الماليت  مما يمكس
وقنند يكننوس أحنند العوامننو المسننببت عننو ارتفنناع التضننخ  اتسنناص وأسننعار الفائنندة فنني االقتصنناداء 
المتقدمت بمعدالء أسنرع منس المتوقن  من  تسناردع معندي ال لن . وعنناك مخنا ر أخنرى قند تتسنب  

السياسنننيت  وهننند  اليقنننيس -فننني ت نننوراء سنننلبيت  وعننني السياسننناء االن  قينننت  والتنننوتراء الق رافينننت
 .السياسي في بعر البلداس

اء المتحندة  وتمديند العمنو نننننننأدى تحسس آفا  النمو العالمي  والظواعر القويت التي  هدتها الوالي
السياسنيت فني من قنت ال نر  اتوسن   -لتخفير ينتاج النف   والتوتراء الق رافينت  أوبك)باتفاقيت 

كنانوس ومنتصنف  2017آ  بيس  نهر   %20)التي ارتفعء بنحو يلن ده  أسعار النف  الخا  
  .دوالرا للبرميو 60لتتقاوز   2017االوي 
  هلن الرغ  مس تحسنها  أدنن مس المستوى المستهد  م  ضعف معدالت التضخم والتزاي   

س سقلء أقتصاداء المتقدمت ومن قت اليورو والياباس تحديدا .فبعد النمو اتقور خصوصا  في ا
  ومس المتوق  2017% ها   3.1  ارتفعء يلن )2016%  ها   2.8نسبت التضخ  العالميت )

 . 2018ها   %  3.3تبلغ )أس 
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       بل ننننننننء  2016وسننننننننقلء اإلقتصنننننننناداء المتقدمننننننننننننننننننننننننننننننت متوسنننننننن  نسننننننننبت تضننننننننخ  خنننننننن ي العننننننننا  

. وسقلء من قت اليورو نسبت تضخ  منخفضنت قندا  2017%  ها   1.4%   ارتفعء الن ) 1)
       . كمننننننا أدى الضنننننعف فنننننني اإلسننننننته ك 2017هنننننا    %  1.7  )2016%  هننننننا  0.2) بل نننننء

%  مننس حقنن  النننات  المحلنني اإلقمننالي فنني اليابنناس  يلننن بقنناء معنندي  60المحلنني  النن ي ي ننكو )
المستهد  مس قبنو   % 2  بعيدا  هس مستوى الن ) 2017%  ها   0.4التضخ  منخفضا  هند )

البننننننك المركنننننزي. وبالنسنننننبت لةقتصننننناداء النا نننننئت والنامينننننت فقننننند سنننننقلء متوسننننن  نسنننننبت تضنننننخ  
 . 2017%  ها   4.2  و)2016ها    % 4.3)
 

ارتفعننء توقعنناء السننو  لمسننار أسننعار الفائنندة اتساسننيت لنندى فقنند  أســعار الفائــدةأمننا بخصننوة 
  انعكاسنننا ل رتفنننناع ال بينننر الننن ي سننننقلت  2017آ   فنننني  نننهراالحتينننا ي الفيننندرالي اتمريكننني 

تنندريقي هلننن منندار وستسننتمر باالرتفنناع الهلننن النحننو المتوقنن    ننهر ايلننوي و أسننعار الفائنندة فنني 
نظنرا  2008الفائندة اتسناص للمنرة اتولنن منن   لتنرا سنعرك. ورف  بننك ين2019و 2018العاميس 

ز التضخ  للمستوى المستهد  مدفوها بانخفنار سنعر  لتقلة حق  التراخي في االقتصاد وتقاود
القنيننن  االسنننترليني فننني الفتنننرة الماضنننيت  كمنننا أهلنننس البننننك المركنننزي اتوروبننني أنننن  سنننيبدأ اإلل ننناء 

البننك المركنزي اتوروبني يننوي الحفنا  هلنن التدريقي لعملياء  راء اتصوي الصافيت. غينر أس 
أسعار الفائدة اتساسيت هند مستوياتها الحاليت التي تعد اتدنن تاريخيا يلن ما بعد نهايت التيسنير 
ال منني  كمننا ينننوي زيننادة برنننام   ننراء اتصننوي مننس حيننث ال نن  والمنندة ي ا انخفننر التضننخ  هننس 

 .المستوى المستهد 
 

ي للننندوالر ننننننننننننننننسننعر الصنننر  الحقيق ارتفنن  والتـــدفقات الرأســـماليةأســـعار الصــرف وفيمننا يخننة 
هنا  %   0.6)انخفر بنسنبت فيما   2016و  2012بيس هامي %  18 )اتمريكي بحوالي 

لعننندة أسنننبا   منهنننا ا  نننار التننني تبعنننء قنننانوس الضنننرائ  إلدارة النننرئيص اتميركننني دونالننند  2017
المتقلبنننت لنننةدارة اتميركينننت التننني فتحنننء فرصنننا  اسنننت ماريت ترمننن   فضننن   هنننس السياسنننت الخارقينننت 
اما اليورو فقد سقو ارتفاهناء كبينرة مقابنو الندوالر  حينث  أفضو لل ع  خارج الوالياء المتحدة 

وتراق  سعر صر  اليس اليابناني بنسنبت  العا  ع ا بلغ مستوياء قياسيت في ال هور اتخيرة مس 
  %4)هلن خلفيت اتساع فرو  أسعار الفائدة  بينما ارتف  سنعر القنين  االسنترليني بنحنو   5%)

ي ظننو زيننادة توقعنناء التوصننو يلننن ت ننريس ال نناني فننلتننرا برفنن  أسننعار الفائنندة فنني كمنن  قيننا  بنننك ين
ارتف  سعر  النا ئت اتفا  ب  س خروج بري انيا مس االتحاد اتوروبي. وبالنسبت لعم ء اتسوا  

هلن خلفيت تحسس آفا    %7)  وارتف  سعر الرين يء الماليزي بنحو  %2)ليواس الصيني بنحوا
بنننناء هلنننن   %6)النمنننو وارتفننناع أسنننعار السنننل  اتولينننت  كمنننا ارتفننن  الرانننند القننننو  يفريقننني بنحنننو 
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التصوراء السائدة بانخفار هد  اليقيس السياسي. وفي المقابو  انخفر سعر البيزو المكسنيكي 
نظرا لتقدد هد  اليقنيس المنرتب  بالمفاوضناء القارينت حنوي اتفاقينت أمريكنا ال نماليت   %7) بنسبت

نظنننرا الرتفننناع قنننراءاء   %4.5)للتقنننارة الحنننرة )نافتنننا   كمنننا انخفنننر سنننعر اللينننرة التركينننت بنسنننبت 
قوينت حتنن نهاينت الربن  ال النث منس النا نئت التضخ . وظلء التدفقاء الرأسنماليت يلنن االقتصناداء 

   مقيميس.ال  م  استمرار قوة تدفقاء است ماراء الحافظت الداخلت مس غير 2017
مسق   اهلن مسنتوى لن  منن  االزمنت  2017فقد ارتف  لعا   التجارة العالميةوفيما يتعلق بحق  

نمننو ال لنن  هلننن الننوارداء فنني و  ينندهمها ارتفنناع االسننت ماراء (3.5%)الماليننت العالميننت ي  بلننغ 
دوي  ر  اسيا م  تحسس ال ل  الداخلي نتيقت للسياساء التيسيريت  ويتوق  أس تواقن  التقنارة 

فننني ظنننو يهنننادة التفننناور ب ننن س هننندد منننس االتفاقيننناء  2019-2018الدولينننت تحننندياء هنننامي 
اد اتوربي منس قهنت التقاريت ما بيس الممل ت المتحدة وايرلندا مس قهت  والممل ت المتحدة واالتح

أخننرى. كمننا يمكننس اس تنن دي اإلقننراءاء الحمائيننت والحننواقز غيننر التعريفيننت يلننن هرقلننت أن نن ت 
 . 2019-2018االست مار والتقارة هامي 

  
 االقتصادات المتقدمة 

مقابننو  2017خنن ي هننا   (2.3%) بنسننبتالنندوي المتقدمننت نمننوا  فنني سننقو الن ننا  االقتصننادي 
  نتيقت نمو االست ماراء م  سياست نقدينت مت يفنت وتوقعناء قيندة تسناهد 2016ها   (%1.7)

نمنننو يلنننن الهلنننن تحرينننر ال لننن  المكبنننوء هلنننن السنننل  الرأسنننماليت. ومنننس المتوقننن  ارتفننناع معننندي 
 2017معنندي التضننخ  هننا  بالمقابننو ارتفنن  وفننق توقعنناء البنننك النندولي.  2018هنا   (%2.5)

-2018م  توق  اسنتمرارإ باالرتفناع خن ي هنامي  2016ا  ه (0.8%)مقابو  (1.7%)يلن 
  هلن التوالي.  1.9%  2.0%)ليصو يلن 2019
الواليــات وهلننن مسننتوى دوي المقموهننت  مننس المتوقنن  اسننتمرار تحسننس اتداء االقتصننادي فنني   

 (1.5%)مقابنو  2017هنا   (2.3%)ي  سقو االقتصاد اتمريكي نسبت نمنو بل نء  المتحدة،
  ويعننود سننب  ارتفنناع (2.9%)  فيمننا يتوقنن  مواصننلت  االرتفنناع للعننا  المقبننو ليبلننغ 2016لعننا  

مستوياء النات  يلن تسارع وتيرة االست ماراء المنف ة والترا   الرأسمالي السيما في ق اع الننف  
الصننخري المنندفوع بالتحسننس النسننبي تسننعار النننف . ومننس أعنن  العوامننو المنن  رة هلننن اتقاعنناء 

لنمو االقتصادي عو هد  اليقيس ب  س مساراء السياساء االقتصاديت  ي  مس المتوق  أس توفر ا
التخفيضاء الضريبيت المرتقبنت وزينادة مسنتوياء االنفنا  هلنن البنينت اتساسنيت دهمنا قوينا للنمنو 

تبني سياساء تقاريت بخ ي العا  المقبو ومس قهت اخرى  ت  ر معدي نمو االقتصاد اتمريكي 
بنن قراء    ننت قننوالء لرفنن   2017مائيننت. كمننا اتقنن  مقلننص االحتيننا ي الفينندرالي خنن ي هننا  ح

  نق ننت أسنناص ل ننو منهننا فنني ي ننار العننودة لمسنناراء السياسننت النقديننت 25أسننعار الفائنندة بواقنن  )
التقليديت في ظو تحسس اتوضاع االقتصاديت  وانخفار معدالء الب الت  وبدء اتقاإ معدالء 

. ويتوقننن  ارتفاهننن  يلنننن (1.3%)مقابنننو  2017هنننا   (2.1%)ي  بلنننغ  االرتفننناع التضنننخ  نحنننو 
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نتيقت الزيادة في مستوياء االنفا  العا   واال ر النات  هس التخفيضناء  2018ها   (%2.5)
 الضريبيت التي ت  يقرارعا. 

ليبلننننغ  2017سننننقو النمنننو االقتصنننادي ارتفاهنننا  خننن ي هنننا  وعلـــع صـــعيد منطقـــة اليـــورو،   
ي   نهد الن نا  االقتصننادي دهمنا  نتيقننت ارتفناع مسنتوياء االسننت مار والتقنارة الدوليننت  .(%2.3)

ساعمء تلك الت وراء في خفر معدي الب الت ليصو  وك لك بفعو السياساء النقديت التيسيريت.
. 2013هنننا   (13%)س كننناس قننند سنننقو أهلنننن مسنننتوى لننن  بلنننغ أبعننند  2017هنننا  %  10يلنننن )

عنندالء الب الننت تباينننا  كبيننرا  بننيس دوي المن قننت  ففنني الوقننء النن ي فينن  يخفنني عنن ا التحسننس فنني مو 
فنني كننو مننس   23.2%  19.3%) التننزاي معنندالء الب الننت مسننتقرة هننند مسننتوياء مرتفعننت تبلننغ

اليوناس واسبانيا هلن التوالي  نقحء دوي اوربيت أخرى في خفر معندي الب النت ب نكو ملمنوص 
  عن اريا. يف (5.1%)في المانيا و  (4.2%)ليصو يلن 

عنن ا المعنندي   ومننس المتوقنن  تبا نن  2017خنن ي هننا   (1.7%)بلننغ معنندي النمننو  وفــي اليابــان  
  ومازالننء التحنندياء كبيننرة لتحريننك هقلننت النمننو المتبا ئننت ل قتصنناد 2018هننا   (1.2%)يلننن 

ارتفنناع قيمننت الننيس سننلبا  هلننن مسننتوى اتداء االقتصننادي ويحننوي دوس  ا ننراليابنناني. وفنني المقابننو 
ارتفاع معدي التضخ  يلن المستوياء المستهدفت مس قبو البنك المركنزي بنالرغ  منس ارتفاهن  يلنن 

  ومس المتوق  ارتفاع معدي التضخ  2016ها   (0.1-%)مقابو  2017خ ي ها   (%0.5)
البننالغ المسننتهد  مننس قبننو البنننك المركننزي المسننتوى س ول ننس يبقننن دو  2018لعننا   (1.1%)يلننن 

  فنني ظننو التوقعنناء باسننتمرار البنننك المركننزي فنني تبننني سياسنناء نقديننت تيسننيريت يبقنني فنني (%2)
ا ارعننا هلننن سننعر الفائنندة هننند مسننتوياء صننفريت بهنند  دهنن  النمننو. يت امننو منن  عنن إ السياسنناء 

  ترليننوس يننس تتم ننو فنني زيننادة مقننررة 28حزمنن  مننس سياسنناء التحفيننز المننالي تقنندر قيمتهننا بنحننو )
لمسننتوياء االنفنننا  العنننا  وارقنناء زينننادة الضنننرائ  هلننن االسنننته ك التننني كانننء مقنننررة فننني  نننهر 

بما يم و  الث أ بر حزم  تحفيز منالي ينت  تبنيهنا  2019يلن  هر ت ريس اتوي  2017نيساس 
 (0.4%)القتصننادي يلننن فنني اليابنناس هلننن مسننتوى السنننواء الماضننيت بهنند  رفنن  معنندي النمننو ا

سنويا . وت كو قضيت الديس العا  م نكلت أخنرى تواقن  اليابناس  حينث أصنب  يم نو ضنعف الننات  
 .المحلي اإلقمالي 

  العدينند مننس الصننعوباء وعننو يتوقنن  للخننروج مننس أوربننا وسنن  تبننا االقتصــاد البريطــاني  واقنن   
وتنندني معنندي اإلنتاقيننت  وتعنند  اتوربننيمننس االتحنناد الخننروج  النمننو االقتصننادي وتع ننر مفاوضنناء

أولن الم  راء هلن عن إ الصنعوباء تراقن  حقن  االقتصناد البري ناني يلنن المركنز السنادص فني 
أ نر هلننن النمننو فني الممل ننت المتحنندة ليهننب  والنن ي  2017ترتين  أ بننر االقتصنناداء بالعنال  هننا  

 (1.6%)يلننن يتوقنن  أس يتراقنن  و   2016هننا   (1.9%)مقابننو  2017فنني هننا   (1.8%)يلننن 
. ويعنننزى عننن ا التبنننا   يلنننن نمنننو أضنننعف فننني االسنننته ك الخننناة أ نننر تراقننن  قيمنننت 2018هنننا  

القنينن  اإلسننترليني. يسق توقعنناء النمننو هلننن المنندى المتوسنن  غيننر م كنندة يلننن حنند كبيننر وتعتمنند 
قزئيننا  هلننن الع قنناء االقتصنناديت القدينندة منن  االتحنناد اتوربنني ومنندى الزيننادة فنني الحننواقز أمننا  
 ليالتقننارة والهقننرة والن ننا  المننالي هبننر الحنندود  ويعتبننر موقننف السياسننت النقديننت التيسننيريت الحننا

 مناسبا  لمعالقت التبا   في النمو. 
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 النامية و الناشئة االسواق اقتصادات 
تساع  اقتصاداء اتسوا  النا ئت واإلقتصاداء الناميت ب   ر مس  ل ي النمو العالمي  ي       

ومس المتوق  اس يصو  2017%  ها   4.8الن ) 2016%  ها   4.4النمو فيها مس )ارتف  
البيئت الماليت العالميت الم اتيت  –  مدهوما  بتحسس العوامو الخارقيت 2018%  ها   4.9يلن )

وتعافي اإلقتصاداء المتقدمت  باإلضافت يلن يستمرار اإلنتعاال في الن ا  اإلقتصادي في الدوي 
 .سل  اتوليتالمصدرة لل

التننزاي المن قننت تسنناع  بنن   ر مننس نصننف النمننو العننالمي   اســيا الناشــئة والناميــةففنني بلننداس     
منس المتوقن  أس و 2017هنا   (6.9%)ليصنو يلنن مسنتوى  الصـين وبالرغ  مس ارتفاع النمو فني

  م  خفنر المخنا ر المالينت وتعمينق اإلصن   2018ها   (6.6%)يلن  يتراق  النمو تدريقيا
االقتصننادي  ي  هكفننء الصننيس هلننن ت  يننف قهودعننا لتقليننو المخننا ر الماليننت وتحويننو االقتصنناد 

ا  بننيس المحللننوس أس م ننو عنن إ   مننس التحفيننز واسنن  الن ننا  يلننن االسننته ك والخنندماء واالبت ننار
الحفا  هلنن نمنو اقتصنادي أ  نر اسنتدامت هلنن  اإلص حاء الهيكليت يمكس أس تساهد الب د في

        ليبلنننننننغ  2017النننننننن تعنننننننديو النمنننننننو هنننننننا   أدى االنفنننننننا  القنننننننوي  الهنـــــــدالمننننننندى ال وينننننننو. وفننننننني 
. وفنننننني (7.4%)ليصننننننو يلننننننن  2018ومننننننس المتوقنننننن  اس يسننننننتمر باالرتفنننننناع هننننننا    ) (%6.7

هند  ت ينرإ  متوقن منس ال  و (5.3%)ليبلغ  2017تعزز النمو ها  اقتصاديات جنوب شرق اسيا 
ارتفنن  نمننو النننات  المحلنني اإلقمننالي  فقنند أمريكــا الالتينيــة والكــاريبيفنني امننا . 2018فنني هننا  

ي    2018هننننا   (2.0%)يلننننن  أس يرتفنننن  ومننننس المتوقنننن   2017هننننا   (1.3%)الحقيقنننني يلننننن 
 اتوليننت للسنل  المصنندرة الندوي مننس هندد فني صننعبت تنزاي ال التنني اتوضناع لتحسننس بنوادر ظهنرء
 الحنناد اإلنكمنناال مقابننو والبرازيننو  روسننيا مننس كننو فنني تحسنننا   النمننو و ننهد. ال تينيننت أميركننا فنني

 .الماضييس العاميس خ ي
ليصو يلن  2017  فقد ارتف  معدي النمو ها  الكومنولث المستقلةأما فيما يتعلق بدوي   

 (2.2%)ت ير التوقعاء يلن بلوغ معدالء النمو و   2016ها   (0.4%)مقابو  (%2.1)
 .2018 ها 
 
ارتفنننن  معنننندي النمننننو عنننن ا العننننا  ليصننننو يلننننن  افريقيــــا وجنــــوب الصــــحراء الكبــــر  وفنننني دوي   

منن  وقننود اخت فنناء كبيننرة بنننيس  2018فنني  (1.5%) صننو يلنننيأس  المتوقنن    ومننس(%1.3)
ي    بسب  انخفار أسعار النف   2016البلداس. ومس المتوق  أس تخرج نيقيريا مس ركود ها  

بسنننب   2018هننا   (2.1%)  ويتوقننن  أس يصننو يلننن 2017هننا   (0.8%)النمننو معنندي  بلننغ
 .النف ارتفاع اسعار 

  فقد تبا ئ النمو نستان وباكستانالشرق األوسط وشمال افريقيا وأفغاوهلن صعيد دوي 
أس  المتوق    ومس2016ها   (4.9%)مقابو  (2.6%)ليسقو  2017ب كو كبير ها  

 . (3.4%)ليصو يلن  2018يرتف  ها  
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 العربية االقتصادات ثانيا: 
تنن  ر أداء االقتصنناداء العربيننت خنن ي عنن ا العننا  بعوامننو رئيسننيت هنندة تضننمنء الت ننوراء فنني     

قنراءاء الت ينف من  أسنعار الننف  المنخفضنت وتن  ير الصنراهاء اإلقليمينت أسوا  النف  العالميت وا
قننراءاء الضننب    النندائرة ففنني البلننداس المصنندرة للنننف  ال تننزاي تننداهياء أسننعار النننف  المنخفضننت وا 

هلن أ ر اتفا  خفر  نما يظو النمو ال لي مكبوحا  بيالمالي ت كو هبئا هلن النمو غير النف ي 
اإلنتننناج النف ننني الننن ي تقنننودإ منظمنننت أوبنننك  ي  سنننقو معننندي النمنننو فننني الننندوي العربينننت منننا نسنننبت  

قياسنننا بالعنننا  السنننابق ويعننند عننن ا المعننندي منخفضنننا  نتيقنننت للت نننوراء التننني  2017  %  هنننا3.6)
مننس المتوقنن  أس يتسننارع النمننو فيهننا بالتنندري  هلننن المنندى والتنني  ت ننهدعا البلننداس المصنندرة للنننف 

فنن  تننزاي كفننت الت ننوراء السننلبيت   المتوسنن    ول ننن  سننيظو فنني ك يننر مننس الحنناالء دوس المسننتوى 
اس المخننا ر المحي نننت با فننا  المتوقعنننت نحننو الت ننوراء السنننلبيت ومننس عننن إ عنني اترقنن  فننني ميننز 

العالمينننت وتصننناهد التنننوتراء التقارينننت   المخنننا ر احتمننناي حننندوث تضنننييق حننناد لووضننناع المالينننت
في حيس ال تزاي ا فا  المتوقعت تسعار النف  ضعيفت ومحا ت  –السياسيت -والتوتراء الق رافيت

المخننا ر  فقنند تنن دي يلننن تعننرر بلننداس ك يننرة فنني  قننيس وا  ا تحققننء عنن إبدرقننت كبيننرة مننس هنند  الي
المن قننت لضنن و  ماليننت وتمويليننت كبيننرة  ممننا ينن  ر هلننن آفننا  اسننتمرار الضننب  المننالي والتعننافي 

 االقتصادي. 
للننننف   ت نننير التوقعننناء يلنننن ارتفننناع النمنننو مننندهوما بزينننادة ال لننن    وفننني البلنننداس المسنننتوردة 

يم نو هنام   رئيسنيا  فني التخفينف منس أ نر المحلي والتعافي الدوري في االقتصاد العالمي وال ي 
واحتمننناالء  تبنننا   النمنننو فننني االقتصننناداء النف ينننت هلنننن معننندي نمنننو الننندوي العربينننت كمقموهنننت

  .دوالرا للبرميو  50)استقرار أسعار النف  فو  مستوى 
ما يخة اتقاعاء ت ور اتسعار المحليت فني الندوي العربينت فقند ارتفن  معندي التضنخ  فيو     

  نتيقننت هنندة هوامننو 2016هننا   %)5مقابننو ) 2017%  هننا  7.5فنني النندوي العربيننت يلننن )
متباينننت التنن  ير فمننس قهننت أدى التحسننس النسننبي فنني اتسننعار العالميننت للنننف   وتوقنن  العدينند مننس 
النندوي العربيننت يلننن اصنن   نظنن  دهنن  السننل  اتساسننيت  واالتقنناإ يلننن فننرر الضننرائ  وزينننادة 

يلنن ارتفناع أسنعار  الرسو  الحكوميت لتحقيق االنضبا  المالي يلن توليد ضن و  تضنخميت أدء
هندد مننس المقموهناء السننلعيت والخدميننت. فني المقابننو سناع  تبننا   ال لنن  ال لني  واالتقنناإ يلننن 
ت ديد السياست النقديت في امتصاة قانبا  مس الض و  التضنخميت فني بعنر البلنداس. ويتوقن  

هلننن التننوالي  (8%)و  (9%)يلننن  2019و 2018اس ينننخفر معنندي التضننخ  خنن ي هننامي 
ا  ات ر المتوق  لتواصو ت ديد السياست النقديت في الدوي  اء نظ  أسعار الصر  ال ابتنت ها س

بما يتما نن من  الرفن  المتوقن  للفائندة هلنن الندوالر للحفنا  هلنن اسنتقرار نظن  الصنر   واتقناإ 
المصار  المركزيت في الدوي العربينت  اء نظن  أسنعار الصنر  المرننت يلنن تبنني تندابير عادفنت 

حتننواء الزينناداء فنني المسننتوى العننا  لوسننعار  والمضنني قنندما  فنني تنفينن  سياسننت اسننتهدا  يلننن ا
 التضخ . 

اما بخصوة اوضاع الماليت العامت فقد استمرء خ ي عن ا العنا  اقنراءاء الضنب  المنالي    
الغلنن  النندوي العربيننت المتم لننت بخفننر االنفننا  العننا  واالسننت مار وتقيينند االقننور ب يننت تصننحي  
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ها ب كو تدريقي هلن المدى القصنير للحند منس اال نار السنلبيت هلنن النمنو واقنراء مزيند اوضاه
منننس التخفيضننناء هلنننن النفقننناء الرأسنننماليت وزينننادة االينننراداء غينننر النف ينننت والسنننيما اسنننتحداث 
ضننرائ  القيمننت المضننافت وضننريبت السننل  االنتقائيننت الننن قاننن  االسننتمرار فنني اسننتخدا  سنننداء 

 ز هلن الصعيديس المحلي والدولي .  الديس لتمويو العق
وهلن صعيد الت وراء النقديت خ ي ع ا العا  ف س االرتفناع الحاصنو فني أسنعار الننف  ابتنداءا 
مس الفصو الرابن  سنينعكص فني ارتفناع الودائن  وسنيتي  الفرصنت لتوقين  قندرا  أ بنر منس االئتمناس 

خن ي سياسنت التنوين  االقتصنادي   للق اهاء غير النف ينت لزينادة مسنتوياء الننات  المحلني منس
وسنيحد نسننبيا  مننس حالنت الركننود فنني ظننو قنوالء الرفنن  المرتقنن  تسنعار الفائنندة اتمريكيننت خنن ي 

 .2018و 2017هامي 
)الننندوي العربينننت المسنننتوردة للننننف   منننس المتوقننن  اسنننتمرار تننن  ر هننندد منننس تلنننك الننندوي أمنننا فننني 

الرف  المرتقن  تسنعار الفائندة اتمريكينت  ب وضاع التمويو المحلي والخارقي خاصت هلن ضوء
 ووصوي أسعار الفائدة في بعضها لمستوياء مرتفعت .

بتحسننس مسننتوياء ال لنن   وسننيبقن تحسننس اتوضنناع النقديننت فنني بعننر دوي المقموهننت مرتب ننا  
الخارقي وعو ما سيده  صافي اتصوي اتقنبيت ويساهد هلن توفير االئتماس المحلي وخفر 

 . الفائدة  ويساهد هلن تراق  الض و  في سو  الصر  اتقنبيأسعار 
اما بالنسبت للق اع الخارقي  يتوق  خ ي ع ا العا  اس يتحسس أداء ميزاس المعنام ء القارينت 
الغلنننن  النننندوي هامننننت نتيقننننت االرتفنننناع المتوقنننن  لوسننننعار العالميننننت للنننننف   كنننن لك فنننن س ت ننننوراء 

عكص هلن تحسس مستوياء اإلنتاج فيها. أما النوارداء  اتوضاع الداخليت في بعر الدوي سين
فمنس المتوقنن  أس تتنن  ر بارتفنناع أسنعار النننف  العالميننت والزيننادة فني الننوارداء مننس السننل  الوسنني ت 

 المرتب ت بالق اهاء اإلنتاقيت في بعر الدوي. 
نكما ا  ا 2017لعا   المملكة العربية السعوديةوهلن مستوى دوي المقموهت فقد  هد اقتصاد 

بسب  انكماال الننات  فني  (0.5%)بالنات  المحلي االقمالي باتسعار ال ابتت بنسبت تصو يلن 
  فننني المقابنننو خفنننف النمنننو االيقنننابي المسنننقو فننني الق ننناع غينننر (4%)الق ننناع النف ننني بنسنننبت 

مننس أ ننر تراقنن  الن ننا  فنني الق اهنناء النف يننت هلننن مسننتوياء النننات   (1.5%)النف نني بنسننبت 
ت المحققت في الممل ت  ومس المتوق  اس ت هد م  راء االداء االقتصادي تحسنا  خن ي االقمالي
هلننننن التننننوالي. كمننننا سننننقو معنننندي  (1.0%,2.0%)ليبلننننغ معنننندي النمننننو  2019و 2018هننننا  

  يعنزى  لنك لتن  ر المسنتوى العنا  لوسنعار 2017خن ي هنا   (0.1%)التضخ  تراقعنا بنسنبت 
اء التي اتخ تها السل ت بهند  توسني  مقناالء التوظينف امنا  في الممل ت بالسياساء واالقراء

المننوا س السننعودي ليحننو محننو العمالننت الوافنندة وتننو يس ك يننر مننس الق اهنناء  االمننر النن ي أ ننر 
هلننن مسننتوى ال لنن  مننس السننل  والخنندماء وبالتننالي تراقنن  اسننعار هنندد مننس السننل  والخنندماء. 

متن  را  بت بينق  (5.7%)يلنن  2018ي هنا  ويتوق  اس يرتف  معدي التضخ  فني السنعوديت خن 
 ضريبت القيمت المضافت واالستمرار في سياساء يص   أسعار ال اقت والمياإ. 

                                                           
 

  2018و  2017صندوق النقد العربي /تقرير حول توقعات األداء االقتصادي للدول العربية لعامي. 
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 2017هنا   (1.0%)فقند  نهد االقتصناد انخفاضنا  فني معندي النمنو بنسنبت  الكويـتأما في    
  قنناء  لننك ها سننا  النخفننار النننات  (3.0%)البننالغ  2016بالمقارنننت منن  معدلنن  المسننقو هننا  

  فنني المقابننو تنن  ر الن ننا  فنني (8.5%)فنني الق نناع النف نني أ ننر تراقنن  كمينناء اإلنتنناج بنسننبت 
الق اع غير النف ي بتراق  مستوياء االنفا  االسنته  ي  يال انن  اسنتفاد منس قانن  اخنر منس 

إلنتاقيت والمحفز تن  ت الق ناع تواصو وتيرة االنفا  الرأسمالي الداه  للنمو ولتنوي  الهيا و ا
. ومننس المتوقننن  2035الخنناة فنني ي ننار الخ نن  التنمويننت المتضننمنت فنني ر يننت ال ويننء لعننا  

. وفيما يخة المستوى العا  (1%)ليبلغ معدي النمو  2018تعافي االقتصاد ال ويتي في ها  
لن ي  نهدت  كمحصنلت ل رتفناع ا (1.5%)يلنن  2017لوسعار فقد تراق  معدي التضنخ  هنا  

اتسعار العالميت للنف  وا هادة تسعير بعر السل  والخدماء الحكومينت  ال هربناء والميناإ. ومنس 
 . 2018خ ي ها   (3.1%)المتوق  اس يبلغ معدي التضخ  

 (2.5%)فقنند سننقو النننات  المحلنني اإلقمننالي ارتفاهننا  بنسننبت  االقتصــاد القطــري  فيمننا يخننة  
فنني ظننو  2016ولننن مننن  ه ننريس هامننا  تبننا  ا خنن ي هننا  بعنند أس سننقو للمننرة ات 2017هننا  

فنننني هننننا   (3.0%)ومننننس المتوقنننن  اس يبلننننغ معنننندي النمننننو  االنخفننننار الحاصننننو ب سننننعار النننننف 
مقابنننو  (0.9%) ي  بلنننغ  2017  أمنننا فيمنننا يخنننة التضنننخ  فقننند  نننهد انخفاضنننا هنننا  2018

 . (4.8%)غ ليبل 2018ومس المتوق  أس يعاود االرتفاع في ها   2016ها   (%2.7)
فقد أدى قرار البنك المركزي بتحرير سنو  الصنر  نهاينت  االقتصاد المصري اما بخصوة    
فنني القضنناء هلننن السننو  الموازيننت للنقنند اتقنبنني  وهمننو هلننن تحفيننز معنندي نمننو  2016هننا  

وعننو اهلننن  2017هننا   (4.3%)النننات  المحلنني اإلقمننالي  النن ي اسننتمر فنني التسننارع ليسننقو 
بحسن   2017خن ي هنا   (30.7%)معندي التضنخ   سنقو. كمنا 2010هنا   معدي نمو منن 

قاء  لك كمحصلت الرتفاع أسعار المنتقاء البتروليت  وال هربناء  تقديراء صندو  النقد العربي
%  101ومنس المتوقن  أس ينتقلقة النديس العنا  المصنري منس ) وت بيق ضريبت القيمت المضافت.
 .2018%  ها   89يلن نحو ) 2017مس النات  المحلي اإلقمالي ها  

انتعا نا   فيفنا   االقتصـاد األردنـيهلن الرغ  مس الظرو  اإلقليميت الحافلنت بالتحندياء   نهد   
بفضننو التحسنس فنني ق اهناء السنياحت والتعننديس والمحناقر. ول ننس عن ا الوضنن   2017فني هنا  

التي سيست رقها التبا    ي وب  استمرار ال كوك فيما يتصو باتزماء في دوي القوار   والمدة
االقتصادي في دوي مقلص التعاوس الخليقي مس ناحيت  وب ء وتيرة اإلصن حاء الهيكلينت منس 

 ناحيت أخرى. 
  مسننق   زيننادة  فيفننت 2017هنا   (2.3%)بلنغ معنندي نمننو الننات  المحلنني اإلقمننالي الحقيقنني 

. ومننا زالننء الخنندماء المحننرك الرئيسنني لنمننو 2016هننس مسننتواإ المسننقو هننا   (0.3%)قنندرعا 
النات  المحلي اإلقمالي   ويعود سب   لك لوداء القنوي لق ناع السنياحت الن ي سنقو نمنوا  يزيند 

نتيقت لزيادة هائنداء السنياحت والزينادة فني اهنداد السنائحيس الوافنديس فني النصنف  (10%)هلن 
           ال لنننننننننن   مننننننننننس المتوقنننننننننن  أس تسننننننننننتعيد معنننننننننندالء االسننننننننننته ك اتوي للعننننننننننا   وفنننننننننني قاننننننننننن  

الخاة  واالست مار الخاة )العقاري  زخمها فني اتمند المتوسن  بعند فتنراء منس الركنود   لنك 
 هلن الرغ  مس اإلقراءاء النقديت االنكما يت للبنك المركزي اتردني .
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 2017الناتج المحلي اإلجمالي لعام  -اواًل:        
%  باالسنعار ال ابتنت  1 هد االقتصاد العراقي ت ورا  في معدي النمو االقتصنادي بنسنبت )       

اسننعار النننف  ي  سننقو سننعر %  باالسننعار القاريننت  ويعننود  لننك الرتفنناع  10.9وبنسننبت قنندرعا )
 . 2016  دوالر ها  36  دوالر مقابو )49.3برميو النف  )

 إلع : 2017تشير التقديرات األولية لمؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي في العراق لعام      

%  قياسننا   1ارتفناع قيمنت النننات  المحلني اإلقمننالي من  النننف  باتسنعار ال ابتننت بنسنبت ) -
  ترلينننوس ديننننار لعنننا  199.5  ترلينننوس ديننننار مقابنننو )201.5و )  ليسنننق2016بعنننا  
%  فننني حنننيس  2.5  و لنننك الرتفننناع كميننناء ينتننناج الننننف  الخنننا  بنسنننبت بل نننء )2016

%  لتبلننننغ  -1.7انخفضننننء قيمننننت النننننات  المحلنننني اإلقمننننالي باسننننت ناء النننننف  بنسننننبت )
كمنا عنو   2016هنا     ترلينوس ديننار78.4مقابنو ) 2017  ترليوس دينارهنا  77.1)

  .1مبيس في ملحق القدوي )
%   10.9ارتفاع قيمت الننات  المحلني اإلقمنالي من  الننف  باتسنعار القارينت بنسنبت ) -

  ترلينوس ديننار لعنا  203.9  ترليوس ديننار مقابنو )226ليسقو ) 2016قياسٍا بعا  
%  -1.9  فيمنننا انخفنننر الننننات  المحلننني اإلقمنننالي باسنننت ناء الننننف  بنسنننبت )2016

  كمننا 2017هننا     ترليننوس دينننار140.2  ترليننوس دينننار مقابننو )142.9سننقو  )لي
  .2عو مبيس في ملحق القدوي )

  6ارتف  متوس  نصي  الفنرد منس الننات  المحلني اإلقمنالي باتسنعار القارينت النن )  -
  أي بنسنبت ارتفناع 2016  ملينوس ديننار لعنا  5.6مقابنو ) 2017مليوس دينار لعنا  

  .1كما عو مبيس في قدوي )%   7.1بل ء )
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  1قدوي )                                           
           النات  المحلي اإلقمالي باالسعار ال ابتت والقاريت ومتوس  نصي  الفرد لعامي

2016 - 2017 
 

 المصدر: وزارة التخ ي  / القهاز المركزي ل حصاء 
 * تقديراء سنويت اوليت.

 

%   61.5لن نننا  ق ننناع الننننف  الخنننا  باتسنننعار ال ابتنننت منننا نسنننبت  )بل نننء اتعمينننت النسنننبيت  -
%  للعنا  السننابق  وتعند اتهلنن قياسننا ببناقي االن ن ت اتخننرى  وعن ا يعكننص  60.4مقابنو )

أعميت ن ا  ع ا الق اع بوصف  المصدر الرئيسني إلينراداء الدولنت  فني حنيس بل نء اتعمينت 
%  لعنا   39.6%  مقابنو )  38.5منا نسنبت  ) النسبيت للق اهاء اتخرى ) ال ير نف يت  

  .2  كما عو مبيس في قدوي )2016
  2قدوي )

             المساعمت النسبيت في النات  المحلي اإلقمالي باتسعار ال ابتت للق اع النف ي وبقيت      
  2017 – 2016الق اهاء اتخرى لعامي )

 المصدر: وزارة التخ ي / القهاز المركزي لةحصاء.  
 * تقديراء سنويت اوليت.

 معدل النمو % *2017 2016 التفاصيل
النات  المحلي باإلسعار ال ابتت )ترليوس دينار  سنت 

  100=2007أساص )
199.5 201.5 1.0 

 10.8 226.0 203.9 النات  المحلي  باالسعار القاريت )ترليوس دينار 

 7.1 6 5.6 متوس  نصي  الفرد باالسعار القاريت )مليوس دينار 

 *2017 2016 القطاعات
نسبت المساعمت الق اع النف ي في النات  المحلي 

 اإلقمالي%
60.4 61.5 

نسبت المساعمت الق اع  غير النف ي في النات  المحلي 
 اإلقمالي%

39.6 38.5 

 100.0 100.0 المجموع
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 الثابتة والجاريـة حسـب مجمـوع االنشـطة س السـلعية،ثانيًا: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار   
 التوزيعية والخدمية( وكاألتي:

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لألنشطة الرئيسية س السلعية، التوزيعية والخدمية( -1
سنقلء نسن  المسناعمت والنمنو ل ن ن ت الرئيسن  فني الننات  المحلني االقمنالي باالسنعار ال ابتنت 

 ت   ا  سننقو معنندي نمننو االن نن ت السننلعيت ارتفاهننا   فيفننا  بل ننء نسننب2017خنن ي هننا  تفاوتننا  
و لك  2016  ترليوس دينار لعا  14.3  ترليوس دينار مقابو )14.4%   اي مايعادي ) 0.3)

%  ون نا  ال هربناء  25.4يعنود للتحسنس الملحنو  فني نمنو ن نا  الصنناهت التحويلينت بنسنبت )
%  وبنن لك احتلننء المرتبننت االولننن مننس حيننث االعميننت النسننبيت فنني النننات  11.8والمنناء بنسننبت )
%   فنني حننيس ارتفعننء نسننبت نمننو االن نن ت التوزيعيننت بنسننبت 70.9لي والبال ننت )المحلنني االقمننا

  30.5  ترليوس دينار مقابنو )32.1لتبلغ القيمت المضافت لها ) 2016%  مقارنت بعا   5.2)
و لننك يعننود ل رتفنناع الملحننو  لن ننا  ق نناع البنننوك والتنن ميس بنسننبت  2016ترليننوس دينننار هننا  

ن نن ت الخدميننت انخفاضننا  فنني معنندي نموعننا السنننوي وبنسننبت  فيفننت %   فيمننا سننقلء اال 70.9)
 2016  ترلينننوس دينننار لعنننا  26.8  ترليننوس ديننننار مقابننو )26.7%  لتسنننقو ) -0.2بل ننء )

وب لك ت وس االن  ت التوزيعينت قند احتلنء المرتبنت ال انينت منس حينث االعمينت النسنبيت منس الننات  
    االن نننننن ت الخدميننننننت المرتبننننننت ال ال ننننننت بنسننننننبت  %  واحتلننننننء15.9المحلنننننني االقمننننننالي وبنسننننننبت )

  .  3%   كما مبيس في قدوي )13.2)
  3قدوي )

         المساعمت النسبيت في نمو النات  المحلي لون  ت الرئيست باتسعار ال ابتت لعامي
(2016 – 2017  

 مليار دينار                                                                           
 معدل النمو% *2017 2016 االنشطة

 0.3 143634.5 143169.4 االن  ت السلعيت
   70.9 71.4 المساعمت في النات  المحلي اإلقمالي% 

 5.2 32097.7 30519.2 االن  ت التوزيعيت
   15.9 15.2 المساعمت في النات  المحلي اإلقمالي% 

 -0.2 26739.6 26781.2 االن  ت الخدميت
   13.2 13.4 المساعمت في النات  المحلي اإلقمالي% 

  1.0 202471.8 200469.8 النات  المحلي االقمالي بحس  االن  ت
   100.0 100.0 مقموع النس  المساعمت

  المصدر : وزارة التخ ي / القهاز المركزي لوحصاء.
 * تقديراء سنويت اوليت.       
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 اإلجمالي باألسعارالجارية لألنشطة الرئيسة س السلعية ، التوزيعية والخدمية(الناتج المحلي  -2

        ارتفاهننننننننا  ملحوظننننننننا  بنسننننننننبت  2017 ننننننننهدء االن نننننننن ت السننننننننلعيت باالسننننننننعار القاريننننننننت لعننننننننا      
  2016  ترليننوس دينننار لعننا  98.8  ترليننوس دينننار مقابننو )122.6%   أي مايعننادي ) 24.1)

%  وارتفاع ن ا  ق اع  40.7لحاصو في  ن ا  ق اع النف   بنسبت ) ويعود  لك الن النمو ا
%  هلنن التنوالي لتحتنو المرتبنت 27.9%  و 30.7ال هرباء والماء والصنناهت التحويلينت بنسنبت )

%   كنن لك  24.1   ننكلء )ي  االولننن مننس حيننث اعميتهننا النسننبيت فنني النننات  المحلنني االقمننالي
  44.2  ترلينوس ديننار مقابنو )46.6%  لتبلنغ ) 5.5سقلء اتن  ت التوزيعيت ارتفاها  بنسبت )

%   بينمنا  70.6رتفناع ن نا  ق ناع البننوك والتن ميس بنسنبت )الو لك  2016ترليوس دينار لعا  
  ترلينوس 58.5بلغ )%  لت -6.6نخفاضا  في قيمتها المضافت بنسبت )اسقلء االن  ت الخدميت 

وبننن لك ت نننوس االن ننن ت الخدمينننت قننند احتلنننء المرتبنننت  2016  ترلينننوس ديننننار لعنننا  62.7مقابنننو )
%  فيمننا احتلننء  25.7ال انيننت مننس حيننث اعميتهننا النسننبيت فنني النننات  المحلنني اتقمننالي وبنسننبت )

ي القندوي %   كمنا موضن  فن 20.5اتن  ت التوزيعيت المرتبت ال ال ت وبنسنبت مسناعمت بل نء  )
(4.  
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المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي االجمالي للقطاعات  الرئيسية ( 2)شكل 

 2017 - 2016باألسعار الثابتة لعامي 

2016 2017
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  4قدوي )
المساعمت النسبيت في نمو النات  المحلي لون  ت الرئيست باتسعار القاريت لعامي                          

 (2016 – 2017  
 مليار دينار

  المصدر : وزارة التخ ي / القهاز المركزي لوحصاء.  
 * تقديراء سنويت اوليت.
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المساهمة النسبية في نمو الناتج المحلي للقطاعات الرئيسية باألسعار ( 3)شكل 

 2017 - 2016الجارية لعامي 

2017 2016 

 معدل النمو % *2017 2016 االنشطة

 24.1 122588.1 98817.8 االن  ت السلعيت
   53.8 48.0 المساعمت في النات  المحلي اإلقمالي% 

 5.5 46618.9 44198.3 االن  ت التوزيعيت
   20.5 21.5 المساعمت في النات  المحلي اإلقمالي% 

 -6.6 58504.0 62663.4 االن  ت الخدميت
   25.7 30.5 المساعمت في النات  المحلي اإلقمالي% 

 10.7  227711.0 205679.5 االن  تالنات  المحلي االقمالي بحس  
   100.0 100.0 مقموع النس  المساعمت
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اهم األنشطة االقتصادية المساهمة في تكوين الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة  -ثالثًا:
 النسبيةبحسب اهميتها 

 
 نشاط قطاع التعدين والمقالع: -1

اليننزاي ن ننا  عنن ا الق نناع المسنناع  الرئيسنني فنني تولينند النننات  المحلنني االقمننالي وب عميننت 
%   ي  سقلء القيمت المضنافت  61.5نسبيت أحتلء الصدارة بيس االن  ت االخرى لتبلغ )

  ويعنود 2016لعنا     ترلينوس ديننار12.1  ترليوس دينار مقابنو )12.5باالسعار ال ابتت )
  ترليننوس دينننار 12.4%  ليبلننغ ) 2.8 لننك الننن ارتفنناع ن ننا  ق نناع النننف  الخننا  بنسننب  )

 .2016  ترليوس دينار لعا  12.1مقابو )
 
 نشاط قطاع خدمات التنمية إالجتماعية والشخصية: -2

هلنننن النننرغ  منننس اعمينننت عننن ا الق ننناع اال أس نسنننبت مسننناعمت  فننني الننننات  المحلننني االقمنننالي 
   وبنسننبت ئي%   فيمنا سننقو انخفاضننا  ضنن 9.4تنزاي دوس المسننتوى المن ننود  ا   ننكلء )ال
  ويعنننننزى التراقننننن  بالدرقنننننت االسننننناص النننننن تراقننننن  2016%  هنننننس العنننننا  السنننننابق -0.4)

%  و لننك بسننب  االزمننت الماليننت التنني -0.7الخنندماء المقدمننت مننس قبننو الحكومننت وبنسننبت )
و فننني اسنننعار الننننف  فننني االسنننوا  العالمينننت يمنننر بهنننا البلننند هلنننن ي نننر االنخفنننار الحاصننن

وانخفار التخصيصاء ل نفا  هلن ع ا الق اع فيما سقلء الخدماء ال خصيت ارتفاها  
 % . 0.5) ت بسي ا  بل ء نسب

 
 نشاط قطاع النقل واالتصاالت والخزن: -3

  %  قياسنا  بالعنا  السنابق 2.7سقلء القيمت المضافت لن ا  ع ا الق ناع ارتفاهنا  بنسنبت )
. ويعننزى  لننك الننن 2016  ترليننوس دينننار لعننا  15.3  ترليننوس دينننار مقابننو )15.7لتبلننغ )

اتساع خدماء االتصاالء السيما )خ و   نبكاء االنترنينء  وزينادة ن نا  خ نو  النقنو 
%   7.8السيما بيس ب داد والمحافظاء  فيما بل ء االعمينت النسنبيت لن نا  عن ا الق ناع )

 الي.مس النات  المحلي االقم
 
 نشاط تجارة الجملة والمفرد والفنادق: -4

هلنننن النننرغ  منننس اعمينننت ن نننا  ق ننناع التقنننارة فننني مقمنننو الن نننا  االقتصنننادي يال أس نسنننبت 
%  ال تنزاي دوس المسنتوى الم لنو    7.3مساعمت  في النات  المحلي االقمنالي والبال نت )

  ترلينوس ديننار 14.3  ترليوس دينار مقابنو )14.7أ  سقلء القيمت المضافت له ا الن ا  )
%  ومس القدير بالن كر اال نارإ النن انتعناال التقنارة  3.5رتفاع )  أي بنسبت ا2016لعا  
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االل ترونيت هبنر المواقن  هلنن االنترنينء يندهمها تنوافر وسنائو الندف  االل ترونني منس خن ي 
 ننركت محفظننت العننرا  الم ننرفت هلننن خدمننت ) زيننس كنناال  والتنني ا لقتهننا  ننركت زيننس العننرا  

اء السننل  المعروضننت هلننن المواقنن  االل ترونيننت ل تصنناالء بالتعنناوس منن  البنننك المركننزي ل ننر 
باالضنافت الننن  ننراء ت بيقنناء الهواتنف المحمولننت  والتنني ينن وي مسنتقب   اتسنناهها مننس خنن ي 

 استعماي الماستر كارد او الفيزا كارد. 
 
 نشاط قطاع البناء والتشييد: -5

 2016ا  %  قياسننا  بعنن-25.0تراقنن  ن ننا  عنن ا الق نناع عنن ا العننا  وبنسننبت كبيننرة بل ننء )
  ترليننوس 13.4  ترليننوس دينننار مقابننو )10.0باالسنعار ال ابتننت لتسننقو القيمننت المضننافت لن  )

ويعنننزى  لنننك النننن تراقننن  القننندرة المالينننت لق ننناع الحكومنننت للنهنننور بننن   2016ديننننار لعنننا  
وانحسنار دور الق ناع الخناة هلنن أ نر االزمنت المالينت المتم لنت بتراقن  اسنعار الننف   فيمنا 

 % .5مساعمت ع ا الن ا  في النات  المحلي اتقمالي )سقلء نسبت 
فيمننننا سنننناعمء بنننناقي اتن نننن ت ) المنننناي والتنننن ميس وخنننندماء العقنننناراء و االهمنننناي  الزراهننننت 
وال ابنناء والصننيد وصننيد االسننماك  ال هربنناء والمنناء والصننناهت التحويليننت   بنسنن  متفاوتننت 

  وتقننندر   1قننندوي )ملحنننق  %  هلنننن التنننوالي1.1%  و 1.2%  2.2%  4.6بل نننء ) 
اال ننارة الننن تراقنن  القاهنندة االنتاقيننت فنني العننرا  هلننن المسننتوى الزراهنني والصننناهي والتنني 
انعكسنء فنني تراقن  نسنن  مسنناعمتها فني النننات  المحلني االقمننالي فيمننا الينزاي ن ننا  ق نناع 

  11323ال هربنناء يعنناني مننس هقننز واضنن  والمتم ننو بعنند  قنندرة االنتنناج المحلنني والبننالغ )
   ميكاوا .5680.6ميكاوا  هلن تلبيت احتياقاء ال ل  البالغ )
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 واًل/ التطورات النقدية أ
است اع البنك المركزي العراقي خ ي ع ا العا  مس تحقيق االسنتقرار المنالي واالقتصنادي        

رغن  الظننرو  الصننعبت والتحندياء المتم لننت باتزمننت المالينت الناقمننت هننس االنخفنار الحاصننو فنني 
أسننعار النننف  فنني اتسننوا  العالميننت  ضننعف العمننق المننالي والحفننا  هلننن المسننتوى الم لننو  مننس 

 يات  مس خ ي التنسيق م  اإلداراء االقتصاديت ال ليت في العرا  في ييقاد مصادر تموينو احتا
 الموازنت وهبر أدواء مختلفت.

%  والن ي 0.6بنسنبت ) M1ضئي   في نمو هرر النقد بالمفهو  الضيق  ارتفاها   هد ع ا العا  
عننو االخننر  M2  الواسنن  يعننزى الننن النمننو فنني الودائنن  القاريننت  فيمننا سننقو هننرر النقنند بننالمفهو 

%  هس العا  السابق والن ي يعنود بالدرقنت اتسناص النن ارتفناع الودائن  اتخنرى 1.5ا  بنسبت )نمو 
 % .0.1% . وسقو معامو االستقرار النقدي ما نسبت  )5.4بنسبت )
 م لوباتننننن  بنسنننننبت  الموازننننننت الموحننننندة للبننننننك المركنننننزي ارتفاهنننننا  فننننني مقمنننننوع موقوداتننننن / وتظهنننننر

 .2016ياسا  بعا  %  ق7.6)
حافظ سعر الصر  الرسمي للندينار العراقني اتقناإ الندوالر اتمريكني خن ي عن ا العنا  هبنر نافن ة 

  ديننار / دوالر )نقند  تعزينز حسناباء المصنار  1190) تالبال ن قيمتن بي  العملت اتقنبيت هلن 
نهنا لنده  اسنتقرار سنعر في الخارج  واستمر البننك المركنزي بتنوين  اسنت مارات  السنيما الخارقينت م

 الصر . 
اسننتمر همننو السياسننت النقديننت خنن ي عنن ا العننا  ضننمس ي ننار تحفيننز االقتصنناد وتعزيننز االسننتقرار  

المالي والنقدي مس خ ي أدواء مختلفت )حواالء الخزانت  سننداء  ي  تن   نر  السننداء الو نينت 
%  تندف  هلنن 5ينوس ديننار وبفائندة )  ترل1)االسميت  االصداريت ال انينت بالندينار العراقني بمبلنغ )

  كو كوبوناء ولمدة سنتيس.
انسقاما  م  توقهاء السياست النقديت ومرونتها العاليت في اسناد التنميت االقتصاديت ول رر ده  
سننيولت القهنناز المصننرفي قننا  البنننك المركننزي العراقنني خنن ي عنن ا العننا  بتعننديو نسنن  االحتيننا ي 

%  هلنننن ودائننن  التنننوفير وال ابتننن  للننندينار 10%  و)15ينننت بنسنننبت )االلزامننني هلنننن الودائننن  القار 
العراقي والدوالر اتمريكي سواء كانء حكوميت او ودائ  الق اع الخاة هلن اس يحتفظ بها لدى 

%  15%  مننس )50عنن ا البنننك منن  السننما  للمصننار  المقننازة كافننت باسننت مار مننا ال يزينند هننس )
 راقي في  راء حواالء الخزينت استحقا  سنت.مس االحتيا ي االلزامي بالدينار الع

واصو البنك المركزي العراقي خ ي ع ا العا  تنفي  م نروه  التنمنوي المتضنمس بتخصنية سنتت 
ترليونننناء ديننننار هراقننني لتموينننو الم ننناري  الصننن يرة المتوسننن ت وال بينننرة والتننني تنفننن  هبنننر القهننناز 

 المصرفي.
 

 التطورات النقدية والمصرفية 

 



                                                                                     2017التقرير االقتصادي السنوي 

   19 

Statistic & Research Department                        

 

 تطورات عرض النقد
   (  (M1الضيقعرض النقد بالمفهوم  - أ

  % 0.6)ضئي   بل ء نسبت   ارتفاها   M1)هرر النقد بمفهوم  الضيق )رصيد  سققو
  70.7)بنننو   ترلينننوس ديننننار مقا71.2)يلنننن  ليصنننو الماضننني عنننا  المقارننننت ب 2017هنننا  نهاينننت 

 سنعارقمنالي باتمس النات  المحلني اإل  % 31.5) ت نسبما م ك      2016ترليوس دينار ها  
قياسنننا  بالعنننا    % 7.5بنسنننبت ) الودائننن  القارينننتنمنننو هنننرر النقننند يلنننن  ويعنننزى ارتفننناع  القارينننت

و   M1))%  مننس هننرر النقنند  43.3  ترليننوس دينننار ولت ننكو مانسننبت  )30.8)الماضنني لتسننقق
لء العملت خارج البنوك انخفاضا  بنسبت )2016%  لعا   40.5مقابو ) %  لتبلنغ  -4.1  وسقق

هلنننن وعننن ا م  نننر قيننند يننندي  2016  ترلينننوس ديننننار لعنننا  42.1  ترلينننوس ديننننار مقابنننو )40.3)
     %  مقابننننننو  56.7سننننننح  النقنننننند لصننننننال  االيننننننداهاء لنننننندى المصننننننار    ولت ننننننكو مننننننا نسننننننبت  )

   .3) في ملحق قدويوهلن النحو المبيقس   M1))مس هرر النقد  2016%  لعا   59.5)
 
 سالسيولة المحلية(  M2عرض النقد بالمفهوم الواسع  -ب

 2017هننا  نهايننت   تمحليننالسننيولت ال)  M2)هننرر النقنند بمعننناإ الواسنن  رصننيد  سننققو 
بمسنتواإ   ترلينوس ديننار مقارننت 89.4%  هنس العنا  الماضني ليصنو يلنن ) 1.5ارتفاها   بنسنبت )

%  مننس النننات  المحلنني  39.6  م ننكق   نسننبت )2016نهايننت هننا     ترليننوس دينننار88.1البننالغ )
 . اإلقمالي باتسعار القاريت

بنسبت   M1هرر النقد ) :سيساسنمو مكونيها ات  يلن M2وتعود الزيادة في السيولت المحليت  )
  2016ترلينننوس ديننننار هننننا    70.7  ترليننننوس ديننننار مقارننننت بننننن )71.2)%  ليصنننو يلنننن  0.6)

ننرى والودائن  اتد    18.3لتسننققو )  % 5.4بنسننبت ))الودائنن  ال ابتننت  التننوفير والبرينند والت ميننناء   خ 
فننني لنننن النحنننو المبنننيقس   ه2016  ترلينننوس ديننننار هنننا  17.3مقابنننو ) 2017ترلينننوس ديننننار هنننا  

 . 3) ملحق القدوي
 ما نسبت  Coefficient of monetary stabilityمعامو االستقرار النقننننننندي  مس قانب  سقو  
 في االقتصاد العراقي. حالت الركوديدي هلن مر ال ي ات  % 0.1)
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    العوامل المؤثرة في عرض النقد -ج
هلنن النحنو المبنيقس  2017هنا   خن يكاس للعوامو الخارقينت دور فني زينادة هنرر النقند        

  مليننار دينننار نهايننت 64203ت مننس )قنبيننارتفنن  رصننيد صننافي الموقننوداء اتي     5فنني قنندوي )
وقنند    % 6.4  أي بنسننبت زيننادة )2017  مليننار دينننار نهايننت هننا  68334)يلننن  2016هننا  

  ليبلنغ % 36.9عن ا العنا  بنسنبت )أ نناء تحققء ع إ الزيادة مس ارتفاع معدي سنعر برمينو الننف  
 . السابقالعا    دوالر للبرميو الواحد في 36  دوالر للبرميو الواحد مقابو )49.3)

خنننر فهنننو الزينننادة الحاصنننلت فننني صنننافي النننديوس الحكومينننت بمقننندار العامنننو التوسنننعي ا  اأمننن      
  2919  ملينار دينننار وكانننء عنن إ الزيننادة عنني حصننيلت زيننادة الننديوس الحكوميننت بمقنندار )2087)

  مليننار دينننار  832  وكنن لك زيننادة الودائنن  الحكوميننت بمقنندار )% 7.2أي بنسننبت )  دينننار مليننار
ننننوقنننناء ات ننننر التوسننننعي لننننديوس الق نننناع الخنننناة والق اهنننناء اتد %   3أي بنسننننبت ) بمقنننندار  رخ 

 2017  ملينننار دينننننار نهاينننت هننننا  27810) سنننققو  لت% 4.5ار وبنسننننبت )  ملينننار دينننن1193)
ننننو  لء  ننننكق فننننني حننننيس   2016  مليننننار دينننننار نهايننننت هننننا  26617مقابننننو ) مننننس فقننننرة صنننننافي  كد

نت وصافي ديوس الحكومت وديوس الق ناع الخناة والق اهناء اتد قنبيالموقوداء ات منا نسنبت   رخ 
التننننوالي مننننس مقمننننوع العوامننننو التوسننننعيت البال ننننت   هلننننن % 16.1)%  و 28.2)%    55.7)
   مليار دينار.7411)

نننفقنننرة الودائننن  اتد  خننن يمنننس يظهنننر ات نننر االنكما ننني هلنننن هنننرر النقننند و      ل التننني ى ر خ  ء سنننقق
  17209مقابننو ) 2017  مليننار دينننار نهايننت هننا  18133) سننققو  لت% 5.4ارتفاهننا  بنسننبت )

ل الموازننننت التنننيوفقنننرة   2016ملينننار ديننننار نهاينننت هنننا     ملينننار 6058ء انخفاضنننا  بمقننندار )سنننقق
  % 86.8  و )% 13.2لء كلتننا الفقننرتيس مننا نسننبت  ) ننكق فنني حننيس   %38أي بنسننبت )  دينننار

   مليار دينار.6982هلن التوالي مس مقموع العوامو االنكما يت البالغ )
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   5دوي )نننننننق                                         
 2017-6201امي ــعلوامل المؤثرة فيه ــد والعــرض النقــــــع

 سمليار دينار(                                                                                  

 2016 Dec. 2017 Dec. 
مقدار التغير عن 

 العام الماضي

نسبة 

 % النمو

 ة لدى الجهازجنبيصافي الموجودات األ
 البنك المركزي+المصارف()المصرفي

64203 68334 4131 6.4 

 4.5 1193 27810 26617 األَُخرديون القطاع الخاص والقطاعات 

 7.2 2919 43707 40788 الديون الحكومية

 6.3 8243 139851 131608 مجموع الموجودات

 0.6 429 71162 70733 عرض النقد

 (4.1) (1732) 40343 42075 خارج البنوكالعملة 

 7.5 2160 30818 28658 الودائع الجارية


 5.4 924 18133 17209 خرىالودائع األ

 3.0 832 28548 27716 الودائع الحكومية

 38.0 (6058) (22008) (15950) فقرة الموازنة

 12.8 7814 68689 60875 مجموع المطلوبات غير النقدية

 6.3 8243 139851 131608 مجموع المطلوبات

 
                                                                                   

 

 

 

 

 
                                                           

 

 التتضمن ودائع صناديق البريد. 
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 لد  البنك المركزي العراقي جـنـبيـةحتياطيات األاال
ارتفاها  مقدارإ  2017 ها ت نهايت قنبيياء اتحتيا اال للبياناء اإلحصائيت سققو رصيد وفقا  

  ترليوس دينار مقارنت 57.3ليبلغ )هس العا  الماضي    % 8.9) تنسب  ترليوس دينار وب4.7)
%  مس النات  المحلي اإلقمالي 25.4م كق   نسبت )  2016  ترليوس دينار نهايت ها  52.6)بن

 االرتفاع يلن زيادة االست ماراء اتقنبيت في الخارج. اباتسعار القاريت  ويدعزى ع 

نيوينننورك  بننننك ت و قنبينننرصنننيد االسنننت ماراء )فننني البننننوك ات ارتفننناع  6حنننظ منننس القننندوي ) يد     
  ترليننوس 51.2)ليصننو يلننن  2016%  هننس هننا   10.4  ترليننوس دينننار وبنسننبت )4.8بمقنندار )
رصنيد    في حيس سققو2016نهايت ها    ترليوس دينار 46.3) مقابو  2017نهايت ها   دينار

  1.7  ليبلننغ )% -25.4) بل ننء نسننبت  انخفاضننا  البنننك عنن ا الموقننود فنني خننزائس  قنبننيالنقنند ات
ننا السننابق للعننا   ترليننوس دينننار 2.3ترليننوس دينننار مقابننو ) رصننيد النن ع  الموقننود فنني ب ننداد   أمَّ

 .2016 ها   ترليوس دينار نهايت 4دينار مقابو ) اء  ترليون4.4)فقد بلغ ما يقر  مس  والخارج

   6قنندوي )
       2017 - 2016المكوناء الرئيسيت ل حتيا يناء االقنبينت نهايت هامي  

  
 مليار دينار

 2017 2016 البند
 1736 2327 النقد االقنبي في خزائس البنك

 51157 46334 االرصدة في البنوك االقنبيت ونيويورك
 4433 3957 ال ع  الموقود في ب داد والخارج

 57326 52618 االحتيا ياء االقنبيت 
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 الموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي  
يس مقمنننوع   7) رقننن  قننندوي  2017تظهنننر الموازننننت الموحننندة للبننننك المركنننزي العراقننني لعنننا      

 .2016%  قياسا  بعا  7.6موقودات  )م لوبات   سقو ارتفاها  بنسبت )

 جانب الموجودات
تعد فقرة الموقوداء اتقنبيت مس أبرز هناصر الموقوداء للموازنت الموحندة للبننك المركنزي      

   %  منننس مقمنننوع موقنننوداء الموازننننت والتننني سنننقلء ارتفاهنننا  بنسنننبت 68.8ي   نننكلء منننا نسنننبت  )
  ويعود  لنك النن االرتفناع الحاصنو فني فقنرة الن ع  الموقنود فني ب نداد والخنارج بنسنبت % 8.9)
     والننننننننن ارتفنننننننناع ارصنننننننندة البنننننننننك المركننننننننزي فنننننننني البنننننننننوك اتقنبيننننننننت ونيويننننننننورك بنسننننننننبت   12%)
%  -25.4س البنننك المركننزي انخفاضننا  بنسننبت )ئ%   فيمننا سننقو النقنند اتقنبنني فنني خننزا10.4)

 قياسا  بالعا  السابق.

  19.3%  هنس العنا  السنابق لتبلنغ )-1سقلء الديوس الحكوميت انخفاضا   فيفا  بل ء نسنبت  ) 
  والننن ي يعنننزى النننن دفننن  وزارة 2016  ترلينننوس ديننننار للعنننا  السنننابق 19.5ترلينننوس ديننننار مقابنننو )

اسنننتنادا  النننن اتفاقينننت يهنننادة قدولنننت  2017المالينننت قنننزء منننس النننديس المسنننتحق الننندف  فننني تمنننوز / 
فيمنننا يظهنننر  18/3/2016الترتيبننناء المصنننرفيت بنننيس وزارة المالينننت والبننننك المركنننزي العراقننني فننني 

   هد  اقترار المصار  التقاريت مس البنك المركزي العراقي خ ي ع ا العا .7رق  ) القدوي
 جانب المطلوبات 

  60.5%  قياسنننا  بالعنننا  السنننابق ليبلنننغ )-3.3سنننقو االحتينننا ي النقننندي انخفاضنننا  بنسنننبت )    
  ويعود  لك الن انخفار كو منس العملنت 2016  ترليوس دينار ها  62.6ترليوس دينار مقابو )
 %  قياسا  بالعا  السابق.-1.7حتيا ياء المصار  بنسبت )ا%   و -4.1خارج البنوك بنسبت )

%  قياسنا  بالعنا  -59.1لنق بالتسنهي ء المصنرفيت فقند سنقلء انخفاضنا  بل نء نسنبت  )وفيما يتع
السننابق ويعننزى عنن ا االنخفننار الننن ييقننا  السننما  باالسننت مار للمصننار  الحكوميننت )الرافننديس  
الر ننيد  المصننر  العراقنني للتقننارة  الزراهنني التعنناوني  العقنناري  فنني االدواء أهنن إ بموقنن  قننرار 

 .7/11/2017  في 139المرق  ) مقلص اإلدارة
%  وعننن ا يعنننود النننن زينننادة هوائننند 79.7وسنننقلء الودائننن  الحكومنننت ارتفاهنننا  بنسنننبت كبينننرة بل نننء )

الحكوميننت هلننن ا نننر تحسننس أسنننعار النننف  فننني اتسننوا  العالمينننت. فيمننا سنننقلء ودائنن  المصنننار  
 %  هس العا  السابق.7.3بالدوالر اتمريكي زيادة بنسبت )

ة راص المننننناي واالحتيا يننننناء فقننننند سنننننقلء ارتفاهنننننا  ملحوظنننننا  بل نننننء نسنننننبت  فقنننننر  امنننننا بخصنننننوة
 %  قياسا  بالعا  السابق.   192.1)
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   7قدوي )
  2017-2016الموازنت الموحدة للبنك المركزي العراقي لعامي                 

 مليوس دينار )                                                                             
 2017 2016 الفقرات

   الموقوداء
 57325911 52617915 قنبيتتالموقوداء ا

 19334112 19534111 الديوس الحكوميت

 17178582 17178581 السنداء والحواالء الحكوميت-

 2155519 2355519 القرور والسلف للدوائر-

 11 11 حساباء تسويت -

 0 0 مصار  التقاريتالقرور والسلف لل

 6653562 5257736 خرى الموقوداء ات

 83313585 77409762 مقموع الموقوداء او الم لوباء

     الم لوباء

 60505750 62590610 االحتيا ي النقدي

 1057650 2587500 التسهي ء المصرفيت

 3076814 2867858 مريكيالودائ  بالدوالر ات

 7102141 3951325 الودائ  الحكوميت

 19861 17616 قنبيتالم لوباء ات

 6423824 2199493 ص الماي واالحتيا ياءأر 

 5127545 3195360 خرى الم لوباء ات
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   دوات السياسة النقدية غير المباشرةأتطورات ًا /  نيثا

   جنبيةنافذة بيع العملة األ -1
البنك المركزي العراقي ناف ة بي  العملت اتقنبيت وسيلت لضماس واستقرار سنعر صنر   يتخ      

الننندينار وأه نننن دورا  ا بنننر للمصنننار  الحكومينننت لبيننن  و نننراء الننندوالر وتننندقيق مصنننادر اتمنننواي 
المستخدمت تغرار  راء الدوالر مس ناف ة بي  العملت اتقنبيت. كمنا وضن  البننك المركنزي هندد 

االساسننيت  فنني تنفينن  هملينناء بينن  النندوالر للمصننار  و ننركاء الصننرافت والتحويننو  مننس المعننايير
مكافحننت غسننو انوس قننبمت لبنناء ومعننايير االمت نناي الدوليننت و   لتننزامهايتضننمس منندى المننالي كافننت 

هس  ريق نتائ  تقيي  البنك المركزي تداء مس ولي االمت اي ووحنداء  رعا  اتمواي وتمويو اإل
دارة  المخنننا ر  فضننن   هلنننن يلنننزا  المصنننار  و نننركاء التحوينننو المنننالي بتقننندي  ك نننف اإلبننن غ وا 

تفصيلي يبيس اوق  الصر  االسبوهي مس البي  النقدي وتحديد ال رر مس الصر  والتا د منس 
هد  وقود ت اب  في االسنماء وقمين  المعلومناء الم لوبنت منس مت لبناء اإلفصنا  هنس مصنادر 

لتحقنننق منهنننا وتو يقهنننا منننس خننن ي التعنننر  هلنننن عوينننت العمينننو أمنننواي الزبنننائس ) يهنننر  زبوننننك  وا
واوضنناه  القانونيننت ون ننا ات    وحصننر التعامننو بالمصننار  المسننتفيدة والمراسننلت )فنني الخننارج  
المصنقفت مس يحدى وكاالء التصنيف الدوليت  ويتوق  هلن المصار  أيضا  التعاقند من  يحندى 

ليننناء تقيننني  لمرا نننزع  المالينننت وقنننودة الموقنننوداء  نننركاء التننندقيق الدولينننت المعروفنننت إلقنننراء هم
وأخيننرا  التننزا  المصننار  بالمحافظننت هلننن ودائنن  القمهننور وتوفيرعننا هننند ال لنن   ، الخاصننت بهنن 

رسنناي ك ننو  ب سننماء المسننتفيديس مننس  ننراء النندوالر يلننن البنننك المركننزي إلرسننالها يلننن كننوٍق مننس  وا 
 دد.الهيئت العامت للضرائ  والقمارك في الوقء المح

  
هبر ناف ة بي  العملت  حافظ سعر الصر  الرسمي للدينار العراقي تقاإ الدوالر االمريكي    

تعزيز حساباء  أمريكي )نقد  دوالر ل و هراقيا   دينارا    1190) تالبال  قيمت هلن اتقنبيت 
في حيس بلغ معدي سعر صر  الدينار العراقي تقاإ   2017المصار  في الخارج  لعا  

  دينارا  ل و دوالر أمريكي مقابو معدي 1258) الدوالر اتمريكي في السو  المحليت
 %  -1.3مسق   نسبت انخفار بل ء ) 2016  دينارا  ل و دوالر أمريكي ها  1275)

  .4ملحق القدوي )
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  البننك المركنزي )نقندا  نافن ة بين  العملنت اتقنبينت فني سقلء ال مياء المباهت مس الدوالر في     
%  هننس هننا  25.9ارتفاهننا  بنسننبت ) واهتمنناداء مسننتنديت  فنني الخننارج حسنناباء المصننار تعزيننز 
تعزينننز ك  ملينننار دوالر بيعنننء 31.4مبلنننغ )هلنننن توزهنننء    ملينننار دوالر42.2  لتسنننقو )2016
الر   ملينننننار دو 1.5) المتبقينننننت مينننننت وال نقننننندابيعنننننء    ملينننننار دوالر9.4)و  فننننني الخنننننارج  رصنننننيد

هلنننن التنننوالي منننس  % 3.5)  % 22.2)   %74.3  ي   نننكلء كنننو مننننه  )هتمننناداء مسنننتنديتا 
مبلنغ  2016يقمالي ال مياء  المباهت   فني حنيس سنقلء مبيعناء الندوالر اتمريكني خن ي هنا  

  فننننني الخنننننارج  ملينننننار دوالر بيعنننننء حوالنننننت/ تعزينننننز رصنننننيد 15.7  ملينننننار دوالر منهنننننا )33.5)
 نكلء كننو منهمننا   بيعنء نقنندا    ملينناراء دوالر 4.7اهتمنناداء مسنتنديت و)  ملينار دوالر 13.1و)
هلن التوالي مس يقمنالي المبيعناء  وفقنا  لمنا عنو موضن   %  14.0)و%  %39.1   )46.9)

  .5في ملحق )
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 2017-2016المحلية لعامي  

2016 2017 

100
300
500
700
900

1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
3,700

نقد ، تعزيز )المباعة من الدوالر عبر نافذة بيع العملة االجنبية  الكميات( 7)شكل 

       2017-2016لعامي ( رصيد  في الخارج واعتمادات مستندية 

 االعتمادات تعزيز رصيد/ حوالة نقد
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سقلء ارتفاها  مريكي مس وزارة الماليت فقد ما بالنسبت الن م ترياء البنك المركزي للدوالر اتأ
   مليار دوالر25.7)بنمقارنت  2017 ها    مليار دوالر خ ي40.4)لتبلغ  % 57.3)بنسبت 
  .6) ملحقموض  بالعو ما وفقا  ل  2016 ها 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسهيالت القائمة    -2
االسنت مار نافن ة   بوصنفها سياسنت  النقدينت أدواءاسنتخدا   2017في هنا   واصو البنك المركزي     

      النقدينننننننت باهتمننننننناد سنننننننعر الفائننننننندة سنننننننعر السياسنننننننت   فضننننننن   هنننننننس االسنننننننتمراربالننننننندينار العراقننننننني
((Policy-rate ( بحنننواالء البننننك المركنننزي العراقننني أيضننا  سننننويا   واسنننتمر العمنننو   % 4البننالغ

ليصننب  سننعر الفائنندة المقنند  مننس قبننو المصننار  بحسنن  العننرر وال لنن  و لننك تغننرار  ننفافيت 
 ا    يومنن30   )14)  أيقننا  و7) لمنندة منن  اسننتمرار العمننو بنافنن ة االسننت مار بالنندينار العراقننيالمننزاد 

  %  هلن التوالي سنويا .1%   )0.75%   )0.50وبسعر فائدة )
 تسهيالت اإليداعات القائمة  •  
  أيقنننا  بالننندينار العراقننني 7انخفنننار أرصننندة الودائننن   قنننو )  7يتضننن  منننس ملحنننق القننندوي )       

  مليار دينار نهايت 101%  لتسققو )-69.1للمصار  اتعليت والحكوميت بنسبت ملحوظت بل ء )
رصننندة الودائننن  بالننندينار كننن لك أو   2016  ملينننار ديننننار نهاينننت هنننا  327مقارننننت بنننن) 2017هنننا  

 %  هلننن التننوالي -34.5%  و)-88.4  يومننا  فقنند انخفضننء بنسننبت )30  و)14العراقنني لمنندة )
ولت ويعننزى  لننك يلننن ييقننا  السننما    هلننن التننوالي مليننار دينننار  845و)  112)بلننغ  ا  رصننيد سننقق

باالسننننت مار للمصننننار  الحكوميننننت )الرافننننديس  والر ننننيد  والمصننننر  العراقنننني للتقننننارة  والصننننناهي   
  فننني 139فننني اتدواء أهننن إ بموقننن  قنننرار مقلنننص االدارة المنننرق  )والزراهننني التعننناوني والعقننناري  

7/11/2017 . 
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 2017-2016  يو  لعامي  30 14  ايا  و)7)  تسهي ء االيداهاء القائمت لمدة 9 كو )   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قراض القائمة تسهيالت اإل  

ما تسهي ء اإلقرار القائمت فقد واصو البنك همل  به إ اتداة تنفي ا  تعدا  سياست البنك أ
لن المصار  وبما يضمس السني رة هلنن السنيولت المصنرفيت يالمركزي النقديت بهد  من  االئتماس 

وفقا  لمنا معدالء الفائدة )اإل اراء السعريت  التي وضعء ل و نوع منها و  هس  ريقوالت  ير فيها 
 -:ي تي 
 %سنويا  .6االئتماس اتولي         -
 % سنويا  .7االئتماس ال انوي        -
 % سنويا  7.5قرر الملق  اتخير    -

 . حتن اليو مس ع إ االئتماناء ي مس المصار  الحكوميت أو الخاصت هلن أ  أي قدَّ يول  
 
 االحتياطي اإللزامي   -3

انسننننقاما  منننن  توقهنننناء السياسننننت النقديننننت ومرونتهننننا العاليننننت المعتمنننندة حاليننننا  فنننني يسننننناد التنميننننت 
االقتصنناديت ول ننرر دهنن  سننيولت القهنناز المصننرفي مننس حيننث تننوفير السننيولت  تنن  تعننديو نسنن  

%  هلننننن ودائنننن  التننننوفير  10%  و) 15االحتيننننا ي اإللزامنننني هلننننن الودائنننن  القاريننننت بنسننننبت )
  24/1/2017  فني 6تت بالدينار وبالدوالر بموق  قنرار مقلنص اإلدارة المنرق  ))االدخار  وال اب
  % 15ي البننننالغ )لزامنننني اإلحتيننننا   مننننس نسننن  اال% 5    نسننننبت ) بنننأيضننننا  وتننن َّ االسننننتمرار 

ي للمصار  التي تواق  م نا و مريكالمفرور هلن يقمالي الودائ  بالدينار العراقي والدوالر ات
 -:ل رر سيولت
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 .اقهت سحوباء زبائنهامو  - 
 .تواق  م ا و سيولت تمويو الم اري  الص يرة والمتوس ت للمصار  التي ال -

  4.6ليسننننققو ) 2017االحتيننننا ي اإللزامنننني هلننننن الودائننن  الحكوميننننت نهايننننت هننننا   وانخفنننر    
%   فضن    -20.9  أي بنسنبت انخفنار )2016  ترليوس دينار هنا  5.8ترليوس دينار مقابو )

  ترليوس دينار مقارنت 1.9انخفار االحتيا ي اإللزامي هلن ودائ  الق اع الخاة ليسققو )هس 
%   هلنن النحنو المبنيقس  -34نسنبت انخفنار ) مسنقق    2016  ترليوس دينار في هنا  2.9م  )

  .8)في الملحق القدوي 
 
 2017-2016  االحتيا ي االلزامي لودائ  الق اهيس )الحكومي والخاة  لعامي 10 كو )

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 حواالت البنك المركزي -4

تنفينن ا  للسياسننت النقديننت التنني ينتهقهننا البنننك المركننزي والهادفننت يلننن تحقيننق االسننتقرار النقنندي فنني 
ي ار هملياء السو  المفتوحت هس  ريق تفعيو أدوات  النقديت غير المبا رة فني يدارتن  السنيولت 

  يومننا   وفيمننا ينن تي أعنن  المننزاداء 182  و)91اسننتحقا  )العامننت اسننتمر العمننو بمننزاد حننواالء 
 التي أدقيمء في ع ا العا :

  ملينار لةصنداريت الواحندة  100  يوما  بمبلنغ )91  مزاداء تقو )6أقا  البنك المركزي ) -
%   وبلنننغ  المبلنننغ  1.5  ملينننار ديننننار وبمعنندي سنننعر ق نن  )195ي   بلننغ المبننناع الفعلنني )

د لعا      مليار دينار. 50) 2017المسدق
يت صندار ملينار ديننار لة  200  يوما بمبلنغ )182   مزاداء تقو )9أقا  البنك المركزي ) -

   % 2.5  ملينار ديننار وبمعندي سنعر ق ن  )735بلغ اقمالي المبناع الفعلني ) ي الواحدة  
 . 9ملحق القدوي )  2017  مليار دينار لعا  195د )بلغ المسدق في حيس 
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اإلحتياطي اإللزامي لودائع القطاعين الحكومي 
 2016والخاص لعام 

 2016ودائع القطاع الخاص     2016الودائع الحكومية  
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مبنننادرة اقنننرار فننني تننناريش العنننرا  لتن ننني  الق اهننناء االقتصننناديت  أ بنننرقننند  البننننك المركنننزي     
مننس خنن ي دهنن  سننيولت المصننار   االئتمنناسوتحقيننق التنميننت االقتصنناديت وتوسنني  ن ننا   الحقيقيننت

  ترلينوس ديننار لتمكينهنا 5صندو  اإلسنكاس  بمبلنغ ) الصناهي  الزراهي التقاريت المتخصصت )
مس تقدي  القرور الن الصناهييس والنزراهييس وتقندي  القنرور االسنكانيت والعقارينت دهمنا  للن نا  

التقاريننننت   ترليننننوس دينننننار للمصننننار  1االقتصننننادي وتننننوفير فننننرة العمننننو  وتخصننننية مبلننننغ )
 توسننني  القاهننندة االنتاقينننت المحليننننت رارتغنننالمتوسننن ت والصنننن يرة. و الخاصنننت لتموينننو الم ننناري  

 -: وتحريك هقلت االقتصاد وخلق فرة العمو

  ترلينوس ديننار لتموينو الم ناري  الصن يرة والمتوسن ت 1مبلنغ )المبادرة لضمس خ ت  .1
  مليننار دينننار  و لننك خنن ي 18.6وللق اهنناء كافننت  تنن  اقننرار المصننار  مبلننغ )

  - :  م روع  وكا تي616لتمويو ) 2017ها  
تن  مننس خ لهننا  دينننار    مليننوس 333)الزراهني  لم نناري  الق نناع بلنغ المبلننغ المندفوع  . أ

%  منس  1.8  وبل نء نسنبت التموينو النن عن ا الق ناع )م روع زراهني  14) تمويو
 .اقمالي المبلغ الممنو 

م نننروع   60  ملينننار ديننننار  ولنننن )1.3بمبلنننغ )الق ننناع الصنننناهي م ننناري  تموينننو  .  
%  مننس اقمننالي المبلننغ  7.1ت التمويننو الننن عنن ا الق نناع )بل ننء نسننب وقنندصننناهي  
 الممنو .

   تننن  منننس خ لهنننا تموينننو  ملينننار ديننننار8.1) وقننند بل نننءالق ننناع التقننناري  م ننناري . قنننن
 . %  مس اقمالي المبلغ الممنو  43.8)   م روع تقاري  وبنسبت تمويو428)

     ملينننار ديننننار  3.9مبلنننغ )بد. تمويننو ق ننناع الخننندماء الصنننحيت والتربوينننت والسنننياحيت 
%  مس  20.8)بل ء نسبت التمويو ق اع الخدماء  م روع خدمي  أي  114)ولن

 .اقمالي المبلغ الممنو 
 
  ترليوس دينار التي ت  تخصيصها لده  سيولت 5) . وضعء خ ت المبادرة لقرر الن2

 المصنننار  التقارينننت المتخصصنننت )الزراهنننني  الصنننناهي  صنننندو  اإلسنننكاس  العقنننناري 
فنني سننيا  اإلقننراءاء التنني قننا  بهننا البنننك المركننزي العراقنني هننند وتقننو خمننص سنننواء. و 

تن  تقسنني  تربعنت المتخصصنت والمنن كورة أهن إ  فقنند توزين  قني  المبننادرة هلنن المصننار  ا
 -كا تي:   و مبالغال

 دور البنك المركزي في تحفيز عملية التنمية
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  مليننار دينننار  واسننتنفد مننن  مبلننغ 1666صننية مبلننغ )أ. المصننر  الزراهنني: تنن  تخ
%  1نسننبت )لتموينو الم نناري  الزراهيننت وب 2017خنن ي هننا  دينننار    ملينار15.1)

 .مس المبلغ المخصة
واسننتنفد مننن  مبلننغ   مليننار دينننار  1666مبلننغ )  . المصننر  الصننناهي: خصننة لنن 

%  مننس المبلننغ المخصننة  منن  العننرر يننن   1.1  مليننار دينننار  وبنسننبت )17.7)
 .2016خ ي ها   ل  يت  تمويو أي م روع صناهي

مبلنننغ   ملينننار ديننننار  واسنننتنفد منننن  834خصنننية مبلنننغ )المصنننر  العقننناري: تننن  ت .قنننن
اي تننن  دفننن    لتموينننو الم ننناري  العقارينننت 2017خننن ي هنننا    ملينننار ديننننار 400)

 للم اري  الم لوبت. %  مس المبلغ المخصة 48نسبت )
  مليار دينار لتمويو م اري  اإلسكاس  834د. صندو  اإلسكاس: ت  تخصية مبلغ )

  2016  مليننننار دينننننار فنننني هنننننا  400وقنننند اسننننتنفد عنننن ا المبلننننغ بال امننننو بواقنننن  )
 .2017  مليار دينار في ها  434و)

 
 تبيس ا تي: ومس متابعت ما تقد  أه إ 

  ترلينوس ديننار الممنوحنت منس قبنو البننك المركنزي 1اس المبلغ المستنفد مس مبنادرة ) -1
%  مننس مبلننغ 4أي بنسنبت )   مليننار دينننار 45.2عنو ) 2017-2015وللمندة مننس 
 المبادرة.

  ترلينننوس ديننننار الممنوحنننت منننس قبنننو البننننك 5امنننا المبلنننغ الننن ي اسنننتنفد منننس مبنننادرة ) -2
  ملينننار ديننننار  وبنسنننبت 1512.3فقننند بلنننغ ) 2017-2016المركنننزي وللمننندة منننس 

 %  مس مبلغ المبادرة. 30)
 
قي في ظو ظرو  نقحء السل ت النقديت في احتواء حالت الركود ل قتصاد العرا    

صعبت وبال ت التعقيد مس خ ي ده  اتن  ت الحقيقيت )انتهاج سياست نقديت تم لء بتحفيز 
العرر  هلن الرغ  مس بعر المعوقاء التي اهترء سياست التنفي  مس قبو القهاز 
المصرفي  يال ينها تعد خ وة قبارة ومهمت في تفعيو همليت التنميت وتحفيز االقتصاد 

 العراقي.
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 / التطورات المصرفية ثالثاً 
مزيدا  مس اإلقراءاء الراميت يلن تنظي  همو  2017اتخ  البنك المركزي خ ي ها   
 وتعزيز دورعا في تمويو الن ا  االقتصادي وضماس س مت القهاز المصرفي ومتانت  المصار 

 -ومس أع  اإلقراءاء والخ واء التي اتبعها ع ا البنك :
%  مس االحتيا ي 15%  مس )50بالسما  للمصار  باست مار ما اليزيد هس  )االستمرار  -

االلزامي للدينار العراقي فق  ل راء حواالء الخزينت ل رر توس   ن ا  االئتماس مس خن ي 
ت قي  المصار  هلن االست مار في حواالء الخزيننت وبمنا يخند  النهنور بعملينت التنمينت . 

 الماليت ب كو سنوي وبالتنسيق م  البنك المركزي. وتصدر الحوالت مس قبو وزارة
  %5)ل رر ده  سيولت القهاز المصرفي استمر البنك المركزي العراقي  ب     نسبت النن  -

منننس نسننن  االحتينننا ي االلزامننني المفنننرور هلنننن اقمنننالي الودائننن  بالننندينار العراقننني والننندوالر 
 %  الن:15االمريكي البالغ )

  و سيولت ل رر مواقهت سحوباء زبائنها .المصار  التي تواق  م ا 
  . المصار  التي التواق  م ا و سيولت  ل رر تمويو الم اري  الص يرة والمتوس ت 

%  وودائنننن  التننننوفير 15تعننننديو نسنننن  االحتيننننا ي االلزامنننني هلننننن الودائنننن  القاريننننت بنسننننبت ) -
  6ارة المننرق  )بموقنن  قننرار مقلننص االد%  للنندينار والنندوالر 10)االدخننار  وال ابتننت بنسننبت )

 . 24/1/2017في 
ت نننوير التنظننني  فننني الق ننناع المصنننرفي  وبنننناء ي نننار لحوكمنننت المصنننار  منننس خننن ي اهنننداد  -

دراست للمقارنت بيس مت لبناء الحوكمنت الصنادرة هنس منظمنت التعناوس االقتصنادي ومت لبناء 
 بننننازي للحوكمنننننت المصننننرفيت مننننن  منظومننننت الت نننننريعاء العراقيننننت التننننني تحكنننن  النظنننننا  المنننننالي
والتعليماء الصادرة هنس الم سسناء الرقابينت كالبننك المركنزي وسنو  العنرا  لنوورا  المالينت 
ومسننننننقو ال ننننننركاء واهننننننداد دليننننننو لحوكمننننننت المصننننننار  هلننننننن وفننننننق أفضننننننو الممارسنننننناء 
الدوليننت.واقراء مسنن  فنني المصننار  كافننت لمعرفننت منندى ت بيننق مبنناد  الحوكمننت الننن قاننن  

 أهمامها هلن المصار  كافت.اهداد اللوائ  االر اديت للحوكمت و 
تعزيننز ممارسنناء اإلفصننا  وال ننفافيت مننس خنن ي وضنن  خ ننت للتحننوي التنندريقي للمصننار    -

لننننننزا  المصننننننار  كافننننننت بت بيقهننننننا وفننننننق منننننندة  نحننننننو ت بيننننننق معننننننايير المحاسننننننبت الدوليننننننت وا 
محننددة.وتعزيز مفهنننو  ال نننفافيت واإلفصنننا  فننني المعنننام ء المالينننت والمصنننرفيت التننني تقننندمها 

 الن هم ئها وفي قمي  الق اهاء. البنوك
 ده  وت وير الصناهت المصرفيت اإلس ميت. -
  بمنا IADIان اء م سست لضماس الودائ  والسعي ل نضما  الن الم سست الدوليت لضماس ) -

 يساهد هلن بناء م سست رصينت قادرة هلن  م نت المودهيس هلن س مت أمواله .
ينقاز تقيي  المصار  وتصنيفها فني العنرا  هلنن  ت وير ق اع الرقابت واإل را  مس خ ي -

ت وير مها  قس  يدارة المخا ر واهتماد مت لباء الرقابت اال رافيت فني  وفق النظ  العالميت 
 . IIIالمصار  هلن وفق مت لباء بازي )
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تصنننيف المصننار  المراسننلت للمصننار  العاملننت فنني العننرا  الغننرار نافنن ة بينن  العملننت تنن   -
بمنننن  درقنننت ل نننو مصنننر  مراسنننو حسننن  تصننننيف  االئتمننناني وفنننق خمسنننت  االقنبينننت  و لنننك

   هلن اساص معايير االمت اي وحاالء االب غ هس غسيو االمواي.A,B,C,D,Eمعايير )
االلتزا  بمت لباء االفصا  هس مصادر امواي الزبائس وت بيق مبدأ )اهر  زبونك  والتحقنق  -

العميو والتحقق منها  والحصوي هلن نسخت مس منها وتو يقها مس خ ي التعر  هلن عويت 
 ع إ الو ائق موقعت مس قبو الموظف المختة لدي  بما يفيد انها نسخت  بق االصو .

تعزيز ال موي المالي  ي  اس اهما  الخدماء الماليت ركيزة اساسيت لتحقيق الرخاء الم ترك   -
ماء االساسيت التي يقدمها وهنصرا  محفزا  للحد مس الفقر واتاحت فرة الحصوي هلن الخد

 النظا  المالي الرسمي لقمي   رائ  المقتم  . 

تعزيز وتقويت الق اع المصرفي والم سساء الماليت واست ماي البنن التحتيت تنظمت الدف  ي   -
 -ت  هلن أساص  لك ا تي:

%  100بعد نقا  م روع تو يس روات  موظفي البنك المركزي وبلوغ  نسبت االنقاز ) - أ
   ت  تعمي  الم روع هلن باقي الوزاراء والم سساء الحكوميت وت كي تها. 

تفعينننو نظننننا  السنننو  ال انويننننت منننس خنننن ي تنننوفير سننننو  أو هننندة أسننننوا  لتبنننادي هملينننناء  -  
داء الحكومينننت   ويعتبنننر منننس الخ نننواء المتننناقرة والخاصنننت ب لبننناء البيننن  وال نننراء للسنننن

ممننا يسننهو هملينناء البينن   CSDالمهمننت لت ننوير نظننا  الحفننظ المركننزي لننوورا  الماليننت 
 وال راء بيس المصار .

وضنن  الم  ننراء الخاصننت بال ننموي المننالي لقينناص نسننبت ال ننموي المننالي فنني العننرا  مننس  -قننن
و نننركاء التحويننننو المننننالي  خننن ي ارسنننناي اسنننتماراء خاصننننت للمصننننار  العاملنننت فنننني العننننرا 

 ومزودي خدماء الدف  االل تروني.
توحيننند ارقنننا  الحسننناباء المصنننرفيت فننني قميننن  المصنننار  العاملنننت فننني العنننرا  منننس خننن ي  - د

باهتمناد النرق  المصنرفي توحيد تركيبت ومواصفاء رقن  الحسنا  داخنو الق ناع المصنرفي 
   مرتبت.23  وال ي يت وس مس )IBANالموحد )

صيانت البرام  ل نظمت وحس   ل  القهنت المسنتفيدة م نو نظنا  تبنادي اسناد وتحديث و  - ه
المعلوماء االئتمانيت لقسن  تبنادي المعلومناء االئتمانينت لندائرة مراقبنت الصنيرفت واالئتمناس  

  لدائرة االسنت ماراء   متابعنت DFIنظا  االحتيا ياء للبنك المركزي العراقي وحساباء )
   لدائرة المحاسبت .IMADال ابتت والمخازس )    نظا  الموقوداءICBSنظا  )
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باستخدا  منظومت  رب  المصار لVPN) انقاز االهماي الخاصت بال بكت االفتراضيت ) - و
(Palo Alto VM-200(  وانقاز كافت االهماي الخاصت بالم اري   BSRS الرقابت  

   وفروه  .Microsoftالمصرفيت   نظا  )

دارة المقس  -ز        للدف  بالتقزئت للمدفوهاء هبر National Switchالو ني )ان اء وا 
استخدا  الب اقاء والمدفوهاء هبر الهاتف النقاي والم اركت في نظا  الدف  اإلقليمي 
العربي توفير الضماناء للتحوي ء هس  ريق نظا  المدفوهاء.وم روع الدينار 

الدولت مس خ ي ب اقاء    لتحصيو الفواتير الخاصت بمستحقاء دوائرEDاإلل تروني )
 الدف  المسبق.

 
   2017لعام  هيكل الجهاز المصرفي-1

   مصنرفا    نملء 69) 2017العنرا  نهاينت هنا   بلغ هدد المصار  التقاريت العاملت في     
 -: هلنمصار  حكوميت تتوزع   7)
 
   مصار  تقاريت3) -
   مصار  متخصصت 3) -
   مصر  اس مي1) -
  15  مصننننرفا  تقاريننننا  محليننننا  و)24وعنننن إ اتخيننننرة تتضننننمس )    مصننننرفا  أعليننننا  )خاصننننا  62) -

  أقنبي . 4محلي و 19  مصرفا  يس ميا  منها )23مصرفا  أقنبيا  و)

 الوضع المالي للجهاز المصرفي  -2
ارتفاهنننا   2017خننن ي هنننا   لعنننرا فننني االعاملنننت سننقو يقمنننالي ر وص امنننواي المصنننار  

  ترليننوس دينننار هننا  11.7  ترليننوس دينننار مقابننو )14.5%  ليسننقو مبلننغ قنندرإ )23.9بنسننبت )
2016 . 

  ترليوس وبنسبت 11.1المصار  االعليت التي بل ء )امواي تركزء النسبت اال بر في ر وص 
اتقنبيننت المرتبننت %  مننس اقمننالي ر وص االمننواي العاملننت فنني العننرا   احتلننء المصننار  76.7)

%  مننس 4.8%  قياسننا  بالعننا  الماضنني وبنسننبت مسنناعمت )81.6) اتولننن فنني عنن إ الزيننادة بنسننبت
يقمننالي ر وص أمننواي المصننار   فضنن   هننس ارتفنناع ر وص أمننواي المصننار  االسنن ميت بنسننبت 

 % .32.1%  وبمساعمت )37.1)
%  0.7ا   فيفنا  بل نء نسنبت  )التقاريت المحليت ارتفاهنالمصار  مواي أسقلء ر وص  فيما  

 مس يقمالي ر وص أمواي المصار  التقاريت . % 39.8لتبلغ نسبت مساعمتها )
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  ترليننوس دينننار أي بنسننبت 1.1رتفاهننا  مقنندارإ )اوسننقلء ر وص امننواي المصننار   الحكوميننت 
 2016نار ها  ي  ترليوس د2.3)  ترليوس دينار مقابو 3.4%  مقارنت بالعا  السابق لتبلغ )50)

 %  مس اقمالي ر وص االمواي التقاريت .23.3م كلت نسبت )
 
 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  -29.2بنسنبت ) 2017 نهاينت هنا  انخفاضا  مقموع موقوداء المصار  التقاريت سقو 
  ترليننوس دينننار لعننا  221.2  ترليننوس دينننار مقابننو )156.7هننس العننا  السننابق  لتنننخفر يلننن )

%  منننننس مقمنننننوع موقنننننوداء الق ننننناع المصنننننرفي         83.8الحكومينننننت )  تحتنننننو المصنننننار  2016
%  للمصنننار  اتعلينننت  تصننندقر مصنننر  الر نننيد النسنننبت ات بنننر منننس حينننث موقوداتننن  16.2و)

%  مننس مقمننوع موقننوداء المصننار  الحكوميننت   48.0  ترليننوس دينننار وبنسننبت )63.1البال ننت )
رفي  يلينن  مصننر  الرافننديس والعراقنني %  مننس يقمننالي الموقننوداء للق نناع المصنن40.2وبنسننبت )

%  19.1%  )28.6  ترلينننوس ديننننار وبنسنننبت )25   )37.6للتقنننارة حينننث بل نننء موقوداتهمنننا )
هلن التوالي مس يقمالي الموقوداء الحكومينت  أمنا بالنسنبت يلنن المصنار  اتعلينت فقند تصندرء 

  النسن  ات بنر منس نمينتالدولي ل سنت مار والت موقوداء المصار  )المنصور  ب داد وكردستاس
  ترلينننوس ديننننار  وبنسنننبت مسننناعمت بل نننء 25.3مقمنننوع موقنننوداء المصنننار  اتعلينننت البال نننت )

 %  هلن التوالي مس يقمالي موقوداء المصار  اتعليت.   %4.3   %4.7  5.3)

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

   المصارف الحكومية المصارف االهلية 

11,097,868 

3,376,600 

      2017رؤوس اموال المصارف الحكومية واالهلية لعام ( 11)شكل 

 المصارف الحكومية 
23.3 % 

 المصارف التجارية 
39.8 % 

 المصارف االجنبية
4.8 % 

 المصارف االسالمية 
32.1 % 

االهمية النسبية لرؤوس اموال المصارف العاملة في العراق لعام ( 12)شكل 
2017 
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 العاملة في العراق الموازنة الموحدة للمصارف التجارية-3
الننن تراقننن  اتداء  2017للمصننار  التقاريننت فننني العننرا  نهايننت هنننا  ت ننير البياننناء المالينننت     

%  قياسنا  بالعنا  السنابق لتصنو النن -21المصنرفي منس خن ي الموقنوداء )الم لوبناء  بنسنبت )
كمنا يظهنر فني قندوي  2016  ترليوس دينار نهاينت هنا  187.6  ترليوس دينار مقابو )148.2)
(8.  

النخفنننار الودائننن  القارينننت لننندى البننننك المركنننزي العراقننني  وقننند قننناء عننن ا االنخفنننار كمحصنننلت 
والموقوداء اتقنبيت والموقنوداء اتخنرى مقابنو انخفنار ودائن  الحكومنت والم لوبناء اتقنبينت 

 في قان  الم لوباء.
 :2017وفيما يلي تحليو للت وراء الحاصلت في موازنت المصار  التقاريت لعا  

 جانب الموجودات
الننن حنندوث انخفننار كبيننر فنني بننند الموقننوداء  2017لموقننوداء نهايننت هننا  اظهننر قاننن  ا    

  منننس مقنننوع %33.3%  مقارننننت بالعنننا  السنننابق لتبلنننغ نسنننبت مسننناعمتها )-47االخنننرى بنسنننبت )
موقننننوداء المصننننار  وسننننقلء الودائنننن  القاريننننت لنننندى البنننننك المركننننزي العراقنننني انخفاضننننا  بنسننننبت 

  ترليننننوس دينننننار للعننننا  29رليننننوس دينننننار مقابننننو )  ت28.2%  هننننس العننننا  السننننابق لتبلننننغ )-2.9)
فقنننرة الموقنننوداء وسنننقلء   مننس مقمنننوع موقنننوداء المصننار   %19السننابق وبنسنننبت مسننناعمت )

  11.9لتسنننقو ) 2016السنننابق %  قياسنننا  بالعنننا  -2انخفاضنننا  بنسنننبت ) عننني االخنننرى اتقنبينننت 
ء فقننرة النقنند فنني الصننندو    فيمننا سننقل  ترليننوس دينننار للعننا  السننابق12.1ترليننوس دينننار مقابننو )
  هننس % 23.4زيننادة بنسننبت ) ء  مننس اقمننالي الموقننوداء وحققنن% 2.6نسننبت مسنناعمت  بل ننء )

  العا  السابق.

  قياسا  بالعا  السابق %14.7اما بخصوة مديونيت الحكومت فقد سقلء ارتفاها  بنسبت )
  وبالتالي فقد  كلء %4.5وارتفعء ك لك مديونيت الق اع الخاة والق اهاء اتخرى بنسبت )

  مس اقمالي الموقوداء  %18.8)   و%16.5) ما نسبت  والق اع الخاة ت الحكومتيمديون
  .8كما موض  في القدوي )     
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 جانب المطلوبات
   ا  8) للق ننناع الخننناة كمنننا فننني قننندوي ي حنننظ فننني قانننن  الم لوبننناء زينننادة الودائننن        
  ترلينوس ديننار مقابننو 30.8  هنس العننا  السنابق لتسنقو )%7.5الودائن  القارينت بنسنبت )ازدادء 

  ومنس  ن  ودائن  %6.3  تليهنا ودائن  التنوفير وال ابتنت بنسنبت )2016  ترليوس دينار هنا  28.7)
  هنننس العنننا  السنننابق %0.1االهتمننناداء وال فننناالء التننني سنننقلء ارتفاهنننٍا ضنننئي   بل نننء نسنننبت  )

 . لوباء  مس اقمالي الم%1.7  و )%10.5كو منهما بنسبت )ولتساع   2016
%  قياسننننا  بالعننننا  السننننابق لتسننننقو -9.8) بالمقابننننو سننننقلء الودائنننن  الحكوميننننت انخفاضننننا  بنسننننبت

  فيمننننننا سنننننناعمء بنسننننننبت 2016  ترليننننننوس دينننننننار لعننننننا  23.7  ترليننننننوس دينننننننار مقابننننننو )21.4)
   مس اقمالي الم لوباء.14.5%)

بنناء اتقنبيننت فقنند  ننهدء عنني اتخننرى انخفاضننا هننس العننا  السننابق بل ننء امننا فيمننا يخننة الم لو 
 لوبنننننناء م  مننننننس اقمننننننالي %0.6مسنننننناعمت بل ننننننء ) دنننننننن نسننننننبتأ%   لتسننننننقو -2.4نسننننننبت  )

 المصار . 
نسننبت   بل ننء ء والتخصيصنناء لهنن ا العننا  ارتفاهننا  سننقو معنندي نمننو فقننرة راص المنناي واالحتيا يننا

  مننس مقمننوع م لوبنناء %15.8نسننبت مسنناعمت بل ننء )سننقو و   قياسننا  بالعننا  السننابق 13.4%)
%  هنس العنا  السنابق  ا  -44.6الموازنت  فيمنا سنقو بنند الم لوبناء اتخنرى انخفاضنا  بنسنبت )

 .% 36.1بل ء نسبت مساعمت  )

الننننن االقتنننرار منننس البنننننك  خننن ي عننن ا العنننا  مننن  اإل نننارة النننن اس المصننننار  التقارينننت لننن  تلقنننن 
 المركزي. 
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  8قنننندوي )

 2017-2016التقاريت لعامي  مصار الموازنت الموحدة لل
 دينار ون ملي    

نسبت  .Dec 2017 Dec.2016 الفقراء
 الت ير%

عميت ات
 النسبيت%

     الموجودات
 2.6 23.4 3893345 3156285 نقد في الصندو  

 19.0 (2.9) 28215678 29047870 الودائ  القاريت لدى البنك المركزي العراقي

 8.0 (2.0) 11,902,000 12,144,096 قنبيتالموقوداء ات

 16.5 14.7 24373280 21254131 ديوس هلن الحكومت

 18.8 4.5 27809664 26616637 خرى ديوس هلن الق اع الخاة والق اهاء ات

 1.8 17.6 2632766 2239037 بنيتات

 33.3 (47.0) 49334713 93132364 خرى الموقوداء ات

 100.00 (21.0) 148161446 187590420 و الم لوباءأمقموع الموقوداء 

     المطلوبات

 20.8 7.5 30818242 28657797 الودائ  القاريت

 10.5 6.3 15612025 14690777 ودائ  التوفير وال ابتت

 1.7 0.1 2521009 2518049 ودائ  االهتماداء وال فاالء

 14.5 (9.8) 21446440 23765136 ودائ  الحكومت

 0.6 (2.4) 874005 895180 قنبيتالم لوباء ات

 _ _ _ _ االست   مس البنك المركزي 

 15.8 13.4 23458523 20678663 ص الماي واالحتيا ياء والتخصيصاءأر 

 36.1 (44.6) 53431202 96384818 خرى الم لوباء ات

 الودائع الجارية
20.8 % 

 ودائع التوفير والثابتة
10.5 % 

ودائع االعتمادات 
 والكفاالت

1.7 % 

 ودائع الحكومة
 المطلوبات االجنبية % 14.5

 0.6 % 

رأس المال 
واالحتياطيات 
 والتخصيصات

15.8% 

 المطلوبات االخرى
36.1 % 

األهمية النسبية لمكونات مطلوبات الموازنة الموحدة للمصارف ( 14)شكل 

 2017التجارية لعام 
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 لودائع المصرفية ا-4
بمقندار  ارتفاهنا   2017نهاينت هنا   لعنرا فني االعاملنت  المصار سقو يقمالي الودائ  لدى 

ولت ننننكو مانسننننبت   2016المسننننقو هننننا  %  هننننس مسننننتواعا 7.5  ترليننننوس دينننننار أي بنسننننبت )4.6)
  ترليننوس دينننار 67.0ليصننو يلننن )  %  مننس النننات  المحلنني االقمننالي باالسننعار القاريننت  29.7)

ويعزى ع ا االرتفاع في الودائ  يلن االرتفاع الحاصو في  2016ها     ترليوس دينار62.4مقابو )
والحكومننت المركزيننت بنسننبت  الودائنن  القاريننت فنني كننو مننس ق نناع الم سسنناء العامننت  الق نناع الخنناة

الم سسناء ق ناع %  هلن التوالي   كن لك ارتفناع  ودائن  التنوفير فني %6.8  )%8.7   )10.1)
  فضنن   هننس ارتفنناع الودائنن   %  هلننن التننوالي10.6%  و)5750والق نناع الخنناة بنسننبت )العامننت 

%    و لنننك بالمقارنننت مننن  مسننتواعا المسنننقو نهايننت هنننا  26.4ال ابتننت فننني الق نناع الخننناة بنسننبت )
2016.  

تحليو عيكو يقمالي الودائ  وفقا  للنوع   فاس ارتفاع اقمالي الودائ  قاء نتيقت ي حظ هند و 
  ترليوس دينار 47.8) لتسقو  سابق%  هس العا  ال8.9القاريت بنسبت )الرتفاع يقمالي الودائ  

%   في المقابو 10.7وودائ  التوفير بنسبت ارتفاع )  2016لعا     ترليوس دينار43.9)مقابو
 . سابق%  هس العا  ال-3.2سقلء الودائ  ال ابتت انخفاضا  بنسبت )

 

 

 

 

 

ودائنن  الحكومننت كننو مننس وهلننن صننعيد عيكننو الودائنن  حسنن  الق اهنناء  ي حننظ ارتفنناع 
%    فنني 10.1ودائنن  الق نناع الخنناة بنسننبت )و    سننابق%  هننس العننا  ال3.7المركزيننت بنسننبت )

%   ولت ننننننكو كننننننو منننننننه  مانسننننننبت  7.1ارتفعننننننء ودائنننننن  الم سسنننننناء العامننننننت بنسننننننبت ) المقابننننننو
الي منننس يقمنننالي الودائننن  كمنننا موضننن  فننني ملحنننق %  هلنننن التنننو 39%  و )%38.9   )22.1)

   .10القدوي ) 

43.9 

9.6 8.9 

47.8 
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 الودائع الثابتة ودائع التوفير الودائع الجارية

الودائع لدى المصارف العاملة في العراق حسب نوع الوديعة ( 15)شكل 

 2017-2016لعامي 

2016 2017 
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 االئتمان المصرفي -5
فني العاملنت إلقمالي التسهي ء االئتمانينت الممنوحنت منس قبنو المصنار   سقو الرصيد القائ     
العننننا  هننننس  % 2.1)بنسننننبت و     ترليننننوس دينننننار0.8)مقنننندارإ ارتفاهننننا   2017نهايننننت هننننا   لعننننرا ا

  ترليننننوس دينننننار  فيمننننا  ننننكو مانسننننبت  37.2  ترليننننوس دينننننار مقابننننو )38ليصننننو يلننننن )السننننابق 
  وفقنننا  11%  منننس الننننات  المحلننني االقمنننالي باالسنننعار القارينننت   ومنننس ملحنننق القننندوي )16.8)

للقهنننت المقترضنننت  ي حنننظ ارتفننناع رصنننيد التسنننهي ء االئتمانينننت )النقدينننت  الممنوحنننت يلنننن الق ننناع 
وال ي احتو المرتبت اتولن منس حينث نسنبت  سابق%  مقارنت بالعا  ال7ت )الخاة ع ا العا  بنسب

انخفنننر رصنننيد  بالمقابنننومنننس اقمنننالي االئتمننناس النقننندي الممننننو     % 51.3)مسننناعمت  البال نننت 
 % -2.9)بنسننننبت والم سسنننناء العامننننت التسننننهي ء االئتمانيننننت الممنننننو  يلننننن الحكومننننت المركزيننننت 

%  مننس اقمننالي 19.0) و % 29.7بنسننبت مسنناعمت  بل ننء )و  سننابقهننس العننا  ال%   -2.2و)
 .االئتماس النقدي الممنو 

 
  2017-2016حسب القطاعات لعامي  العاملة بالعراق( االئتمان النقدي الممنوح من المصارف 17شكل س   
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 القطاع الخاص المؤسسات العامة الحكومة المركزية

 2016الودائع لدى المصارف العاملة في العراق حسب القطاع لعامي ( 16)شكل 

 2017و

2016 2017 

الحكومة 
المركزية 
11,279 

المؤسسات 
 العامة

7,221 

القطاع 
الخاص

19,452 

االئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف 
 2017العاملة في العراق حسب القطاع لعام 

الحكومة 
المركزية 
11,616 

المؤسسات 
العامة 
7,383 

القطاع 
 الخاص

 18,181 

االئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف 
 2016العاملة في العراق حسب القطاع لعام 
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يخننة توزينن  التسننهي ء االئتمانيننت وفقننا  لتصنننيفها النننوهي   فقنند اسننتحو ء فقنننرة فيمننا  امننا     

سننقو نسننبت نمننو تل لعننرا فنني االعاملننت القننرور والسننلف غالبيننت االئتمنناس الممنننو  مننس المصننار  
%  منننس يقمنننالي رصنننيد االئتمننناس  يليهنننا فقنننرة النننديوس 81.6%  وبنسنننبت مسننناعمت )1.2بل نننء )

%  هننننس العننننا  الماضنننني وبنسننننبت مسنننناعمت 29.7سننننبت نمننننو بل ننننء )المتنننن خرة التسننننديد لتسننننقو ن
%  وبنسننننننبت مسنننننناعمت 91.8الورا  التقاريننننننت المخصننننننومت بنسننننننبت)%   كنننننن لك ارتفنننننناع ا11.4)
%  6.2%  وبمسنناعمت )-23.4رصننيد الحسنناباء المك ننوفت بنسننبت ) انخفننر مننافي %   0.8)

 . 11  ملحق قدوي )مس اقمالي رصيد االئتماس
 

     

 

 

 

 

 

 

تسهي ء االئتمانيت التعهديت الممنوحت مس قبو المصار  لوهلن صعيد التوزي  الق اهي ل
هس العا   2017ها   (2.1%)العاملت في العرا  فقد سقو االئتماس النقدي ارتفاها  بنسبت 

. احتو ق اع خدماء 2016  ترليوس ها  37.2  ترليوس دينار مقابو )37.9) ليسقو سابقال
%  يلي  ق اع الت ييد والبناء 38.2اتولن مس اقمالي االئتماس النقدي بنسبت ) المقتم  المرتبت

%  16.1%     قاء ق اع التقارة  الم اه  والفناد  بالمرتبت ال ال ت وبنسبت ) 20.8)  بنسبت 
 %  مس اقمالي االئتماس النقدي. 24.9)ما نسبت  فيما سقلء بقيت الق اهاء 

اما هلن صعيد االئتماس التعهدي الممنو  مس قبو المصار  التقاريت العاملت في العرا  فقد   
  27.7)ما مقدارإ مسقلت  سابقهس العا  ال 2017%  لعا   -16.9سقو انخفاضا  بنسبت ) 
. وقد تصدر ق اع التقارة  الم اه  2016ها     ترليوس دينار33.3ترليوس دينار مقابو )

%  يليها ق اع 73.9مرتبت اتولن مس اقمالي االئتماس التعهدي الممنو  بنسبت )والفناد  ال
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 ديون متاخرة التسديد القروض والسلف االوراق التجارية المخصومة المكشوف

 2017و 2016االئتمان النقدي حسب النوع لدى المصارف العاملة في العراق لعامي ( 18)شكل 

2017 2016 
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  %  7.3ي المرتبت ال ال ت بنسبت )%  فيما سقو العال  الخارق 10.6خدماء المقتم  بنسبت )
الممنو  كما عو في ملحق  تعهدي%  مس مقموع االئتماس ال 8.2بينما سقلء بقيت الق اهاء )

  .12قدوي )

 2017( التوزيع القطاعي لالئتمان النقدي والتعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية لعام 19مسشكل رق

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات 
 المجتمع 

38.2%  

 التشييد والبناء
20.8%  

التجارة، 
المطاعم 
 والفنادق

16.1%  

 بقية القطاعات
24.9% 

    2017لعام  النقديالتوزيع القطاعي لالئتمان  ا

التجارة، 
المطاعم 
 والفنادق
%73.9 

خدمات 
 المجتمع 
%10.6 

العالم 
 الخارجي
%7.3 

 بقية القطاعات 
%8.2 

  2017لعام التوزيع القطاعي لالئتمان  التعهدي 
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 الفصل الرابع

 قطاع المالية العامةتطورات 

Developments in the Public Finance Sector 
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 -مس خ ي متابعت ت وراء الموازنت العامت للدولت ن حظ ا تي: 

 
     ترليننوس دينننار م ننك   مننا نسننبت  1.8سننقلء الموازنننت العامننت االتحاديننت فائضننا  ماليننا  مقنندارإ ) -

  -12.7%  منننس الننننات  المحلننني اإلقمنننالي باتسنننعار القارينننت  مقابنننو هقنننز منننالي قننندرإ ) 1)
  2016%  مس الننات  المحلني اإلقمنالي باتسنعار القارينت هنا  - 6.2ترليوس دينار وبنسبت )
  .9وكما مبيس في قدوي )

      م نننننكلت منننننا نسنننننبت 2016%  هنننننس هنننننا   42.1بنسنننننبت )الفعلينننننت ارتفعنننننء اإلينننننراداء العامنننننت  -
 )الفعلنني  %  منس النننات  المحلنني اإلقمننالي باتسننعار القارينت  كمننا سننقو االنفننا  العننا 34.2)

%  مننس النننات  المحلنني  33.4)  م ننكلت مننا نسنبت 2016%  قياسننا  بعنا  12.6ارتفاهنا بنسننبت )
  .9اإلقمالي باتسعار القاريت  وكما مبيس في القدوي )

 (9جدول )
 2017-2015لموازنة العامة للدولة للمدة ل الفعلي االنفاقيرادات واإلتطور 

 مليار دينار
 

 2017 2016 2015 األبواب
 77335.9 54409.3 66470.3 الفعلية اإليرادات

 42.1  18.1)  37.1) معدل النمو%
 75490.1 67067.4 70397.5 الفعلي النفقات

 12.6  4.7)  38.0) معدل النمو %
 دائرة المحاسبةالمصدر وزارة المالية/ 
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 اإليرادات العامة

  ترلينوس ديننار  أي 22.9ارتفاهنا  قندرإ ) 2017خ ي ها   الفعليت سقلء اإليراداء العامت       
  54.4مقابو ) 2017  ترليوس دينار ها  77.3%  هس العا  السابق لتسقو ) 42.1بنسبت )

فيما بل ء نسنبتها منس الننات  المحلني    13وكما في ملحق القدوي ) 2016ترليوس دينار ها  
%   ويعزى ارتفناع اإلينراداء العامنت بالدرقنت اتسناص النن  34.2اإلقمالي باتسعار القاريت )

  ترليننوس دينننار وبنسننبت 20.8االرتفنناع الملحننو  بنناإليراداء النف يننت وال ننرواء المعدنيننت بمقنندار )
%  مننننننس يقمننننننالي  84.1)%  هننننننس العننننننا  السننننننابق  ي  سننننننقلء نسننننننبت مسنننننناعمت بل ننننننء  47)

       %  وبنسننننننبت مسنننننناعمت 40.4اإليننننننراداء  تليهننننننا الضننننننرائ  هلننننننن النننننندخوي وال ننننننرواء بنسننننننبت )
%  وبنسننبت  18.8%  مننس يقمننالي اإليننراداء  وسننقلء اإليننراداء اتخننرى نمننوا  بنسننبت ) 5.9)

     %   وسنننننقلء الضنننننرائ  السنننننلعيت ورسنننننو  اإلنتننننناج ارتفاهنننننا  واضنننننحا  وبنسنننننبت 2.9مسننننناعمت )
%  مننس يقمننالي اإليننراداء العامننت  أمننا المتبقنني مننس أبننوا   2.3%  وبنسننبت مسنناعمت ) 179)

اإليراداء المتم لت بن )الرسو   حصت الموازنت مس أربا  الق اع العا   اإلينراداء الرأسنماليت  فقند 
%   2%  هلننن التننوالي وبنسننبت مسنناعمت )38.9%   2.7%  17.8سننقلء ارتفاهننا  بنسننبت )

       ي اإلينننننننراداء   فيمنننننننا سنننننننقلء اإلينننننننراداء التحويلينننننننت انخفاضنننننننا واضنننننننحا  وبنسنننننننبتمنننننننس يقمنننننننال
%  منننس يقمنننالي اإلينننراداء العامنننت  وكمنننا  2.3%   م نننكلت نسنننبت مسننناعمت بل نننء ) -27.1)

  .10موض  في القدوي )
 

 (10جدول )

 2017لعام  مرتبة بحسب نسب مساهمتها في إجمالي اإليراداتالفعلية نمو أبواب اإليرادات معدل 
 

 نسبة المساهمة % النمو%معدل  / الفعليةأبواب اإليرادات

 84.1 47 اإليرادات النفطية والثروات المعدنية

 5.9 40.4 الضرائب على الدخول والثروات

 2.9 18.8 إيرادات أخرى

 2.8 -27.1 اإليرادات التحويلية

 2.3 179 الضرائب السلعية ورسوم اإلنتاج

 1.0 17.8 الرسوم

 0.9 2.7 حصة الموازنة من أرباح القطاع العام

 0.1 38.9 اإليرادات الرأسمالية

 المجموع
 

100 

 المصدر: وزارة الماليت/ دائرة المحاسبت   
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 االنفاق العام 

     ترليننوس دينننار  أي بنسننبت8.4ارتفاهننا مقنندارإ ) 2017لعننا   الفعلننيسننقو االنفننا  العننا         
  ترليننوس دينننار  67.1  ترليننوس دينننار مقابنو )75.5بلنغ )يل 2016%  مقارننت بعننا   12.6)

%  منننس الننننات  المحلننني اإلقمنننالي باتسنننعار القارينننت  و لنننك  33.4وبنسنننبت )  2016لعنننا  
%  15.3نتيقننت ل رتفنناع الحاصننو فنني االنفننا  العننا  ب ننقي  )القنناري واالسننت ماري  وبنسننبت )

 .  11وكما مبيس في القدوي ) 2016مقارنت بعا   %  هلن التوالي 3.6
 

 (11جدول )

  2017و  2016لعامي  الفعلياالنفاق العام 
 مليار دينار

 االنفاق العام
نسبة التغير  المبلغ

% 

النسبة الى الناتج المحلي 

 اإلجمالي باألسعار الجارية %

2016 2017 2016 2017 

 26.1 25.1 15.3 59025.7 51173.4 االنفاق الجاري

 7.3 7.8 3.6 16464.4 15894.0 االنفاق االستثماري

 اجمالي االنفاق العام

 الفعلي 
67067.4 75490.1 12.6 32.9 33.4 

 المصدر: وزارة المالية/ دائرة المحاسبة
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 االنفاق الجاري 

  7.8بمقنندار )%  أي  15.3ارتفاهننا  ملحوظننا  بنسننبت ) 2017لعننا   االنفننا  القنناري  وسننق     
كمننا فنني  2016هننا     ترليننوس دينننار51.2ترليننوس دينننار مقابننو )   59.0) ليبلننغ ترليننوس دينننار

%  مننس الننات  المحلنني اإلقمننالي باتسننعار القاريننت   26.1نسننبت )    م ننك   14ملحنق قنندوي ) 
ضناء   فقد سنقلء فقنرة تعوياالنفا  القاري ويعزى  لك الن االرتفاع الحاصو في قمي  مكوناء 

االنفنننا  %    ي  ت نننكو عننن إ الفقنننرة النسنننبت ات بنننر منننس يقمنننالي  3.2المنننوظفيس ارتفاهنننا بنسنننبت )
بنسنبت مسناعمت و %   43.2%   تليها فقرة الرهايت االقتماهينت وبنسنبت ) 55.7والبال ت ) القاري 

هاننننناء وخدمننننت الننننديس  ال%  مننننس يقمننننالي عنننن إ النفقنننناء  كمننننا سننننقلء فقننننراء)المن  وا 25.1)
%   10.7%  135.3%   5.3زماء السننننلعيت والمسننننتلزماء الخدميننننت  ارتفاهننننا  بنسننننبت )المسننننتل

فيمننا  ننكلء نسنن  مسنناعمتها مننس اقمننالي عنن ا االنفننا    االنفننا  القنناري هلننن التننوالي مننس يقمننالي 
أمننا بنناقي أبننوا  الصننر  فقنند سننقلء ارتفاهننا %  هلننن التننوالي   1.3%  و)%4.9    )11.6)

% كحننند أدننننن   فيمنننا  نننكلء نسنننبت  9.4% كحننند أهلنننن و  370) بنسننن  متفاوتنننت تراوحنننء بنننيس
 . 12%   وكما موض  في قدوي ) 1.4مساعمت بل ء )

 
  12قدوي )

 االنفا  القاري   مرتبت بحس  نس  مساعمتها في يقمالي االنفا  القاري نمو أبوا  الصر  ) معدي
 2017لعا  

                                                     

 

 تعويضات الموظفين
55.7 % 

 المستلزمات الخدمية
1.3% 

 المستلزمات السلعية
5% 

 صيانة الموجودات
0.6% 

 النفقات الراسمالية
0.2% 

المنح واالعانات 
 وخدمة الدين

11.6% 

االلتزامات 
 والمساهمات

0.2% 

 البرامج الخاصة
0.4 % 

 الرعاية االجتماعية
25.1 % 

 االنفاق الجارينسبة مساهمة (  23)  شكل

 نسبة المساهمة % % معدل النمو أبواب الصرف
 55.7 3.2 تعويضات الموظفين
 25.1 43.2 الرعاية  االجتماعية

 11.6 5.3 المنح واالعانات وخدمة الدين
 4.9 135.3 السلعيةالمستلزمات 

 1.3 10.7 المستلزمات الخدمية
 0.6 9.4 صيانة الموجودات
 0.4 370.0 البرامج الخاصة

 0.2 20.8 االلتزامات والمساهمات
 0.2 17.1 النفقات الرأسمالية

 المصدر: وزارة المالية/ دائرة المحاسبة
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 االنفاق االستثماري 
ر  ججججدر  ) 2017لعججججام  سجججججل االنفججججاق االسججججتثماري           ( ترليججججون دينججججار وبنسججججبة0.6ارتفاعججججا

%  مننس النننات  المحلنني اإلقمننالي باتسننعار 7.3  ترليننوس دينننار وبنسننبت )16.5لننغ )يبل%( 3.6)
%  مننننس النننننات  المحلننننني 7.8وبنسننننبت ) 2016  ترليننننوس دينننننار هننننا  15.9القاريننننت  مقارنننننت بنننننن)

اإلقمننالي باتسننعار القاريننت  حيننث اسننتحو  الق نناع الصننناهي هلننن أهلننن نسننبت تخصننية مننس 
%  يلينن  ق نناع المبنناني 86.3اريت مسننق   نسننبت مسنناعمت بل ننء )يقمننالي ينفننا  الموازنننت االسننت م

%    فيمننا 0.3%   كمننا سننقو الق نناع الزراهنني نسننبت مسنناعمت بل ننء )11.5والخنندماء بنسننبت )
  االنفنا  االسنت ماري %  منس يقمنالي 1.9حصنلء بقينت الق اهناء هلنن النسنبت المتبقينت البال نت )

  .13وكما موض  في القدوي )
  13قدوي )

نمو أبوا  الصر  )النفقاء االست ماريت  مرتبت بحس  نس  مساعمتها في يقمالي  نس 
 2017النفقاء االست ماريت لعا  

                                                                                                     

 نسب النمو % أبواب الصرف
نسبة المساهمة  في إجمالي 

 %النفقات االستثمارية

 86.3 6.8 القطاع الصناعي

 11.5 5.6-  طاع المباني والخدمات

 1.4 16.7-  طاع النقل والمواصالت

 0.5 31.3  طاع التربية والتعليم

 0.3 82.8- القطاع الزراعي

 المجموع
 

100 

 المصدر: وزارة المالية/ دائرة المحاسبة
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   2017مكونات نفقات الموازنة االستثمارية لعام 
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 التجارة الخارجية -أوال
ت كو التقارة الدوليت أداة تمكيني  قويت لتحقيق التنميت االقتصاديت لما لها مس أعميت بال ت      

في تدفق اتمواي والت نولوقيا  حيث يعتمد العرا  هلن الصادراء النف يت في تحقيق فوائر 
اليت االستيراداء الرأسم كما تساع ، ماليت ضروريت لتمويو خ   التنميت االقتصاديت واالقتماهيت

والتي تسه  ب كو مبا ر وغير مبا ر في النمو في تحسيس القدرة اإلنتاقيت ل افت الق اهاء 
 .االقتصادي

%  ليبلننغ 27.8فنني ضننوء البياننناء المتاحننت سننقو حقنن  التقننارة الخارقيننت ارتفاهننا بل ننء نسننبت  )
منننس    ترلينننوس ديننننار  ويعنننزى  لنننك النننن ارتفننناع قيمنننت كنننو89.2  ترلينننوس ديننننار  مقابنننو )114)

  ترليوس دينار 68.2%  لتسقو ) 39.6الصادراء واالستيراداء  ي  ارتفعء الصادراء بنسبت )
  ترليننننوس ديننننار  و لننننك الرتفننناع صننننادراء الننننف  الخننننا  والمنتقننناء النف يننننت الننننن 48.8مقابنننو )

  نتيقننت الرتفنناع معنندي سننعر سننابق  ترليننوس دينننار العننا  ال48.8  ترليننوس دينننار مقابننو )68.1)
  دوالر ها  36  دوالر للبرميو الواحد مقارنت م  )49.3النف  في اتسوا  العالميت الن ) برميو
لتسنقو سنابق %  هس العا  ال13.5  كما ارتفعء االستيراداء هلن أساص سيف بنسبت )2016

  وكمنننا موضننن  فننني القننندوي 2016  ترلينننوس ديننننار هنننا  40.4  ترلينننوس ديننننار مقابنننو )45.9)
(14.  
 

  14قدوي )
 2017 -2016م  ر حق  التقارة الخارقيت لعامي 

 مليار دينار                                                                                

  2016 2017 

 114048.8 89248.1 حجم التجارة الخارجية

 68149.9 48814.2 الصادرات

 45898.9 40433.9 *االستيرادات

   المركزي العرا ي/ دائرة اإلحصاء واألبحاث المصدر: البنك

 *احتسبت االستيرادات على أساس سيف

 البيانات أولية  ابلة للتحديث

 

 تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات العراقي
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 أهم شركاء التجارة الخارجية في العراق -1

تعتبنننر الننندوي ا سنننيويت منننس أ بنننر ال نننركاء التقنننارييس حينننث تعننند سنننوقا  رئيسنننيت لصنننادراء      
فيمنا  2017%  منس يقمنالي الصنادراء العراقينت لعنا  61.4العرا   فقند اسنتحو ء هلنن نسنبت )

        دوي أوربننننا ال ربيننننت بنسننننبت تليهننننا%    49.1بل ننننء اسننننتيراداء العننننرا  مننننس عنننن إ النننندوي نسننننبت )
%  مس استيراداء العرا   كمنا بل نء 13مالي صادراء العرا  تقابلها نسبت )%  مس اق24.3)

%  5.3)و%  7.8نسننبت صننادراء العننرا  الننن كننو مننس دوي أمريكننا ال ننماليت والنندوي العربيننت )
%  مس صادراتها الن العرا  هلن التوالي  أمنا النسنبت  25.8%  و ) 5.0هلن التوالي مقابو )

%  فكانننء لنندوي أمريكننا القنوبيننت ودوي افريقيننا هنندا العربيننت 1ال ننت )المتبقيننت مننس الصننادراء والب
%   وبل نء نسنبت اسنتيراداء العنرا  1.4مقابو نسبت استيراداء العرا  مس ع إ الندوي والبال نت )

%  مننس اقمننالي االسننتيراداء  امننا النسننبت المتبقيننت مننس اسننتيراداء 5.6مننس دوي أوربننا ال ننرقيت  )
  القننندوي  كمنننا عنننو موضننن  فننني فكاننننء منننس نصننني  دوي اوقيانوسنننيا %  0.1العنننرا  والبال نننت )

(15  . 
 (15جدول )

 2017-2016تطور حجم التجارة مع أهم الشركاء التجاريين خالل عامي 
 مليار دينار

 الدولة

المساهمة في  2017 2016

اجمالي الصادرات 

 % 2017عام 

المساهمة في اجمالي 

االستيرادات عام 

2017 % 
 االستيرادات الصادرات االستيرادات الصادرات

 25.8 5.4 11842.4 3679.9 10447.7 2606.3 الدول العربية

 13.0 24.3 5966.2 16560.6 5264.6 11851.9 دول اوربا الغربية

 5.6 0.0 2570.4 0 2244.6 0 دول اوربا الشرقية

 49.1 61.4 22536.2 41843.7 19849.3 29967.2 الدول االسيوية

افريقيا عدا  دول

 العربية
107.6 40.3 136.2 46.2 0.2 0.1 

 5.0 7.8 2294.6 5316.2 2021.2 3822.6 دول أمريكا الشمالية

 1.3 0.9 596.7 613.3 534.3 458.6 دول أمريكا الجنوبية

 0.1 0.0 46.2 0 31.9 0 دول اوقيانوسيا

 100.0 100.0 45898.9 68149.9 40433.9 48814.2 المجموع العام

 المصدر: البنك المركزي العراقي / دائرة اإلحصاء واألبحاث
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 التركيب السلعي للصادرات العراقية  -2
سقلء فقرة الوقود المعدنيت التني تضن  )الننف  الخنا  والمنتقناء النف ينت  أهلنن نسنبت مسناعمت    

منننس اقمنننالي الصنننادراء العراقينننت  فيمنننا سنننقلء بقينننت الفقنننراء )المنننواد ال  ائينننت  % 99.8بل نننء )
الوقود  المنواد ال يميائينت  سنل  مصننعت  مكنائس والحيواناء الحيت  المواد الخا  غير ال  ائيت هدا 

%   وكمنننا مبنننيس بالقننندوي  0.2ومعنننداء نقنننو والسنننل  غينننر المصننننفت  النسنننبت المتبقينننت والبال نننت )
(16.  

 (16جدول )
 2017 - 2016الهيكل السلعي للصادرات لعامي 

 مليار دينار

 األهمية النسبية % 2017 األهمية النسبية % 2016 السلع

 0.1 33.2 0.0 1.2 المواد الغذائية والحيوانات الحية

 0.0 0 0.0 0 المشروبات والتبغ

 0.0 15.4 0.0 4.7 المواد الخام غير الغذائية عدا الو ود

 99.8 68066.9 100.0 48807.1 الو ود المعدنية وزيوت التشحيم المتعلقة بها*

 0.0 0 0.0 0 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية

 0.0 0 0.0 0 الكيمياويةالمواد 

 0.0 1.2 0.0 1.2 سلع مصنعة

 0.1 33.2 0.0 0 مكائن ومعدات نقل

 0.0 0 0 0 مصنوعات متنوعة

 0.0 0 0.0 0 السلع غير المصنفة

 100.0 68149.9 100.0 48814.2 المجموع
 المصدر: البنك المركزي العراقي/ دائرة اإلحصاء واألبحاث

 الخام والمنتجات النفطية*تتضمن الصادرات النفط 
 البيانات أولية قابلة للتعديل
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دول اوربا 
 الغربية
24.3% 

الدول 
االسيوية

61.4 % 

دول افريقيا 
 عدا العربية

0.2% 

دول أمريكا 
 الشمالية

7.8% 
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 (  27)شكل 

االهمية النسبية للصادرات العراقية حسب التوزيع 

 2017الجغرافي لعام 
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 ـ التركيب السلعي لالستيرادات العراقية 3
  2017سقلء فقرة المكائس ومعداء النقو أهلن نسبت مساعمت في يقمنالي االسنتيراداء لعنا     

     %  يليهننننننا فقرتنننننني )مصنننننننوهاء متنوهننننننت  و )سننننننل  مصنننننننعت  لتسننننننقو نسننننننبت 38.5ي  بل ننننننء )
%  هلننننن التننننوالي مننننس يقمننننالي االسننننتيراداء  فيمننننا سننننقلء فقننننراء )الوقننننود 11.4)و%  15.8)

الت ننحي    )المننواد ال يمياويننت   )زيننوء و ننحو  حيوانيننت ونباتيننت  وفقننرة )المننواد المعدنيننت وزيننوء 
%  هلنن التنوالي  أمنا 5.4%  6.4%  6.7%  9.8ال  ائيت والحيوانناء الحينت  النسن  البال نت )

بقيننت الفقننراء )السننل  غيننر المصنننفت    )المننواد الخننا  باسننت ناء الوقننود  وفقننرة )الم ننروباء والتبننغ  
%  هلن التوالي مس يقمالي االستيراداء 1.3% 1.8% 2.9النس  المتبقيت البال ت ) فقد سقلء

  .17وكما مبيس بالقدوي )
 (17جدول )

 2017 - 2016الهيكل السلعي لالستيرادات لعامي 
 مليار دينار

 2016 السلع
األهمية 

 النسبية %
2017 

األهمية 
 النسبية %

 5.4 2479.3 5.4 2183.2 المواد الغذائية والحيوانات الحية

 1.3 596.7 1.3 526.0 المشروبات والتبغ

 1.8 826.4 1.8 728.1 المواد الخام غير الغذائية عدا الو ود

 9.8 4498.0 9.8 3962.1 الو ود المعدنية وزيوت التشحيم المتعلقة بها

 6.4 2937.5 6.4 2587.4 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية

 6.7 3074.9 6.7 2709.1 المواد الكيمياوية

 11.4 5232.1 11.4 4609.8 سلع مصنعة

 38.5 17671.2 38.5 15566.9 مكائن ومعدات نقل

 15.8 7252.0 15.8 6388.7 مصنوعات متنوعة

 2.9 1330.8 2.9 1172.6 السلع غير المصنفة

 100.00 45898.9 100.0 40433.9 المجموع

 دائرة اإلحصاء واألبحاثالمصدر: البنك المركزي العراقي/ 
 ((cifمالحظة: قيمت االستيرادات على أساس سيف  

 البيانات أولية قابلة للتعديل

الو ود المعدنية 
وزيوت التشحيم 

 المتعلقة بها
 99.8 % 

 بقية السلع
0.2 % 

 2017الهيكل السلعي للصادرات العراقية عام ( 28)شكل 
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 ثانياً: ميزان المدفوعات

 2017في ضوء ما متوفر مس بياناء  أظهرء نتائ  ميزاس المدفوهاء العراقي خ ي ها  
  لقد أسهمء هدة   15كما عو مبيس في ملحق قدوي )   مليوس دوالر2701.2فائضا  مقدارإ )

هوامو في تحقيق ع ا الفائر  والتي تنعكص مس خ ي استعراضنا لمكوناء ميزاس المدفوهاء 
 -العراقي وهلن النحو االتي:
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5.4% 

 المشروبات والتبغ
1.3% 

المواد الخام غير 
 الغذائية عدا الو ود

1.8% 

المواد المعدنية وزيوت 
 التشحيم المتعلقة بها

9.8% 
زيوت وشحوم حيوانية 

 ونباتية
 6.4% 

 المواد الكيمياوية
6.7% 

 سلع مصنعة
11.4% 

 مكائن ومعدات نقل
38.5  % 

 مصنوعات متنوعة
   15.8% 

 السلع غير المصنفة
 2.9% 

 2017الهيكل السلعي لالستيرادات العراقية عام ( 29)شكل 
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  الحساب الجاري -اوأل

يعكص م  ر الحسا  القاري في ميزاس المدفوهاء سلوك الدولت مس خ ي الموازنت العامت         
للدولت وسلوك الق اع الخاة  ومس خ ي البياناء المتاحت لدينا  سقو صافي الحسا  القاري 

  ونستعرر أدناإ تفاصيو مكوناء 2017  مليوس دوالر خ ي ها  13954.5فائضا  مقدارإ )
 -سا  وهلن النحو االتي: ع ا الح

 الميزان التجاري  -1

  مليوس دوالر هلن اساص فو   24608.3فائضا  بقيمت )  2017حقق الميزاس التقاري خ ي ها 
  ملينوس دوالر  أمنا االسنتيراداء ال لينت فقند 57559.1حيث سقلء الصنادراء ال لينت مبل نا  مقندارإ )

  ملينننوس دوالر 32950.8هلنننن اسننناص سينننننف و )ملينننوس دوالر  38765.7)سنننقلء مبل نننا  مقننندارإ )
  منننس قيمنننت االسنننتيراداء ال لينننت هنننس ت ننناليف 15%هلنننن اسننناص فنننو    حينننث تننن  اسنننتق اع نسنننبت )
 ال حس والت ميس لتحويلها مس سيف الن فو  .

 
 صافي حساب الخدمات  -2

مليننوس دوالر وقنناء  (10396.4)هقننزا  مقنندارإ  2017أظهننر صننافي حسننا  الخنندماء خنن ي هننا  
  ملينوس دوالر اغلبهنا 16441.6لعقز المتحقق فني عن ا الحسنا  نتيقنت زينادة المندفوهاء البال نت )ا

 مدفوهاء تتعلق بت اليف ال حس والت ميس هلن االستيراداء لتحويلها مس سيف الن فو  .
  ملينوس دوالر تحقنق أغلبهنا فني بنند السنفر 6045.2في حيس بلغ قانن  المقبوضناء مبل نا  مقندارإ )

يضننن  القننادميس النننن العننرا  منننس الرهايننا العنننر  واتقاننن  تغنننرار السننياحت وزينننارة العتبننناء  والنن ي
 المقدست.

 
 حساب الدخل األولي  -3

  مليوس دوالر وفيما يلي 1440.7هقزا  بلغ ) 2017حقق صافي حسا  الدخو اتولي خ ي ها 
 -تفصي   له ا الحسا : 

قبو العامليس ال يس يعملوس خارج مو نه  تعويضاء العامليس: تم و المبالغ المحولت مس  - أ
فائضا     2017اتصلي إلقو مس سنت  وحقق صافي حسا  تعويضاء العامليس خ ي ها 

   مليوس دوالر.35.0بلغ )
  مليوس دوالر 1475.7دخو االست مار: حقق صافي حسا  دخو االست مار هقزا  بلغ ) -  

 ربا  ال ركاء اتقنبيت العاملت في العرا  نتيقت لزيادة المدفوهاء  أغلبها مدفوهاء تتعلق ب
المحولت الن الخارج  يضافت الن مدفوهاء وزارة الماليت يلن الخارج هس فوائد الديس العا  

 الخارقي.
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 حساب الدخل الثانوي  -4

  ملينوس دوالر 1183.3فائضنا  مقنننننننندارإ )  2017حقق صافي حسا  الدخو ال انوي خ ي ها 
  مليننوس دوالر هننس  554.2المقبوضنناء فنني قاننن  التحننوي ء الرسننميت البال ننت )نتيقننت لزيننادة 

المن  المقدمت الن العرا  مس المنظماء الدوليت كمسناهداء انسنانيت النن الننازحيس منس المننا ق 
  ملينوس دوالر    22.9الساخنت   في حيس حقق قان  المدفوهاء له ا الحسا  مبل نا  مقندارإ )

  ملينوس دوالر  هنس المسناهداء  652.0وي ء الخاصنت فائضنا  بقيمنت )فيمنا حقنق صنافي التحن
العائلينت المقدمنت منس قبنو غيننر المقيمينيس النن  ويهن    وتحننوي ء العنامليس الن يس يعملنوس خننارج 
منننو نه   اتصنننلي ت  نننر منننس سننننت   يضنننافت النننن المنننن  المقدمنننت النننن العنننرا  منننس المنظمننناء 

 س المنا ق الساخنت .االنسانيت هدا الدوليت للنازحيس م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ً   الحساب الرأسمالي -ثانيا

  ملينوس دوالر  ويم نو عن ا 0.9هقزا  مقدارإ ) 2017حقق صافي الحسا  الرأسمالي خ ي ها 
الحسنننا  التحنننوي ء الرأسنننماليت الناتقنننت هنننس التصنننر  فننني االصنننوي ال ابتنننت يضنننافت النننن المنننن  

 قبو منظماء دوليت.الرأسماليت المقدمت الن العرا  مس 
 

  الحساب المالي -ثالثًا 
ملينوس دوالر  وقند    (5837.8مبل نا  مقندارإ  2017 حقق صافي الحسا  المنالي خن ي هنا  

ظهر ع ا الحسا  ب  ارة موقبت نتيقت للت نوراء التني  نرأء هلنن كنو منس اتصنوي والخصنو  
 -الماليت له ا الحسا   وفيما يلي استعراضا  لمكونات :
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 صافي االست مار المبا ر  -1
  ملينوس دوالر  نتيقنت 5110.2مبل نا  مقندارإ )2017 حقنق صنافي عن ا الحسنا  خن ي هنا  

  مليوس دوالر  من  انخفنار فني الخصنو  77.8الزيادة في االصوي الماليت الخارقيت بقيمت )
يت المقدمت مليوس دوالر  هس تسديد ال لف الرأسماليت للحقوي النف    (5032.4الماليت بقيمت 

 مس قبو مقاولي هقود الخدمت لل ركاء النف يت اتقنبيت العاملت في العرا .
 

 صافي است مار الحافظت  -2
مليوس دوالر  وقد   (2005.2مبل ا  مقدارإ   2017حقق صافي است مار الحافظت خ ي ها 

ظهر ع ا الحسا  ب  ارة سالبت نتيقت لزيادة الخصو  الماليت لوزارة الماليت هس سنداء الديس 
  ملينننننوس دوالر   وانخفنننننار فننننني اتصنننننوي المالينننننت هنننننس 2000.0)الينننننورو بونننننند  البال نننننت )

  ملينننوس 9.7ت )االسنننت مار فننني المحفظنننت االسنننت ماريت لنننوورا  المالينننت لنننوزارة الننندفاع بقيمنننننننننننننن
دوالر   فنني حنننيس حققنننء الق اهننناء اتخنننرى زينننادة فننني كنننو منننس اتصنننوي والخصنننو  المالينننت 

   مليوس دوالر هلن التوالي .0.8و 5.3 نتيقت االست مار في المحفظت االست ماريت بقيمت )
 

 صافي االست مار ا خر  -3
  مليوس دوالر نتيقت  31.6  مبل ا  مقنننندارإ )  2017حقق صافي االست مار ا خر خ ي ها 

  ملينننوس دوالر   فننني حنننيس حققنننء 3216.4زينننادة اتصنننوي المالينننت للق ننناع الرسنننمي بقيمنننت )
اتصننننوي الماليننننت ل ننننو مننننس  ننننركاء اإليننننداع اتخننننرى والق اهنننناء اتخننننرى انخفاضننننا  بقيمنننننننننننننننت 

للق ناع الرسنمي   مليوس دوالر هلن التوالي   كما حققء الخصو  المالينت 388.0   (241.5
  مليوس دوالر نتيقت زينادة المسنحو  منس القنرور الخارقينت الممنوحنت 2577.1زيادة بقيمت )

  ملينوس 805.2للعرا    في حنيس بل نء تسنديداء اتقسنا  هنس عن إ القنرور قيمنت مقندارعا )
ت دوالر   وانخفار في التزاماء الحكومت تقاإ مقاولي هقود الخدمت لل نركاء النف ينت اتقنبين

  مليننوس دوالر منن  انخفننار فنني الخصننو  الماليننت ل ننركاء 637.3العاملننت فنني العننرا  بقيمننت )
   مليوس دوالر  .21.8اإليداع اتخرى بقيمت ) 

 
 اتصوي االحتيا يت )االحتيا ياء الرسميت   -4

  ملينوس  2701.2فائضا  بلغ )2017 حققء اتصوي االحتيا يت للبنك المركزي خ ي ها  
  ت زيادة است ماراء البنك المركزي في محفظت اتورا  الماليت  .نتيق  دوالر

 فقرة صافي السهو والخ    -5
  ملينوس دوالر  وقند 8115.8  مبل نا  قندرإ )2017حققء فقرة صنافي السنهو والخ ن  خن ي هنا 

ظهنننرء عننن إ الفقنننرة ب  نننارة سنننالبت ممنننا يعنننني يس عنننناك معنننام ء مديننننت لننن  تسنننقو فننني مينننزاس 
يس عننناك معننام ء تخننة االسننتيراداء سننواء الحكوميننت أو للق نناع الخنناة لنن  المنندفوهاء  أو 

 ت  ن بال امو  أو قد ت وس عناك قيود دائنت قدرء أ  ر.
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Developments of the Iraqi Payment System 
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يدعد نظا  المدفوهاء العراقي نظاما  لتبادي المدفوهاء ال ترونيا  ضمس القهاز المصرفي مس      

خ ي  بكت آمنت وكفوءة   ويعتبنر البننك المركنزي القهنت المسني رة والمندير الت ن يلي لن  باهتبنارإ 
انظمننت النندف  وهملينناء  المالننك للنظننا  وينندير حسنناباء التسننويت للم نناركيس ليضننمس وضننو  وكفنناءة

 -الن : 2017التقاة  وت ير الت وراء لعا  

لتسننويت المنندفوهاء العربيننت البينيننت لمقاصننت  العربنني قليمننياال النندف  نظننا  الم نناركت  فنني -1
وتسنننويت المننندفوهاء العربينننت البينينننت المرتب نننت بالتعنننام ء االقتصننناديت االسنننت ماريت هبنننر 

  البننوك المركزينت العربينت لتعزينز التقنارة العربينت الحدود بيس الدوي العربيت مس خ ي رب
البينينننت واالسنننها  فننني زينننادة التننندفقاء النقدينننت واالسنننت ماريت بنننيس الننندوي العربينننت حينننث تننن  

  وتمء الموافقنت هلنن التصنمي  BOOZتصمي  النظا  مس قبو  ركت است اريت )  ركت 
 . واهتمادإ مس قبو السادة محافظي البنوك المركزيت العربيت

أتمتت قمي  التحوي ء الماليت بيس دوائر وم سساء الدولت واستحصاي المستحقاء هس  -2
 (C-ACH) س خ ي نظا  المقاصت اإلل تروني ريق نظا  المدفوهاء العراقي م

  بدال  مس الصكوك  وقد ت  البدء بالعمو في بعر الوزاراء  (CTباستخدا  أوامر الدف  
اء في ع ا البنك هس  ريق استخدا  أوامر الدف  كما ت  أتمتت همو لقاس الم تري

   في دف  المستحقاء للقهاء الخارقيت بدال  هس النقد أو الصكوك. CTاإلل ترونيت )
نظا  المدفوهاء ومدى امت ال  للمعايير الدوليت وبالتعاوس م  البنك  استمرار العمو بتقيي  -3

ول رتقنناء ب نظمننت النندف  والتسننوياء النندولي لتقليننو المخننا ر المتعلقننت بالسننيولت واإلئتمنناس 
فنني العننرا  ضننمس االتفاقيننت منن  البنننك النندولي والتنني تعنننن ب نظمننت النندف  االل ترونيننت فنني 

  قننانوس المنندفوهاء الننو ني  4  مننس أصننو )2العننرا   حيننث تنن  االنتهنناء مننس مسننودة )
 الئحت الوك ء.

)التقنننناري  ب ننننداد  اسننننت ماي هملينننناء الننننرب  منننن  المقسنننن  الننننو ني مننننس قبننننو المصننننار   -4
الخلي   العرا  اتس مي  الدولي اتس مي  اتئتماس  التنميت  اتعلي  ال نر  اتوسن  
و ركت بوابت العنرا   بعند االنتهناء منس االقنراءاء االدارينت والفنينت والتنظيمينت واتن ن   

 الفعلي للنظا  .
لبننننك المركنننزي  ت نننكيو مقلنننص المننندفوهاء النننو ني العراقننني ضنننمس الهيكنننو التنظيمننني ل -5

والننن ي يعننند حلقنننت است ننناريت لنننده  البننننك المركنننزي فننني تحديننند أعدافننن  وتوضننني  التوقننن  

 المدفوعاتدور البنك المركزي في تطوير نظام 
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الستراتيقي ل   وت  اه   مكت  رئيص الوزراء باضافت المقلص ضمس الهيكنو التنظيمني 
  للبنك.

بعد نقا  م روع تنو يس رواتن  منوظفي البننك المركنزي  تن  تعمني  الم نروع هلنن بناقي  -6
الم سسننناء الحكومينننت وت نننكي تها كافنننت أ  تننن  تنننو يس رواتننن   نننركت خ نننو  النننوزاراء و 

االنابينننن  النف يننننت و رواتنننن  وزارة ال هربنننناء)مركز الننننوزارة / مفننننتال هننننا  وزارة ال هربنننناء  
 وديواس الرقابت الماليت .

ت ننكيو فرينننق همنننو منننس دوائنننر البننننك المركننزي لتنفيننن  واهنننداد مسنننودة سنننتراتيقيت ال نننموي  -7
الخنننندماء المصننننرفيت المقدمننننت مننننس قبننننو المصننننار  العاملننننت فنننني العننننرا  المننننالي وتحدينننند 

وتحدينند الم  ننراء الخاصننت بال ننموي المننالي وارسنناي اسننتماراء خاصننت للمصننار  كافننت 
ومزودي خدماء الندف  االل ترونني  نركاء التحوينو المنالي لقيناص نسنبت ال نموي المنالي 

 في العرا .
ر توحينند أرقننا  الحسنناباء المصننرفيت فنني   ل ننر IBANاهتمنناد الننرق  المصننرفي الموحنند )  -8

قمينن  المصننار  العاملننت فنني العننرا  النن ي يسنناع  فنني تحسننيس مسننتوى الخنندماء  الماليننت 
والمصرفيت مس خ ي توحيد تركيبت ومواصفاء رق  الحسا  داخو الق اع المصرفي وقد 

  23  حيننث يت ننوس مننس )IBANتنن  يختيننار الصنني ت الخاصننت بننالرق  المصننرفي للعننرا  )
 رتبت.م

 

يوضح أعداد المصارف المشاركة والمبالغ المحولة بالدينار والدوالر من قبل  (18) جدول

 المشاركين في أنظمة المدفوعات العراقي.

       

 

 اسم النظام

عدد المصارف 

 المشاركة في النظام

عدد فروع 

المصارف 

 المشاركة

 عدد التحويالت بالدينار
عدد التحويالت 

 بالدوالر

المبلغ بالدينار 

 )مليار(

المبلغ بالدوالر 

 )مليار(

 RTGSنظام 

( مصرفاً باألضافة 70)

الى) وزارة المالية، 

هيئة التقاعد ودائرة 

 رعاية القاصرين (

 

 

 ــــــ

 

72036 9927 160588.9 3268.7 

 C- CAHنظام 

أوامر الدفع  - أ

 CTالدائنة 

الصكوك  - ب

 CHااللكترونية 

( مصرفاً باألضافة 66)

الى )البنك المركزي 

 ووزارة المالية(

(40 ً  ( فرعا

( CTعدد التحويالت بـ) - أ

 (94186بلغ )

( CHعدد التحويالت بـ) - ب

 (477886بلغ )

عدد التحويالت  - أ

( بلغ CHبـ)

(1443) 

عدد التحويالت  - ب

( بلغ CHبـ)

(1883) 

( CTالمبلغ بــ) - أ

(1809.6( 

( CHالمبلغ بــ) - ب

(23506) 

( CTالمبلغ بـ) - أ

(88) 

( CHالمبلغ بــ) - ب

(410) 

 IBCSنظام 

أوامر الدفع  - أ

 CTالدائنة 

الصكوك  - ب

االلكترونية 

CH 

(5 ً َ 17) ( مصرفا  ( فرعا

( بلغ CTالتحويالت بـ) - أ

(600692) 

عدد التحويالت  - ب

 (16776( بلغ )CHبـ)

عدد التحويالت  - أ

( بلغ CHبـ)

(501) 

عدد التحويالت  - ب

( بلغ CHبـ)

(32) 

( CTالمبلغ بــ) - أ

(1321( 

( CHالمبلغ بــ) - ب

(26553.4) 

(    CTالمبلغ بـ) - أ

(41.9) 

( CHالمبلغ بــ) - ب

(2.9) 
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  الخطط المستقبلية لتطوير أنظمة الدفع اإللكتروني في العراق 

 

  يهد  الم روع يلن تفعيو نوع مس Debit Collectionتفعيو أداواء الديس المبا ر: ) -1
ويت  هس  ريق  استحصاي  (C-ACH)أنواع أوامر الدف  في نظا  المقاصت اإلل تروني 

المسننتحقاء لصننال  القهننت المرسننلت وتحنندد بفتننرة اسننتحقا  متفننق هليهننا فنني العقنند المبننر  
 بيس القهتيس المرسلت والمستلمت.

 وض  المعايير والمقاييص الفنيت لخدماء الدف  اإلل ترونيت المقدمت مس قبو المصار . -2
 .Fast Payment)تنفي  نظا  الدف  السري  ) -3
 نظا  التسويت االقليمي بيس الدوي العربيت.م روع  -4
 .(Wages System)تنفي  نظا  اإلقور  -5
 ت بيق مبادىء البنيت التحتيت ل سوا  الماليت بالتعاوس م  البنك الدولي. -6
تنفينن  م ننروع القبايننت اإلل ترونيننت مننس خنن ي يتمتننت همننو دوائننر القبايننت باسننتخدا  أداواء  -7

 أو الصكوك. الدف  اإلل تروني بدال  مس النقد
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 .حصاءالمصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإل
                       

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق جدول )

 2017-2016لعامي النات  المحلي االقمالي حس  االن  ت االقتصاديت باالسعار ال ابتت 
    100=2007ساص السنت ا                                                                                                        
 مليار دينار                                                                                                                                                          

القيمة المضافة باالسعار  االنشطة االقتصادية
 2016الثابتة لعام 

القيمة المضافة باالسعار 
 2017بتة لعام الثا

االهمية 
 النسبية %

نسبة    
 التغير%

الزراعة والغابات والصيد وصيد 
 -3.9 2.2 4417.4 4599 االسماك

 2.7 61.5 124604.5 121294.8 -التعدين والمقالع :
 2.8 61.4 124427.6 121044.3 ـــ  النفط الخام       
 -29.4 0.1 176.9 250.4 ـــ  االنواع االخر  من التعدين    

 25.4 1.0 2081.6 1659.4 الصناعة التحويلية
 11.8 1.2 2501.1 2238.1 الكهرباء والماء
 -25.0 5.0 10029.9 13378.1 البناء والتشييد

 2.7 7.8 15725.5 15316.2 النقل واالتصاالت والخزن 
تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما 

 3.5 7.3 14745.2 14251.2 شابه

والتامين وخدمات العقارات المال 
 8.3 4.6 9383.7 8665.9 -واالعمال:

 70.9 0.8 1627.0 951.8 ـــ  البنوك والتأمين
 0.6 3.8 7756.7 7714.1 ـــ  ملكية دور السكن 

خدمات التنمية االجتماعية 
 -0.4 9.4 18982.9 19067.1 -والشخصية:

 -0.7 7.4 14881.4 14986.4 الحكومة العامة  
 0.5 2.0 4101.5 4080.7 الخدمات الشخصية

 1.0 100 202471.8 200469.8 المجموع حسب االنشطة
 ننن   943.6 993.2 ناقصا: رسم الخدمة المحتسب
 1.0   201528.2 199476.6 الناتج المحلي االجمالي
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 (2ملحق جدول س              

 2017- 2016النات  المحلي االقمالي حس  االن  ت االقتصاديت باالسعار القاريت لعامي 
 دينارمليار                                                                                                                      

 االنشطة االقتصادية
القيمة المضافة باالسعار 

 2016الجارية لعام 

القيمة المضافة باالسعار 

 2017الجارية لعام

االهمية 

 النسبية %

نسبة    

 التغير %

 -5.2 3.3 7421.6 7832.0 الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك

 40.3 37.8 86119.2 61362.0 -التعدين والمقالع :

 40.7 37.7 85794.1 60965.3 ـــ  النفط الخام 

 -18.0 0.1 325.1 396.7 ـــ  االنواع االخر  من التعدين

 27.9 2.3 5266.9 4118.5 الصناعة التحويلية

 30.7 3.6 8280.9 6334.6 الكهرباء والماء

 -19.2 6.8 15499.5 19170.8 البناء والتشييد

 3.4 10.3 23456.1 22683.2 النقل واالتصاالت والخزن 

 2.1 8.9 20204.4 19781 تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه

المال والتامين وخدمات العقارات 

 -واالعمال:
16113.3 17552.2 7.7 8.9 

 70.6 1.3 2958.4 1734.2 ـــ  البنوك والتأمين

 1.5 6.4 14593.8 14379.2 ـــ  ملكية دور السكن

 -9.1 19.3 43910.2 48284.2 -االجتماعية والشخصية:خدمات التنمية 

 -10.8 16.3 37024.8 41523.3 الحكومة العامة  

 1.8 3.0 6885.4 6760.9 الخدمات الشخصية

 10.7 100 227711.0 205679.5 المجموع حسب االنشطة

 نننن   1715.8 1809.7 ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

 10.9   225995.2 203869.8 الناتج المحلي االجمالي
 .حصاءالمصدر: وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لإل
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 (3ملحق جدول س

     2017و 2016شهر عامي أل( ومكوناته M1،M2عـرض النقـد س
 ر ديناراملي

 M2  أخرى  M1 الودائ  القاريت خارج البنوكالعملت   المدة
 82548.3 16786.8 65761.5 30592.9 35168.6 2016كانوس ال اني
 83793.3 16515.3 67278.0 31378.0 35899.9  با 
 85394.4 16338.1 69056.3 31531.5 37524.8 آ ار
 86763.3 16603.3 70160.0 31009.5 39150.5 نيساس
 87218.7 16742.4 70476.3 31131.9 39344.4 أيقار
 86742.1 16883.3 69858.8 29865.2 39993.6 حزيراس
 87585.3 16832.8 70752.5 30345.5 40407.0 تموز
 88014.2 16712.7 71301.5 30799.4 40502.1 آ 
 88418.1 16940.4 71477.7 30207.2 41270.5 أيلوي

 88087.0 17130.2 70956.8 29465.9 41490.9 ت ريس اتوي
 87139.1 16988.2 70150.9 28992.2 41158.7 ت ريس ال اني
 88082.0 17349.0 70733.0 28657.8 42075.2 كانوس اتوي
 88441.0 17427.7 71013.3 30209.4 40803.9 2017كانوس ال اني

 88095.5 17408.2 70687.3 30213.3 40474.0  با 

 87835.0 17039.9 70795.1 30619.7 40175.4 آ ار

 86558.7 17101.8 69456.9 29731.8 39725.1 نيساس

 87011.3 17086.4 69924.9 29949.3 39975.6 أيقار

 87582.1 17235.5 70346.6 29003.0 41343.6 حزيراس

 88722.0 17544.3 71177.7 29941.8 41235.9 تموز

 88336.0 17896.9 70439.1 29396.1 41043.0 آ 

 87741.3 17756.6 69984.7 29283.0 40701.7 أيلوي

 87632.3 17761 69871.3 29200.1 40671.2 ت ريس اتوي

 88756.1 17763.6 70992.5 31054.7 39937.8 ت ريس ال اني

 89441.3 18279.8 71161.5 30818.2 40343.3 كانوس اتوي
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 (4جــدول  سملحق       

المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق المحلية        
 2017و  2016الشهر عامي 

 دينار / دوالر                                                      
 2017 2016 المّدة

 1292 1235 كانون الثاني

 1272 1240 شباط

 1254 1261 آذار

 1251 1277 نيسان

 1250 1284 أيّار

 1248 1266 حزيران

 1258 1273 تموز

 1254 1281 بآ

 1255 1289 أيلول

 1259 1298 األولتشرين 

 1252 1296 تشرين الثاني

 1251 1303 كانون األول

 1258 1275 المعدل
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  5ملحق قدوي )                                  

 2016-2017لعامي المركزي  البنك في الدوالر مس المباهت ال مياء              
 مليوس دوالر                                                                                

 المّدة
2016 2017 

 نقد
حوالة/ تعزيز 

 رصيد
 نقد المجموع االعتمادات

حوالة/ تعزيز 
 رصيد

 المجموع االعتمادات

 3593 1307 1557 729 3319   2876 443 كانون الثاني

 3358 167 2491 700 2496   2159 337 شباط

 3908   3047 861 2072 122 1690 260 آذار

 3621   2740 881 2232 945 1019 268 نيسان

 3683   2706 977 2574 1090 1180 304 أّيار

 2735   2106 629 3070 1602 1017 451 حزيران

 3638   2843 795 2210 1132 749 329 تموز

 4425   3494 931 3012 1753 740 519 آب

 2780   2198 582 2316 1484 513 319 أيلول

 3532   2743 789 3211 1894 839 478 تشرين األول

 3461   2722 739 3445 1680 1293 472 تشرين الثاني

 3467   2728 739 3567 1422 1635 510 كانون األول

 42201 1474 31375 9352 33524 13124 15710 4690 المجموع
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  6ملحق قدوي )

 2017-2016يعاء وم ترياء الدوالر االمريكي خ ي هامي مب

 مليوس دوالر

 

 

 

 

 المّدة
2016 2017 

المشتريات من وزارة  المبيعات
المشتريات من وزارة  المبيعات المالية

 المالية
 2620 3593 1200 3319 كانون الثاني

 2840 3358 1200 2496 شباط

 3800 3908 1250 2072 آذار

 2650 3621 2850 2232 نيسان

 3750 3683 2237 2574 أّيار

 3300 2735 1659 3070 حزيران

 3125 3638 2000 2210 تموز

 4000 4425 2922 3012 اب

 2570 2780 2000 2316 أيلول

 3000 3532 2600 3211 تشرين األول

 4500 3461 3170 3445 الثاني تشرين

 4200 3467 2565 3567 كانون األول

 40355 42201 25653 33524 المجموع
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 (7جــــدول  سملحق 

 2017 -2016  يو   لعامي 14 30  7ارصدة االيداهاء القائمت بالدينار العراقي لمدة )

 مليار دينار

 المّدة

 
2016 

 
2017 

 ( يوم30) ( يوم14) يامأ( 7) (30)  يوم (14) يوم   أيقا    7) 

 1263 984 328   674 كانون الثاني

 896 شباط
  

416 576 1709 

 1372 آذار
  

385 623 1461 

 1713 513 311   1151 نيسان

 1267 أّيار
  

248 400 1998 

 1062 حزيران
  

213 383 2039 

 2272 279 257   716 تموز

 2451 150 216 808 1263 493 اب

 2405 144 221 1005 1237 416 أيلول

 2426 112 227 1252 1029 214 تشرين األول

 1672 161 170 1253 1083 387 تشرين الثاني

 845 112 101 1291 969 327 كانون األول
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 (8ملحق جدول س                                        
                       2017و 2016االحتياطي اإللزامي نهاية  عامي       

 مليار دينار         

 2017 2016 المّدة

 ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية ودائع القطاع الخاص الودائع الحكومية

 2850 5721 3165 6149 كانون الثاني

 2893 5663 3187 6156 شباط

 1663 4517 2823 5790 آذار

 1707 4478 2924 5699 نيسان

 1691 4536 2860 5825 أّيار

 1719 4576 2798 5817 حزيران

 1656 4560 2774 5729 تموز

 1700 4477 2845 5555 اب

 1668 4425 3010 5535 أيلول

 1709 4611 2902 5842 تشرين األول

 1708 4597 2915 5943 تشرين الثاني

 1916 4590 2903 5804 كانون األول
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 (9ملحق جدول س                                      

 2017و 2016  يو   خ ي هامي 182   و )91حواالء  البنك المركزي العراقي أستحقا  )

 ماليين الدنانير

 المّدة

2016 2017 

المبلغ 

المباع 

(91 )

 يوم

المبلغ 

 المسدد

معدل 

سعر 

الفائدة 

% 

المبلغ 

المباع 

(182 )

 يوم

المبلغ 

 المسدد

معدل 

سعر 

الفائدة 

% 

المبلغ 

المباع 

 ( يوم91)

المبلغ 

 المسدد

معدل 

سعر 

الفائدة 

% 

المبلغ 

المباع 

 ( يوم182)

المبلغ 

 المسدد

معدل 

سعر 

الفائدة 

% 

كانون 
 الثاني 

  400050               60000   2.5 

       1.5   30000         282000   شباط

   50000                 400040   آذار

 2.5 15000 40000               4000   نيسان

         30000               أيّار

 2.5   30000                   حزيران

 2.5 60000 85000                   تموز

 2.5   10000 1.5   10000             اب

 2.5   100000 1.5   10000 2.5   50000       أيلول 

تشرين 
 األول

      15000   2.5 40000   1.5 200020 40000 2.5 

تشرين 
 الثاني 

            65000 10000 1.5 105000   2.5 

كانون 
 األول 

            40000 10000 1.5 105000 30000 2.5 

 2.5 195000 735020 1.5 50000 195000 2.5   65000   1086090   المجموع 
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  10قدوي )ملحق           
 2016،2017رصيد الودائع لد  المصارف التجارية حسب النوع والقطاع لعامي 

 مليون دينار                                                                                              

 2017 2016 الفقرات

 14804965 14270361 الحكومة المركزية

 11207369 10490329 قاريت 

 0 0 توفير

 3597596 3780032  ابتت

 26150312 24419952 المؤسسات العامة

 22128901 20091448 قاريت 

 8541 146 توفير

 4012870 4328358  ابتت

 26093354 23708420 القطاع الخاص

 14502740 13346147 قاريت 

 10570546 9554953 توفير

 1020068 807320  ابتت

 67048631 62398733 المجموع
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   11قنننندوي ) ملحق 

رصيد االئتماس النقدي المبا ر الممنو  مس قبو المصار  التقاريت حس  النوع والق اع 
 2016 2017لعامي

 مليون دينار

 2017 2016 الفقرات

 11279281 11615969 الحكومة المركزية

 1247 1228 المكشوف

 162 5469 االوراق التجارية المخصومة

 11277483 11608884 القروض والسلف

 389 388 ديون متاخرة التسديد

 7221255 7383184 المؤسسات العامة

 166454 167926 المكشوف

 0 0 االوراق التجارية المخصومة

 7047956 7209710 القروض والسلف

 6845 5548 ديون متاخرة التسديد

 19452293 18180970 القطاع الخاص

 2182102 2898109 المكشوف

 295243 148564 االوراق التجارية المخصومة

 12641614 11793743 القروض والسلف

 4333334 3340554 ديون متاخرة التسديد

 37952829 37180123 المجموع
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 (12جدول س ملحق 
ل ئتماس النقدي والتعهدي الممنو  مس قبو المصار  التقاريت لعامي    التوزي  الق اهي 

2016-2017 

 سمليون دينار(                                      

 

 اتن  ت

 االئتماس التعهدي االئتماس النقدي

2016 2017 2016 2017 

 122589 10314 1744180.5 2128635 الزراهت والصيد

 1920 3078 6 770 التعديس

 193818.5 119708 1734325 1854508 الصناهت التحويليت 

 247447 201803 2295415 1461699 الماء  ال هرباء وال از 

 20422314 27002436 6099278.5 5655983 التقارة  الم اه  والفناد 

 175718 191782 2642232 2775601 والمواص ء النقو  التخزيس

 354937 432857 1049714 842059 التمويو والت ميس

 2926970 2788587 14495900 14508699 خدماء المقتم  

 2022887 2093428 1882 31870 العال  الخارقي

 1182776 437614 7889896 7920299 الت ييد والبناء

 27651378 33281607 37952829 37180123 المقموع ال لي
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 (13ملحق جدول س
 2017( لعام فعليس 2016( لعام فعليمكونات إيرادات الموازنة العامة للدولة س

 مليار دينار            

 نسبة التغير% 2017 2016 يراداتاألأبواب 
نسبة 
لعام  المساهمة 
2017 % 

اإليرادات النفطية والثروات 
 84.1 47 65071.9 44267.1 المعدنية

الضرائب علع الدخول 
 5.9 40.4 4533.8 3229.5 والثروات

 2.9 18.8 2217.1 1866.9 إيرادات أخر  
 2.8 27.1- 2202.6 3020.5 اإليرادات التحويلية

الضرائب السلعية ورسوم 
 2.3 179 1764.5 632.3 اإلنتاج

 1 17.8 788.2 669.2 الرسوم
حصة الموازنة من أرباح 

 0.9 2.7 700.9 682.8 القطاع العام

 0.1 38.9 56.9 40.9 الرأسماليةاإليرادات 

 100 42.1 77335.9 54409.2 الكلي لأليرادات المجموع
 المصدر: وزارة المالية/ دائرة المحاسبة
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 (14ملحق جدول س

 2017 لعام (فعلي  2016 ( لعام (فعلي( للدولة العامة يزانيةللم ساالنفاق الجاري(
 

 دينار ارملي                                                                                           

 المصدر: وزارة المالية/ دائرة المحاسبة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسبة المساهمة % التغير %نسبة  2017 2016 أبواب الصرف

 55.7 3.2 32866.5 31833.4 تعويضات الموظفين

 25.1 43.2 14822.6 10350.6 الرعاية  االجتماعية

المنح واالعانات وخدمة 

 الدين
6514.1 6857.6 5.3 11.6 

 4.9 135.3 2922.5 1241.9 المستلزمات السلعية

 1.3 10.7 753.7 680.8 المستلزمات الخدمية

 0.6 9.4 358.5 327.6 صيانة الموجودات

 0.4 370 236.8 50.4 البرامج الخاصة

 0.2 20.8 95.3 78.9 االلتزامات والمساهمات

 0.2 17.1 112.2 95.8 النفقات الرأسمالية

 100 15.3 59025.7 51173.4 المجموع
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 (15جدول )ملحق 

 حس  منهقيت ال بعت السادست 2017ميزاس المدفوهاء العراقي السنوي لعا  
IRAQI BALANCE OF PAYMENTS (BPM6) Annual 2017 

 

 
 
 

Million Of  U.S $   (مليون دوالر) 

Items ( FOB )   (CIF) الفقرات 

first -current account 13,954.5   الحساب الجاري -اوال 

        1- Trade balance 24,608.3          1- الميزان التجاري 

          Exports (F.O.B) 57,559.1                ) الصادرات )فوب 

 ــ النفط الخام                     Crude oil   57,129.8 ـــ                 

                      -*Governmental 57,129.8                         - حكومي* 

                      -  private 0.0                         - خاص 

 ــ المنتجات النفطية                       Oil Products  213.5 ـــ                 

                      -  Governmental 170.2                         - حكومي 

                      -  private 43.3                         - خاص 

 ــ الصادرات االخرى                     Other exports 215.8 ـــ                 

          Imports 32,950.8 38,765.7            االستيرادات 

               1.Government Imports 5,622.7 6,615.1                 1- االستيرادات الحكومية 

                    A-  consumption imports 2,850.1 3,353.0                       االستيرادات االستهالكية   -أ 

                    B-  capital imports 618.5 727.8                      االستيرادات الراسمالية  -ب 

                    C- Refined oil products 2,070.4 2,435.8                      استيرادات المنتجات النفطية  -ج 

                    D- Other Gov.imports 77.2 90.9                      االستيرادات الحكومية االخرى -د 

                    E- Cost of currency printing  6.5 7.6                      تكاليف طبع العملة  -هـ 

               2- Private Sector imports 27,328.1 32,150.6               2- استيرادات القطاع الخاص 

             A.Cons. goods imports  6,832.0 8,037.6                      استيرادات القطاع الخاص االستهالكية  -أ 

             B.Capital goods imports 20,496.1 24,113.0                     استيرادات القطاع الخاص الراسمالية -ب 

             C.Oil products imports private sector  0.0 0.0                     استيرادات منتجات نفطية  طاع خاص -ج 

        2- Services Account, net -10,396.4         2- صافي حساب الخدمات 

                  Receipts 6,045.2                 المقبوضات 

                  Payments** 16,441.6                **المدفوعات              

        3-Primary Incom Account -1,440.7         3 -حساب الدخل االولي 

                Compensation of employee 35.0               تعويضات العاملين 

                Investment Income -1,475.7               دخل االستثمار 

 ــ المقبوضات                        Receipts 467.2 ــ                 

 ــ المدفوعات                        Payments 1,942.9 ــ                 

                     - Interest/external debt 658.3                -                                             الفوائد على الدين العام الخارجي 

                     - others 1,284.6                -                                                        اخــرى 

        4-Secondary Incom Account 1,183.3         4 - حساب الدخل الثانوي 

                Special transfers Included Remittances 652.0                  التحويالت الخاصة بضمنها تحويالت العاملين 

                Official 531.3             التحويالت الرسمية 

 ــ المقبوضات                      Receipts 554.2 ــ                 

     Total of Grants                    510.6                          اجمالي المنح 

               Other current transfers                    43.6                                         التحويالت الجارية االخرى 

 ــ المدفوعات                        Payments 22.9 ــ                 

     Total of Grants                    0.0                         اجمالي المنح 

               Other current transfers                    22.9                                        التحويالت الجارية االخرى 

                         UN Compensation Fund 0.0                                صندوق التعويضات 

                         Others 22.9                               أخرى 

* Including the value of oil in kind 
  

 *: بضمنها  يمة النفط العيني 

**(5814.9)  million USD represents the costs of shipment & insurance  ( مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين.5814.9بضمنها ) 

Note : Primary data adjustable according to Data Source. 
  

 مالحظة : بيانات اولية  ابلة للتعديل حسب مستجدات مصادر البيانات.
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 (15جدول )ملحق تابع 
 منهجية الطبعة السادسة حسب 2017ميزان المدفوعات العراقي السنوي لعام 

IRAQI BALANCE OF PAYMENTS(BPM6) Annual   2017 
 Million Of U.S$   (مليون دوالر)  
Items ( FOB ) (CIF) الفقــــــــــــرات 
second- Capital Account/ net -0.9 

 
 صافي الحساب الراسمالي -ثانيا

credit 1.9 
 

 الدائن
debit 2.8 

 
 المدين          

third- Financial Account/net 5,837.8 
 

 صافي الحساب المالي -ثالثاً 
1- Direct investment /Net 5,110.2 

 
 في الداخل( -صافي االستثمار المباشر)في الخارج --1

Abroad 77.8 
 

 في الخارج)صافي(
In Iraq -5,032.4 

 
 في الداخل )صافي(

2- Portfolio Investment /Net -2,005.2 
 

 المطلوبات(-صافي استثمار الحافظة )الموجودات--2
 Assets   -4.4 ــ

 
 ــ الموجودات

a-General Government -9.7 
 

 الحكومة العامة -أ 
drawing 5,172.4 

 
 المسحوب ) المستثمرة(

paid 5,182.1 
 

 المسدد ) المطفأة (
b-Other sectors 5.3 

 
  طاعات أخرى -ب 

drawing 6.3 
 

 المسحوب ) المستثمرة(
paid 1.0 

 
 المسدد ) المطفأة (

 Liabilites 2,000.8 ــ
 

 ــ المطلوبات
a-General Government 2,000.0 

 
 الحكومة العامة -أ 

drawing 2,000.0 
 

 المسحوب ) المستثمرة(
paid 0.0 

 
 المسدد ) المطفأة (

b-other Sectors 0.8 
 

  طاعات أخرى -ب 
drawing 1.6 

 
 المسحوب ) المستثمرة(

paid 0.8 
 

 المسدد ) المطفأة (
3- Other Investment , net 31.6 

 
 صافي االستثمار االخر -3

a- Official , net    639.3 
 

 صافي االستثمارالرسمي -أ       
 Assets 3,216.4 ــ

 
 ــ الموجودات            

- Claims held abroad  -75.1 
 

 المستحقات من الخارج -            
- Change In Government Available Stock 820.5 

 
 التغير في الرصيد المتاح للحكومة -            

- Trade Credit 2,430.3 
 

 إئتمانات التجارة -            
- Other equity 40.7 

 
 حصص الملكية األخرى -              

 Liabilites  2,577.1 ـ
 

 ــ المطلوبات             
- Obligation on government -637.3 

 
 التزامات على الحكومة -                   

- Loan disbursements 4,019.6 
 

 المسحوب من القروض -
- Amortization -805.2 

 
 التسديدات -                   

- otherr accounts 0.0 
 

 حسابات اخرى -                   

b- Private, net/ ODC's -219.7 
 

صافي االستثمار لشركات االيداع االخرى                                           -ب
 المطلوبات ( -)الموجودات 

 Assets  -241.5 ــ
 

 ــ الموجودات
 Liabilites  -21.8 ــ

 
 ــ المطلوبات

c- Forign Deposites,net /Other Sectores -388.0 
 

 صافي الودائع في الخارج /  طاعات اخرى -ج
4-Reserve assets 2,701.2 

 
 االصول االحتياطية -4

- Central bank 2,701.2 
 

 البنك المركزي -                       
- Reserves   2,701.2 

 
 اإلحتياطيات -                       

- Reserve Assets 2,701.2 
 

 الموجودات االحتياطية -      
a-Monetary Gold 0.0 

 
 الذهب النقدي -أ                    

b-Special Drawing Rights -11.0 
 

 حقوق السحب الخاص -ب     
c-Reserve Position in the Fund 0.0 

 
 وضع االحتياطي لدى الصندوق -ج            

d-Foreign Assets 2,712.2 
 

 الموجودات االجنبية -د
1- Currency and Deposites -1,263.9 

 
 العملة والودائع -1             

 With Monetary Authorties -1,269.7ــ
 

 ــ لدى السلطات النقدية
 With banks    5.8ــ

 
 ــ لدى البنوك الخارجية

               2- Securities 3,976.1                2- االوراق الماليـــــة 
Equities          ــ سندات الملكية                  0.0 ــ 

Bonds                                 &notesــ سندات وإذونات                  0.0 ــ 
 ــ ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية                 Money Market Instrument\Financtial / Derivatives,net                     3,976.1 ــ

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

 Financial Account-(current  account+Capital Account) 

-8,115.8 
  

صافي السهو والخطأ                                                            -رابعا 
 سالحساب الجاري+الحساب الراسمالي(-الحساب المالي 

Source: Central Bank Of Iraq \ Statistical and Research Department \ 
Balance Of Payments  and  External Trade Division.      
 

 
 لمدفوعات والتجارة الخارجيةادائرة االحصاء واالبحاث / قسم ميزان / المصدر: البنك المركزي العراقي
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