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   ةــالمقدم

والذي ٌهدف إلى  2017 لسنة الثانًللربع أنجزت مدٌرٌة الحسابات القومٌة تقرٌر مؤشرات اإلنذار المبكر االقتصادٌة 

 لمخاطر األزمات االقتصادٌة وتأثٌرها علىلٌن عن السٌاسة االقتصادٌة ؤوالكشف المبكر عن األزمات أالقتصادٌة وتنبٌه المس

االقتصاد العراقً من خالل تحدٌد العوامل الداخلٌة والخارجٌة التً تسهم فً نشوء تلك األزمات أوالً بأول تمهٌداً لمعالجتها 

صاد عن بقٌة مجاالت الحٌاة األخرى بسبب تقل أهمٌتها فً مجال االقت حٌث أن مؤشرات اإلنذار المبكر ال ،أمرها تفاقمقبل 

  .سٌاسة العولمة وتأثر اقتصاد البلد بالمتغٌرات االقتصادٌة والسٌاسٌة اإلقلٌمٌة والعالمٌة

وواضعً السٌاسات باحتمال حدوث أزمة مالٌة قبل وقوعها  اتمؤشرات اإلنذار المبكر أدوات تحذٌرٌة لمتخذي القرارتعتبر 

 . إجراءات وقائٌة لتجنب اآلثار المترتبة علٌهاٌلزم من  اذ ماختإل

لقد تضمن التقرٌر مجموعة  من المؤشرات االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة التً تخص األنشطة االقتصادٌة ومن أهمها مؤشرات  

أداء االقتصاد والتً من خاللها ٌمكن إعطاء صورة عن  والمؤشرات المالٌة والنقدٌة النفط والكهرباء وسوق األوراق المالٌة

لٌن عن السٌاسة االقتصادٌة على التنبؤ ؤوالعراقً فً نهاٌة كل فصل ومتابعة تطوراته على مستوى الفصول وبما ٌساعد المس

باألزمات قبل حدوثها  خصوصاً وان االقتصاد العراقً أحادي الجانب ٌعتمد على الموارد النفطٌة فً تولٌد دخله وفً الغالب 

نتٌجة لعوامل خارجٌة أو داخلٌة أكثر من االقتصادٌات المتنوعة الدخل ومن هنا جاءت أهمٌة هذا فأنه معرض لالزمات 

 التقرٌر. 

جهود عدد من الوزارات والجهات غٌر المرتبطة بوزارة فً تقدٌم البٌانات التً تخص  هذا التقرٌر الذي تقوم  افرتظتلقد  

هٌئة األوراق المالٌة  ،وزارة الكهرباء ،وزارة النفط ،العراقً البنك المركزي ؛بإعداده مدٌرٌة الحسابات القومٌة وباألخص

      الجهاز المركزي لإلحصاء.- إضافة إلى وزارة التخطٌط العراقٌة 
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 ات ـانـــــــالبٌ ادرـــــمص
 

 تم االعتماد على البٌانات الفصلٌة التً وفرتها الجهات التالٌة:

 دائرة اإلحصاء واألبحاث. -البنك المركزي العراقً  .1

 مدٌرٌة الحسابات القومٌة. -الجهاز المركزي لإلحصاء -وزارة التخطٌط  .2

 الدائرة المالٌة واالقتصادٌة.         -وزارة النفط  .3

 دائرة البحوث.-هٌئة األوراق المالٌة  .4

 قسم  اإلحصاء.-مركز المعلوماتٌة -وزارة الكهرباء  .5

   راتــــؤشــالم مـــــأه
 

 ٌتضمن التقرٌر مجموعة من المؤشرات للقطاعات اآلتٌة:             

 سنوٌة وتشمل مؤشرات الناتج المحلً اإلجمالً والتضخم والنفط.المؤشرات القطاع الحقٌقً ربع  .1

 مؤشرات المالٌة العامة وتشمل اإلٌرادات والمصروفات وفائض وعجز الموازنة والدٌن العام. .2

القط   اع النق   دي وتش   مل أس   عار الفائ   دة والعمل   ة المص   درة وع   رض النق   د وس   عر الص   رف ومؤش   رات  راتش   مؤ .3

 أخرى ذات العالقة.

 مؤشرات القطاع المصرفً. .4

 مؤشرات القطاع الخارجً. .5

 مؤشرات سوق األوراق المالٌة. .6

 مؤشرات قطاع الكهرباء. .7

 ات ـم والمصطلحــاهٌــالمف
 

منه قٌمة االستهالك الوسٌط  من  اً ٌمثل مجموع قٌمة اإلنتاج اإلجمالً من السلع والخدمات مستبعد الناتج المحلً اإلجمالً: -

االقتصادٌة داخل  األنشطةالمستلزمات السلعٌة والخدمٌة وبهذا فهو ٌشمل مجموع القٌم المضافة اإلجمالٌة المتحققة فً 

 .ألجنبٌةالحدود اإلقلٌمٌة للبلد وبمساهمة عوامل اإلنتاج المحلٌة وا

 هو عبارة عن قٌمة الناتج المحلً اإلجمالً مقسوماً على عدد السكان. اإلجمالً:متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً  -

آالت  ،هو عبارة عن اإلضافات السنوٌة إلى األصول الثابتة )األبنٌة واإلنشاءات إجمالً تكوٌن رأس المال الثابت: -

 نباتات وحٌوانات( مطروحاً منها األصول المستبعدة.  ،أثاث ،وسائط نقل ،ومعدات
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ومؤشر عن انخفاض القوة الشرائٌة للعملة الوطنٌة وهو اداة  هو عبارة عن الزٌادة المستمرة باألسعار :معدل التضخم -

 . ٌمكن استعمالها كمخفض للوصول الى االسعار الثابتة لبعض المؤشرات االقتصادٌة المهمة

سنة فأكثر( العاطلٌن واللذٌن ٌبحثون عن عمل ولم ٌجدوا عمل فً  15هو عدد األشخاص فً سن العمل ) معدل البطالة: -

 .100مضروباً فً ( سنه فأكثر  15 )األٌام السبعة الماضٌة للمقابلة مقسوماً على عدد السكان النشطٌن اقتصادٌا بعمر

  .الودائع الجارٌة مضافاً الٌهاعبارة عن العملة المتداولة خارج المصارف  هو (:M1عرض النقد بالمفهوم الضٌق ) -

ٌمثل عرض النقد بالمفهوم الضٌق مضافاً إلٌه الودائع األخرى لكافة القطاعات  (:M2عرض النقد بالمفهوم الواسع ) -

 لدى المصارف التجارٌة )باستثناء الحكومة المركزٌة(. 

ه   و رق   م ٌق   ٌت مع   دل التغٌ   ر عب   ر ال   زمن ف   ً أس   عار الس   لع والخ   دمات  (:CPI)ك الررررام القٌاسرررً اسرررعار المسرررتهل -

 التً ٌقتنٌها المستهلك. 

 2017 لسنة الثانًللربع خالصة بأهم مؤشرات اإلنذار المبكر 
 (1جدول )

 2017 الثانًالربع  وحدة القٌاس راتــــؤشــــــــــالم

 53,385 دٌنار ٌارمل بااسعار الجارٌة الناتج المحلً اإلجمالً

 34,436 دٌنار ارملٌ الناتج المحلً اإلجمالً عدا النفط بااسعار الجارٌة

 1,969 دٌنار ملٌار فائض أو عجز الموازنة

 0.0 % معدل التضخم

 1,190 دوالر أمرٌكً/دٌنار عراقً معدل سعر الصرف

 55.7 دٌنار ٌارمل حجم التداول فً سوق العراق لألوراق المالٌة النظامً

 36,986 ملٌار دٌنار إجمالً االئتمان المصرفً

 5,165 ملٌون دوالر صافً المٌزان التجاري

 22,303,599 مٌكاواط ساعة )م . و. ت(* ** كمٌة الطااة الكهربائٌة المنتجة

 2,086,055 مٌكاواط ساعة )م . و. ت( * المستوردة كمٌة الطااة الكهربائٌة

 296,885 برمٌل ألف المصدرالخام كمٌة النفط 

 13,374 دوالر ملٌون المصدرالخام اٌمة النفط 

 47,661 برمٌل ألف المجهز للمصافً الخام كمٌة النفط

 14,719 برمٌل ألف كمٌة النفط المجهز للكهرباء

 

 للكهرباء الوطنٌة.الثانً س( مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغٌل الفعلً خالل الربع  و. )م.*

 .ال تتضمن كمٌة الطااة المنتجة إلالٌم كردستان **
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 القطاع الحقٌقً مـؤشــرات :أوالا 
 

 2007الثابتة بأساس  الجارٌة وااسعاربااسعار الناتج المحلً اإلجمالً  - أ
 

فترة زمنٌة ٌعتبر الناتج المحلً اإلجمالً أحد أهم وأوسع المقاٌٌت الشاملة التً تقٌت مستوى األداء االقتصادي للبلد خالل 

من وٌالحظ  2017لسنة  الثانًو االول ٌنوالربع 2016لسنة  الثانًللربع ( الناتج المحلً اإلجمالً 2ٌعرض جدول ) ةمعٌن

 خالل المقارنة االتً:

نسبته  رتفاعبا 2017 لسنة الثانًالربع  فً( ترٌلٌون دٌنار 53.4الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة )بلغ   .1

 .2016لسنة  الثانًالربع %( عن 10.7) ةنسبوب 2017لسنة  األولالربع %( عن 3.2)

 بارتفاع 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 34.4باألسعار الجارٌة )عدا النفط بلغ الناتج المحلً اإلجمالً  .2

 .2016لسنة  الثانًالربع %( عن 0.6) ةنسببو 2017لسنة  األولالربع %( عن 12.1) نسبته

محققاً  2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 49.0) 2007باألسعار الثابتة بأسات  بلغ الناتج المحلً اإلجمالً .3

الربع %( عن 2.2)زٌادة نسبتها و بسبب ارتفاع كمٌات انتاج النفط 2017لسنة  األولالربع %( عن 4.7زٌادة نسبتها )

 .2016مقارنة مع الربع الثانً لسنة  لنفطا ارتفاع اسعاروذلك بسبب  2016لسنة  الثانً

 نسبته بارتفاع 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 18.4المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة عدا النفط )بلغ الناتج  .4

 .2016لسنة  الثانًالربع %( عن 0.1)وانخفاضاً نسبته  2017لسنة  األولالربع %( عن 12.1)

االقتصادٌة األنشطة مجامٌع ، حسب 2007فٌما ٌخص توزٌعات الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الثابتة بأسات  .5

 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 34.3)السلعٌة، التوزٌعٌة، الخدمٌة(، حٌث بلغ ناتج األنشطة السلعٌة )

، إما 2016لسنة  الثانًالربع %( عن 0.8)نسبته  انخفاضو 2017لسنة  األولالربع %( عن 4.7محققاً زٌادة نسبتها )

نسبته  بارتفاع 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 7.1بالنسبة لألنشطة التوزٌعٌة فقد بلغ الناتج المتحقق )

لمجموعة إما بالنسبة ، 2016لسنة  الثانًالربع عن  %(9.8 ) وزٌادة نسبتها 2017لسنة  األولالربع %( عن 2.0)

 األولالربع %( عن 7.3) نسبته ارتفاعب 2017 لسنة الثانًالربع فً دٌنار  ترٌلٌون( 7.7األنشطة الخدمٌة فقد بلغ )

 .2016لسنة  الثانًالربع عن  %(11.7) ةنسبوب 2017لسنة 

 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ملٌون دٌنار 1.4بلغ متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً باألسعار الجارٌة ) .6

 .2016لسنة  الثانًالربع عن %( 7.7)اً نسبته رتفاعوا 2017لسنة  األولالربع %( عن 2.6) نسبته بارتفاع 
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 الثانًالربع فً دٌنار  ملٌون( 0.9بلغ متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً عدا النفط باألسعار الجارٌة ) .7

لسنة  الثانًالربع عن %( 2.1)نسبته  وانخفاضاً  2017لسنة  األولالربع %( عن 11.4)نسبته  بارتفاع 2017 لسنة

2016. 

 الثانًالربع فً ( ملٌون دٌنار 1.3) 2007باألسعار الثابتة بأسات بلغ متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً  .8

 الثانًالربع %( عن 0.5نسبته ) انخفاضاً و 2017لسنة  األولالربع %( عن 4.0محققاً زٌادة نسبتها ) 2017 لسنة

 .2016لسنة 

فً دٌنار  ملٌون( 0.5) 2007باألسعار الثابتة بأسات بلغ متوسط نصٌب الفرد من الناتج المحلً اإلجمالً عدا النفط  .9

الربع %( عن 2.7)وانخفاضاً نسبته  2017لسنة  األولالربع %( عن 11.4)نسبته  رتفاعبا 2017 لسنة الثانًالربع 

 .2016لسنة  الثانً

ٌعرف التضخم بانه االرتفاع المستمر فً االسعار وهو مؤشر على انخفاض القوة الشرائٌة للوحدة  :معدل التضخم .10

 2017لسنة  األولالربع مع  مقارنةً  على نفت المعدل 2017 لسنة الثانًالربع فً معدل التضخم حافظ حٌث  النقدٌة،

 . 2016 لسنة الثانًالربع مع  مقارنةً %( 0.3) بنسبةبٌنما ارتفع 
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 2017 والربعٌن االول والثانً لسنة  2016مؤشرات الحسابات القومٌة والتضخم  للربع الثانً لسنة 

  (2جدول )

 الدورٌة المؤشرات
وحدة 
 القٌاس

الفترة المماثلة 
للفترة الحالٌة 

من السنة 
السابقة  )الربع 

 (2016الثانً 

الفترة السابقة 
للفترة الحالٌة  
)الربع االول 

2017) 

الفترة الحالٌة )الربع 
 ( 2017الثانً 

نسبة 
التغٌر 

% 

نسبة 
التغٌر 

% 

1 2 3 1/3 3/2 

الناتج المحلً اإلجمالً بااسعار 
 الجارٌة

 3.2 10.7 53,385,896 51,710,163 48,241,065 ملٌون دٌنار ربعً

عدا النفط  الناتج المحلً اإلجمالً 
 بااسعار الجارٌة

 12.1 0.6 34,436,393 30,725,686 34,229,750 ملٌون دٌنار ربعً

الرام القٌاسً اسعار المستهلك 
 2012بأساس 

 0.0 0.3 104.1 104.2 103.8 % ربعً

متوسط نصٌب الفرد من الناتج 
 بااسعار الجارٌة

 2.6 7.7 1,384,100 1,349,036 1,284,653 دٌنار ربعً

متوسط نصٌب الفرد من الناتج عدا 
 النفط بااسعار الجارٌة

 11.4 2.1- 892,809 801,585 911,533 دٌنار ربعً

الناتج المحلً اإلجمالً بااسعار 
 2007الثابتة لسنة 

 4.7 2.2 48,952,585 46,757,970 47,879,383 ملٌون دٌنار ربعً

الناتج المحلً اإلجمالً عدا النفط  
 2007الثابتة لسنة بااسعار 

 12.1 0.1- 18,401,525 16,419,281 18,412,133 ملٌون دٌنار ربعً

متوسط نصٌب الفرد من الناتج 
 2007بااسعار الثابتة لسنة 

 4.0 0.5- 1,269,160 1,219,841 1,275,021 دٌنار ربعً

متوسط نصٌب الفرد من الناتج عدا 
 2007النفط بااسعار الثابتة لسنة 

 11.4 2.7- 477,084 428,353 490,313 دٌنار ربعً

اانشطة السلعٌة بااسعار الثابتة 
 2007لسنة 

 4.7 0.8- 34,322,223 32,787,608 34,599,653 ملٌون دٌنار ربعً

اانشطة التوزٌعٌة بااسعار الثابتة 
 2007لسنة 

 2.0 9.8 7,082,954 6,941,020 6,450,797 ملٌون دٌنار ربعً

الخدمٌة بااسعار الثابتة اانشطة 
 2007لسنة 

 7.3 11.7 7,732,749 7,208,961 6,922,064 ملٌون دٌنار ربعً

 المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء/ مدٌرٌة الحسابات القومٌة
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  امــط الخـاط النفــنش - ب
 

ٌعتبر نشاط النفط الخام احد أهم األنشطة االقتصادٌة فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً لالقتصاد العراقً والذي ٌتصف بأنه 

اقتصاد أحادي الجانب ٌعتمد على إٌرادات النفط فً تولٌد الدخل بشكل أساسً والذي ٌمثل مصدر التموٌل الرئٌت للموازنة 

 الثانً( كمٌات النفط الخام المنتج والمصدر وسعر البرمٌل للربع 3ستثماري وٌعرض جدول )العامة للدولة بشقٌها الجاري واال

 وكما ٌلً: 2017لسنة  الثانًو االول ٌنالربعو 2016لسنة 

بٌنما  2017لسنة  األولمع الربع  مقارنةً %( 0.7بنسبة ) 2017لسنة  الثانًالربع كمٌة النفط الخام المنتج فً رتفعت ا .1

( ملٌون برمٌل 381.3الكمٌة المنتجة من ) رتفعتحٌث ا ،2016سنة ل الثانًالربع مع  مقارنةً %( 3.6) بنسبةارتفعت 

( ملٌون 370.3بعد ان كانت ) 2017لسنة  الثانًالربع ( ملٌون برمٌل فً 383.8إلى ) 2017لسنة  األولالربع فً 

 . 2016برمٌل فً الربع الثانً لسنة 

 األولالربع مع  مقارنةً %( 0.5) بلغت نسبته رتفاعاا 2017لسنة  الثانًالربع فً  الخامصادرات النفط سجلت كمٌة   .2

 .2016لسنة  الثانًالربع مع  مقارنةً  بنفت النسبة اعاارتف و، 2017لسنة 

 األولالربع مع  مقارنةً %( 6.7بنسبة ) 2017لسنة  الثانًالربع الخام فً معدل سعر البرمٌل المصدر من النفط  انخفض .3

 . 2016لسنة  الثانًالربع مع  مقارنةً %( 21.6بنسبة ) رتفعفً حٌن ا 2017لسنة 

  2017 لسنة  األولالربع مع  مقارنةً %( 6.3بنسبة ) 2017لسنة  الثانًالربع قٌمة النفط الخام المصدر فً  انخفضت .4

 .2016 لسنة الثانًالربع مع  مقارنةً %( 22.2بنسبة ) رتفعبٌنما ابسبب انخفاض أسعار النفط المصدر  
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 الفترة الزمنٌة

والربعٌن  2016للربع الثانً لسنة الرام القٌاسً السعار المستهلك ( 2)شكل 
   2017االول والثانً لسنة  
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 2016لسنة  الثانً للربعمٌة النفط الخام المنتج وكمٌة واٌمة النفط الخام المصدر ومعدل سعر البرمٌل ك
 2017لسنة  الثانًو ٌن االولوالربع 

  (3جدول )

 المـــــــؤشــــــــــــرات
  

 الدورٌة
وحدة 
 القٌاس

الفترة المماثلة للفترة 
الحالٌة من السنة 

 السابقة
 (2016)الربع الثانً 

الفترة السابقة 
 للفترة الحالٌة

 (2017)الربع ااول 

 الفترة الحالٌة
)الربع الثانً 

2017) 

نسبة 
 التغٌر %

نسبة 
التغٌر 

% 

1 2 3 1/3 3/2 

 0.7 3.6 383,759 381,269 370,286 إلف برمٌل ربعً كمٌة النفط الخام المنتج

 0.5 0.5 296,885 295,528 295,382 إلف برمٌل ربعً كمٌة النفط الخام المصدر

 6.7- 21.6 45.05 48.28 37.05 دوالر ربعً معدل سعر البرمٌل

 6.3- 22.2 13,374,537 14,268,202 10,944,604 ألف دوالر ربعً اٌمة النفط المصدر

 المصدر: وزارة النفط
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 السنوات

والربعٌن  2016اٌمة النفط الخام المصدر للربع الثانً لسنة ( 4)شكل 
   2017االول والثانً لسنة 



     

     2017مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع الثـانـً لســـنة 

الجهـاز المركـــزي لإلحصـاء/ العــراق      –مـدٌرٌـــة الحسـابات القومٌـة     9  

 

 ً ـالـاع المـالقط مـؤشــرات :اا ـثانٌ

 وكما ٌلً: 2017 لسنة الثانًللربع ( اإلٌرادات والنفقات العامة 4ٌبٌن جدول )

لسنة  األولالربع ( عن %7.0بنسبة ) ارتفعتحٌث  2017 لسنة الثانًللربع ( ترٌلٌون دٌنار 16.4اإلٌرادات العامة )بلغت  .1

، فً حٌن  لنفت الفترة (%4.0بنسبة )واالٌرادات االخرى  (%56.7نتٌجة الرتفاع االٌرادات الضرٌبٌة بنسبة )  2017

، وان سبب ارتفاع  (%5.2نتٌجة ارتفاع االٌرادات االخرى بنسبة )  2016( عن الربع الثانً لسنة %6.2ارتفعت بنسبة )

االٌرادات الضرٌبٌة فً هذا الربع مقارنة بالربع االول ٌعود الى قانون ضرٌبة الدخل الذي ٌلزم شركات القطاع الخاص 

بالتحاسب الضرٌبً خالل الستة اشهر االولى من كل سنة وفً هذه الحالة ٌكون التحاسب الضرٌبً فً الربع الثانً اكثر من 

 الربع االول.

لسنة  األولالربع عن  (%6.9)بنسبة  ارتفعتحٌث  2017 لسنة الثانًللربع ( ترٌلٌون دٌنار 14.4نفقات العامة )بلغت ال .2

ٌتم فً الربع الثانً  ةاالستثمارٌ تنفٌذ المشارٌعحٌث ان  (%252.5بنسبة ) االستثمارٌة النفقات الرتفاعوٌعود ذلك  2017

 .( لنفت الفترة%0.1النفقات الجارٌة بنسبة )فً حٌن انخفضت  من السنة والفترة التً تلٌه

لسنة  األولالربع عن  %(7.7بنسبة ) رتفعاحٌث  2017لسنة  الثانًللربع ( ترٌلٌون دٌنار 2.0الموازنة الكلً ) فائضبلغ  .3

 .2016لسنة  الثانًالربع عن %( 161.5بنسبة ) و 2017

 
  2017لسنة  الثانًو االول ٌنوالربع 2016لسنة  الثانًللربع اإلٌرادات العامة والنفقات العامة 

 (4جدول )        

 راتــــــــــــؤشـــــــالم
 

 الدورٌة

 

وحدة 
 القٌاس

 

الفترة المماثلة 
للفترة الحالٌة من 

 السنة السابقة
 الثانًالربع )

2016) 

  للفترةالفترة السابقة 
 الحالٌة

 (2017 ااول)الربع 

 الفترة الحالٌة
 الثانًالربع )

2017) 

نسبة 
 % التغٌر

نسبة 
 التغٌر %

1 2 3 1/3 3/2 

 7.0 6.2 16,398,606 15,324,487 15,435,991 ملٌون دٌنار ربعً اإلٌرادات العامة 

 4.0 5.2 15,005,510 14,435,371 14,268,401 ملٌون دٌنار ربعً اإلٌرادات ااخرى بضمنها النفط

 56.7 19.3 1,393,096 889,116 1,167,590 ملٌون دٌنار ربعً اإلٌرادات الضرٌبٌة

 6.9 22.6- 14,428,742 13,496,166 18,640,959 ملٌون دٌنار ربعً النفقات العامة

 0.1- 2.8 13,108,889 13,121,689 12,757,179 ملٌون دٌنار ربعً النفقات الجارٌة

 252.5 77.6- 1,319,853 374,477 5,883,780 ملٌون دٌنار ربعً النفقات االستثمارٌة

 7.7 161.5 1,969,864 1,828,321 3,204,968- ملٌون دٌنار ربعً فائض/ عجز الموازنة الكلً

 
 المصدر: البنك المركزي العرااً/ المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث. 
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 اع النقـــديـالقط مـؤشــرات :ااـ ثالث

 

 وكما ٌلً:  ،2017 لسنة الثانًو ٌن االول الربعو 2016 لسنة  الثانً النقدٌة للربع( المؤشرات 5ٌبٌن جدول )

 2017لسنة  الثانًالربع ( فً 12.49الفائدة المتقاضاة من قبل المصارف التجارٌـــة على القـــروض ) سجل معدل سعر .1

 .2016لسنة  الثانًالربع %( عن 1.1بنسبة ) و  2017لسنة  األولالربع %( عن 1.4والذي أرتفع بنسبة )

 2017لسنة  الثانًالربع ( فً 15.5الودائع الثابتة ) علىسجل معدل سعر الفائدة المدفوعة من قبل المصارف التجارٌة  .2

، فً حٌن 2016%( عن الربع الثانً لسنة 1.4و بنسبة ) 2017%( عن الربع األول لسنة 2.7والذي انخفض بنسبة )

 األولالربع مع  مقارنةً %( 3.8) بأنخفاض نسبته 2017لسنة  الثانًللربع ( 4.08بلغ سعر الفائدة على ودائع التوفٌر )

 .  وان ذلك ٌؤدي الى دعم السٌولة النقدٌة فً التداول 2016لسنة  الثانًالربع ب مقارنةً %( 6.4) بنسبة و 2017لسنة 

الربع %( عن 1.4بنسبة ) ارتفعوالذي  2017 الثانًالربع ( ترٌلٌون دٌنار فً 44.7بلغ رصٌد العملة المصدرة للتداول ) .3

 .2016لسنة  الثانًالربع عن  (%3.7) بنسبة و  2017لسنة  األول

بنسبة  نخفضاوالذي  2017لسنة  الثانًلربع فً ا( ترٌلٌون دٌنار 70.3( بالمفهوم الضٌق )M1بلغ عرض النقد ) .4

 .2016لسنة  الثانًالربع عن  بنفت النسبة رتفع بٌنما ا 2017لسنة  األولالربع %( عن 0.7)

بنسبة  انخفضوالذي  2017لسنة  الثانًالربع ( ترٌلٌون دٌنار فً 87.5( بالمفهوم الواسع )M2بلغ عرض النقد ) .5

 .2016لسنة  الثانًالربع %( عن 0.9) بنسبة رتفعبٌنما ا  2017لسنة  األولالربع %( عن 0.4)

بنسبــة  نخفضوالذي ا 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 58.6بلغ رصٌد القاعدة النقدٌة )االحتٌاطً النقدي( ) .6

 .2016 لسنة الثانًالربع %( عن 2.7)بنسبة  و  2017لسنة  األولالربع %( عن 3.1)

 األولالربع عن  %(1.8حٌث أرتفع بنسبة ) 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلون دٌنار 47.6بلغ الدٌن العام الداخلً ) .7

، وٌعود سبب ارتفاع الدٌن الى لجوء الحكومة الى 2016 لسنة الثانًالربع %( عن 15.2بنسبة ) و 2017لسنة 

             .فً الموازنة بسبب انخفاض اٌرادات النفط مقارنة بالزٌادة فً النفقاتعجز االقتراض لسد ال

( عن %0.5حٌث ارتفع بنسبة ) 2017لسنة  الثانًللربع  دٌنار مقابل الدوالر االمرٌكً (1190) صرفالسعر  بلغ .8

   .2016( عن الربع الثانً لسنة %2.1وبنسبة )  2017الربع االول لسنة 
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 2017لسنة  الثانًو االول ٌنوالربع 2016لسنة  الثانًللربع المؤشرات النقدٌة 
 (5جدول )            

 المـــــؤشـــــرات
 الــدورٌــــة

 

وحـــدة 
 القٌـــاس

 

الفترة المماثلة 
للفترة الحالٌة من 

 السنة السابقة
 الثانًالربع )

2016) 

الفترة السابقة للفترة 
 الحالٌة

 (2017 ااول)الربع 

الفترة الحالٌة 
 الثانًالربع )

2017) 

ة ـنسب
التغٌر 

% 

نسبة 
 التغٌر %

1 2 3 1/3 3/2 

 1.4 1.1 12.49 12.32 12.35 % شهري / ربعً سعر الفائدة على القروض

 2.7- 1.4- 5.51 5.66 5.59 % شهري / ربعً سعر الفائدة على الودائع الثابتة

 3.8- 6.4- 4.08 4.24 4.36 % شهري / ربعً الفائدة على التوفٌر

 - - - - - % شهري /ربعً سعر الفائدة الحقٌقً

 1.4 3.7 44,741,202 44,117,888 43,142,718 ملٌون دٌنار شهري /ربعً العملة المصدرة

 0.7- 0.7 70,321,187 70,831,094 69,858,780 ملٌون دٌنار شهري / ربعً (M1عرض النقد )

 0.4- 0.9 87,547,740 87,885,574 86,742,141 ملٌون دٌنار شهري / ربعً (M2عرض النقد )

 3.1- 2.7- 58,597,418 60,496,506 60,220,381 ملٌون دٌنار شهري / ربعً االحتٌاطً النقدي

 1.8 15.2 47,624,236 46,804,306 41,336,566 ملٌون دٌنار شهري/ ربعً الدٌن الداخلً

 - - - - - ملٌون دوالر سنوي الدٌن الخارجً

 شهري / ربعً سعر الصرفمعدل 
دٌنار 

 عراقً/دوالر
 أمرٌكً

1,166 1,184 1,190 2.1 0.5 

 عدم توفر البٌانات ( - )              

             المصدر: البنك المركزي العرااً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث
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 الفترة الزمنٌة

والربعٌن  2016عرض النقد والدٌن العام الداخلً للربع الثانً لسنة  (5)شكل 
   2017االول والثانً لسنة 

 الدٌن الداخلً M1عرض النقد 
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 ًـرفـاع المصـالقط مـؤشــرات :ااـ رابع

أهم مؤشرات   (6حٌث ٌبٌن جدول ) الجهاز المصرفً واحتماالت تعرضه لألزمات المالٌةوهً المؤشرات التً تعكس أداء 

 وكما ٌلً: 2016 لسنةالربع االول لنفس السنة والربع الثانً مع  مقارنةا  2017 لسنة الثانًالربع فً القطاع المصرفً 

فً ( ترٌلٌون دٌنار 220.5الموجودات لدى المصارف التجارٌة ) بلغ إجمالًإجمالً الموجودات لدى المصارف التجارٌة:  .1

 لسنة الثانًالربع %( عن 1.2)وبنسبة  2017لسنة  األولالربع %( عن 0.1بنسبة ) رتفعوالذي ا 2017 لسنة الثانًالربع 

2016 . 

 ارتفعحٌث  2017لسنة  الثانًالربع فً  دٌنار (0.23بلغ معدل العائد على الموجودات ) معدل العائد على الموجودات: .2

 .2016لسنة  الثانًالربع  عن%( 35.3) بنسبة و  2017لسنة  األولالربع %( عن 53.3بنسبة )

 األولالربع %( عن 2.9حٌث ارتفعت بنسبة ) 2017لسنة  الثانًالربع ( ترٌلٌون دٌنار فً 13.3بلغت )حقوق الملكٌة:  .3

 .2016لسنة  الثانًالربع %( عن 28.5وبنسبة ) 2017لسنة 

 ارتفعحٌث  2017لسنة  الثانًالربع فً  دٌنار (3.75بلغ معدل العائد على حقوق الملكٌة ) معدل العائد على حقوق الملكٌة: .4

بسبب ارتفاع اسعار الفائدة  2016لسنة  الثانًالربع  عن%( 6.5بنسبة ) و  2017لسنة  األولالربع %( عن 44.8بنسبة )

 .المتقاضاه عن االئتمان المصرفً وانخفاض اسعار الفائدة على الودائع المصرفٌة 

الربع %( فً 13.78بلغت نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالً الموجودات للمصارف ) نسبة القروض إلى الموجودات: .5

%(  1.3 ) بٌنما ارتفعت بنسبة 2017لسنة  األولالربع مع  مقارنة%( بال1.0بنسبة )ارتفعت حٌث  2017لسنة  الثانً

 . 2016لسنة  الثانًالربع ب مقارنةً 

%( 2.9بنسبة ) ترتفع%( حٌث ا6.05بلغت نسبة حقوق الملكٌة إلى الموجودات ) نسبة حقوق الملكٌة إلى الموجودات: .6

، ان زٌادة هذه النسبة ال تدل 2016لسنة  الثانًالربع مع  مقارنةً %( 27.1) بنسبة و ،2017لسنة  األولالربع مع  مقارنةً 

 حقوق المالكٌن وانما نتجت عن تراجع رصٌد الودائع. كبٌرة فً على زٌادة

بلغت نسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها إلى إجمالً  نسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها إلى إجمالً القروض المصرفٌة: .7

لسنة  األولالربع مع  مقارنةً %( 0.1) بنسبة انخفضتحٌث  2017لسنة  الثانًالربع %( فً 11.22القروض المصرفٌة )

 .2016لسنة  الثانًالربع ب مقارنةً %( 0.9)فً حٌن ارتفعت بنسبة  2017

بلغ إجمالً االئتمان المقدم من قبل المصارف التجارٌة لمختلف  إجمالً االئتمان المقدم من ابل المصارف التجارٌة: .8

 و 2017لسنة  األول%( عن الربع 0.9بنسبة ) ارتفعحٌث  2017لسنة  الثانً( ترٌلٌون دٌنار فً الربع 37.0القطاعات )

 .2016لسنة  الثانً%( عن الربع 1.8بنسبة )
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 2017 لسنة الثانًالربع فً ( ترٌلٌون دٌنار 23.1)ودائع الجمهور لدى المصارف  بلغتودائع الجمهور لدى المصارف:  .9

 لسنة الثانًالربع عن %( 2.4)فً حٌن ارتفعت بنسبة  2017لسنة  األولالربع %( عن 2.6بنسبة ) نخفضتحٌث ا

2016.  

ا سلباً نستخلص من استعراض مؤشرات القطاع المصرفً أعاله ان االزمة المالٌة التً تعصف باالقتصاد العراقً قد انعكست اثاره

حٌث تراجعت معدالت الفائدة على الودائع وان ذلك ادى الى قٌام العمالء بسحب الودائع المصرفٌة مما  على اداء القطاع المصرفً

عموماً نستطٌع القول  .نسبة السٌولة فٌها نخفاضا بسبب االئتمان المصرفً الممنوح من قبل المصارف التجارٌة تقٌٌد حجمالى  ادى

قادمة ستشهد تفاقم فً االزمة المالٌة فٌما لو بقٌت الظروف على ما هً علٌه مما من خالل ما تعكسه المؤشرات أعاله ان الفترة ال

 ٌؤدي الى تعرض المصارف التجارٌة الى صعوبات مالٌة كبٌرة ستؤثر سلباً على أداء أعمالها.

 2017لسنة  الثانًو ٌن االولوالربع 2016لسنة  الثانًللربع مؤشرات القطاع المصرفً 
 (6)جدول              

 المــــــــــؤشـــــرات
 الــدورٌــــة

 

وحدة 
 القٌاس

 

لفترة لالفترة المماثلة 
الحالٌة من السنة 

 السابقة
 الثانً)الربع  

2016) 

الفترة السابقة 
 للفترة الحالٌة

 ااول)الربع 
2017) 

الفترة الحالٌة 
الربع )
 (2017الثانً

ة ــنسب
التغٌر 

% 

نسبة 
 التغٌر %

1 2 3 1/3 3/2 

إجمالً الموجودات لدى المصارف 
 التجارٌة

 0.1 1.2 220,525,569 220,252,287 217,877,861 ملٌون دٌنار شهري / ربعً

 53.3 35.3 0.23 0.15 0.17 دٌنار شهري / ربعً معدل العائد على الموجودات

 2.9 28.5 13,336,257 12,961,239 10,375,351 ملٌون دٌنار شهري / ربعً حقوق الملكٌة

 44.8 6.5 3.75 2.59 3.52 دٌنار شهري / ربعً معدل العائد على حقوق الملكٌة

 1.0 1.3 13.78 13.65 13.60 % ربعً نسبة القروض إلى الموجودات

 2.9 27.1 6.05 5.88 4.76 % ربعً نسب حقوق الملكٌة إلى الموجودات

نسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها 
 إلى إجمالً القروض المصرفٌة 

 0.1- 0.9 11.22 11.23 11.12 % ربعً

 1.5- 0.0 68 69 68 % شهري / ربعً نسبة السٌولة 

 0.9 1.8 36,986,294 36,664,328 36,348,946 ملٌون دٌنار شهري / ربعً إجمالً االئتمان 

 2.6- 2.4 23,147,932 23,767,112 22,595,947 ملٌون دٌنار شهري / ربعً ودائع الجمهور لدى المصارف

 6.6 18.2 65 61 55 عدد سنوي عدد المصارف

   

 المصدر: البنك المركزي العرااً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث         
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 ًـارجـاع الخــالقط مـؤشــرات :اا ـخامس
 

 :2017لسنة  الثانًو ٌن االولوالربع 2016لسنة   الثانًللربع ( مؤشرات التجارة الخارجٌة 7ٌبٌن جدول )

 األولالربع %( عن 2.0) بنسبة رتفعتحٌث ا 2017لسنة  الثانًللربع ملٌار دوالر  (11.6)قٌمة الصادرات السلعٌة  بلغت .1

الى االرتفاع الذي طرأ على اسعار الشحنات والكمٌات نتٌجة  2016 لسنة الثانًالربع %( عن 63.5)بنسبة  و 2017لسنة 

%( 6.7حٌث انخفضت بنسبة ) 2017لسنة  الثانًللربع ( ملٌار دوالر 6.5السلعٌة )، وبلغت الواردات المصدرة للنفط الخام

 .2016 لسنة الثانًالربع %( عن 46.2بنسبة )فً حٌن ارتفعت   2017لسنة  األولالربع عن 

 ةسبنب حٌث انخفض 2017 لسنة الثانًللربع دوالر  ارملٌ( 1.2بلغ صافً االستثمار األجنبً المباشر فً العراق ) .2

، وجاء هذا االنخفاض نتٌجة 2016 لسنة الثانًالربع %( عن 31.6) بنسبةو 2017لسنة  األولالربع %( عن 13.6)

والعائدات المعاد استثمارها باالضافة الى اٌة  النخفاض صافً استثمارات غٌر المقٌمٌن خالل هذه الفترة فً حقوق الملكٌة

 .التزامات اخرى على المؤسسات المقٌمة فً العراق

%(، وذلك بسبب 15.4بنسبة ) ارتفعحٌث  2017 لسنة الثانًالربع دوالر فً  ملٌون( 5165بلغ صافً المٌزان التجاري ) .3

 لسنة الثانًالربع %( عن 92.0) بنسبة و 2017لسنة  األولالربع عن وانخفاض قٌمة الواردات  قٌمة الصادراتارتفاع 

2016. 

وهذا  االستٌرادات وانخفاضالصادرات  زٌادةمن خالل مؤشرات القطاع الخارجً التً تخص الصادرات والواردات ٌتضح 

 .مؤشر جٌد على الرغم من انخفاض واردات النفط

 2016لسنة  الثانًللربع  الصادرات والواردات السلعٌة وصافً المٌزان التجاري وصافً االستثمار ااجنبً المباشر

 2017لسنة  الثانًو ٌن االولوالربع

 (7جدول ) 

 المــــــــــؤشـــــرات
 الدورٌة

 
 وحدة القٌاس

 

الفترة المماثلة للفترة 
الحالٌة من السنة 

 السابقة
 ( 2016الثانًالربع )

الفترة السابقة 
للفترة الحالٌة 

 ااول)الربع 
2017) 

الفترة الحالٌة 
الربع )
 (2017الثانً

نسبة 
 التغٌر %

 نسبة
 التغٌر %

1 2 3 1/3 3/2 

 2.0 63.5 11,621 11,390 7,107 ملٌون دوالر ربعً الصادرات السلعٌة 

 6.7- 46.2 6,456 6,916 4,417 ملٌون دوالر ربعً الواردات السلعٌة

صافً االستثمار ااجنبً 
 المباشر

 13.6- 31.6- 1,177 1,363 1,721 ملٌون دوالر ربعً

 15.4 92.0 5,165 4,474 2,690 ملٌون دوالر ربعً صافً المٌزان التجاري

    

.المصدر: البنك المركزي العرااً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث           
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 ةــراق لألوراق المالٌــوق العـرات ســؤشـم سادساا:

لسنة  الثانًوالربع  2017لسنة  ااولو الثانًللربعٌن العراق لألوراق المالٌة  سوقالمؤشرات المالٌة ل( 8) جدولٌبٌن 

 وكما ٌلً: 2016

 

 أواًل: السوق النظامي 

( ملٌار دٌنار مقابل ما ٌقارب 55.7إلى ما ٌقارب ) 2017 لسنة الثانًالربع حجم التداول خالل  نخفضا حجم التداول: .1

 2017لسنة  األولالربع %( عن 69.2بلغت ) نخفاضا بنسبة 2017لسنة  األولالربع ( ملٌار دٌنار خالل 180.9)

وان اكثر االنخفاض تركز فً القطاع  2016 لسنة الثانًالربع مع  مقارنةً %( 40.4بنسبة )انخفض فً حٌن 

 .  المصرفً

الربع مع  مقارنةً %( 73.8مقدارها ) انخفاضبنسبة  2017 لسنة الثانًالربع  فًحجم تداول القطاع المصرفً انخفض  .2

، ومع ذلك احتل القطاع 2016 لسنة الثانًالربع مع  مقارنةً %( 46.4) بنسبة نخفضفً حٌن ا 2017لسنة  األول

 المرتبة االولى من حٌث حجم التداول. 2017المصرفً خالل الربع الثانً لعام 

( ملٌار سهم 90.0إلى ما ٌقارب ) 2017 لسنة الثانًالربع  فًعدد األسهم المتداولة  نخفضا عدد ااسهم المتداولة: .3

عدد  فً حٌن انخفض%( 71.0) نخفاضاوبنسبة  2017لسنة  األولالربع  فً( ملٌار سهم 309.8ما ٌقارب )مقابل 

، وان اكثر االنخفاض تركز فً القطاع 2016 لسنة الثانًالربع %( عما كان علٌه فً 70.8األسهم المتداولة بنسبة )

  المصرفً.
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 الفترة الزمنٌه

والربعٌن  2016الصادرات والواردات السلعٌة للربع الثانً لسنة ( 6)شكل 
   2017االول والثانً لسنة 

 الواردات السلعٌة الصادرات السلعٌة 
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( نقطة 576.1)إلى ما ٌقارب  2017لسنة  الثانًالربع فً  ISX60الرقم القٌاسً ألسعار األوراق المالٌة انخفض  .4

   %(.13.3)وبنسبة انخفاض قدرها  2017لسنة  األولالربع ( نقطة فً 664.5مقابل ما ٌقارب )

 

  نًالثاثانٌاا: السوق 
 

 ارملٌ (83.8) ما ٌقارب مقابلدٌنار  ارملٌ (76.1) إلى ما ٌقارب 2017 لسنة الثانًالربع  فًحجم التداول  نخفضا .1

 .%(9.3) قدرها نخفاضوبنسبة ا 2017لسنة  األولالربع  فًدٌنار 

( ملٌار سهم مقابل ماٌقارب 79.5إلى ما ٌقارب  ) 2017 لسنة الثانًالربع  فً عدد األسهم المتداولة انخفض .2

  %(.20.3) قدرها انخفاضوبنسبة  2017لسنة  األولالربع  فًسهم  (ملٌار 99.8)

 2017لسنة  الثانًو ٌن االولوالربع 2016لسنة  الثانًللربع المالٌة مؤشرات حركة التداول فً سوق العراق لألوراق 
 (8جدول )   

 المــــــــــؤشـــــرات
 الدورٌة

 

وحدة 
 القٌاس
 

الفترة المماثلة للفترة 
الحالٌة من السنة 

الربع السابقة )
 (2016الثانً

الفترة السابقة 
للفترة الحالٌة 

 ااول)الربع 
2017) 

  الفترة لحالٌة  
 لثانًالربع )

2017) 

نسبة 
 التغٌر %

نسبة 
التغٌر 

% 

1 2 3 1/3 3/2 

)السوق  عدد ااسهم المتداولة
 71.0- 70.8- 89972.5 309791.8 308588.6 ملٌون سهم ربعً النظامً(

)السوق  عدد ااسهم المتداولة
 20.3- 37930.2 79521.1 99761.6 209.1 ملٌون سهم ربعً الثانً(

حجم التداول فً السوق 
 69.2- 40.4- 55686.3 180946.7 93409.9 ملٌون دٌنار ربعً النظامً

حجم التداول اطاعٌا )السوق 
 9.3- 36458.7 76078.6 83848.1 208.1 ملٌون دٌنار ربعً الثانً(

الرام القٌاسً اسعار ااوراق 
 13.3- 6.8 576.1 664.5 539.5 نقطة ربعً isx60المالٌة مؤشر 

القطاع ااكثر تداول من حٌث 
 72.8- 72.7- 81533.6 299601.4 298689.2 ملٌون سهم ربعً عدد ااسهم للقطاع المصرفً

القطاع ااكثر تداول من حٌث 
 73.8- 46.4- 39575.4 150978.3 73876.0 ملٌون دٌنار ربعً حجم التداول للقطاع المصرفً

حجم التداول لغٌر العرااٌٌن 
 253.9 29.3 16619.0 4695.9 12851.9 ملٌون دٌنار ربعً )شراء( )السوق النظامً(

حجم التداول لغٌر العرااٌٌن 
 - - - 0.1 - ملٌون دٌنار ربعً )شراء( )السوق الثانً(

العرااٌٌن حجم التداول لغٌر 
 19.4 3.8- 11419.8 9561.1 11868.1 ملٌون دٌنار ربعً )بٌع( )السوق النظامً(

حجم التداول لغٌر العرااٌٌن 
 - - - 0.1 - ملٌون دٌنار ربعً )بٌع( )السوق الثانً(

             

 )ــ( عدم توفر البٌانات              
 المصدر: هٌئة ااوراق المالٌة             
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 اءـبرــاع الكهــاط مـؤشــرات :ااـ سابع

لسنة  الثانًوالربع  2017لسنة  ااولو الثانًللربعٌن مؤشرات الطااة الكهربائٌة المنتجة والمستهلكة  (9ٌبٌن جدول )

 وكما ٌلً: ، 2016

 األولالربع مع  مقارنةً  (%12.2)نسبته  اً رتفاعا 2017 لسنة الثانًالربع فً شهدت كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة  .1

 . 2016 لسنة الثانًالربع مع  مقارنةً %( 7.8نسبة )وب 2017لسنة 

الربع مع  مقارنةً %( 1060.0نسبته ) رتفاعاإ 2017 لسنة الثانًالربع فً شهدت كمٌة الطاقة الكهربائٌة المستوردة  .2

 .2016 لسنة الثانًالربع مع  مقارنةً %( 86.9) ةسببنفً حٌن شهدت انخفاضا  2017لسنة  األول
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 الفترة الزمنٌة

عدد ااسهم المتداولة فً سوق العراق لألوراق المالٌة للربع الثانً لسنة ( 7)شكل 
   2017والربعٌن االول والثانً لسنة  2016
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 2017لسنة  الثانًو ن االولٌوالربع 2016لسنة  الثانً للربعمؤشرات الطااة الكهربائٌة المنتجة والمستهلكة 

 (9جدول )    

 المــــــــــؤشـــــرات
 الدورٌة

 

وحدة 
 القٌاس
 

الفترة المماثلة 
للفترة الحالٌة من 
السنة السابقة  

الربع )
 (2016الثانً

الفترة السابقة 
للفترة الحالٌة 

 ااول)الربع 
2017) 

الفترة الحالٌة 
الربع )
 (2017الثانً

نسبة 
التغٌر 

% 

نسبة 
 التغٌر %

1 2 3 1/3 3/2 

كمٌة الطااة الكهربائٌة 
 المنتجة

 12.2 7.8 22,303,599 19,883,346 20,680,267 م . و . س ربعً

كمٌة الطااة الكهربائٌة 
 المستوردة *

 1060.0 86.9- 2,086,055 179,837 15,874,458 م . و . س ربعً

 

 الثانً الربع فًس( مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغٌل الفعلً  و. )م.     

 إالٌم كردستان * عدا     

 اسم اإلحصاء/ المصدر: وزارة الكهرباء/مركز المعلوماتٌة      
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 2017الربع الثانً    2017الربع ااول    2016الربع الثانً 

م 
 .

و 
 .

 س

 الفترة الزمنٌة

 2016كمٌة الطااة الكهربائٌة المنتجة والمستوردة للربع الثانً لسنة ( 8)شكل 

   2017والربعٌن االول والثانً لسنة 

 كمٌة الطاقة الكهربائٌة المستوردة كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة
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 (2016 - 2010 السنوٌة السرٌعة للفترة )مؤشرات االاتصادٌة ال
 (10جدول) 

 المؤشرات
 القطاع الحقٌقً-1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

الناتج المحلً االجمالً 
بااسعار الثابتة باساس 

 ) ملٌون دٌنار( 2007
132,687,028 142,700,217 162,587,533 174,990,175 175,355,400 

(1)
183,232,932 

(2)
193,744,446 

متوسط نصٌب الفرد من الناتج 
بااسعار الثابتة باساس 

 ) الف دٌنار ( 2007
4,083.0 4,280.0 4,753.0 4,986.0 4,870.0 4,961.0 5,114.0 

 ــ 1.4 2.2 1.9 6.1 5.6 2.5 معدل  التضخم  )%(

 ــ 11.9 ــ ــ معدل البطالة )%(
(3)

 ــ 10.6
(4)

10.8 

المال اجمالً تكوٌن راس 
 2007الثابت باالسعار الثابتة 

 )ملٌون دٌنار(
26,558,090 27,379,587 35,033,926 58,313,521 49,784,374 

(1)
 ــ 42,212,462

حجم التداول لالوراق المالٌة 
 )ملٌون دٌنار(

400,360 941,198 893,825 2,840,220 898,316 56,179.8 426,788.1 

عدد االسهم المتداولة )ملٌون 
 سهم (

255,660 492,372 625,640 871,183 743,852.4 579,640.3 917,542.4 

الرام القٌاسً السعار االوراق 
 المالٌة ) نقطة (

 64,948 73,056 ــ 131 125 136 101

القطاع االكثر تداول من حٌث 
 حجم التداول 

) ملٌون دٌنار( )القطاع 
 المصرفً(

259,412 705,456 677,333 
(5)

1,752,566 
(6)

763,582.7 
(6)

355,859.7 
(6)

312,946.1 

القطاع االكثر تداول من حٌث 
 عدد االسهم 

) ملٌون سهم ( )القطاع 
 المصرفً (

190,785 389,160 542,329 737,228 707,114.4 539,459.9 864,664.7 

حجم التداول لغٌر العرااٌٌن 
 )شراء( 

 ) ملٌون دٌنار (
 53,834.5 73,200.4 112,549 1,149,809 54,048 ــ ــ

حجم التداول لغٌر العرااٌٌن 
 )بٌع( ) ملٌون دٌنار (

 38,126.4 113,501.7 82,483 169,655 56,085 ــ ــ

 

 تقٌرات اولٌة 1                   

 تقدٌرات اولٌة فصلٌة 2              

 )نصف سنوي( 2014مدٌرٌة احصاء احوال المعٌشة / المسح االقتصادي واالجتماعً لمٌزانٌة االسرة لسنة  3              

 2016المسح التحلٌلً الشامل لالمن الغذائً والفئات الهشة فً العراق لسنة  4              

 2013فً عام حصل قطاع النقل واالتصاالت على المرتبة االولى  5              

 2016،  2014حصل القطاع المصرفً على المرتبة االولى فً عام  6  
 عدم توفر البٌانات    (-)

 الجهاز المركزي لالحصاءالمصدر:              

 البنك المركزي العراقً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واألبحاث                         

 االوراق المالٌةهٌئة                         
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 القطاع المالً -2

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات

 54,409,270 66,470,252 105,386,623 113,767,395 119,466,403 99,998,776 69,521,117 االٌرادات العامة  )ملٌون دٌنار(

 50,547,374 64,455,242 103,501,496 110,890,539 116,833,046 98,215,183 67,988,679 االٌرادات النفطٌة )ملٌون دٌنار(

 3,861,896 2,015,010 1,885,127 2,876,856 2,633,357 1,783,593 1,532,438 االٌرادات غٌر النفطٌة )ملٌون دٌنار(

 67,067,437 70,397,515 83,556,226 106,873,027 90,374,783 69,639,523 64,351,984 النفقات العامة )ملٌون دٌنار(

 51,173,428 51,832,839 58,625,459 72,225,630 69,618,966 56,016,524 ــ النفقات الجارٌة ) ملٌون دٌنار(

 15,894,009 18,584,676 24,930,767 34,647,397 20,755,817 13,622,299 ــ النفقات االستثمارٌة ) ملٌون دٌنار(

) ملٌون   الكلًفائض /عجز الموازنة 
 دٌنار(

5,169,133 30,359,253 29,091,620 6,894,368 21,830,397 -3,927,263 -12,658,167 

 عدم توفر البٌانات       (-)

 المصدر:  البنك المركزي العرااً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث     

 

 القطاع النقدي -3

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات

 12.30 12.28 12.37 13.13 13.03 13.58 13.32 سعر الفائدة على القروض)  % (

 5.65 5.76 6.00 6.61 6.78 6.90 7.17 سعر الفائدة على الودائع الثابتة )%(

 4.39 4.46 4.39 4.88 5.07 5.24 5.52 الفائدة على التوفٌر )%(

 ــ 38,585,119 39,883,686 40,630,036 35,784,805 32,157,444 27,507,328 العملة المصدرة ) ملٌون دٌنار(

 ــ ــ 14.00 13.00 9.00 8.00 12.00 سعر الفائدة الحقٌقً )%(

 70,709,253 65,435,425 72,692,448 73,830,964 63,735,871 62,473,929 51,743,489 ( ) ملٌون دٌنار( M1عرض النقد) 

 88,067,169 82,595,493 90,727,801 87,679,504 75,466,360 72,177,951 60,386,086 ( )ملٌون دٌنار( M2عرض النقد)

 ــ 57,887,596 66,230,769 73,259,279 63,390,777 58,697,956 53,809,831 االحتٌاطً النقدي )ملٌون دٌنار(

 47,362,251 32,142,805 9,520,019 4,255,549 6,547,519 7,446,859 9,180,806 الدٌن الداخلً )ملٌون دٌنار(

 ــ 57,639 57,347 58,719 57,706 61,267 57,026 الدٌن الخارجً )ملٌون دوالر امرٌكً (

معدل سعر الصرف )دٌنار عرااً / دوالر 
 امرٌكً(

1170 1170 1166 1166 1166 1167 1182 

 28360 43442 83981 89768 94209 79681 51764 الصادرات السلعٌة )ملٌون دوالر امرٌكً (

 19793 33780 45200 50447 50155 40632 37328 االستٌرادات السلعٌة )ملٌون دوالر امرٌكً (

االستثمار االجنبً المباشر )ملٌون دوالر صافً 
  امرٌكً (

1,423 1,716 2,911 4,904 4,540 7,900 5,887 

صافً المٌزان التجاري )ملٌون 
 دوالرامرٌكً(

14,436 39,048 44,054 39,321 38,781 9,662 8,567 

 عدم توفر البٌانات   (-)
 المصدر:  البنك المركزي العرااً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث  
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 القطاع النفطً -4

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات

 1,524.0 1,271.0 1,135 1,088 1,055 934 861 كمٌة النفط الخام المنتج )ملٌون برمٌل (

 1,208.0 1,097.0 918.0 872 887 790 690 كمٌة النفط الخام المصدر )ملٌون برمٌل (

 36.1 44.7 91.6 102.3 106 105 75.7 معدل سعر البرمٌل ) دوالر (

 43.6 49.1 84.1 89.2 94 83.0 52.2 اٌمة النفط المصدر ) ملٌار دوالر امرٌكً (

  

 المصدر: وزارة النفط  

 

 اطاع الطااة -5

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات

 81,860,169 68,688,325 67,767,995 59,895,462 63,891,914 53,902,590 48,908,179 كمٌة الطااة الكهربائٌة المنتج ) م.و.س(

 كمٌة الطااة الكهربائٌة المستوردة 
 ) م.و.س(

6,722,050 7,233,094 10,170,234 12,201,627 12,250,551 13,104,203 7,878,508 

 89738677* 81,792,528 80,018,546 72,097,089 74,062,148 61,135,684 55,630,229 كمٌة الطااة الكهربائٌة المتاحة) م.و.س(

   

 الكهرباء)م. و. س( مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغٌل الفعلً خالل السنة  / المصدر: وزارة   

 تقدٌرات فصلٌة  ) *(  

 

 القطاع المصرفً -6

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المؤشرات

 موجودات / مطلوبات المصارف 
 ) ملٌون دٌنار(

363,360,199 143,766,069 190,980,975 208,844,114 226,588,893 222,770,831 221,159,701 

 0.51 0.46 0.54 0.79 0.83 0.6 0.21 معدل العائد على الموجودات ) %(

 11,739,281 10,147,898 9,081,274 7,662,845 5,875,891 4,054,246 2,848,493 حقوق الملكٌة ) ملٌون دٌنار(

 9.57 10.2 13.5 21.5 27.0 21.0 26.8 معدل العائد على حقوق الملكٌة ) %(

 13.84 13.6 12.4 11.8 12.0 10.6 2.7 نسبة القروض الى الموجودات ) % (

 5.31 4.6 4.0 3.7 3.1 2.8 0.8 نسب حقوق الملكٌة الى الموجودات )%(

نسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها الى 
 اجمالً القروض المصرفٌة )%(

2.8 3.0 2.2 8.1 8.4 10.2 10.93 

 68 68 68 66 54 48 23 نسب السٌولة ) % (

 37,164,036 36,752,686 34,123,067 29,952,012 28,438,688 20,353,139 11,721,535 اجمالً االئتمان ) ملٌون دٌنار(

 23,242,416 23,190,481 24,259,665 24,003,785 20,657,718 17,742,971 13,672,603 ودائع الجمهور لدى البنوك )ملٌون دٌنار(

 53 53 50 50 47 45 عدد المصارف ) عدد (
 

 عدم توفر البٌانات    (-)

 المصدر:  البنك المركزي العرااً / المدٌرٌة العامة لإلحصاء واابحاث   

 

 

                        
 

 


