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ةــالمقدم  

 

والذي یھدف إلى الكشف  2018 لسنة الثالثللربع أنجزت مدیریة الحسابات القومیة تقریر مؤشرات اإلنذار المبكر االقتصادیة      

االقتصاد  لمخاطر األزمات االقتصادیة وتأثیرھا علىعن السیاسة االقتصادیة المسئولین المبكر عن األزمات أالقتصادیة وتنبیھ 

ً لمعالجتھا قبل  ً بأول تمھیدا  ،أمرھا تفاقمالعراقي من خالل تحدید العوامل الداخلیة والخارجیة التي تسھم في نشوء تلك األزمات أوال

عن بقیة مجاالت الحیاة األخرى بسبب سیاسة العولمة وتأثر تقل أھمیتھا في مجال االقتصاد  حیث أن مؤشرات اإلنذار المبكر ال

  .اقتصاد البلد بالمتغیرات االقتصادیة والسیاسیة اإلقلیمیة والعالمیة

اذ ختوواضعي السیاسات باحتمال حدوث أزمة مالیة قبل وقوعھا إل اتمؤشرات اإلنذار المبكر أدوات تحذیریة لمتخذي القرارتعتبر 

  . وقائیة لتجنب اآلثار المترتبة علیھایلزم من إجراءات  ما

لقد تضمن التقریر مجموعة  من المؤشرات االقتصادیة والمالیة والنقدیة التي تخص األنشطة االقتصادیة ومن أھمھا مؤشرات النفط  

قتصاد العراقي في والتي من خاللھا یمكن إعطاء صورة عن أداء اال والمؤشرات المالیة والنقدیة والكھرباء وسوق األوراق المالیة

على التنبؤ باألزمات قبل عن السیاسة االقتصادیة  المسئولیننھایة كل فصل ومتابعة تطوراتھ على مستوى الفصول وبما یساعد 

ً وان االقتصاد العراقي أحادي الجانب یعتمد على الموارد النفطیة في تولید دخلھ وفي الغالب فأنھ معرض لالزمات  حدوثھا خصوصا

 . نتیجة لعوامل خارجیة أو داخلیة أكثر من االقتصادات المتنوعة الدخل ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا التقریر

البیانات التي تخص ھذا التقریر الذي تقوم بإعداده  جھیزبطة بوزارة في تجھود عدد من الوزارات والجھات غیر المرت تضافرتلقد 

إضافة ھیئة األوراق المالیة العراقیة ،وزارة الكھرباء ،وزارة النفط ،العراقي البنك المركزي ؛نخص منھممدیریة الحسابات القومیة و

.الجھاز المركزي لإلحصاء –إلى وزارة التخطیط  
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  ات ـانـــــــالبی ادرـــــمص
 

  :تم االعتماد على البیانات الفصلیة التي وفرتھا الجھات التالیة

 . دائرة اإلحصاء واألبحاث -البنك المركزي العراقي .1

 . مدیریة الحسابات القومیة -الجھاز المركزي لإلحصاء -وزارة التخطیط .2

 .         والمالیة االقتصادیة الدائرة – وزارة النفط .3

 .دائرة البحوث -ھیئة األوراق المالیة  .4

 .قسم  اإلحصاء -مركز المعلوماتیة  -وزارة الكھرباء  .5

  راتــــؤشــالم مـــــأھ
 

  :             یتضمن التقریر مجموعة من المؤشرات للقطاعات اآلتیة

 .والنفطسنویة وتشمل مؤشرات الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم المؤشرات القطاع الحقیقي ربع  .1

 .مؤشرات المالیة العامة وتشمل اإلیرادات والمصروفات وفائض وعجز الموازنة والدین العام .2

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

 .ذات العالقة

 .مؤشرات القطاع المصرفي .4

 .مؤشرات القطاع الخارجي .5

 .وراق المالیةمؤشرات سوق األ .6

 .مؤشرات قطاع الكھرباء .7

  ات ـم والمصطلحــاھیــالمف
 

ً یمثل مجموع قیمة اإلنتاج اإلجمالي من السلع والخدمات مستبعد :الناتج المحلي اإلجمالي - منھ قیمة االستھالك الوسیط  من  ا

االقتصادیة داخل الحدود  األنشطةوبھذا فھو یشمل مجموع القیم المضافة اإلجمالیة المتحققة في  )المستلزمات السلعیة والخدمیة(

 .اإلقلیمیة للبلد وبمساھمة عوامل اإلنتاج المحلیة واألجنبیة

ً على عدد السكان:اإلجماليمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي  -  .ھو عبارة عن قیمة الناتج المحلي اإلجمالي مقسوما

 ،آالت ومعدات ،األبنیة واإلنشاءات(ھو عبارة عن اإلضافات السنویة إلى األصول الثابتة  :مالي تكوین رأس المال الثابتإج -

ً منھا األصول المستبعدة) نباتات وحیوانات ،أثاث ،وسائط نقل  . مطروحا
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یمكن  أداةومؤشر عن انخفاض القوة الشرائیة للعملة الوطنیة وھو  ھو عبارة عن الزیادة المستمرة باألسعار:معدل التضخم -

 . الثابتة لبعض المؤشرات االقتصادیة المھمة األسعار إلىاستعمالھا كمخفض للوصول 

العاطلین واللذین یبحثون عن عمل ولم یجدوا عمل في األیام ) سنة فأكثر 15(ھو عدد األشخاص في سن العمل  :معدل البطالة -

ً على عدد السكان النشطین اقتصادیا بعمرالسبعة  ً في ) سنھ فأكثر 15 (الماضیة للمقابلة مقسوما  .100مضروبا

ً عبارة عن العملة المتداولة خارج المصارف  ھو):M1(عرض النقد بالمفھوم الضیق  -  .الودائع الجاریة إلیھامضافا

ً إلیھ الودائع األخرى لكافة القطاعات لدى  ):M2(عرض النقد بالمفھوم الواسع  - یمثل عرض النقد بالمفھوم الضیق مضافا

 ). باستثناء الحكومة المركزیة(المصارف التجاریة 

تھل - عار المس ي ألس رقم القیاس ي  ):CPI(ك ال دمات الت لع والخ عار الس ي أس زمن ف ر ال ر عب دل التغی یس مع م یق و رق ھ

 . یقتنیھا المستھلك
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  2018 لسنة الثالثللربع المبكر  أھم مؤشرات اإلنذار
  )1(جدول 

  2018 الثالث الربع  وحدة القیاس  راتــــؤشــــــــــالم
  71.1  دینار نتریلیو  باألسعار الجاریة الناتج المحلي اإلجمالي

  38.4  دینار نتریلیو  الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الجاریة

  4.4  دینار تریلیون  الموازنة فائض أو عجز

  0.7  %  معدل التضخم

 1190  دینار عراقي /دوالر أمریكي  معدل سعر الصرف

  0.06  دینار تریلیون  حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالیة النظامي

  38.5  دینار نتریلیو  إجمالي االئتمان المصرفي

 36.1  %  باألسعار الجاریةنسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي 

 54.2  %  نسبة االئتمان إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة

  12.2  دوالر ارملی  صافي المیزان التجاري

 31734518  )س. و. م (میكاواط ساعة *  ** كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة

  755353  )س. و. م (میكاواط ساعة  *  المستوردة كمیة الطاقة الكھربائیة

 363.7  برمیل ملیون  ***المصدرالخام كمیة النفط 

  23187.9  دوالر یونمل  المصدرالخام قیمة النفط 

 58.3  برمیل ملیون  المجھز للمصافي الخامكمیة النفط

 2.0  برمیل ملیون  كمیة النفط المجھز للكھرباء
 

  .للكھرباء الوطنیة لثانيامقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغیل الفعلي خالل الربع ) س.و.م(*
  .ال تتضمن كمیة الطاقة المنتجة إلقلیم كردستان **

  كردستان إقلیمعدا *** 
  

 ً   القطاع الحقیقي مـؤشــرات:أوال
  
  2007الثابتة بأساس  الجاریة واألسعارباألسعار الناتج المحلي اإلجمالي   - أ
 

 ةیعتبر الناتج المحلي اإلجمالي أحد أھم وأوسع المقاییس الشاملة التي تقیس مستوى األداء االقتصادي للبلد خالل فترة زمنیة معین

من خالل ویالحظ  2018لسنة  والثالث الثانيین الربعو 2017لسنة  الثالث للربعالناتج المحلي اإلجمالي ) 2(یعرض جدول 

نتیجة زیادة كمیات النفط  2018مقارنة مع نفس الربع لسنة  2018زیادة الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث لسنة  المقارنة

بنسبة  2017مقارنة مع نفس المدة من عام المنتجة وزیادة أسعار النفط لنفس الفترة وھذا أدى إلى زیادة قیمة النفط المصدر 
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لنفس الفترة حیث أن نشاط %) 22.5(وإن ذلك أدى إلى زیادة متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %) 66.8(

  :وكما یلي النفط یتبوأ المقام األول في تولید الناتج المحلي اإلجمالي 

%) 25.8(نسبتھ  ارتفاعب 2018 لسنةلث الثاالربع  فيتریلیون دینار ) 71.1(الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة بلغ  .1

  .2018لسنة  ثانيالربع العن %) 8.0( و2017لسنة  لثالثاالربع عن 

 نسبتھ رتفاعبا 2018 لسنةلث الربع الثافي تریلیون دینار ) 38.4(باألسعار الجاریة عدا النفط بلغ الناتج المحلي اإلجمالي  .2

  .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 7.7(و2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 7.8(

نسبتھ  بارتفاع 2018 لسنةلث الثا الربعفي تریلیون دینار ) 52.7( 2007باألسعار الثابتة بأساس  بلغ الناتج المحلي اإلجمالي .3

  .2018لسنة  الثانيالربع عن بنفس النسبة ارتفاع و 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 3.9(

 رتفاعبا 2018 لسنة لثثاالالربع في تریلیون دینار ) 20.1(باألسعار الثابتة عدا النفط المحلي اإلجمالي بلغ الناتج  .4

  .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 4.6(و 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 7.6(نسبتھ

السلعیة، (االقتصادیة األنشطة مجامیع ، حسب 2007فیما یخص توزیعات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بأساس  .5

 نسبتھ بارتفاع 2018 لسنة لثالثا الربعفي تریلیون دینار ) 41.6(، حیث بلغ ناتج األنشطة السلعیة )التوزیعیة، الخدمیة

، إما بالنسبة لألنشطة التوزیعیة فقد بلغ 2018لسنة  ثانيالالربع عن  %)4.8( و 2017 لسنة لثالثاالربع عن %) 3.3(

عن %) 1.0( و 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 5.3( بارتفاع نسبتھ 2018 لسنة لثالثاالربع في تریلیون دینار ) 4.3(

 بارتفاع 2018 لسنة لثالثاالربع في دینار  تریلیون) 6.8(ألنشطة الخدمیة فقد بلغ لإما بالنسبة ،  2018لسنة  ثانيالالربع 

 .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 0.3( و 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 7.1( نسبتھ

 2018 لسنة لثالثاالربع في ملیون دینار ) 1.9(بلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة  .6

 .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 7.4(و 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 22.5(نسبتھ  بارتفاع 

 لسنة لثالثاالربع في دینار  ملیون) 1.0(عدا النفط باألسعار الجاریة بلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  .7

 .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 7.2(و  2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 4.9(نسبتھ  بارتفاع 2018

 لسنةلث الثا الربعفي ملیون دینار ) 1.4( 2007باألسعار الثابتة بأساس بلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  .8

 .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 3.3( هو 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 1.2 ( نسبتھ رتفاعبا 2018

الربع في دینار  ملیون) 0.5( 2007باألسعار الثابتة بأساس اإلجمالي عدا النفط  بلغ متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي  .9

 .2018لسنة  ثانيالالربع عن %) 4.1(و 2017لسنة  لثالثا الربععن %) 4.8(نسبتھ بارتفاع   2018 لسنة لثالثا
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 ، وھو مؤشر على انخفاض القوة الشرائیة للوحدة النقدیة األسعاراالرتفاع المستمر في  بأنھیعرف التضخم :معدل التضخم .10

%) 0.8( و 2017لسنة  لثالثاالربع مع  مقارنةً %) 0.7(بنسبة  2018  لسنة لثالثا الربعفي معدل التضخم  ارتفعحیث 

 .2018 لسنة ثانيالالربع مع  مقارنةً 

     2018 لسنة والثالث الثاني ینالربعو 2017لسنة  الثالث مؤشرات الحسابات القومیة والتضخم  للربع
 )2(جدول 

وحدة  الدوریة المؤشرات
 القیاس

الفترة المماثلة 
للفترة الحالیة من 

 السنة السابقة
الربع (

 )2017الثالث

الفترة الحالیة 
 الثانيالربع (

2018 ( 
الربع (الفترة الحالیة 

 ) 2018 الثالث
نسبة 
 %التغیر 

نسبة 
التغیر 

% 

1 2 3 1/3 3/2 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

 8.0 25.8 71,073,065 65,801,136 56,510,337 ملیون دینار ربعي الجاریة

الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط  
 7.7 7.8 38,345,167 35,596,723 35,585,441 ملیون دینار ربعي باألسعار الجاریة

الرقم القیاسي ألسعار المستھلك 
 0.8 0.7 105.3 104.5 104.6 % ربعي 2012بأساس 

متوسط نصیب الفرد من الناتج 
 7.4 22.5 1,870,344 1,740,771 1,527,306 دینار ربعي باألسعار الجاریة

الفرد من الناتج عدا  متوسط نصیب
 7.2 4.9 1,009,083 941,712 961,769 دینار ربعي النفط باألسعار الجاریة

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
 3.9 3.9 52,716,068 50,758,606 50,718,393 ملیون دینار ربعي 2007الثابتة لسنة 

الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط  
 4.6 7.6 20,121,414 19,235,730 18701333 ملیون دینار ربعي 2007باألسعار الثابتة لسنة 

متوسط نصیب الفرد من الناتج 
 3.3 1.2 1,387,265 1,342,820 1,370,767 دینار ربعي 2007باألسعار الثابتة لسنة 

متوسط نصیب الفرد من الناتج عدا 
 4.1 4.8 529,511 508,882 505,441 دینار ربعي 2007النفط باألسعار الثابتة لسنة 

األنشطة السلعیة باألسعار الثابتة لسنة 
 4.8 3.3 41,626,204 39,731,971 40294217 ملیون دینار ربعي 2007

األنشطة التوزیعیة باألسعار الثابتة 
 1.0 5.3 4,286,133 4,242,170 4,069,670 ملیون دینار ربعي 2007لسنة 

 األنشطة الخدمیة باألسعار الثابتة لسنة
2007 

 
 0.3 7.1 6,803,731 6,784,465 6354506 ملیون دینار ربعي

 مدیریة الحسابات القومیة/ الجھاز المركزي لإلحصاء: المصدر
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    امــط الخـاط النفــنش  - ب
 

یعتبر نشاط النفط الخام احد أھم األنشطة االقتصادیة في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد العراقي والذي یتصف بأنھ اقتصاد 

أحادي الجانب یعتمد على إیرادات النفط في تولید الدخل بشكل أساسي والذي یمثل مصدر التمویل الرئیس للموازنة العامة للدولة 

 2018لسنة الثالث  للربعكمیات النفط الخام المنتج والمصدر وسعر البرمیل ) 3(ستثماري ویعرض جدول بشقیھا الجاري واال

  2017لسنة  والثالث والربعین الثاني

 و 2017لسنة  لثالثامع الربع  مقارنةً %) 4.3(بنسبة  2018لسنة  لثالثاالربع كمیة النفط الخام المنتج في  ارتفعت .1

 الربعبرمیل في  ملیون) 396.8(الكمیة المنتجة من  ارتفعتحیث  ،2018سنة ل الثانيالربع مع  مقارنةً %) 3.4(نسبة 

104.6
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105.3

104.0

104.2

104.4

104.6

104.8

105.0

105.2

105.4

2017الربع الثالث 2018الربع الثاني  2018الربع الثالث 

والربعین الثاني  2017للربع الثالث لسنة  2012الرقم القیاسي ألسعار المستھلك بأساس ) 2(شكل رقم 
  2018والثالث لسنة 

50,718,393 50,758,606

52,716,068

49,500,000
50,000,000
50,500,000
51,000,000
51,500,000
52,000,000
52,500,000
53,000,000

2017الربع الثالث 2018الربع الثاني  2018الربع الثالث 

والربعین الثاني  2017للربع الثالث لسنة 2007الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة )  1(شكل رقم 
2018والثالث لسنة 
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برمیل في  ملیون) 393.4(كانت  أنبعد  2018لسنة  الثالثالربع برمیل في  ملیون) 410.3(إلى  2018لسنة  الثاني

  . 2017لسنة  الثالثالربع 

لسنة  الثالث الربعمع  مقارنةً %) 34.5( نسبتھ رتفاعاا 2018لسنة  الثالث الربعفي  صادرات النفط الخامسجلت كمیة  .2

برمیل  ملیون) 342.6( الكمیة المصدرة من ارتفعتحیث  2018لسنة  الثاني مقارنة مع الربع%)  16.7(و  2017

ملیون  )297.1(كانت  أنبعد  ، 2018لسنة  الثالث برمیل في الربع ملیون) 399.7( إلى 2018لسنة  الثاني في الربع

 .2017لسنة الثالثبرمیل في الربع 

لسنة  الثالثمقارنة مع الربع %) 20.0(بنسبة  2018لسنة  الثالث الربع فيكمیة النفط الخام المجھز للمصافي  ارتفعت .3

) 48.6(الكمیة المجھزة للمصافي من  ترتفع، حیث ا 2018لسنة الثاني  مقارنة مع الربع %)10.2( وبنسبة 2017

) 52.9(كانت  أنبعد  2018لسنة  الثالثبرمیل في الربع  ملیون) 58.3( إلى 2017لسنة  الثالث برمیل في الربع ملیون

 .2018لسنة  الثانيبرمیل في الربع  ملیون

لسنة  الثالث مقارنة مع الربع%) 89.5(بنسبة  2018لسنة  الثانيت كمیة النفط الخام المجھز للكھرباء في الربع نخفضا .4

) 19.2(الكمیة المجھزة للكھرباء من  نخفضت، حیث ا2018لسنة  الثاني مقارنة مع الربع%) 54.4( بنسبة و 2017

) 4.4(كانت  أنبعد  2018لسنة  الثالثبرمیل في الربع  ملیون) 2.0( إلى 2017لسنة  الثالثبرمیل في الربع  ملیون

 .2018لسنة  الثانيبرمیل في الربع  ملیون

 الثالث الربعمع  مقارنةً %) 51.2(بنسبة  2018لسنة  الثالثالربع معدل سعر البرمیل المصدر من النفط الخام في  ارتفعت .5

 . 2018لسنة  الثاني الربعمع  مقارنةً %) 4.4( و 2017لسنة 

6 2017 لسنة الثالث الربعمع  مقارنةً %) 66.8(بنسبة  2018لسنة  الثالثالربع قیمة النفط الخام المصدر في  ترتفعا 

 .2018لسنة الثانيالربع مع  مقارنةً %) 8.8(بنسبة والنفط  أسعاربسبب ارتفاع 
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  2017لسنة  الثالث للربعالنفط الخام المنتج وكمیة وقیمة النفط الخام المصدر ومعدل سعر البرمیل  ةكمی
2018لسنة والثالث  الثانيین الربعو  

  )3(جدول 

ــــرات   المـــــــؤشــــــــ
وحدة  الدوریة   

 القیاس

الفترة المماثلة للفترة 
  الحالیة من السنة السابقة

 ) 2017الثالث الربع(

الفترة السابقة للفترة 
 الثانيالربع (الحالیة 

2018( 
الربع (الفترة الحالیة 

 )2018الثالث
نسبة 
 %التغیر 

نسبة 
التغیر 

% 

1 2 3 1/3 3/2 

 3.4 4.3 410,335.0 396,760.0 393,387.0 برمیل ألف ربعي النفط الخام المنتجكمیة *

 16.7 34.5 399677 342,620 297,050 برمیل ألف ربعي كمیة النفط الخام المصدر

كمیة النفط الخام المجھز 
 10.2 20.0 58,288.0 52,911.0 48,572.0 برمیل ألف ربعي  للمصافي

كمیة النفط الخام المجھز 
 54.4- 89.5- 2,011 4,414 19,190 برمیل ألف ربعي  للكھرباء

 4.4 51.2 70.8 67.8 46.8 دوالر ربعي معدل سعر البرمیل

 8.8 66.8 23,187,899 21,316,028 13,903,929 ألف دوالر ربعي  رقیمة النفط المصد

    كردستان إقلیمیشمل  *
  وزارة النفط: المصدر 
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  2018والربعین الثاني والثالث لسنة  2017قیمة النفط المصدر للربع الثالث لسنة ) 4(شكل رقم 
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ًـ ثانی   ي ـالـاع المـالقط مـؤشــرات:ا

  :وكما یلي 2018لسنةالثالث للربع اإلیرادات والنفقات العامة ) 4(یبین جدول 

لسنة  لثانياالربع عن ) %30.0(بنسبة  رتفعتاحیث  2018 لسنةالثالث للربع تریلیون دینار ) 31.1(اإلیرادات العامة بلغت  .1

 )%34.1(بنسبة  بضمنھا النفط األخرى اإلیراداتالرتفاع نتیجة  2017لسنة  ثالثالعن الربع  %)26.7(و  2018

بنسبة  و 2017 لسنة لثعن الربع الثا%) 43.0(بنسبة  الضریبیة اإلیرادات في حین انخفضت اتلنفس الفتر %) 33.7(و

من رواتب الموظفین المخصصة %) 3.8(وأن ھذا االنخفاض ناتج عن توقف استقطاع  2018لسنة  لثانياعن الربع %) 24.1(

 . لتمویل العملیات العسكریة والنازحین 

 2018لسنة  نيالثاالربع عن )%53.2(بنسبة ارتفعت حیث  2018 لسنة الثالث للربعتریلیون دینار ) 26.7(بلغت النفقات العامة  .2

 .2018لسنة  الثانيعن الربع %) 17.8(والنفقات الجاریة بنسبة  %) 551.4(وذلك یعود الرتفاع النفقات االستثماریة بنسبة 

 2017لسنة  الثالث تریلیون في الربع) 0.2(كان  أنبعد  2018لسنة  الثالث للربعتریلیون دینار ) 4.4(الموازنة الكلي  فائضبلغ  .3

 .2018لسنة  الثانيفي الربع ) 6.5(و

  2018لسنة  والثالث الثانيین الربعو  2017 لسنة الثالث للربعاإلیرادات العامة والنفقات العامة 
  )4(جدول 

 راتــــــــــــؤشـــــــالم
 

 الدوریة
 

وحدة 
 القیاس
 

الفترة المماثلة 
للفترة الحالیة من 

  السنة السابقة
الربع (

 )2017الثالثا

  الفترة الحالیة
 )2018 الثانيالربع (

  الفترة الحالیة
 )2018الثالثالربع (

نسبة 
 %التغیر

نسبة التغیر 
% 

1 2 3 1/3 3/2 

 30.0 26.7 31,115,046 23,936,898 24,549,812 ملیون دینار ربعي اإلیرادات العامة 

اإلیرادات األخرى بضمنھا 
 34.1 33.7 29,842,840 0945 2226 22,318,785 ملیون دینار ربعي النفط

 24.1- 43.0- 1,272,206 1,675,953 2,231,027 ملیون دینار ربعي اإلیرادات الضریبیة

 53.2 10.0 26,730,152 17,445,528 24,301,510 ملیون دینار ربعي النفقات العامة

 17.8 22.4 19,191,580 16,288,305 15,681,500 ملیون دینار ربعي النفقات الجاریة

 551.4 12.5- 7,538,572 1,157,223 8,620,010 ملیون دینار ربعي االستثماریةالنفقات 

 32.5- 1666.0 4,384,894 6,491,370 248,302 ملیون دینار ربعي عجز الموازنة الكلي/ فائض

 
  .المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث/ البنك المركزي العراقي: المصدر
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ً ـثالث   النقـــدياع ـالقط مـؤشــرات:ا
 

  :وكما یلي 2018 لسنةوالثالث  الثانيین الربعو 2017 لسنة الثالث النقدیة للربعالمؤشرات ) 5(یبین جدول 

والذي  2018لسنة  الثالث عالربفي ) 12.2(المتقاضاة من قبل المصارف التجاریـــة على القـــروض  الفائدة سعرسجل معدل  .1

 االنخفاضوأن سبب  2018لسنة  الثاني الربععن %) 0.7(بنسبة و 2017لسنة  الثالثالربع عن %) 2.7(بنسبة  انخفض

 .السیولة النقدیة انخفاضیعود إلى انخفاض االئتمان الممنوح من قبل المصارف التجاریة نتیجة 

والذي  2018لسنة  لثالثاالربع في ) %5.3(الودائع الثابتة  علىسجل معدل سعر الفائدة المدفوعة من قبل المصارف التجاریة  .2

بلغ سعر و 2018لسنة  لثانيا عن الربع%) 0.4(بنسبة  في حین أرتفع 2017لسنة  الثالث الربع عن%) 3.6(بنسبة  أنخفض

 2018 لسنة الثاني الربع مع  مقارنةً %) 0.5( نسبتھ بارتفاع 2018 لسنة الثالث للربع) 3.8(الفائدة على ودائع التوفیر 

 .  2017لسنة الثالث الربع ب مقارنةً %) 4.3( انخفاض نسبتھ و

و  2017لسنة الثالث عن الربع %) 2.0(بنسبة  انخفض والذي 2018في الربع الثالث لسنة %) 8.36: (بلغ معامل االنتشار .3

والزالت ھذه النسبة عالیة بالرغم من االنخفاض حیث أن النسب المعیاریة  2018لسنة الثاني  عن الربع )%1.3( بنسبة

وأن ھذا  وتحتسب من خالل طرح نسبة الفائدة المدینة من نسبة الفائدة الدائنة وبالقیمة المطلقة%) 4(العالمیة یجب أن التتجاوز 

لى ودائع مصرفیة مما یؤدي إلى عدم حصول یعني أن المصارف التمارس دورھا في تشجیع المودعین على تحویل مدخراتھم إ

 .المستثمرین على التمویل المناسب لمشاریعھم

عن %) 0.6(بنسبة  انخفض والذي 2018لث لسنة الثاالربع تریلیون دینار في ) 43.8(بلغ رصید العملة المصدرة للتداول  .4

 .2018لسنة  الثاني الربععن  )%2.1( بنسبة و 2017لسنة  الثالثالربع 
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والربعین الثاني  2017العامة والنفقات العامة للربع الثالث لسنة  اإلیرادات) 5(شكل رقم 
2018والثالث لسنة 

اإلیرادات العامة  النفقات العامة
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%) 0.1(بنسبة  نخفضاوالذي  2018لسنة  لثالثا لربعفي اتریلیون دینار ) 69.9(بالمفھوم الضیق ) M1(عرض النقد بلغ  .5

 .2017لسنة الثالث الربع عن  ولم یحدث أي تغیر 2018لسنة  الثانيالربع عن 

عن %) 4.2(بنسبة  ارتفعوالذي  2018لسنة لث الثاالربع تریلیون دینار في ) 92.1(بالمفھوم الواسع ) M2(بلغ عرض النقد  .6

  .2017لسنة لثالث االربع عن %) 4.9( بنسبةو 2018لسنة  الثانيالربع 

نسبتھ  ارتفاعمسجال بذلك  2018 لسنة الثانيالربع في تریلیون دینار ) 61.2) (االحتیاطي النقدي(بلغ رصید القاعدة النقدیة  .7

 . 2017 لسنة ثالثالعن الربع %)6.6(نسبة و   2018 لسنة الثانيالربع عن  %)4.7(

 لسنة  لثانياالربع عن %)5.4(بنسبة  نخفضاحیث  2018 لسنةلث الثا الربعفي تریلون دینار ) 43.6(بلغ الدین العام الداخلي  .8

 اآلجلرصید سندات التسلیم (سبب ذلك االنخفاض ھو انخفاض و 2017لسنة  لثعن الربع الثا %)7.1(بنسبة و 2018

 ).ومستحقات الفالحین والدین على المالیة وحواالت الخزینة 

الربع  محافظا على نفس النسبة مقارنة مع  2018لسنة  لثالثاللربع  األمریكيدینار مقابل الدوالر  )1190( صرفالسعر  بلغ .9

 .2017لسنة  لثالثاالربع ونفس النسبة مع  2018لسنة  ثانيال
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  2018لسنة  والثالث الثاني ینالربعو 2017لسنة  الثالث للربعالمؤشرات النقدیة                          

  )5(جدول 

ــدوریــــة المـــــؤشـــــرات  ال
 

وحـــدة 
 القیـــاس

 

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة 

  السابقة
 ) 2017الثالث  الربع(

الربع (الفترة الحالیة 
 )2018الثاني 

الفترة الحالیة 
 الربع(

 )2018الثالث

نسبـة 
التغیر 

% 

نسبة التغیر 
% 

1 2 3 1/3 3/2 

 0.7- 2.7- 12.19 12.28 12.53 % ربعي/ شھري  سعر الفائدة على القروض

 0.4 3.6- 5.31 5.29 5.51 % ربعي/ شھري  سعر الفائدة على الودائع الثابتة

 0.5 4.3- 3.83 3.81 4.00 % ربعي/  شھري الفائدة على التوفیر

 - - - - - %  ربعي/شھري   سعر الفائدة الحقیقي

-2.0 8.36 8.47 8.53  %  ربعي/ شھري   معامل االنتشار  1.3-  

 0.6- 2.1- 43,804,863 44,073,305 44,748,527 ملیون دینار  ربعي/شھري  العملة المصدرة

 0.1- 0.0 69,927,099 69,984,743 69,943,366 ملیون دینار   ربعي/ شھري  )M1(عرض النقد 

 4.2 4.9 92,105,276 88,362,883 87,814,580 ملیون دینار  ربعي/ شھري  )M2(عرض النقد 

 4.7 6.6 61,221,837 58,448,813 57,452,499 ملیون دینار  ربعي/ شھري  االحتیاطي النقدي

 5.4- 7.1- 43,617,784 46,129,145 46,936,236 ملیون دینار  ربعي/ شھري الداخلي العام الدین

 - - - - - ملیون دوالر   سنوي  الدین الخارجي

 ربعي/ شھري  معدل سعر الصرف
دینار  

دوالر /عراقي
 أمریكي

1,190 1,190 1,190 0.0 0.0 

  عدم توفر البیانات )- (          
واألبحاثالمدیریة العامة لإلحصاء / البنك المركزي العراقي : المصدر  
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ً ـرابع   يـرفـاع المصـالقط مـؤشــرات:ا
أھم مؤشرات القطاع  )6(حیث یبین جدول  وھي المؤشرات التي تعكس أداء الجھاز المصرفي واحتماالت تعرضھ لألزمات المالیة

  :وكما یلي 2017 لسنة والثالث الثانيین الربعمع  مقارنةً  2018 لسنةالثالث  الربعفي المصرفي 

الربع في تریلیون دینار ) 122.2(الموجودات لدى المصارف التجاریة  بلغ إجمالي: إجمالي الموجودات لدى المصارف التجاریة .1

 لسنةثاني الالربع عن %) 7.0( بنسبة ارتفعو 2017 لسنة  لثالثاالربع عن %) 7.5(بنسبة  انخفضوالذي  2018 لسنةلث الثا

2018 .  

بنسبة  نخفضاحیث  2018لسنة لث الربع الثافي  دینار )0.5(بلغ معدل العائد على الموجودات  :معدل العائد على الموجودات .2

  .2018لسنة  ثانيالعن الربع %) 10.4( ارتفع بنسبةو 2017لسنة  لثالثاالربع  عن%) 5.4(

الربع عن %) 0.3(حیث ارتفعت بنسبة  2018لسنة لث الثاالربع تریلیون دینار في ) 14.9( حقوق الملكیة بلغت: حقوق الملكیة .3

 .2018لسنة ثاني ال الربععن %) 9.4(وبنسبة  2017 لسنة  لثالثا

 نخفضاحیث  2018لسنة  لثثاالالربع في  دینار )4.4(بلغ معدل العائد على حقوق الملكیة  :معدل العائد على حقوق الملكیة .4

  .2018لسنة ثاني الالربع  عن%) 18.2(بنسبة  رتفعفي حین أ 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 19.4(بنسبة 

لث لثااالربع في %) 25.4(بلغت نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي الموجودات للمصارف  :نسبة القروض إلى الموجودات .5

 مقارنةً %) 8.0( بنسبةفي حین انخفضت  2017لسنة  لثالثا الربعمع  مقارنةبال%) 8.5(بنسبة ارتفعت حیث  2018لسنة 

  . 2018لسنة الثاني الربع ب
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والربعین الثاني والثالث  2017عرض النقد والدین العام الداخلي للربع الثالث لسنة ) 6(شكل 
2018لسنة 

 M1عرض النقد

الدین العام الداخلي
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حیث  2018لسنة  ثالثفي الربع ال %)12.2(بلغت نسبة حقوق الملكیة إلى الموجودات  :نسبة حقوق الملكیة إلى الموجودات .6

لسنة الثاني الربع مع  مقارنةً %) 6.3( بنسبة نخفضتفي حین ا،2017لسنة لث الثاالربع مع  مقارنةً %) 18.3(بنسبة  رتفعتا

2018.  

بلغت نسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا إلى إجمالي  :الدیون المشكوك في تحصیلھا إلى إجمالي القروض المصرفیةنسبة  .7

 2017لسنة  لثالثاالربع مع  مقارنةً %) 43.6( بنسبة ارتفعتحیث  2018لسنة لث ثاالالربع في %) 15.4(القروض المصرفیة 

 .2018لسنة ثاني الالربع ب مقارنةً %) 0.5(بنسبة في حین انخفضت 

 الربع مع مقارنةً ) %15.9( بنسبة ارتفعت حیث 2018 لسنةلث الثا الربع في) 51.0( السیولة نسبة بلغت:نسبة السیولة .8

 .2018 لسنةثاني ال بالربع مقارنةً ) %26.1( بنسبةفي حین انخفضت  2017 لسنةلث الثا

بلغ إجمالي االئتمان المقدم من قبل المصارف التجاریة لمختلف القطاعات  :إجمالي االئتمان المقدم من قبل المصارف التجاریة .9

في حین انخفض  2017لسنة  لثالثاعن الربع %) 2.5(بنسبة  ارتفعحیث  2018لسنة  لثثاالتریلیون دینار في الربع ) 38.5(

 .2018لسنة  ثانيالعن الربع %) 1.6( بنسبة

حیث  2018 لسنةلث ثاالالربع في تریلیون دینار ) 25.7(ودائع الجمھور لدى المصارف  بلغت: ودائع الجمھور لدى المصارف .10

 .2018 لسنةثاني الالربع عن %) 4.1(بنسبة  و 2017لسنة  لثالثاالربع عن %) 5.7(بنسبة  ارتفعت

لكن ھناك تراجع عند  2017لسنة  لثالمصارف بالمقارنة مع الربع الثا أداءتحسن في  إلىفأن النسب أعاله تشیر بشكل عام 

حیث أن ھناك نقص في السیولة أدى إلى انخفاض االئتمان المقدم من قبل المصارف  2018لسنة  ثانيمقارنة مع الربع الال

  .ھناك مخاطرة عالیة في منح االئتمان أنمما یعني التجاریة 
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  2018لسنة والثالث  الثانيوالربعین  2017لسنة الثالث  للربعمؤشرات القطاع المصرفي 
  )6(جدول           

ــــرات ــدوریــــة المــــــــــؤشـ  ال
 

وحدة 
 القیاس

 

الربع (الفترة الحالیة 
 )2017الثالث 

الفترة الحالیة 
الثاني الربع (

2018( 

الفترة الحالیة 
 الربع(

 )2018الثالث
نسبــة التغیر 

% 
نسبة 
 %التغیر 

1 2 3 1/3 3/2 
الموجودات لدى المصارف إجمالي 
 7.0 7.5- 122,191,927 114,192,381 132,153,670 ملیون دینار ربعي/ شھري  التجاریة

 10.4 5.4- 0.5 0.48 0.56 دینار ربعي/ شھري  معدل العائد على الموجودات

 0.3 9.4 14,901,001 14,853,825 13,615,673 ملیون دینار ربعي/ شھري  حقوق الملكیة

 18.2 19.4- 4.4 3.69 5.41 دینار ربعي/ شھري  العائد على حقوق الملكیةمعدل 

 8.0- 8.5 25.4 27.56 23.37 % ربعي نسبة القروض إلى الموجودات

نسب حقوق الملكیة إلى 
 6.3- 18.3 12.2 13.01 10.30 % ربعي الموجودات

نسبة الدیون المشكوك في 
تحصیلھا إلى إجمالي القروض 

 المصرفیة 
 0.5- 43.6 15.4 15.45 10.70 % ربعي

 26.1- 15.9 51 69 44 دینار ربعي/ شھري  نسبة السیولة 

 1.6- 2.5 38,508,930 39,128,568 37,562,494 ملیون دینار ربعي/ شھري  إجمالي االئتمان 

 4.1 5.7 25,652,283 24,637,939 24,280,248 ملیون دینار ربعي/ شھري  ودائع الجمھور لدى المصارف

 0.00 3.0 69 69 67 عدد سنوي عدد المصارف
 

  المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث/ البنك المركزي العراقي : المصدر

  

ً ـخامس   يـارجـاع الخــالقط مـؤشــرات:ا
  

  :2018لسنة  والثالث الثانيین الربعو 2017لسنة  الثاني للربعمؤشرات التجارة الخارجیة ) 7(یبین جدول 

 لثالثاالربع عن %) 70.5( بنسبة رتفعتحیث ا 2018لسنة  لثالثاللربع  ملیار دوالر )22.5(قیمة الصادرات السلعیة  بلغت .1

، النفط الخام أسعارالزیادة الحاصلة في  إلىنتیجة  وجاء ھذا االرتفاع 2018 لسنةثاني الالربع عن %) 2.6(بنسبة  و 2017لسنة 

لسنة  لثالثاالربع عن %) 27.9(ت بنسبة رتفعحیث ا 2018لسنة  لثالثاللربع ملیار دوالر ) 10.3(وبلغت الواردات السلعیة 

  .2018 لسنةثاني الالربع عن %) 16.7( بنسبة و 2017

عن %) 17.3( ةسبنبنخفض احیث  2018 لسنةلث الثاللربع دوالر  ارملی) 1.1(بلغ صافي االستثمار األجنبي المباشر في العراق  .2

  .2018 لسنةثاني الالربع عن %) 61.4( بنسبةفي حین أرتفع  2017لسنة  لثالثاالربع 
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 لثالثاعن الربع  %)136.9(بنسبة  ارتفعحیث  2018 لسنةلث الثاالربع دوالر في  ارملی) 12.2(بلغ صافي المیزان التجاري  .3

عن %) 6.9( بنسبةفي حین انخفض النفط الخام  أسعارنتیجة الزیادة الحاصلة في  قیمة الصادرات، وذلك بسبب ارتفاع 2017لسنة 

 .نتیجة زیادة الواردات السلعیة  2018 لسنةثاني الالربع 

النفط  أسعارنتیجة الزیادة الحاصلة في  الصادرات زیادةمن خالل مؤشرات القطاع الخارجي التي تخص الصادرات والواردات یتضح 

  .في حین ھناك زیادة في الواردات السلعیة أدت إلى انخفاض صافي االستثمار األجنبي المباشر مقارنة مع الربع الثاني من السنة  الخام

لسنة  الثالث للربع وصافي االستثمار األجنبي المباشر والواردات السلعیة وصافي المیزان التجاري الصادرات
  2018لسنة  والثالث لثانيوالربعین ا 2017

  )7(جدول 

 الدوریة المــــــــــؤشـــــرات
 

 وحدة القیاس
 

الفترة المماثلة للفترة 
  الحالیة من السنة السابقة

 ) 2017الثالثالربع(

الفترة الحالیة 
الثاني الربع (

2018( 
الربع (الفترة الحالیة 

 )2018الثالث
نسبة التغیر 

% 
 نسبة
 %التغیر 

1 2 3 1/3 3/2 
 2.6 70.5 22,524 21,960 13,208 ملیون دوالر ربعي الصادرات السلعیة 

 16.7 27.9 10,283 8,812 8,040 ملیون دوالر ربعي الواردات السلعیة
صافي االستثمار األجنبي 

 61.4 17.3- 1,136 704 1,373 ملیون دوالر ربعي المباشر

 6.9- 136.9 12,241 13,148 5,168 ملیون دوالر ربعي صافي المیزان التجاري
 

المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث/ البنك المركزي العراقي : المصدر  
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الصادرات السلعیة

الواردات السلعیة

    2018الثاني  والثالث  لسنة  2017والواردات السلعیة للربع الثالث لسنة  الصادرات) 7(شكل 
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 ً   ةــراق لألوراق المالیــوق العـرات ســؤشـم :سادسا

لسنة  والثالث الثانيین والربع 2017لسنة  الثالث للربعالعراق لألوراق المالیة  سوقالمؤشرات المالیة ل) 8( جدولیبین 
  :وكما یلي2018

 
 

) 50.6(ملیار دینار مقابل ما یقارب ) 63.3(إلى ما یقارب  2018 لسنة الثالثالربع حجم التداول خالل  ارتفع :حجم التداول .1

 ارتفعفي حین  2018 لسنة نيالثاالربع عن %) 25.1( مقدارھا ارتفاع بنسبة 2018لسنة  الثانيالربع ملیار دینار خالل 

 .  2017 لسنة الثالثعن ما كان علیھ في الربع %) 16.6(بنسبة 

 

 ملیار )23.4(مقابل ما یقارب  ملیار دینار) 40.2( إلى 2018 لسنة الثالثالربع  فيقطاع المصرفي حجم التداول لل ارتفع .2

في حین  2018لسنة  الثانيالربع مع  مقارنةً %) 72.2(مقدارھا  ارتفاع بنسبة و  2018لسنة  خالل الربع الثانيدینار 

  .2017لسنة الثالثالربع مع  مقارنةً %) 11.7( بنسبة  2018لسنة  الثالث انخفض حجم التداول للربع 

) 69.4(ملیار دینار مقابل ) 119.0( إلى 2018لسنة  الثالثالمتداولة خالل الربع  األسھم ارتفع عدد:عدد األسھم المتداولة .3

المتداولة للربع  األسھمعدد  ارتفعفي حین %) 71.5(مقدارھا  ارتفاع وبنسبة  2018لسنة  الثانيملیار دینار خالل الربع 

 .2017لسنة  الثالث الربع مقارنة مع %) 20.8(بنسبة  الثالث

 األسھمعدد  ارتفع ، حیثالمتداولة األسھممن حیث عدد  األولىالمرتبة  2018لسنة  الثالث الربعاحتل القطاع المصرفي خالل  .4

 ملیار سھم) 58.0(ملیار سھم مقابل مایقارب ) 113.0(ما یقارب  إلى 2018لسنة  الثالثللقطاع المصرفي للربع المتداولة 

 .2017لسنة  الثالث مقارنة مع الربع  %)20.2(بنسبة و 2017مقارنة مع الربع الثاني لسنة ) %94.7(بنسبة ارتفاع 

ملیار ) 12.1(ملیار دینار مقابل ما یقارب  )5.8( إلى انخفض 2018لسنة  الثالث للربع) شراء(حجم التداول لغیر العراقیین  .5

 الثالثللربع ) شراء( العراقیینوان حجم التداول لغیر %) 51.9(مقدارھا انخفاض وبنسبة  2018لسنة  الثانيفي الربع دینار 

 .2017لسنة  الثالث عن ما كان علیھ في الربع%) 55.7(انخفض بنسبة  2018لسنة 

) 6.9(ملیار دینار مقابل مایقارب ) 5.8(مایقارب  إلى 2018لسنة  الثالثللربع ) بیع(حجم التداول لغیر العراقیین  ضنخفا .6

للربع ) بیع( العراقیینوان حجم التداول لغیر %) 15.7(مقدارھا  نخفاضاوبنسبة  2018لسنة  نيالثا ملیار دینار في الربع

 . 2017لسنة  في الربع الثالث ھعن ما كان علی%) 36.1(انخفض بنسبة  2018لسنة  الثالث

مقابل ما یقارب نقطة ) 532.1(إلى  2018لسنة  الثالث الربعفي  ISX60الرقم القیاسي ألسعار األوراق المالیة  انخفض .7

مقارنة مع %) 9.4(بنسبة في حین انخفض  %)8.1(قدرھا  نخفاضاوبنسبة  2018لسنة  الثاني الربعنقطة في ) 579.1(

 .2017لسنة  الثالث الربع
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 ً   نيالثاالسوق : ثانیا
  

 

 )90.3( ما یقارب مقابلدینار  ارملی )30.3( إلى ما یقارب 2018 لسنة الثالث الربع فيللسوق الثاني حجم التداول  نخفضا .1

لسنة  الثالث مقارنة مع الربع%) 82.4(بنسبة و %)66.5( قدرھامانخفاض وبنسبة  2018لسنة  الثانيالربع  فيدینار  ارملی

2017. 

ملیار ) 90.2(ملیار سھم ما یقارب ) 82.9( إلى 2018لسنة  الثالثالمتداولة للسوق الثاني خالل الربع  األسھمعدد  انخفض .2

لسنة  الثالثعما كان علیھ للربع %) 53.2(بنسبة و%) 8.1(قدرھا  انخفاضوبنسبة   2018 لسنة الربع الثانيسھم خالل 

2017. 

 والثالث الثاني ینوالربع 2017لسنة  الثالث للربعالمالیة مؤشرات حركة التداول في سوق العراق لألوراق 
  2018لسنة 

  )8(جدول 

 الدوریة المــــــــــؤشـــــرات
 

وحدة 
 القیاس
 

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة 

  السابقة
 ) 2017الثالثالربع(

الفترة السابقة للفترة 
 الثانيالربع (الحالیة 

2018( 

الفترة الحالیة 
الربع (

 )2018الثالث
نسبة التغیر  %نسبة التغیر 

% 

1 2 3 1/3 3/2 
السوق (عدد األسھم المتداولة 

ملیون  ربعي )النظامي
 71.5 20.8 118,972.2 69,356.2 98,462.0 سھم

السوق (عدد األسھم المتداولة
ملیون  ربعي )الثاني

 8.1- 53.2- 82,865.6 90,199.2  177,210.0 سھم

حجم التداول في السوق 
ملیون  ربعي يالنظام

 25.1 16.6 63,281.5 50,598.3  54,281.4 دینار

 حجم التداول في السوق الثاني
ملیون  ربعي

 66.5- 82.4- 30,288.8  90,292.1 172,136.1 دینار

الرقم القیاسي ألسعار األوراق 
 8.1- 9.4- 532.1  579.1 587.2 نقطة ربعي isx60المالیة مؤشر 

القطاع األكثر تداول من حیث 
ملیون  ربعي عدد األسھم للقطاع المصرفي

 94.7 20.2 113,003.1  58,036.5 93,989.3 سھم

القطاع األكثر تداول من حیث 
ملیون  ربعي حجم التداول للقطاع المصرفي

 72.2 11.7- 40,251.5 23,377.0  45,568.1 دینار

حجم التداول لغیر العراقیین 
ملیون  ربعي )السوق النظامي) (شراء(

 51.9- 55.7- 5,809.8  12,079.1 13,104.9 دینار

حجم التداول لغیر العراقیین 
ملیون  ربعي )السوق الثاني) (شراء(

 718547.1 88.1- 2,443.4 0.3  20,597.50 دینار

حجم التداول لغیر العراقیین 
ملیون  ربعي )السوق النظامي) (بیع(

 15.7- 36.1- 5,785.9 6,860.6  9,056.5 دینار

حجم التداول لغیر العراقیین 
ملیون  ربعي )السوق الثاني) (بیع(

 87032.1 2439600.0 2,439.7  2.8 0.1 دینار

 

  عدم توفر البیانات) ــ(
  األوراق المالیةھیئة : المصدر
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ً ـسابع   اءـبرــاع الكھــقط مـؤشــرات:ا

 ، 2018لسنة  والثالث الثانيین والربع 2017لسنة  الثالث للربعمؤشرات الطاقة الكھربائیة المنتجة والمستھلكة  )9(یبین جدول 

  :وكما یلي

 . 2017 لسنة الثالث الربعمع  مقارنةً  )10.8%( بنسبة 2018 لسنة الثالثالربع في كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة  ارتفعت .1

لسنة لث الثاالربع مع  مقارنةً %) 68.2( بنسبة 2018 لسنةالثالث الربع في كمیة الطاقة الكھربائیة المستوردة  انخفضت .2

 %)57.1( ةسببنو  2017

  

لسنة والثالث الثاني  ینوالربع 2017لسنة  الثالث للربعمؤشرات الطاقة الكھربائیة المنتجة والمستھلكة 
2018  

  )9(جدول 

 الدوریة المــــــــــؤشـــــرات
 

وحدة 
 القیاس
 

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة 

  السابقة
 ) 2017الثالثالربع(

الفترة الحالیة 
الثاني الربع (

2018( 
الربع (الفترة الحالیة 

 )2018الثالث
نسبة 
 %التغیر 

1 2 3 1/3 

 10.8 31,734,518 24,407,208 28,646,954 س. و . م  ربعي كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة

كمیة الطاقة الكھربائیة 
 68.2- 755,353 1,758,778 2,377,782 س. و . م  ربعي *المستوردة 

 

  الثاني الربع فيمقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغیل الفعلي ) س.و.م(
  إقلیم كردستان عدا* 

 قسم اإلحصاء/ مركز المعلوماتیة /وزارة الكھرباء: المصدر

0.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

2017الربع الثالث  2018الربع الثاني  2018الربع الثالث 

98462.0

69356.2

118972.2

13104.9

0
5809.89056.5

0
5785.9

2018والربعین الثاني والثالث لسنة  2017مؤشرات التداول للربع الثالث لسنة ) 8(شكل رقم 

السوق (عدد األسھم المتداولة 
)النظامي

حجم التداول لغیر العراقیین 
)السوق النظامي) (شراء(

)   بیع(حجم التداول لغیر العراقیین 
)السوق النظامي(



 
2018لســـنة الثالث  مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع  

العــراق     / الجھـاز المركـــزي لإلحصـاء –مـدیریـــة الحسـابات القومیـة  21  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28646954

24407208

31,734,518

2377782 1758778 755,353
0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

2017الربع الثالث  2018الربع الثاني  2018الربع الثالث 

كمیة الطاقة الكھربائیة 
المنتجة

كمیة الطاقة الكھربائیة 
المستوردة

2018والربعین الثاني والثالث لسنة  2017كمیة الطاقة المنتجة والمستوردة للربع الثالث لسنة ) 9(رقم  شكل                         
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 )2017-2011(مؤشرات االقتصادیة السنویة السریعة للفترة ال
  )10(جدول

 المؤشرات
  القطاع الحقیقي- 1

2011 2012 2013 2014 2015 *2016 *2017 
 اإلجماليالناتج المحلي 

 بأساسباألسعار الثابتة 
 )ملیون دینار(  2007

142700217 162587533 174990175 175355400 182051373 199476600 
  

201528215.6  
)1(  

 
متوسط نصیب الفرد من الناتج 

 بأساسباألسعار الثابتة 
 )دینار  ألف(  2007

4280.0 4753.0 4986.0 4870.0 5170.1 5515.1 5426.2 

 0.2 0.1 1.4 2.2 1.9 6.1 5.6 (%)معدل  التضخم  

 (2)   ــ 11.9 ــ (%)معدل البطالة 
 (3)  ــ 10.6

 ــ 10.8

المال  رأستكوین  إجمالي
 2007الثابتة  باألسعارالثابت 

 )ملیون دینار(
27379587 35033926 58313521 49784374 46708716 39634030 

)1(  
36593073 

 

المالیة  لألوراقحجم التداول 
 386879.1 426788.1 456179.8 898316 2840220 893825 941198 )ملیون دینار(

ملیون (المتداولة  األسھمعدد 
 631420.1 917542.4 579640.3 743852.4 871183 625640 492372 )سھم 

 األوراق ألسعارالرقم القیاسي 
 580.64 649.48 730.56 ــ 131 125 136 )نقطة ( المالیة 

تداول من حیث  األكثراع طالق
  )ملیون دینار(حجم التداول 

قاع المصرفي (   )ال
705456 677333 (4) 

1752566 
(4) 

763582.7 
(4) 

355859.7 
(4) 

312946.1 
)4(  

305821.5 

تداول من حیث  األكثرالقطاع 
   األسھمعدد 

القطاع ) (ملیون سھم ( 
 )المصرفي 

389160 542329 737228 707114.4 539459.9 864664.7 598565.6 

حجم التداول لغیر العراقیین 
  ) شراء(

 )ملیون دینار ( 
 41479.9 53834.5 73200.4 112549 1149809 54048 ــ

التداول لغیر العراقیین حجم 
 46569.1 38126.4 113501.7 82483 169655 56085 ــ )ملیون دینار ) ( بیع(

 

  أولیة تتقدیرا .1
  )نصف سنوي( 2014لسنة  األسرةالمسح االقتصادي واالجتماعي لمیزانیة / المعیشة  أحوال إحصاءمدیریة  .2
  2016العراق لسنة  يالھشة فالغذائي والفئات  لألمنالمسح التحلیلي الشامل  .3
  2017،  2016،  2013،2014 في عام یةالثانحصل القطاع المصرفي على المرتبة .4

  عدم توفر البیانات  (-)
  لإلحصاءالجھاز المركزي : المصدر

  المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث / البنك المركزي العراقي  
  المالیة األوراقھیئة 

  المالیة األوراقشمل التقریر السوق النظامي والسوق الثاني لبیانات ھیئة  2017و  2016في عام  *
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 القطاع المالي - 2

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات

 77,422,172 54,409,270 66,470,251 105,609,846 113,840,076 119,817,222 108807390 )ملیون دینار(العامة   اإلیرادات

 65,155,570 44,267,071 51,312,649 97,072,410 111,107,939 117,271,044 107,271,113 )ملیون دینار(النفطیة  اإلیرادات

 12,266,602 10,142,199 15,157,602 8,537,436 2,732,137 2,546,178 1,536,277 )ملیون دینار(غیر النفطیة  اإلیرادات

 75,490,115 67,067,433 70,397,515 113,473,518 119,127,555 105,139,572 78,757,668 )ملیون دینار(النفقات العامة 

 59,025,654 51,173,425 51,832,827 77,986,167 78,746,805 75,788,622 60,925,554 )ملیون دینار( النفقات الجاریة 

 16,464,461 15,894,008 18,564,679 35,487,351 40,380,750 29,350,954 17,832,114 )ملیون دینار( النفقات االستثماریة 

ملیون ( عجز الموازنة الكلي  /فائض 
 1,932,057 12,658,163- 3,927,264- 7,863,672- 5,287,479- 14,677,650 30,049,722 )دینار

 وزارة المالیة : المصدر     

 القطاع النقدي - 3
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات

 12.44 12.30 12.28 12.37 13.13 13.03 13.58 % )(  سعر الفائدة على القروض

 5.53 5.65 5.76 6.00 6.61 6.78 6.90 (%)سعر الفائدة على الودائع الثابتة 

 4.06 4.39 4.46 4.39 4.88 5.07 5.24 (%)الفائدة على التوفیر 

 44,236,654.0 45,231,515.0 38,585,119 39,883,686 40,630,036 35,784,805 32,157,444 )ملیون دینار( العملة المصدرة 

 ــ ــ ــ 14.00 13.00 9.00 8.00 (%)سعر الفائدة الحقیقي 

 71,161,551 70,709,253 65,435,425 72,692,448 73,830,964 63,735,871 62,473,929 )ملیون دینار) (  M1(  عرض النقد

 8.38 7.91 7.82 7.98 8.25 7.96 8.16  االنتشارمعامل 

 89,441,338 88,067,169 82,595,493 90,727,801 87,679,504 75,466,360 72,177,951 )ملیون دینار) ( M2( عرض النقد

 60,505,750.0 62,587,375.0 57,887,596 66,230,769 73,259,279 63,390,777 58,697,956 )ملیون دینار(االحتیاطي النقدي 

 47,678,796 47,362,251 32,142,805 9,520,019 4,255,549 6,547,519 7,446,859 )ملیون دینار(الدین الداخلي 

 65,661.0 60,004.0 57,639 57,347 58,719 57,706 61,267 ) أمریكيملیون دوالر (الدین الخارجي 

دوالر / دینار عراقي (معدل سعر الصرف 
 1190 1190 1190 1188 1179 1179 1183 )أمریكي

 57296 41298 51328 83370 90585 94209 79681 ) أمریكيملیون دوالر (الصادرات السلعیة 

 32948 29077 40809 49812 53822 50155 40633 ) أمریكيملیون دوالر (االستیرادات السلعیة 

ملیون دوالر (المباشر  األجنبياالستثمار صافي 
 4,849 6,560 7,722 10,417 3,347 2,911 1,516 ) أمریكي

 24,348 12,221 10,519 35,558 36,763 44,054 39,048 )أمریكي ملیون دوالر(صافي المیزان التجاري 

  عدم توفر البیانات   (-)
 المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث/ البنك المركزي العراقي :  المصدر  
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 القطاع النفطي - 4

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات

 1466.2 1524.0 1271.0 1135 1088 1055 934 )ملیون برمیل (كمیة النفط الخام المنتج 

 1207.8 1208.0 1097.0 918.0 872 887 790 )ملیون برمیل (كمیة النفط الخام المصدر 

 49.3 36.1 44.7 91.6 102.3 106 105 )دوالر ( معدل سعر البرمیل 

 59.6 43.6 49.1 84.1 89.2 94 83.0 ) أمریكيملیار دوالر ( قیمة النفط المصدر 
 

  وزارة النفط: المصدر 
 

 

 قطاع الطاقة - 5

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات
 92,103,371 81,860,169 68,688,325 67,767,995 59,895,462 63891914 53902590 )س.و.م( كمیة الطاقة الكھربائیة المنتج 

 كمیة الطاقة الكھربائیة المستوردة 
 5,635,987 7,878,508 13,104,203 12,250,551 12,201,627 10170234 7233094 )س.و.م( 

 97,739,358 89738677* 81,792,528 80,018,546 72,097,089 74062148 61135684 )س.و.م(  كمیة الطاقة الكھربائیة المتاحة
 

 وزارة الكھرباء: المصدر/ مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغیل الفعلي خالل السنة  ) س. و. م(
 تقدیرات فصلیة ( *)

 

 القطاع المصرفي - 6

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المؤشرات
  مطلوبات المصارف / موجودات 

 156,435,195 221,159,701 222,770,831 226,588,893 208,844,114 190,980,975 143,877,896 )ملیون دینار( 

 معدل العائد على الموجودات 
(%) 0.59 0.83 0.79 0.54 0.46 0.51 0.85 

 14,341,320 11,739,281 10,147,898 9,081,274 7,662,845 5,875,891 4,054,246 )ملیون دینار( حقوق الملكیة 

( معدل العائد على حقوق الملكیة 
(% 21.0 27.0 21.5 13.5 10.2 9.57 9.26 

الموجودات  إلىنسبة القروض 
)(% 10.6 12.0 11.8 12.4 13.6 13.84 19.80 

 إلىنسب حقوق الملكیة 
 9.17 5.31 4.6 4.0 3.7 3.1 2.8 (%)الموجودات 

نسبة الدیون المشكوك في 
القروض  إجمالي إلىتحصیلھا 

 (%)المصرفیة 
3.0 2.2 8.1 8.4 10.2 10.93 14.02 

 66 68 68 68 66 54 48 ( % )نسب السیولة 

 37,952,829 37,164,036 36,752,686 34,123,067 29,952,012 28,438,688 20,353,139 )ملیون دینار( االئتمان  إجمالي

ودائع الجمھور لدى البنوك 
 25,418,215 23,242,416 23,190,481 24,259,665 24,003,785 20,657,718 17,742,971 )ملیون دینار(

 67 61 53 53 50 50 47 )عدد ( عدد المصارف 

 
  المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث/ البنك المركزي العراقي :  المصدر   
 


