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ةــالمقدم  

والذي ييدف إلى الكشف المبكر  2022 لسنة ولاأللمربع  اإلقتصاديةأنجزت مديرية الحسابات القومية تقرير مؤشرات اإلنذار المبكر 
 منالعراقي  اإلقتصاد وتأثيرىا عمى اإلقتصاديةلمخاطر األزمات  اإلقتصاديةعن السياسة  لينالمسؤو وتنبيو  اإلقتصاديةعن األزمات 

حيث أن  ،أمرىا تفاقمخالل تحديد العوامل الداخمية والخارجية التي تسيم في نشوء تمك األزمات أواًل بأول تمييدًا لمعالجتيا قبل 
قتصاد البمد إعن بقية مجاالت الحياة األخرى بسبب سياسة العولمة وتأثر  اإلقتصادتقل أىميتيا في مجال  مؤشرات اإلنذار المبكر ال

 .والسياسية اإلقميمية والعالمية اإلقتصاديةبالمتغيرات 

اذ ختوواضعي السياسات باحتمال حدوث أزمة مالية قبل وقوعيا إل اتمؤشرات اإلنذار المبكر أدوات تحذيرية لمتخذي القرار تعتبر 
 . وقائية لتجنب اآلثار المترتبة عمييامايمزم من إجراءات 

ومن أىميا مؤشرات النفط  اإلقتصاديةوالمالية والنقدية التي تخص األنشطة  االقتصاديةالمؤشرات  لقد تضمن التقرير مجموعة من 
العراقي في نياية  اإلقتصادداء إوالتي من خالليا يمكن إعطاء صورة عن  والمؤشرات المالية والنقدية والكيرباء وسوق األوراق المالية

 عمى التنبؤ باألزمات قبل حدوثيا اإلقتصاديةعن السياسة  لينالمسؤو كل فصل ومتابعة تطوراتو عمى مستوى الفصول وبما يساعد 
العراقي أحادي الجانب يعتمد عمى الموارد النفطية في توليد دخمو وفي الغالب فأنو معرض لالزمات نتيجة  اإلقتصادخصوصًا وان 

 ات المتنوعة الدخل ومن ىنا جاءت أىمية ىذا التقرير. اإلقتصادلعوامل خارجية أو داخمية أكثر من 

البيانات التي تخص ىذا التقرير الذي تقوم بإعداده  جييزجيود عدد من الوزارات والجيات غير المرتبطة بوزارة في ت تضافرتلقد 
إضافة إلى ىيئة األوراق المالية العراقية ،وزارة الكيرباء ،وزارة النفط ،العراقي البنك المركزي ؛نخص منيممديرية الحسابات القومية و 

 الجياز المركزي لإلحصاء. –وزارة التخطيط 
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  اتـانـــــــالبي ادرـــــمص

 تم االعتماد عمى البيانات الفصمية التي وفرتيا الجيات التالية:
 دائرة اإلحصاء واألبحاث.  -البنك المركزي العراقي .1
 مديرية الحسابات القومية.  -الجياز المركزي لإلحصاء  -وزارة التخطيط .0
 .         والمالية اإلقتصادية الدائرة –وزارة النفط .3
 دائرة البحوث. -ىيئة األوراق المالية  .4
 قسم  اإلحصاء. -مركز المعموماتية  -وزارة الكيرباء  .5

 

 أهـــــم المــؤشــــرات

 :             تاليةموعة من المؤشرات لمقطاعات اليتضمن التقرير مج
 سنوية وتشمل مؤشرات الناتج المحمي اإلجمالي والتضخم والنفط.المؤشرات القطاع الحقيقي ربع  .1
 مؤشرات المالية العامة وتشمل اإليرادات والمصروفات وفائض وعجز الموازنة والدين العام. .0
وع     رض النق     د وس     عر الص     رف ومؤش     رات أخ     رى ذات  وتش     مل أس     عار الفائ     دة والعمم     ة المص      درةرات القط     اع النق     دي ش     مؤ  .3

 العالقة.
 مؤشرات القطاع المصرفي. .4
 مؤشرات القطاع الخارجي. .5
 مؤشرات سوق األوراق المالية. .6
 مؤشرات قطاع الكيرباء. .7

 

  اتـم والمصطمحــاهيــالمف

منو قيمة االستيالك الوسيط  من  اً يمثل مجموع قيمة اإلنتاج اإلجمالي من السمع والخدمات مستبعد الناتج المحمي اإلجمالي: -
داخل الحدود  اإلقتصادية األنشطةوبيذا فيو يشمل مجموع القيم المضافة اإلجمالية المتحققة في  (المستمزمات السمعية والخدمية)

 .اإلقميمية لمبمد وبمساىمة عوامل اإلنتاج المحمية واألجنبية
 ىو عبارة عن قيمة الناتج المحمي اإلجمالي مقسومًا عمى عدد السكان. اإلجمالي:متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي  -
 ،آالت ومعدات ،الثابتة )األبنية واإلنشاءاتىو عبارة عن اإلضافات السنوية إلى األصول  إجمالي تكوين رأس المال الثابت: -

 نباتات وحيوانات( مطروحًا منيا األصول المستبعدة.  ،أثاث ،وسائط نقل
ومؤشر عن انخفاض القوة الشرائية لمعممة الوطنية وىو  أسعار السمع والخدماتارة عن الزيادة المستمرة بىو عب :معدل التضخم -

 . الميمة اإلقتصاديةالثابتة لبعض المؤشرات  األسعار إلىيمكن استعماليا كمخفض لموصول  أداة
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لذين يبحثون عن عمل ولم يجدوا عمل في األيام سنة فأكثر( العاطمين وا 15لعمل )ىو عدد األشخاص في سن ا معدل البطالة: -
 .100في مضروبًا ( سنو فأكثر 15 )قتصاديا بعمرإالسبعة الماضية لممقابمة مقسومًا عمى عدد السكان النشطين 

 .الودائع الجارية إلييامضافًا عبارة عن العممة المتداولة خارج المصارف  ىو (:M1عرض النقد بالمفهوم الضيق ) -
يمثل عرض النقد بالمفيوم الضيق مضافًا إليو الودائع األخرى لكافة القطاعات لدى  (:M2عرض النقد بالمفهوم الواسع ) -

 الحكومة المركزية(.  ستثناءإبالمصارف التجارية )
ــــرلم القياســــي مســــعار المســــتهم - ى    و رق    م يق    يس مع    دل التغي    ر عب    ر ال    زمن ف    ي أس    عار الس    مع والخ    دمات الت    ي  (:CPI)ك ال

 .  خالل فترة زمنية معينة يقتنييا المستيمك

 2022 لسنة ولام  لمربعالمبكر  أهم مؤشرات اإلنذار
 (1جدول )                    

 2022 ولام  الربع المــــــــــؤشــــرات

 90.7 باألسعار الجارية )تريميون دينار( الناتج المحمي اإلجمالي
 39.2 دينار (الناتج المحمي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الجارية )تريميون 

 11.4 فائض أو عجز الموازنة )تريميون دينار(
 1.8 معدل التضخم )%(

 1460 )دوالر أمريكي/ دينار عراقي(معدل سعر الصرف 
 75.7 حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالية النظامي )مميار دينار(

 52.9 إجمالي االئتمان المصرفي )تريميون دينار(
 %47.7 نسبة الودائع إلى الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية )%(

 %58.3 اإلجمالي باألسعار الثابتة )%(نسبة االئتمان إلى الناتج المحمي 
 14.432 صافي الميزان التجاري )مميار دوالر(

 25738911 كمية الطاقة الكيربائية المنتجة )ميكا واط ساعة( *
 1590349 المستوردة )ميكا واط ساعة( * كمية الطاقة الكيربائية

 292680 كمية النفط الخام المصدر )ألف برميل(
 28045040 الخام المصدر )ألف دوالر(قيمة النفط 

  

 للكهرباء الوطنية. لثانيا)م.و.س( مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغيل الفعمي خالل الربع *
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 2220لسنة  موللمربع ا االلتصاديخالصة عن الوضع 

بالتغيرات الحاصمة في أسعار النفط وعميو من  مرىونا اإلقتصاديالعراقي عمى إيرادات النفط يجعل النمو  االقتصاداعتماد  إن
 اإلقتصاديةالموارد  واستغاللاألخرى  اإلقتصاديةالضروري تنويع مصادر الدخل من خالل إيجاد محفزات متنوعة لنمو القطاعات 

 المتاحة.
ة في صافي الميزان التجاري وتحقيق ان الزيادة في أسعار النفط العالمية أدت إلى زيادة في قيمة الصادرات النفطية مما أدى إلى زياد

فائض في الموازنة بعد أن كان عجز في الفترات السابقة . أما فيما يخص المصارف فأن الزيادة في الودائع المصرفية في الربع 
لمتداولة أدت إلى توفير سيولة نقدية تم استخداميا في شراء أسيم الشركات مما أدى إلى زيادة عدد األسيم ا 2022األول من سنة 

  لممصارف في سوق العراق لألوراق المالية.
حواالت الخزينة لدى البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية حسب قانون االقتراض رقم  ارتفع الدين العام الداخمي بسبب رصيد

 .2020( لسنة 5)
 

 القطاع الحقيقي مـؤشــرات:أوالا 

 2007وامسعار الثابتة بأساس  الناتج المحمي اإلجمالي بامسعار الجارية -ا

يعرض أذ  ةلمبمد خالل فترة زمنية معين االقتصاديالناتج المحمي اإلجمالي أحد أىم المقاييس الشاممة التي تقيس مستوى األداء  ديع
 زيادة المقارنةمن خالل ويالحظ  2021سنة ل ول والرابعاألوالربعين  2022سنة ل ولاأل لمربع( الناتج المحمي اإلجمالي 2جدول )

بنسبة  و 2021سنة ل رابعال مقارنة مع الربع%( 4.9بنسبة ) 2022سنة ول لفي الربع األ باألسعار الجارية الناتج المحمي اإلجمالي
مما أدى إلى زيادة قيمة  العالمية أسعار النفط ارتفاعنتيجة  االرتفاعوجاء ىذا  2021سنة ول لالربع األ مقارنة مع %( 42.2)

 .اإليرادات النفطية
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 2021لسنة  امول والرابعوالربعين  2022لسنة  امولمؤشرات الحسابات القومية والتضخم لمربع 
 (2جدول )

 المؤشرات

مفترة الفترة المماثمة ل
الحالية من السنة السابقة 

 (2021 ول)الربع ام 

ة السابقة لمفترة الفتر 
 رابع)الربع الالحالية 

2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة التغير 
% 

نسبة التغير 
% 

1 2 3 3/1 3/2  
الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار 

 الجارية )مميون دينار(
63,700,496 86,452,404 90,694,348 42.4 4.9 

الناتج المحمي اإلجمالي عدا النفط  
 دينار(باألسعار الجارية )مميون 

35,170,486 45,872,471 39,245,268 11.6 -14.4 

الرقم القياسي ألسعار المستيمك 
 )%( 2012بأساس 

109.60 113.20 115.20 5.1 1.8 

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
 باألسعار الجارية )دينار(

1,567,847 2,087,660 2,175,979 38.8 4.2 

متوسط نصيب الفرد من الناتج عدا 
 باألسعار الجارية )دينار(النفط 

865,644 1,107,732 941,590 8.8 -15.0 

الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار 
 )مميون دينار( 2007الثابتة لسنة 

46,924,893 54,283,618 50,308,403 7.2 -7.3 

الناتج المحمي اإلجمالي عدا النفط  
)مميون  2007باألسعار الثابتة لسنة 

 دينار(

19,126,427 23,817,146 20,019,540 4.7 -15.9 

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
 )دينار( 2007باألسعار الثابتة لسنة 

154,953 1,310,845 1,207,022 679.0 -7.9 

متوسط نصيب الفرد من الناتج عدا 
 2007النفط باألسعار الثابتة لسنة 

 )دينار(

470,755 575,138 480,318 2.0 -16.5 

السمعية باألسعار الثابتة لسنة األنشطة 
 *)مميون دينار(2007

31,085,327 36,239,017 33,299,073 7.1 -8.1 

األنشطة التوزيعية باألسعار الثابتة 
 *)مميون دينار(2007لسنة 

8,850,335 10,833,090 10,277,148 16.1 -5.1 

األنشطة الخدمية باألسعار الثابتة لسنة 
 *)مميون دينار(2007

 
 
 
 

7,419,845 7,770,372 7,342,762 -1.0 -5.5 

 مجموع األنشطة السمعية والتوزيعية والخدمية عدا رسم الخدمة المحتسب.* 
 .المصدر: الجياز المركزي لإلحصاء/ مديرية الحسابات القومية 
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  امــط الخـاط النفــنش -ب

العراقي والذي يتصف بأنو اقتصاد  لإلقتصادفي تكوين الناتج المحمي اإلجمالي  اإلقتصاديةيعتبر نشاط النفط الخام احد أىم األنشطة 
لمموازنة العامة لمدولة  يأحادي الجانب يعتمد عمى إيرادات النفط في توليد الدخل بشكل أساسي والذي يمثل مصدر التمويل الرئيس

لسنة  ولاأل لمربعسعر البرميل معدل در و النفط الخام المنتج والمص   كمية وقيمة( 3جدول ) بشقييا الجاري واالستثماري ويعرض
رابع الربع المقارنة مع  2022لسنة  األوللمربع  قيمة النفط المصدر رتفاعيالحظ ا أذ 2021 لسنة ول والرابعاألين والربع 2022

  .العالمية بسبب ارتفاع أسعار النفط 2021لسنة  ولالربع األ%( مقارنة مع 80.19%( وبنسبة )23.71بنسبة ) 2021لسنة
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والربعين األول  2022األول لسنة للربع  2007الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة ( 1)شكل 
 2021والرابع لسنة 
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 2022ربع أول  2021ربع رابع  2021ربع أول 

والربعين األول والرابع  2022األول لسنة للربع  2012الرقم القياسي ألسعار المستهلك بأساس ( 2)شكل 
 2021لسنة 
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 2022لسنة  امولكمية النفط الخام المنتج وكمية وليمة النفط الخام المصدر ومعدل سعر البرميل لمربع 
 2021لسنة امول والرابع والربعين 

 (3جدول )

 المـــــــؤشــــــــــــرات
  

مفترة الفترة المماثمة ل
 الحالية من السنة السابقة

 (2021 ول)الربع ام 

الفترة السابقة لمفترة 
 رابعالحالية )الربع ال

2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة التغير 
% 

نسبة التغير 
% 

1 2 3 3/1 3/2  
 1.69- 8.89 376,890 383,385 346,108 )ألف برميل(كمية النفط الخام المنتج 

 1.29- 2.65- 292,680 296,497 300,652 برميل( )ألف كمية النفط الخام المصدر

كمية النفط الخام المجيز لممصافي 
 )ألف برميل(

54,648 59,598 59,671 9.19 0.12 

كمية النفط الخام المجيز لمكيرباء )ألف 
 برميل(

900 920 900 0.00 -2.17 

 25.14 61.88 95.75 76.52 59.15 معدل سعر البرميل )دوالر(

 23.71 80.19 28,045,040 22,669,095 15,564,550 )ألف دوالر(ر قيمة النفط المصد

 لمصدر : وزارة النفطا
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 2021لسنة  األول والرابعوالربعين  2022لسنة  ولللربع األ كمية النفط الخام المصدر( 3)شكل 
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  يـالـاع المـالقط مـؤشــرات:ااـ ثاني

 عجز مقداره  بعد أن كان 2022سنة من  ألولا( مميون دينار في الربع 11408643مقداره ) فائضتحقيق إلى  (4جدول )ال يشير
ويأتي ىذا الفائض بسبب  2021سنة من  ولالربع األ( في 131747) و 2021 من سنة لرابعاالربع في  مميون دينار( 3707331)

 بنسب أكبر من نسب انخفاض اإليرادات.العامة انخفاض النفقات 

 2021لسنة  امول والرابعوالربعين  2022لسنة  ولام اإليرادات العامة والنفقات العامة لمربع 
 مميون دينار                                                                                                       (4جدول )         

 المـــــــؤشــــــــــــرات
 

مفترة الحالية الفترة المماثمة ل
 )الربع من السنة السابقة

 (2021 ولام 

الفترة السابقة لمفترة 
 رابعالالحالية )الربع 
2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة التغير 
% 

نسبة التغير 
% 

1 2 3 3/1 3/2  
 7.1- 101.6 34,901,964 37,570,198 17,311,942 اإليرادات العامة 

 1.9- 105.0 34,417,544 35,078,891 16,791,059 اإليرادات األخرى بضمنيا النفط

 80.6- 7.0- 484,420 2,491,307 520,883 اإليرادات الضريبية

 43.1- 34.7 23,493,321 41,277,529 17,443,689 النفقات العامة

 25.8- 31.2 22,379,173 30,165,453 17,056,142 النفقات الجارية

 90.0- 187.5 1,114,148 11,112,076 387,547 النفقات االستثمارية

 407.7 8,759.5 11,408,643 3,707,331- 131,747- فائض/ عجز الموازنة الكمي

 المصدر: البنك المركزي العرالي/ المديرية العامة لإلحصاء وامبحاث.
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  2021لسنة األول والرابع والربعين  2022 لسنة األولالمصدر للربع الخام  قيمة النفط ( 4)شكل 
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 اع النقـــديـالقط مـؤشــرات :ااـ ثالث

 من المؤشرات أدناه نالحظ أذ 2021لسنة  ول والرابعاأل ينوالربع 2022لسنة  ألولا النقدية لمربعمؤشرات ال( 5يبين جدول )
الدين العام  في حين ارتفع لمتداول والذي أدى إلى ارتفاع عرض النقد بمفيوميو الضيق والواسع درةارتفاع رصيد العممة المص  

( 5قانون االقتراض رقم ) بسبب ارتفاع رصيد حواالت الخزينة لدى البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية حسب الداخمي
 .2020لسنة 

والذي الفجوة بين الفوائد المصرفية المقبوضة عن القروض والفوائد المصرفية المدفوعة عن الودائع )معامل االنتشار(  نخفضتأ
وارتفاع أسعار  وذلك بسبب انخفاض اسعار الفائدة عمى القروض 2021لسنة  رابعال األول و الربعمقارنة مع %( 7.74بمغ )

 .%(4.0)البالغة المعيارية  ةالنسب  ىذه النسبة الزالت مرتفعة عن أن إال  الفائدة عمى ودائع التوفير
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 2021والربعين األول والرابع لسنة  2022فات العامة للربع األول لسنة فاأليرادات العامة والن( 5)شكل 

 النفقات العامة   اإليرادات العامة
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 2021لسنة  امول والرابعوالربعين  2022 لسنة ولالمؤشرات النقدية لمربع ام 
 (5جدول )

 المـــــؤشـــــرات

الفترة المماثمة لمفترة 
الحالية من السنة السابقة  

 (2021 ول)الربع ام 

السابقة لمفترة الفترة 
 رابعالحالية )الربع ال

2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة التغير 
% 

نسبة التغير 
% 

1 2 3 3/1 3/2  
 0.7- 5.5- 11.27 11.35 11.92 سعر الفائدة عمى القروض )%(

 1.21 5.3 5.01 4.95 4.76 سعر الفائدة عمى الودائع الثابتة )%(

 0.57 3.82 3.53 3.5 3.4 التوفير )%(الفائدة عمى 

 - - - ... - سعر الفائدة الحقيقي )%(

 1.28- 9.15- 7.74 7.84 8.52 معامل االنتشار )%(

 5.66 8.47 80895421 76,561,599 74,576,198 العممة المصدرة )مميون دينار(

 2.44 10.07 122867087 119,944,389 111,628,548 ( )مميون دينار(M1عرض النقد )

 2.53 11.43 143420547 139,886,353 128,708,566 ( )مميون دينار(M2عرض النقد )

 3.87 15.05 114403819 110,137,166 99,436,327 االحتياطي النقدي )مميون دينار(

 0.60 10.67 70328391 69,912,394 63,547,186 الداخمي )مميون دينار( العام الدين

 - - - ... - )مميون دوالر(الدين الخارجي

 0.0 0.0 1,460 1,460 1,460 معدل سعر الصرف )دينار/ دوالر(

 عدم توفر البيانات (-)         
 المصدر: البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث
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 2021والربعين األول والرابع لسنة  2022األول لسنة عرض النقد والدين العام الداخلي للربع ( 6)شكل 
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 يـرفـاع المصـالقط مـؤشــرات :ااـ رابع

من  ولاألفي أداء المصارف في الربع راجع تشير تمك المؤشرات إلى ت أذأىم مؤشرات القطاع المصرفي بشكل عام  (6يبين جدول )
أن ىناك انخفاض في معدل العائد عمى الموجودات ومعدل العائد  أذ  2020سنة  ول والرابع منمقارنة مع الربع األ 2022سنة 

 .عمى حقوق الممكية
وربما  2022لسنة ين األول والرابع مقارنة بالربع 2022لسنة  ألولفي الربع ا راجعتن مؤشرات القطاع المصرفي تشير إلى إبرأينا ف

انخفاض أسعار الفائدة عمى القروض الممنوحة وارتفاع أسعار الفائدة عمى الودائع وكذلك انخفاض عدد المصارف يكون السبب 
ية إال أنو ىذا التراجع ليس لو تأثير كبير عمى حقوق الممكية والموجودات لدى نتيجة تصفية بعض فروع المصارف األجنب

 .المصارف

 2021لسنة  امول والرابعوالربعين  2022لسنة  ولطاع المصرفي لمربع ام مؤشرات الق
 (6جدول )            

 المــــــــــؤشـــــرات

مفترة الفترة المماثمة ل
الحالية من السنة السابقة 

 (2021 ول)الربع ام 

الفترة السابقة لمفترة 
 رابعالحالية )الربع ال

2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة التغير 
% 

نسبة التغير 
% 

1 2 3 3/1 3/2  
إجمالي الموجودات لدى المصارف 

 )مميون دينار( التجارية
140,782,826 159,418,717 161,757,812 14.90 1.47 

 57.89- 54.72- 0.24 0.57 0.53 العائد عمى الموجودات )%(معدل 

 1.10- 2.58 17,502,277 17,696,513 17,061,743 )مميون دينار(حقوق الممكية 

 57.06- 51.95- 2.22 5.17 4.62 معدل العائد عمى حقوق الممكية

 1.66- 5.73- 28.45 28.93 30.18 نسبة القروض إلى الموجودات)%(

الممكية إلى نسب حقوق 
 الموجودات)%(

12.12 11.1 10.82 -10.73 -2.52 

نسبة الديون المشكوك في 
تحصيميا إلى إجمالي القروض 

 المصرفية )%(
10.38 10.12 9.64 -7.13 -4.74 

 5.68 4.90 428 405 408 نسبة السيولة 

 0.20- 6.06 52,864,465 52,971,529 49,843,394 )مميون دينار(إجمالي االئتمان 

ودائع الجميور لدى المصارف 
 )مميون دينار(

34,860,610 42,723,240 43,233,195 24.02 1.19 

-6 69 73 75 عدد المصارف )عدد(  4-  
 

 المصدر: البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث            
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 يـارجـاع الخــالقط مـؤشــرات :ااـ خامس

فمن خالل مؤشرات القطاع   2021لسنة  الرابعاألول و ين والربع 2022لسنة  ولاأل لمربع مؤشرات التجارة الخارجية( 7يبين جدول )
لسنة  رابعمقارنة مع الربع ال 2022لسنة  ولألفي الربع االصادرات السمعية  رتفاعالخارجي التي تخص الصادرات والواردات يتضح ا

مما أدى إلى ارتفاع  أسعار النفط ارتفاعبسبب  2021لسنة لسنة  ولمقارنة مع الربع األ %(87.0وبنسبة ) %( 29.1بنسبة ) 2021
 .2021%( مقارنة مع الربع األول لسنة 43.6و ) 2021%( مقارنة مع الربع الرابع لسنة 43.9صافي الميزان التجاري بنسبة )

 امول والرابعوالربعين  2022 لسنة امولالصادرات والواردات السمعية وصافي االستثمار امجنبي المباشر لمربع 
 2021لسنة 

 مميون دوالر                                                                                                         (7جدول )    

 المــــــــــؤشـــــرات

لمفترة الفترة المماثمة 
 الحالية من السنة السابقة

 (2021 ول)الربع ام 

الفترة السابقة لمفترة 
 رابعالحالية )الربع ال

2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة التغير 
% 

نسبة التغير 
% 

1 2 3 3/1 3/2  
 29.1 87.0 26,690 20,679 14,273 الصادرات السمعية 

 15.1 190.4 12,258 10,648 4,221 الواردات السمعية

 48.6- 61.1- 406 790 1,043 صافي االستثمار األجنبي المباشر

 43.9 43.6 14,432 10,031 10,052 صافي الميزان التجاري

 

 المصدر: البنك المركزي العراقي / المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث
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 2021والربعين األول والرابع لسنة  2022األول لسنة الصادرات والواردات السلعية للربع ( 7)شكل  

 الواردات السلعية   الصادرات السلعية
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 ةــراق لألوراق الماليــوق العـرات ســؤشـم سادساا:

حيث   2021 لسنة رابعال األول و ينوالربع 2022لسنة  ولاأل لمربعسوق العراق لألوراق المالية المؤشرات المالية ل( 8) جدوليبين 
عدد األسيم  وزيادة  2021لسنة  رابعمقارنة مع الربع ال 2022لسنة  ولفي الربع األ حجم التداول انخفاضتشير تمك المؤشرات إلى 

د داحتل القطاع المصرفي النسبة األعمى من ع .2021لسنة  رابعال ين األول ومقارنة مع الربع 2022لسنة  ولالمتداولة في الربع األ
 حجم التداول. واألسيم المتداولة 

 2021لسنة  امول والرابعوالربعين  2022لسنة  ولام مؤشرات حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية لمربع 
 (8جدول )

 المــــــــــؤشـــــرات

مفترة الفترة المماثمة ل
الحالية من السنة السابقة 

 (2021 ول)الربع ام 

الفترة السابقة لمفترة 
 رابعالحالية )الربع ال

2021) 

الفترة الحالية 
 ول)الربع ام 
2022) 

نسبة 
 التغير %

نسبة 
 التغير %

1 2 3 3/1 3/2  

 29.2- 6.0 75683.3 106831.8 71427.9 حجم التداول في السوق النظامي )مميون دينار(

القطاع األكثر تداول من حيث حجم التداول 
 مميون دينار()القطاع المصرفي 

120457.4 102220.3 47833.1 -60.3 -53.2 

في السوق النظامي  عدد األسيم المتداولة
 )مميون سيم(

57535.3 84695.9 116146.8 101.9 37.1 

القطاع األكثر تداول من حيث عدد األسيم 
 )القطاع المصرفي مميون سيم(

124454.5 97710.9 171226.9 37.6 75.2 

حجم التداول لغير العراقيين )شراء( السوق 
 )مميون دينار(النظامي

18388.3 10254.6 7192.9 -60.9 -29.9 

حجم التداول لغير العراقيين )بيع( السوق 
 )مميون دينار(النظامي 

10224.6 11319.3 7576.3 -25.9 -33.1 

الرقم القياسي ألسعار األوراق المالية )مؤشر 
ISX 60)نقطة( ) 

566.2 569.2 609.2 7.6 7.0 

 1673.9 580.4 91002.1 5130.2 13374.5 حجم التداول في السوق الثاني)مميون دينار(

 3844.2 917.2 132419.9 3357.3 13018.2 )السوق الثاني( عدد األسيم المتداولة

حجم التداول لغير العراقيين )شراء( السوق 
 )مميون دينار(الثاني 

167.1 2.2 5.8 -96.5 163.6 

حجم التداول لغير العراقيين )بيع( السوق الثاني 
 )مميون دينار(

45.8 50.4 135.3 195.4 168.5 

 المصدر: ىيئة األوراق المالية
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 سابعـاا :مـؤشــرات لطــاع الكهــربـاء

 زيادةأن ىناك  وتبين 2021لسنة  ولوالربع األ 2022 لسنة ولاأل لمربع مؤشرات الطاقة الكيربائية المنتجة والمستيمكة (9يبين جدول )
%( مقارنة مع الربع 20.5كمية الطاقة الكيربائية المستوردة بنسبة ) فيوانخفاض %( 14.7) الطاقة الكيربائية المنتجة بنسبةفي كمية 

 .ال يمبي حاجة المستخدمين اإلنتاج إال انوفي  تحسنبالرغم من ىذا الو  2021لسنة  ولاأل
 بالتغيرات الموسمية.اليمكن مقارنة إنتاج واستيراد الكيرباء مع الربع السابق لنفس السنة ألن إنتاج واستيالك الكيرباء يتأثر 

  2021لسنة  ولوالربع ام  2022لسنة  امولالمنتجة والمستوردة  لمربع مؤشرات الطالة الكهربائية 
 ميكاواط ساعة                                                                                       (9جدول )               

 المــــــــــؤشـــــرات
ة من الفترة المماثمة لمفترة الحالي

 (2021 ولام )الربع  السنة السابقة
الفترة الحالية )الربع 

 (2022ول ام 
نسبة التغير 

% 
1 2 2/1 

 14.7 25,738,911 22,434,617 كمية الطاقة الكيربائية المنتجة

 20.5- 1,590,349 2,001,204 كمية الطاقة الكيربائية المستوردة 

 لسم اإلحصاء/ مركز المعموماتية  المصدر: وزارة الكهرباء/              
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 2021والربعين األول والرابع لسنة  2022األول لسنة مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية للربع ( 8)شكل 

 (السوق النظامي( )شراء)حجم التداول لغير العراقيين  (السوق النظامي)عدد األسهم المتداولة 

 (السوق النظامي(  )بيع)حجم التداول لغير العراقيين 



 

0200لســـنة األول  مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع   

الجهـاز المركـــزي لإلحصـاء/ العــراق      –مـديريـــة الحسـابات القوميـة  15  

 

 

 

 

22,434,617 

25,738,911 

2,001,204 1,590,349 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

22,000,000

24,000,000

26,000,000

 2022ربع أول  2021ربع أول 
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 كمية الطاقة الكهربائية المستوردة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة



2021مؤشرات األنذار المبكر للربع الثالث لسنة 

20112012201320142015201620172018201920202021

9341055108811811367.3170116311610167514631453(ملٌون برمٌل )كمٌة النفط الخام المنتج 

7908878729181097120812081410144912551259(ملٌون برمٌل )كمٌة النفط الخام المصدر 

105106102.391.644.736.149.366.661.138.468.4(دوالر  )معدل سعر البرمٌل 

839489.284.149.143.659.683.878.541.875.7(ملٌار دوالر امرٌكً  )قٌمة النفط المصدر 

2011201220132014201520162017201820192020 *2021*

5390363892598966776868688818609210182749117,241116,423123,414(س.و.ألف م)كمٌة الطاقة الكهربائٌة المنتجة 

72331017012202122511310478792089604217936,5526,5515,095(س.و.ألف م)كمٌة الطاقة الكهربائٌة المستوردة 

6113674062720988001981792897392181705104542123,793122,974128,509(س.و.ألف م)كمٌة الطاقة الكهربائٌة المتاحة 

تجمٌع الفصول* 

20112012201320142015201620172018201920202021

143878128200142140150207136234132614111286122995133090138264159419(ملٌار دٌنار)مطلوبات المصارف / موجودات 

0.591.21.20.820.760.851.190.590.820.880.57( %)معدل العائد على الموجودات 

405458767663908110148117401434115001153511677217697(ملٌار دٌنار )حقوق الملكٌة 

2126.7721.0013.5210.29.579.224.377.17.225.14( %)معدل العائد على حقوق الملكٌة 

10.6317.8217.3818.7722.2423.0827.8325.3226.6131.0828.93( % )نسبة القروض الى الموجودات 

:-نسب مالءة رأس المال  وتشمل 

2.824.585.396.057.458.8512.8912.211.5312.1311.1(%)نسب حقوق الملكٌة الى الموجودات -1 

نسبة الدٌون المشكوك فً تحصٌلها الى -2

(%)اجمالً القروض المصرفٌة 
32.188.078.3710.1610.9314.0215.6811.7110.3210.12

48546668686845214194588547( % )نسب السٌولة -3

2035328439299523412336753371643795338487420534975052972(ملٌار دٌنار )اجمالً االئتمان 

1774320658240042426023190232422541826695300153528242723(ملٌار دٌنار)ودائع الجمهور لدى البنوك 

4750505353616770727473(عدد  )عدد المصارف 

وزارة الكهرباء: المصدر 

دائرة اإلحصاء واألبحاث/ البنك المركزي العراقً: المصدر 

وزارة النفط: المصدر 

مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغٌل الفعلً خالل السنة (س.و.م)

(2021-2011) المؤشرات االقتصادية السنوية السريعة للفترة 

قطاع الطاقة- 5

القطاع المصرفي- 6
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