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ةــالمقدم  
والذي یھدف إلى الكشف  2021 لسنة لثثاالللربع  اإلقتصادیةأنجزت مدیریة الحسابات القومیة تقریر مؤشرات اإلنذار المبكر 

 اإلقتصاد وتأثیرھا على اإلقتصادیةلمخاطر األزمات  اإلقتصادیةعن السیاسة  لینالمسؤووتنبیھ  اإلقتصادیةالمبكر عن األزمات 

 ،أمرھا تفاقمتحدید العوامل الداخلیة والخارجیة التي تسھم في نشوء تلك األزمات أوالً بأول تمھیداً لمعالجتھا قبل خالل  منالعراقي 

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

 .والسیاسیة اإلقلیمیة والعالمیة یةاإلقتصادقتصاد البلد بالمتغیرات إ

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

 . مایلزم من إجراءات وقائیة لتجنب اآلثار المترتبة علیھا

ومن أھمھا مؤشرات النفط  اإلقتصادیةلمالیة والنقدیة التي تخص األنشطة وا اإلقتصادیةلقد تضمن التقریر مجموعة  من المؤشرات  

العراقي في  اإلقتصادوالتي من خاللھا یمكن إعطاء صورة عن أداء  والمؤشرات المالیة والنقدیة والكھرباء وسوق األوراق المالیة

على التنبؤ باألزمات قبل  اإلقتصادیةلسیاسة عن ا لینالمسؤونھایة كل فصل ومتابعة تطوراتھ على مستوى الفصول وبما یساعد 

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

 ات المتنوعة الدخل ومن ھنا جاءت أھمیة ھذا التقریر. اإلقتصادنتیجة لعوامل خارجیة أو داخلیة أكثر من 

البیانات التي تخص ھذا التقریر الذي تقوم بإعداده  جھیزجھود عدد من الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة في ت 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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  اتـانـــــــالبی 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 اإلقتصادیة الدائرة –وزارة النفط .3

 دائرة البحوث. -ھیئة األوراق المالیة  .4

 قسم  اإلحصاء.-مركز المعلوماتیة  -وزارة الكھرباء  .5

 أھـــــم المــؤشــــرات
 

 یتضمن التقریر مجموعة من المؤشرات للقطاعات اآلتیة:             

 رات الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم والنفط.سنویة وتشمل مؤشالمؤشرات القطاع الحقیقي ربع  .1

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

وع���رض النق���د وس���عر الص���رف ومؤش���رات أخ���رى  المّص���درةوتش���مل أس���عار الفائ���دة والعمل���ة رات القط���اع النق���دي ش���مؤ .3

 ذات العالقة.

 مؤشرات القطاع المصرفي. .4

 ؤشرات القطاع الخارجي.م .5

 مؤشرات سوق األوراق المالیة. .6

 مؤشرات قطاع الكھرباء. .7

  اتـم والمصطلحــاھیــالمف

 

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

داخل الحدود  اإلقتصادیة األنشطةل مجموع القیم المضافة اإلجمالیة المتحققة في وبھذا فھو یشم )المستلزمات السلعیة والخدمیة(

 .اإلقلیمیة للبلد وبمساھمة عوامل اإلنتاج المحلیة واألجنبیة

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

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

 نباتات وحیوانات) مطروحاً منھا األصول المستبعدة.  ،أثاث ،وسائط نقل
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یمكن  أداةیة وھو ومؤشر عن انخفاض القوة الشرائیة للعملة الوطن ھو عبارة عن الزیادة المستمرة باألسعار:معدل التضخم -

 . المھمة اإلقتصادیةالثابتة لبعض المؤشرات  األسعار إلىاستعمالھا كمخفض للوصول 

لذین یبحثون عن عمل ولم یجدوا عمل في األیام سنة فأكثر) العاطلین وا 15لعمل (ھو عدد األشخاص في سن ا معدل البطالة: -

 .100مضروباً في ) سنھ فأكثر 15 (قتصادیا بعمرإین السبعة الماضیة للمقابلة مقسوماً على عدد السكان النشط

 .الودائع الجاریة إلیھامضافاً عبارة عن العملة المتداولة خارج المصارف  ھو):M1عرض النقد بالمفھوم الضیق ( -

ى یمثل عرض النقد بالمفھوم الضیق مضافاً إلیھ الودائع األخرى لكافة القطاعات لد ):M2عرض النقد بالمفھوم الواسع ( -

 الحكومة المركزیة).  ستثناءإبالمصارف التجاریة (

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

 یقتنیھا المستھلك. 
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 2021 لسنة الثالث للربعالمبكر  أھم مؤشرات اإلنذار
 )1ل (جدو                    

 2021 لثثاال الربع المــــــــــؤشــــرات

 78.8 (تریلیون دینار) باألسعار الجاریة الناتج المحلي اإلجمالي
 42.7 (تریلیون دینار) الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط باألسعار الجاریة

 8.1 (تریلیون دینار) فائض أو عجز الموازنة
 2.9 (%) معدل التضخم
 1460 (دوالر أمریكي/ دینار عراقي) صرفمعدل سعر ال

 235.9 (ملیار دینار) حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالیة النظامي
 52.5 (تریلیون دینار) إجمالي االئتمان المصرفي

 %51.0 نسبة الودائع إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة (%)
 102.5 إلجمالي باألسعار الثابتة (%)نسبة االئتمان إلى الناتج المحلي ا

 9.1 (ملیار دوالر) صافي المیزان التجاري
 41,421,720 ة (میكا واط ساعة) *كمیة الطاقة الكھربائیة المنتج

 89,284 (میكا واط ساعة) * المستوردة كمیة الطاقة الكھربائیة
 316.183 (ألف برمیل) كمیة النفط الخام المصدر

 19,806,408 (ألف دوالر) م المصدرقیمة النفط الخا
 

 للكھرباء الوطنیة. لثانيا(م.و.س) مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغیل الفعلي خالل الربع *
 

 1220لسنة  ثالثللربع ال اإلقتصاديخالصة عن الوضع 

رات الحاصلة في أسعار النفط وعلیھ من بالتغی مرھونا اإلقتصاديالعراقي على إیرادات النفط یجعل النمو  اإلقتصاداعتماد  إن
 اإلقتصادیةالموارد  واستغاللاألخرى  اإلقتصادیةالضروري تنویع مصادر الدخل من خالل إیجاد محفزات متنوعة لنمو القطاعات 

 المتاحة.
 في زیادة ىإل أدى مما المصارف لدى الجمھور ودائع رتفعتاحیث  2021لسنة  ثالثأداء المصارف خالل الربع ال تحسنلقد 

وأن الزیادة في عرض النقد أثرت بشكل ایجابي على مؤشرات األوراق المالیة حیث زاد  الموجودات على العائد وزیادة االئتمان
 .حجم التداول وعدد األسھم المتداولة

 حواالت( رصید رتفاعا الى أدى مما أوبك باتفاقیة العراق والتزام النفط على الطلب انخفاض بسبب الداخلي العام الدین ارتفع
 .2020 لسنة) 5( رقم االقتراض قانون حسب التجاریة والمصارف العراقي المركزي البنك لدى الخزینة

 القطاع الحقیقي مـؤشــرات:أوالً 

 2007الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة واألسعار الثابتة بأساس  -ا

یعرض  ةللبلد خالل فترة زمنیة معین اإلقتصاديالشاملة التي تقیس مستوى األداء  یعتبر الناتج المحلي اإلجمالي أحد أھم المقاییس

ویالحظ  2021من سنة  ثانيوال 2020سنة من  الثالثوالربعین  2021من سنة  لثثاال للربع) الناتج المحلي اإلجمالي 2جدول (

 مقارنة مع الربع%) 8.8بنسبة ( 2021لسنة  ثالثبع الفي الر باألسعار الجاریة الناتج المحلي اإلجمالي زیادة من خالل المقارنة

 .أسعار النفط  رتفاع نتیجة أرتفاعوجاء ھذا األ 2020لسنة  لثثاالربع ال مقارنة مع %) 48.1بنسبة ( و 2021سنة من  ثانيال
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 2021 لسنة ثانيوال 2020 لسنة لثالثا والربعین 2021 لسنة لثالثا للربع والتضخم القومیة الحسابات مؤشرات
 )2جدول (

 المؤشرات

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة السابقة  

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال الحالیة (الربع
2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة 

 التغیر %
نسبة 

 التغیر %

1 2 3 3/1 3/2  
 8.8 48.1 78,818,091 72,468,543 53,223,928 ار الجاریة (ملیون دینار)الناتج المحلي اإلجمالي باألسع

الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط  باألسعار الجاریة 
 (ملیون دینار)

38,141,111 40,056,408 42,666,695 11.9 6.5 

 2.9 7.5 113.83 110.63 105.93 (%) 2012الرقم القیاسي ألسعار المستھلك بأساس 
 8.1 44.3 1,915,482 1,772,438 1,327,011 نصیب الفرد من الناتج باألسعار الجاریة (دینار) متوسط

متوسط نصیب الفرد من الناتج عدا النفط باألسعار 
 الجاریة (دینار)

943,834 979,701 1,036,910 9.9 5.8 

 2007الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لسنة 
 (ملیون دینار)

45,600,112 50,025,170 51,234,601 12.4 2.4 

الناتج المحلي اإلجمالي عدا النفط  باألسعار الثابتة لسنة 
 0.4- 15.9 22,145,929 22,226,703 19,106,876 (ملیون دینار) 2007

متوسط نصیب الفرد من الناتج باألسعار الثابتة لسنة 
 1.8 9.5 1,245,132 1,223,517 1,136,930 (دینار) 2007

توسط نصیب الفرد من الناتج عدا النفط باألسعار الثابتة م
 (دینار) 2007لسنة 

476,384 543,622 538,203 13.0 -1.0 

*(ملیون 2007األنشطة السلعیة باألسعار الثابتة لسنة 
 دینار)

31,243,380 33,556,357 33,825,313 8.3 0.8 

 *(ملیون2007األنشطة التوزیعیة باألسعار الثابتة لسنة 
 3.5 33.0 10,321,839 9,976,875 7,760,993 دینار)

*(ملیون 2007األنشطة الخدمیة باألسعار الثابتة لسنة 
 دینار)

 
 
 
 

6,927,732 7,498,196 7,596,694 9.7 1.3 

 مجموع األنشطة السلعیة والتوزیعیة والخدمیة عدا رسم الخدمة المحتسب.* 
 .الحسابات القومیةالمصدر: الجھاز المركزي لإلحصاء/ مدیریة  •
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  امــط الخـاط النفــنش -ب

العراقي والذي یتصف بأنھ اقتصاد  قتصادإللفي تكوین الناتج المحلي اإلجمالي  اإلقتصادیةیعتبر نشاط النفط الخام احد أھم األنشطة 

للموازنة العامة للدولة  يتمویل الرئیسأحادي الجانب یعتمد على إیرادات النفط في تولید الدخل بشكل أساسي والذي یمثل مصدر ال

لسنة  ثالثال للربعسعر البرمیل معدل در والنفط الخام المنتج والمصّ  كمیة وقیمة) 3بشقیھا الجاري واالستثماري ویعرض جدول (

مقارنة  2021لسنة  ثالثللربع ال قیمة النفط المصدر رتفاعحیث یالحظ ا 2021لسنة  والثاني 2020 لسنة الثالثین والربع 2021

بسبب ارتفاع أسعار  2021لسنة  ثانيالربع ال%) مقارنة مع 12.47%) وبنسبة (27.25بنسبة ( 2020لسنة  ثالثالربع المع 

  كمیة اإلنتاج والصادرات.وأرتفاع النفط 

 لسنة لثالثا لربعینوا 2021 لسنة لثالثا للربع البرمیل سعر ومعدل المصدر الخام النفط وقیمة وكمیة المنتج الخام النفط كمیة
 2021لسنة  ثانيوال 2020

 )3جدول (

 المـــــــؤشــــــــــــرات
  

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة السابقة  

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال الحالیة (الربع
2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة 

 التغیر %
نسبة 

 تغیر %ال

1 2 3 3/1 3/2  
 3.40 4.59 366,047 354,009 349,975 كمیة النفط الخام المنتج  (ألف برمیل)

 3.77 3.99 316,183 304,687 304,047 كمیة النفط الخام المصدر (ألف برمیل)
 7.73 6.07 58,635 54,428 55,280 كمیة النفط الخام المجھز للمصافي (ألف برمیل)

 1.49 273.63 3,400 3,350 910 خام المجھز للكھرباء (ألف برمیل)كمیة النفط ال
 7.39 20.71 71.40 66.48 59.15 معدل سعر البرمیل (دوالر)

 12.47 27.25 19,806,408 17,610,557 15,564,551 (ألف دوالر)ر قیمة النفط المصد
 لمصدر : وزارة النفطا
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2021لســـنة  ثالثال مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع   

الجھـاز المركـــزي لإلحصـاء/ العــراق      –سـابات القومیـة مـدیریـــة الح 7  
 

 

 

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
     

 

  
        
        
        

  

      

       
       
       
       
       
       

  يـالـاع المـالقط مـؤشــرات:اًـ ثانی

) 1928128(بعد أن كان  2021سنة من  لثالثا) ملیون دینار في الربع 8142723مقداره ( تحقیق فائضإلى  )4جدول (ال یشیر

وتحقق ھذا الفائض نتیجة  2020لسنة  ثالثالربع ال) في 10021255(عجز مقداره و 2021 من سنة ثانيالالربع في ملیون دینار

%) مقارنة مع الربع 39.8و( 2020%) مقرنة مع الربع الثالث لسنة 205.0(زیادة أسعار النفط التي أدت إلى زیادة اإلیرادات بنسبة 

 .2021الثاني لسنة 

 2021 لسنة واألول 2020 لسنة الثاني والربعین 2021 لسنة الثاني للربع العامة والنفقات العامة اإلیرادات
 ملیون دینار                                                                                                                )4جدول (         

 المـــــــؤشــــــــــــرات
 

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة السابقة  

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال الحالیة (الربع
2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة 

 ر %التغی
نسبة التغیر 

% 

1 2 3 3/1 3/2  
 39.8 205.0 31,593,736 22,605,556 10,358,615 اإلیرادات العامة 

 43.5 219.1 31,039,080 21,636,161 9,725,840 اإلیرادات األخرى بضمنھا النفط

 42.8- 12.3- 554,656 969,395 632,775 اإلیرادات الضریبیة

 13.4 15.1 23,451,013 20,677,428 20,379,870 النفقات العامة

 7.9 11.3 21,959,602 20,345,489 19,733,287 النفقات الجاریة

 349.3 130.7 1,491,411 331,939 646,583 النفقات االستثماریة
 322.3 181.3- 8,142,723 1,928,128 10,021,255- فائض/ عجز الموازنة الكلي

 
 یریة العامة لإلحصاء واألبحاث.المصدر: البنك المركزي العراقي/ المد
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 2021والثاني لسنة  2020والربعین الثالث لسنة  2021للربع الثالث لسنة  كمیة النفط الخام المصدر) 3(شكل 

15,564,551 
17,610,557 

19,806,408 

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

 2021ربع ثالث 2021ربع ثاني  2020ربع ثالث 

 2020والربع ثالث لسنة  2021والربعین الثاني لسنة  2021قیمة النفط المصدر للربع الثالث لسنة ) 4(شكل 



 
2021لســـنة  ثالثال مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع   
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 اع النقـــديـالقط مـؤشــرات:اًـ ثالث

 حیث نالحظ 2021 لسنة ثانيال و 2020لسنة  لثالثا ینوالربع 2021لسنة  لثثاال النقدیة للربعمؤشرات ال) 5یبین جدول (

في  درة للتداول والذي أدى إلى ارتفاع عرض النقد بمفھومیھ الضیق والواسعمن المؤشرات أعاله ارتفاع رصید العملة المصّ 

 رصید ارتفاع الى أدى مما أوبك باتفاقیة العراق والتزام النفط على الطلب انخفاض بسبب الدین العام الداخلي حین ارتفع

 .2020) لسنة 5قانون االقتراض رقم ( حسب التجاریة والمصارف العراقي المركزي البنك لدى الخزینة واالتح(

والذي الفجوة بین الفوائد المصرفیة المقبوضة عن القروض والفوائد المصرفیة المدفوعة عن الودائع (معامل االنتشار)  نخفضتأ

وذلك بسبب انخفاض اسعار الفائدة على  2021لسنة  ثانيوالربع ال 2020لسنة  لثثاالربع المقارنة مع %) 8.15بلغ (

 .%)4.0المعیاریة ( ةالنسب حیث أن القروض 

 2021لسنة  ثانيوال 2020لسنة  لثوالربعین الثا 2021لسنة  لثالمؤشرات النقدیة للربع الثا
 )5جدول (

 المـــــؤشـــــرات

الفترة المماثلة للفترة 
قة  الحالیة من السنة الساب

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال الحالیة (الربع
2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة 

 التغیر %
نسبة 

 التغیر %

1 2 3 3/1 3/2  
 0.9- 3.2- 11.52 11.63 11.90 سعر الفائدة على القروض (%)

 9.22 9.2- 4.74 4.34 5.22 سعر الفائدة على الودائع الثابتة (%)
 0.88- 5.34- 3.37 3.4 3.6 الفائدة على التوفیر (%)

         سعر الفائدة الحقیقي (%)
 0.97- 2.28- 8.15 8.23 8.34 معامل االنتشار (%)

 0.72 21.79 75185630 74,648,408 61,731,798 العملة المصدرة (ملیون دینار)
 0.59 20.55 116314164 115,632,378 96,489,616 نار)) (ملیون دیM1عرض النقد (
 1.16 20.09 135097813 133,546,538 112,494,374 ) (ملیون دینار)M2عرض النقد (

 3.50 28.82 103963042 100,449,150 80,703,140 االحتیاطي النقدي (ملیون دینار)
 3.07 28.67 67214816 65,210,126 52,239,526 الداخلي (ملیون دینار) العام الدین

 - -   -   (ملیون دوالر)الدین الخارجي
 0.0 22.7 1,460 1,460 1,190 معدل سعر الصرف (دینار/ دوالر)

 عدم توفر البیانات )-(         
 المصدر: البنك المركزي العراقي / المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاث
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 2020والربع الثالث لسنة  2021لسنة ین الثاني والربع 2021لسنة الثالث العامة للربع والنفقات األیرادات العامة ) 5(شكل 

 النفقات العامة   اإلیرادات العامة
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 يـرفـاع المصـالقط مـؤشــرات:اًـ رابع

في أداء المصارف في الربع  حسنتإلى  تلك المؤشرات تشیر حیثبشكل عام أھم مؤشرات القطاع المصرفي  )6ن جدول (یبی

ودائع الجمھور لدى المصارف  رتفعتاحیث  2021لسنة  ثانيوالربع ال 2020لسنة  لثثامقارنة مع الربع ال 2021لسنة  لثثاال

 .العائد على الموجودات و العائد على حقوق الملكیة  یادةزمما أدى إلى  االئتمان في زیادةأدى إلى  مما

والربع  2020لسنة  ثالثمقارنة بالربع ال 2021لسنة  ثالثفي الربع ال تحسنن مؤشرات القطاع المصرفي تشیر إلى إبرأینا ف

القروض لتشجیع  ونوصي بتخفیض الفوائد على أرتفاع ودائع الجمھور لدى المصارفوربما یكون السبب  2021لسنة  ثانيال

%) مرتفعة  8.15( ةالبالغ) 5الواردة في جدول رقم (المستثمرین على االقتراض من المصارف حیث أن نسبة معامل االنتشار 

 %).4.0النسبة المعیاریة البالغة (عن 
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 2020واالثالث لسنة  2021والربعین الثاني لسنة  2021عرض النقد والدین العام الداخلي للربع الثالث لسنة ) 6(شكل 

 الدین العام الداخلي )M2(عرض النقد
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 2021لسنة  ثانيوال 2020لسنة  لثوالربعین الثا 2021لسنة  لثطاع المصرفي للربع الثامؤشرات الق
 )6جدول (            

 المــــــــــؤشـــــرات

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة السابقة  

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال الحالیة (الربع
2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة التغیر 

% 
نسبة التغیر 

% 

1 2 3 3/1 3/2  
 وجودات لدى المصارف التجاریةإجمالي الم

 4.31 18.37 151,104,858 144,855,228 127,656,819 (ملیون دینار)

 10.42 8.62- 0.53 0.48 0.58 معدل العائد على الموجودات (%)
 1.71 3.84 17,339,203 17,047,087 16,698,504 (ملیون دینار)حقوق الملكیة 

 11.88 1.12 4.52 4.04 4.47 معدل العائد على حقوق الملكیة
 0.40 5.95- 30.18 30.06 32.09 نسبة القروض إلى الموجودات(%)

 2.55- 12.31- 11.47 11.77 13.08 نسب حقوق الملكیة إلى الموجودات(%)
نسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا إلى 

 3.08- 5.81 10.38 10.71 9.81 إجمالي القروض المصرفیة (%)

 70.36- 29.02 369 1245 286 نسبة السیولة 
 3.66 11.08 52,539,622 50,685,907 47,299,950 (ملیون دینار)إجمالي االئتمان 

 5.53 18.24 40,245,066 38,134,358 34,036,958 (ملیون دینار)ودائع الجمھور لدى المصارف 
 1 1 76 75 75 عدد المصارف (عدد)

 

 عدم توفر بیانات. -

 المدیریة العامة لإلحصاء واألبحاثالمصدر: البنك المركزي العراقي /             

 يـارجـاع الخــالقط مـؤشــرات:اًـ خامس

من خالل ف 2021لسنة  ثانيوال 2020 لسنة الثالثین والربع 2021لسنة  ثالثال ربعلل ) مؤشرات التجارة الخارجیة7یبین جدول (

مقارنة مع  2021لسنة  لثالثفي الربع السلعیة ا الصادرات رتفاعامؤشرات القطاع الخارجي التي تخص الصادرات والواردات یتضح 

،  أسعار النفط ارتفاعبسبب  2020لسنة لسنة  %) مقارنة مع الربع الثالث91.3وبنسبة ( %) 9.5بنسبة ( 2021لسنة  ثانيالربع ال

 ثالثارنة مع الربع ال%) مق12.7بنسبة (انخفضت و 2021لسنة  ثانيالربع المع  %) مقارنةً 16.8الواردات السلعیة بنسبة ( رتفعتاو

 .2020لسنة 

 2021 لسنة ثانيوال 2020 لسنة لثالثا والربعین 2021 لسنة لثالثا للربع المباشر األجنبي االستثمار وصافي السلعیة والواردات الصادرات
 ملیون دوالر                                                                                                                   )7جدول (    

 المــــــــــؤشـــــرات

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة السابقة  

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال الحالیة (الربع
2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة التغیر 

% 
نسبة التغیر 

% 

1 2 3 3/1 3/2  
 9.5 91.3 19,799 18,078 10,349 الصادرات السلعیة 

 16.8 12.7- 10,686 9,148 12,237 الواردات السلعیة
صافي االستثمار األجنبي 

 
667 1,539 266 -60.1 -82.7 

 2.0 582.7- 9,113 8,930 1,888- صافي المیزان التجاري
 

  إلحصاء واألبحاثالمصدر: البنك المركزي العراقي / المدیریة العامة ل
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 ةــراق لألوراق المالیــوق العـرات ســؤشـم سادساً:

لسنة  والثاني 2020 لسنة الثالثین والربع 2021لسنة  الثالث للربعسوق العراق لألوراق المالیة المؤشرات المالیة ل) 8( جدولیبین 

 ثالثمقارنة مع الربع ال 2021لسنة  ثالثفي الربع الالمتداولة وعدد األسھم  حجم التداول زیادةحیث تشیر تلك المؤشرات إلى  2021

وانخفاض قلیل في حجم التداول مقارنة مع الربع الثاني لسنة  2021لسنة  وزیادة عدد األسھم المتداولة في الربع الثالث  2020لسنة 

 ل.حجم التداو ود األسھم المتداولة داحتل القطاع المصرفي النسبة األعلى من ع .2021

 2021 لسنة ثانيوال 2020 لسنة لثالثا والربعین 2021 لسنة لثالثا للربع المالیة لألوراق العراق سوق في التداول حركة مؤشرات
 )8جدول (

 المــــــــــؤشـــــرات

الفترة المماثلة للفترة 
الحالیة من السنة السابقة  

 )2020 لث(الربع الثا

ة السابقة للفترة الفتر
ثاني ال بعالحالیة (الر

2021( 

الفترة الحالیة 
الثالث (الربع 

2021( 
نسبة 

 التغیر %
نسبة 

 التغیر %
1 2 3 3/1 3/1  

 10.4- 211.1 235923.9 263245.6 75841.5 حجم التداول في السوق النظامي (ملیون دینار)
القطاع األكثر تداول من حیث حجم التداول (القطاع المصرفي 

 14.5 259.7 218533.5 190849.1 60746.1 ملیون دینار)

 32.8 174.8 316230.1 238065.1 115059.8 في السوق النظامي (ملیون سھم) عدد األسھم المتداولة
القطاع األكثر تداول من حیث عدد األسھم (القطاع المصرفي 

 40.3 183.1 312034.7 222356.5 110218.1 ملیون سھم)

 61.3- 72.7- 5809.7 15026.3 21253.5 (ملیون دینار)لسوق النظاميحجم التداول لغیر العراقیین (شراء) ا
 36.3- 318.5 10702.9 16811.9 2557.6 (ملیون دینار)حجم التداول لغیر العراقیین (بیع) السوق النظامي 

 2.5 21.3 587.8 573.6 484.4 ) (نقطة)ISX 60الرقم القیاسي ألسعار األوراق المالیة (مؤشر 
 98.2- 96.7- 2042.6 114722.1 62226.1 في السوق الثاني(ملیون دینار) حجم التداول

 98.4- 97.9- 2132.9 135115.8 101767.6 (السوق الثاني) عدد األسھم المتداولة
 87.4- 98.9- 2.3 18.3 205.6 (ملیون دینار)حجم التداول لغیر العراقیین (شراء) السوق الثاني 

 1628.6 99.0- 84.7 4.9 8550.7 (ملیون دینار)(بیع) السوق الثاني  حجم التداول لغیر العراقیین
 المصدر: ھیئة األوراق المالیة
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 2020والثالث لسنة  2021والربعین الثاني لسنة  2021الصادرات والواردات السلعیة للربع الثالث لسنة ) 7(شكل  

 الواردات السلعیة   الصادرات السلعیة



 
2021لســـنة  ثالثال مـؤشـــرات اإلنــذار المبكـــر للـربــع   

الجھـاز المركـــزي لإلحصـاء/ العــراق      –سـابات القومیـة مـدیریـــة الح 12  
 

 
 

 سابعـاً :مـؤشــرات قطــاع الكھــربـاء

حیث أن ھناك  2020لسنة  ثالثال والربع 2021 لسنةلث ثاال للربع مؤشرات الطاقة الكھربائیة المنتجة والمستھلكة )9یبین جدول (
%) مقارنة 96.6كمیة الطاقة الكھربائیة المستوردة بنسبة ( في انخفاض%) و12.0( الطاقة الكھربائیة المنتجة بنسبةفي كمیة  زیادة

 .ال یلبي حاجة المستخدمین اإلنتاج إال انھفي  تحسنبالرغم من ھذا الو 2020لسنة  ثالثمع الربع ال
 ابق لنفس السنة ألن إنتاج واستھالك الكھرباء یتأثر بالتغیرات الموسمیة.الیمكن مقارنة إنتاج واستیراد الكھرباء مع الربع الس

  2020لسنة  لثوالربع الثا 2021لسنة  لثالمنتجة والمستوردة  للربع الثامؤشرات الطاقة الكھربائیة 
 میكاواط ساعة                                                                                       )9جدول (                      

 المــــــــــؤشـــــرات
ة من الفترة المماثلة للفترة الحالی

 )2020 الثالثالسنة السابقة  (الربع 
الفترة الحالیة (الربع 

 )2021 ثثالال
نسبة التغیر 

% 
1 2 2/1 

 12.0 41,421,720 36,981,175 كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة
 96.6- 89,284 2,616,673 اقة الكھربائیة المستوردة كمیة الط

 
 قسم اإلحصاء/ مركز المعلوماتیة  المصدر: وزارة الكھرباء/                        
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 )السوق النظامي) (شراء(حجم التداول لغیر العراقیین  )السوق النظامي(عدد األسھم المتداولة 
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 2020والربع الثالث لسنة  2021كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة والمستوردة للربع الثالث لسنة ) 9(شكل 

 كمیة الطاقة الكھربائیة المستوردة كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة



مؤشرات األنذار المبكر للربع الثالث لسنة 2021

13 مدیریة الحسابات القومیة- الجھاز المركزي لإلحصاء/ العراق

2011201220132014201520162017201820192020

142700162588174990178951183616208932201060202776262917188112 الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة باساس 2007 ( ملیار دینار) (1)

4.34.85.05.15.25.8504.05.36.74.7متوسط نصیب الفرد من الناتج باألسعار الثابتة باساس 2007 ( ملیون دینار ) (1)

0.57-5.66.11.92.21.40.10.20.40.2معدل  التضخم  (%) (2)

10.813.813.813.813.8ــ10.6ــ11.9ــمعدل البطالة (%) (3)

-2738023503450285547024552926113365932814756622اجمالي تكوین راس المال الثابت باالسعار الثابتة 2007 (ملیار دینار) (1)

941864284089445642738746628331 حجم التداول لالوراق المالیة (ملیار دینار)

492626871744580918631377460403عدد االسھم المتداولة (ملیار سھم) (4)

730.56649.48580.64510.12493.76508.03ــ136125131الرقم القیاسي السعار االوراق المالیة (نقطة )

7056771753764356313306297170104القطاع االكثر تداول من حیث حجم التداول (ملیار دینار) (القطاع المصرفي) (4)

3895427377075408655964270420230القطاع االكثر تداول من حیث عدد االسھم (ملیار سھم ) (القطاع المصرفي )

541150113735442532133ــحجم التداول لغیر العراقیین (شراء) (ملیار دینار ) (4)

56170831143847343528ــحجم التداول لغیر العراقیین (بیع) (ملیون دینار)(4)

ــ التتوفر بیانات

2011201220132014201520162017201820192020

103,989119,81713,840105,61066,47054,41077,422106,570107,56763,200 االیرادات العامة  (ملیار دینار)

-198,241111,326105,69698,51256,65444,80665,49796,06392,819- االیرادات النفطیة (ملیار دینار)

-7,0989,8169,60411,92510,50714,748-5,7488,49191,856 2-االیرادات غیر نفطیة (ملیار دینار)

78,759105,139119,128125,32284,69373,56775,48980,873111,72376,082النفقات العامة (ملیار دینار)

60,92675,78878,74786,56956,91655,16359,02567,05387,30072,873- النفقات الجاریة ( ملیار دینار)

17,83329,35140,38138,75327,77718,40416,46413,82024,4233,209- النفقات االستثماریة ( ملیار دینار)

-12,882-1,93325,6974,156-19,157-18,223-19,712-25,23014,678105,288  فائض /عجز الموازنة الكلي (ملیار دینار)

ـــ عدم توفر بیانات

2011201220132014201520162017201820192020

13.5713.0313.1312.3712.2812.3012.4412.1911.8611.84سعر الفائدة على القروض(  % )

6.906.786.616.005.765.655.535.295.155.19سعر الفائدة على الودائع الثابتة (%)

5.245.074.884.394.464.394.063.823.573.56الفائدة على التوفیر (%)

32,15735,78440,63039,88438,58545,23144,23644,26551,83566,031العملة المصدرة (ملیار دینار)

---ــــــ8.009.0013.0014.00سعر الفائدة الحقیقي (%)

7.507.117.397.187.177.287.657.647.507.47معامل اإلنتشار

62,47467,62278,31877,59369,61275,52376,38777,82986,771103,256عرض النقد( m1 ) ( ملیار دینار)

72,17877,18789,51392,38984,52790,45692,85795,370103,44111,973عرض النقد(m2 ) (ملیار دینار)

58,69870,50182,80571,52863,04968,71765,09167,16178,25388,862االحتیاطي النقدي (ملیاردینار)

7,4476,5484,2569,52032,14347,36247,67941,82338,33264,247الدین الداخلي (ملیار دینار)

--61,26757,70658,71957,34757,63960,00465,66166,436الدین الخارجي (ملیون دوالر امریكي)

11831179117911881190119011901,1901,190.001,200معدل سعر الصرف (دینار عراقي / دوالر امریكي)

796819420990587853705133741298575598636081,58546,810الصادرات السلعیة (ملیون دوالر امریكي )

406335015553822498124034729077321863887649,41840,927االستیرادات السلعیة (ملیون دوالر امریكي )

1,5162,9112,56210,4187,7226,5605,11053873,2702,948 صافي االستثمار االجنبي المباشر (ملیون دوالر امریكي )

39,04844,05436,76535,55810,99012,22125,37347,48432,1675,883صافي المیزان التجاري (ملیون دوالرامریكي)

 المؤشرات االقتصادیة السنویة السریعة للفترة (2020-2011)

(4) ھیئة األوراق المالیة العراقیة التقریر السنوي

جدول (10)

المؤشرات

(3) الجھاز المركزي لإلحصاء- مدیریة احصاءات أحوال المعیشة

(1) الجھاز المركزي لإلحصاء-مدیریة الحسابات القومیة
(2) الجھاز المركزي لإلحصاء- مدیریة األرقام القیاسیة

1-القطاع الحقیقي

2- القطاع المالي

المصدر : البنك المركزي العراقي/ دائرة اإلحصاء واألبحاث

3- القطاع النقدي

(-) عدم توفر بیانات
المصدر : البنك المركزي العراقي/ دائرة اإلحصاء واألبحاث



مؤشرات األنذار المبكر للربع الثالث لسنة 2021

14 مدیریة الحسابات القومیة - الجھاز المركزي لإلحصاء / العراق

2011201220132014201520162017201820192020

934105510881135127115241466.21609.81547.61462.0كمیة النفط الخام المنتج (ملیون برمیل )

790887872918109712081207.81478.11189.41244.3كمیة النفط الخام المصدر (ملیون برمیل )

105106102.391.644.736.149.346.47548.638.42معدل سعر البرمیل ( دوالر )

839489.284.149.143.659.683.871.841.75قیمة النفط المصدر ( ملیار دوالر امریكي )

2011201220132014201520162017201820192020 *

5390363892598966776868688818609210182749117,241116,423كمیة الطاقة الكھربائیة المنتجة (ألف م.و.س)

72331017012202122511310478792089604217936,5526,551كمیة الطاقة الكھربائیة المستوردة (ألف م.و.س)

6113674062720988001981792897392181705104542123,793122,974كمیة الطاقة الكھربائیة المتاحة (ألف م.و.س)

* تجمیع الفصول

2011201220132014201520162017201820192020

143878128200142140150207136234132614111286122995133090138264موجودات / مطلوبات المصارف (ملیار دینار)

0.591.21.20.820.760.851.190.590.820.88معدل العائد على الموجودات ( %)

4054587676639081101481174014341150011535116772حقوق الملكیة ( ملیار دینار)

2126.7721.0013.5210.29.579.224.377.17.22معدل العائد على حقوق الملكیة ( %)

10.6317.8217.3818.7722.2423.0827.8325.3226.6131.08نسبة القروض الى الموجودات ( % )

نسب مالءة رأس المال  وتشمل :-

2.824.585.396.057.458.8512.8912.211.5312.13 1-نسب حقوق الملكیة الى الموجودات (%)
2-نسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا الى 

32.188.078.3710.1610.9314.0215.6811.7110.32اجمالي القروض المصرفیة (%)

348546668686845214194588-نسب السیولة ( % )

20353284392995234123367533716437953384874205349750اجمالي االئتمان ( ملیار دینار)

17743206582400424260231902324225418266953001535282ودائع الجمھور لدى البنوك (ملیار دینار)

47505053536167707274عدد المصارف ( عدد )

4- القطاع النفطي

6- القطاع المصرفي

المصدر : وزارة الكھرباء

المصدر : البنك المركزي العراقي/ دائرة اإلحصاء واألبحاث

المصدر : وزارة النفط

(م.و.س) مقدار القدرة المولدة لمجموع ساعات التشغیل الفعلي خالل السنة

5- قطاع الطاقة
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