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  2012لعام صادية للعراق موجز المؤشرات االقت
Summery of Iraqi Economic Indicators 2012 

 
  البيــــــــــــــــــــــــــــــــــان  2011  2012

 GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ترليون دينار 211.3 ترليون دينار 245.2
 GDPلي باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجما  ملياردينار 62.9   ملياردينار 68.3

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  الف دينار 6359.6   الف دينار 7167.2
 )Core Inflation(معدل التضخم األساس  6.5%  % 6.1
 عدد السكان  مليون نسمة 33.3   مليون نسمة 35

 العملة الدينار العراقي   الدينار العراقي 
 المعدل اليومي لتصدير النفط   مليون برميل 1.9   مليون برميل 1.9

 دوالر 106.3
  متوسط سعر برميل النفط  دوالر للبرميل 103  للبرميل 

 M1عرض النقد بالمفهوم الضيق  ترليون دينار 62.5   ترليون دينار 63.7
 M2عرض النقد بالمفهوم الواسع    ترليون دينار 72.1   ترليون دينار 75.3

إجمالي ودائع المصارف التجارية باستثناء ودائع   ترليون دينار 41.8   ترليون دينار 42.5
 .الحكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة الجارية

إجمالي ائتمان المصارف التجارية باستثناء ائتمان   ترليون دينار 13.0   ترليون دينار 20.8
 الحكومة المرآزية

 النفقات الجارية  ترليون دينار 60.9   ترليون دينار 69.6
 اإليرادات النفطية ترليون دينار 88.2 ترليون دينار 109.8
  اإليرادات  الكلية للموازنة ترليون دينار 108.8 ترليون دينار 119.5
  معدل الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك  نقطة 132.1   نقطة 140.1

ر صرف الدينارالعراقي تجاه الدوالر في معدل سع   دينار 1218   دينار 1166
  السوق المحلية

 فائض ميزان المدفوعات مليار دوالر10.4   مليار دوالر 8
إجمالي عدد الشرآات في سوق العراق لألوراق   شرآة 86   شرآة 85

 المالية
 حجم التداول في سوق العراق لألوراق المالية  مليار دينار 941   مليار دينار 894
 مجموع رؤوس أموال المصارف العاملة  ترليون دينار 4.1  ليون دينار  تر5.9
 عدد المصارف العاملة  مصرف 49   مصرف 54
  متوسط سعر فائدة البنك المرآزي  6% 6%

 مليون 1188.4  مليون وحدة 1188
 وحدة

 IMFحصة العراق في 

  اإليرادات الضريبية  مليار دينار 1408.2  مليار دينار 2633.4
  صافي الموجودات األجنبية لدى الجهاز المصرفي  ترليون دينار 71.4  ترليون دينار 82.0

  الكثافة المصرفية  الف نسمة 40   الف نسمة 35
  إجمالي المساحة المزروعة بالحنطة والشعير   الف دونم 10193.7   الف دونم 9764.0
  هربائيةمعدل إنتاج الطاقة الك   ميكا واط 7006.3   ميكا واط 6858.9
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  الفصل االول
  

  والمحليةالتطورات االقتصادية العربية والعالمية 
 Economic Developments    Local of&Arabic  ,International  

  

القت هشاشة النمو وحالة عدم اليقين التي تجتاح االسواق العالمية بضاللها على النمو     

 والمستثمرين على حد سواء حول االقتصادي العالمي فقد ادت حالة الترقب لدى المستهلكين

وجهة االقتصاد العالمي وما ستؤول اليه ازمة اليورو الى عزوف الطرفين عن االنفاق في 

معظم الدول المتقدمة، فجاء الطلب الخاص واالستثمار دون المستويات المتوقعة مما ادى الى 

لنامية المعتمدة على تباطؤ النمو االقتصادي في كل من الدول المتقدمة والدول الصاعدة وا

تجارتها الخارجية كمحرك للنمو وقد ترافق هذا التباطؤ في العديد من الدول مع ارتفاع في 

الصادر عن صندوق النقد الدولي " آفاق االقتصاد العالمي"شير تقرير يمعدالت البطالة، حيث 

مقابل %) 3.2 (2012  الى ان نسبة النمو العالمي المتحقق عام 2012في تشرين أول 

 ويتوقع التقرير استمرار تباطؤ الناتج في االقتصادات المتقدمة مع بقائه 2011لعام %) 3.9(

كما يرجح أن تظل . قويا نسبيا في العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

حالة معدالت البطالة مرتفعة في الكثير من أنحاء العالم، مع استمرار األوضاع المالية في 

األول هو أن : إلى افتراضين أساسيين" آفاق االقتصاد العالمي"واستندت تنبؤات تقرير  .هشة

صناع السياسة في أوروبا سيتخذون سياسات من شأنها العمل على تيسير األوضاع المالية 

ومع قيام البنك المركزي األوروبي مؤخرا . بالتدريج في اقتصادات منطقة اليورو الضعيفة

 عن طريق التدخل المباشر في سوق الديون إلنقاذ منطقة اليورو من المنوط به،بالدور 

االنحدار أكثر والتخفيف من األعباء التي يعاني منها عدد من البلدان جراء ارتفاع نسب الفوائد 

 وبحسب رؤية التقريرفأن االمر يبقى مرهونا بتحرك صناع السياسة لتفعيل .على القروض

أما . ، والبدء في إقامة اتحاد مصرفي وزيادة االندماج المالي"وروبيآلية االستقرار األ"

االفتراض الثاني فهو أن صناع السياسات في الواليات المتحدة سيحولون دون استمرار 

التي ) ما يعرف بالمنحدر المالي(الزيادات الضريبية وتخفيضات اإلنفاق التلقائية الهائلة 

سيرفعون الحد األقصى للدين الفيدرالي في الوقت المناسب، يتضمنها قانون الموازنة، وأنهم 

وأنهم سيحرزون تقدما جيدا نحو وضع خطة شاملة إلعادة أوضاع المالية العامة إلى مسار 

   .قابل لالستمرار
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فيما تمثلت العوامل التي ادت الى خفض النمو في االقتصادات المتقدمة بشكل خاص    

النظام المالي وافتقاره لكفاءة االداء وضعف المصارف في بالتقشف المالي واستمرار ضعف 

والتي ازدادت اوضاعها سوءاً، فيما ) خاصة في بعض دول منطقة اليورو(العديد من البلدان 

%) 6.3( مقابل 2012لعام %) 5.1(سجل معدل النمو لالقتصادات الصاعدة والنامية نسبة 

  . 2011عام 

قتصاد العالمي تشير التنبؤات الى ان معدل نمو الناتج     وفيما يتصل بمستجدات آفاق اال

وان ما . 2013في عام %) 2.7( و 2012لعام %) 2.2(المحلي في الواليات المتحدة سيبلغ 

يقف حجر عثرة في الطريق نحو تحقيق نمو أقوى هو األوضاع المالية المتعثرة للعديد من 

ذا وقد سعى البنك االحتياطي الفيدرالي األسر والثقة الواهنة واستمرار التقشف المالي، ه

مليار دوالر، ) 2.3(األميركي الى دعم االقتصاد عبر التيسير الكمي بشراء سندات دين بنحو 

 267كما واعلن االحتياطي عن برنامجه لخفض تكاليف االقراض للشركات واالفراد وكلفته 

   .2012مليار دوالر الذي سيستمر حتى نهاية عام 

قرير آفاق ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو معدال سالبا يبلغ     وتوقع ت

 ،2013 في عام )%0.2( مع توقع ان يسجل معدال سالبا أيضا يبلغ 2012في عام %) 0.4(

اذ ال تزال منطقة اليورو مصدرا لمخاطر التطورات السلبية الكبيرة على آفاق االقتصاد 

من بين أصعب الفترات التي واجهتها دول منطقة اليورو،  2012العالمي، حيث كانت سنة 

حيث بلغت مستويات المديونية والبطالة رقما قياسيا، وباتت اليونان وقبرص مهددتين 

من الناتج % 100باإلفالس، بينما تخطت نسب المديونية في عدد من البلدان األوروبية حدود 

لبلدان لتصنيفها السيادي على رأسها فرنسا المحلي الخام، وقد تسببت األزمة في ضياع معظم ا

ستاندرد (كما صنفت وكالة التصنيف االئتماني  ،A3)(التي فقدت تصنيفها االئتماني الرئيسي 

، لذا ينبغي ان تستمر جهود تصحيح االوضاع في )إفالس جزئي(، اليونان في حالة )أند بورز

 الحواجز الوقائية االوربية بشكل بلدان الهامش االوربية الرئيسية وذلك بطرق تتضمن نشر

  .كامل 

 2012في عام %) 7.8(     وتوقع التقرير أن تسجل الصين معدال لنمو الناتج المحلي يبلغ 

وصوال الى %) 4.5(، بينما تسجل الهند معدال يبلغ 2012لعام %) 8.2(وصوال الى 

 2012في عام %) 1(، ويرتفع النمو بشكل ملحوظ في البرازيل ليسجل 2013لعام %) 5.9(

 نتيجة لتدابير مالية هدفها دفع الزيادة في الطلب واتباع 2013في العام %) 3.6(مقارنة بنحو 

 2012لعام %) 3.8( وتسجل المكسيك معدال يبلغ .2011سياسة نقدية ميسرة منذ عام 
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 وهو أمر منطقي في ظل الترابط االقتصادي القائم بين 2013لعام %) 3.5(وصوال الى 

. تصادين المكسيكي واألميركي، إذ أن دورة األعمال والدورة التجارية فيهما تكاد تتطابقاالق

 )%7.8(اما النمو المتوقع لحجم الواردات والصادرات االسواق الصاعدة والدول النامية فيبلغ 

  . على التوالي 2013 و 2012لعامي %) 5.7(و 

للنصف األخير من عام %) 3.25( ة بحدود   ومن المتوقع ان يكون النمو في أميركا الالتيني

  . 2013في عام  %) 4.75( وأن يرتفع إلى 2012

اما في أفريقيا جنوب الصحراء فيتوقع أن ينمو االقتصاد نموا قويا حيث ستنمو معظم    

، وتُستثنى من هذا االتجاه جنوب أفريقيا التي يعيق نموها %)5(اقتصادات أفريقيا بنسبة 

  .ة مع أوروباروابطها القوي

 الى 2011عام %) 4.5(اما بالنسبة الى معدل التضخم العالمي فيتوقع ان ينخفض من 

، اذ سجلت االقتصادات المتقدمة نسبة 2013عام %) 3.7( ليصل الى 2012عام %) 3.9(

، فيما 2011خالل عام %) 2.5( مقابل 2012خالل عام %) 1.7(تضخم منخفضة بلغت 

، في 2011عام %) 2.75( مقابل2012عام %) 2.08( تضخم سجلت منطقة اليورو نسبة

عام %) 3( مقابل 2012عام %) 1.58(حين سجلت الواليات المتحدة نسبة تضخم بلغت 

و %) 7.3(، في حين ارتفعت معدالت التضخم في معظم الدول العربية لتصل الى 2010

  . على التوالي 2012 و 2011لعامي %) 6.37(

في عام %) 3.8(جع النمو في حجم التجارة العالمية للسلع والخدمات الى     توقع التقرير ترا

   . 2013 في عام )%5.1(، على ان ترتفع الى2012

ال تزال بلدان متعددة في ) الربيع العربي(     اما على صعيد التطورات العربية فانه بعد بدء 

مختلف األصعدة السياسية منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمر بفترة تحول معقدة على 

واالجتماعية واالقتصادية وقد تاثر االداء االقتصادي للدول العربية بشكل عام باالحداث التي 

رافقت هذه التحوالت التي شهدها عدد من الدول العربية والتي امتدت تداعياتها الى معظم 

من حجم %) 3.5(االقتصادات العربية االخرى، هذا وقد شكلت الدول العربية ما نسبته 

من حجم اقتصاد الدول النامية والصاعدة، حيث بلغ حجم الناتج %) 9.3(االقتصاد العالمي و 

 ومن المتوقع ان يبلغ حوالي 2012مليار دينار لعام ) 2.33(المحلي االجمالي االسمي حوالي 

ليجي ، وتواجه البلدان المصدرة للنفط وال سيما دول مجلس التعاون الخ2013لعام ) 2.53(

آفاقاً أكثر ايجابية بشكل عام اال أنه من الممكن أن تواجه ضغوطاً كبيرة ايضا اذا ما ازداد 
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سوء اآلفاق العالمية فاستمرار انخفاض اسعار النفط لفترة طويلة بسبب مستوى النشاط 

االقتصادي العالمي المنخفض بشكل مزمن، يمكن أن يستنزف االحتياطيات الوقائية ويتسبب 

  . المالية العامةفي عجز

 نموا اقتصادي تجاوز كثيرا مثيله في الدول المتقدمة، 2012    سجل اقتصاد دبي في عام 

ويعزى هذا االرتفاع الى حزم التحفيز المالي والنقدي التي اتخذتها السلطات االتحادية لدولة 

 .2013االمارات وحكومة دبي ويرجح ان يستمر هذا االداء في عام 

مع معظم الخبراء االقتصاديين على أن انخفاض التصنيف االئتماني لمصر    في مصر أج

 التى ستظهر تداعياتها السلبية على 2012يعتبر من أهم األحداث االقتصادية فى نهاية عام 

  .األوضاع االقتصادية المصرية 

 في%) 20(    وفي سوريا اشار معهد التمويل الدولي الى إن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 

. 2013، ويتوقع استنزاف احتياطي البالد من النقد األجنبي بأكمله بحلول نهاية 2012عام 

، )%40(وأضاف المعهد أنه منذ اندالع االحتجاجات قفز معدل التضخم في سوريا بنسبة 

  %) .51(وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة امام الدوالر بنسبة 

مليون دينار تونسي ) 5331(م للميزانية العامة     اما في تونس بلغ العجز التجاري المتراك

من الناتج المحلي االجمالي مقابل %) 7.5( أي بنسبة 2012لغاية شهر تشرين الثاني من عام 

وتم تمويل هذا العجز بفضل تعبئة موارد خارجية  ،2011خالل نفس الفترة من عام %) 6.4(

  .في شكل قروض وهبات واالستثمارات االجنبية المباشرة 

   وفي ليبيا توقع صندوق النقد الدولي انتعاشا كبيرا في االقتصاد الليبي بعد إعادة إعمار 

البالد من الحرب األهلية وعودة إنتاج النفط إلى مستـوياته السابقة و توقع الصندوق نـمو 

 وقد 2011في عام %) 60( بعد انكماش بنسبة 2012عام %) 116.6( االقتصاد بنسبـة

 مع تراجع تأثير الحرب 2014 في )%13.2(وإلى %) 16.5(  إلى 2013عام يتباطأ في 

اما بخصوص أسواق النفط العالمية فقد شهدت أسعار النفط تذبذبا كبيرا على   .على االقتصاد

، لذا قامت جميع الوكاالت بخفض توقعاتها لنمو الطلب 2012مدى عدة اشهر من عام 

 استجابة للتوقعات االقتصادية غير 2012ن عام العالمي على النفط لالشهر االخيرة م

المشجعة خصوصا للدول الصناعية وحالة عدم اليقين في االسواق المالية حول مستقبل 

االقتصاد العالمي، ووفقا لتقديرات الوكالة بلغ متوسط الطلب العالمي على النفط في عام 

 برميل في اليوم أكثر من ألف) 700(مليون برميل في اليوم، أي نحو ) 88.97( نحو 2011
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 لكن الطلب على مدار السنة خفض على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ 2010عام 

االقتصاد العالمي واألهم أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، ويتوقف الطلب في االشهر 

في اليابان، القليلة المقبلة على العديد من التطورات بما في ذلك بدء تشغيل الطاقة النووية 

  .الطلب في الصين، والتطورات االقتصادية في أوروبا والواليات المتحدة 

  التطورات المحلية

%) 8.6(حقق االقتصاد العراقي خالل هذا العام استقرارا اقتصاديا ليسجل نموا بنسبة 

، على الرغم من من التحديات االمنية 2013عام %)*9(ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى 

سياسية الكبيرة التي تواجهه، اال ان هذا النمو كان مدفوعا بزيادة انتاج النفط وليس بتنويع وال

مصادر تكوين الناتج المحلي االجمالي، فال يزال االقتصاد العراقي يعاني من مشاكل بنيوية 

خطيرة ياتي في مقدمتها احادية هذا االقتصاد واعتماده على النفط كمصدر رئيس لتكوين 

المحلي وبقائه رهينة لتقلبات السوق النفطية، وعليه البد من السعي وبخطوات جادة من الدخل 

اجل تسريع عملية االصالح االقتصادي واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في االنشطة غير 

، لغرض تحريك عملية النمو االقتصادي )الزراعة، الصناعة، السياحة واالستثمار(النفطية 

   .   وتنويع مصادر الدخل

قياسا بالعام %) 16.0( وسجل الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية ارتفاعا بنسبة 

السابق، وكان قطاع النفط المحرك االساسي لهذا االرتفاع نتيجة ارتفاع معدل سعر برميل 

االمر الذي ساهم في زيادة متوسط نصيب الفرد العراقي من الناتج %) 1.3(النفط الخام بنسبة 

  %) .12.7(حلي االجمالي بنسبة زيادة بلغت الم

اشارت المعطيات الحالية والبيانات االقتصادية المتاحة الى استقرار الضغوط التضخمية 

في االقتصاد العراقي لهذا العام ويعزى ذلك الى عدة عوامل خارجية ومحلية، من ابرزها 

السلع في السوق المحلية حيث انخفاض اسعار الغذاء العالمية واالستقرار النسبي في اسعار 

تشير احدث االحصائيات الصادرة عن منظمة االغذية والزراعة الدولية التابعة لالمم المتحدة 

االمر الذي قلل من %) 7( وبنسبة 2012الى تراجع االسعار العالمية للغذاء خالل عام ) فاو(

اساس سنوي بـ خطر نقص الغذاء في الدول النامية، فقد تراجعت اسعار السكر على 

، كم شهد السوق %)10.7( والزيوت بـ %) 14.5(وتراجعت منتجات االلبان بـ %) 17.1(

   المحلي استقرار نسبيا في اسعار السلع على الرغم من انفتاح العراق على العالم الخارجي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدوليبحسب توقعات صندوق النقد *
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 حيث ان اغلب مكونات سلة المستهلك استيرادية االمر الذي سيبقي االقتصاد العراقي 

عرضة للتقلبات السعرية المتوقعة في العالم سلبا او ايجابا الى جانب الطبيعة االنفاقية المرتفعة 

ه ما نسبت) التضخم االساس(  حيث سجل الرقم القياسي السعار المستهلك ،لالقتصاد العراقي

  .قياسا بالعام السابق%) 5.6(

هذا ويواصل البنك المركزي العراقي اتباع سياسة نقدية تهدف الى تحقيق استقرار 

  االسعار 

وذلك من خالل متابعة التطورات االقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السـيولة النقدية 

  . بغية اتخاذ االجراءات الالزمة حيالها 

حافظ البنك المركزي العراقي  فقد 2012سة النقدية خالل عام فعلى صعيد اسعار السيا

 كجزء من سياسته النقدية الهادفة الى تحفيز 2010منذ العام %) 6(على سعر فائدته البالغ 

تخفيض كلفة االموال على المصارف لتحفيزها على تقديم النشاط االقتصادي من خالل 

 مناسبة، كما وأبقى البنك المركزي العراقي على التمويل لالنشطة االقتصادية المختلفة بأسعار

على كافة الودائع المصرفية سواء كانت ودائع %) 15(نسبة االحتياطي القانوني البالغة 

%) 5(يحتفظ بها لدى البنك المركزي و %) 10(حكومية او ودائع قطاع خاص موزعة بواقع 

  .يحتفظ بها لدى خزائن المصرف 

 سـعر الـدينار     تحسينعمل البنك على    الدينار العراقي فقد    اما بالنسبة الى سعر صرف      

دينار لكل دوالر بعد ان كان      ) 1166( ليصل الى    2012العراقي مقابل الدوالر منذ بداية عام       

فيما سـجل معـدل سـعر        ،   ولمدة ثالث سنوات   دينار لكل دوالر  ) 1170(مستقرا عند سعر    

دينار لكل دوالر   ) 1233 (السوق الموازية صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر األمريكي في        

   .2011 لعام دينار لكل دوالر) 1196(معدالً بلغ مقابل ، 2012خالل عام 

 ما مقداره 2012      بلغ رصيد احتياطي البنك المركزي من العمالت االجنبية في عام 

زيادة بلغت ، وبنسبة 2011مليار دوالر لعام ) 59.1(مليار دوالر مقابل ما مقداره ) 70.6(

  .قياسا بالعام السابق %) 19.5(

     اما بشأن اهم التطورات النقدية خالل هذا العام فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الضيق 

)M1(   بنسبة )منه %) 48(، حيث شكلت العملة خارج البنوك نسبة 2011قياسا بعام %) 2

%) 52( الى 2011لعام %) 54.7(فيما تراجعت نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد من 

خالل هذا العام بعد االرتفاع ) M2(، فيما تباطئ نمو عرض النقد بالمعنى الواسع 2012لعام 

مقارنة بالعام السابق ليبلغ %) 4.5(الذي حققه في العامين المنصرمين اذ ارتفع بنسبة 

   . 2011مليار دينار في عام ) 72067(مليار دينار مقابل ) 75337(
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مزيد من ال البنك المركزي  تبنى2012على صعيد التطورات المصرفية خالل عام     و

ودرجة المنافسة السياسات والتدابير الرامية الى رفع مستوى اداء مؤسسات الجهاز المصرفي 

ارتفع عدد المصارف التجارية في العراق ، فقد وتعزيز قدرتها على ادارة المخاطربين وحداته 

مصارف حكومية و ) 7(تمثلت بـ مصرف ) 54( الى 2011م في عامصرف ) 49(من 

مصرف ) 50( رؤوس اموال المصارف التجارية لـ تارتفعاهلي، كما ومصرف  ) 47(

وذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي بزيادة رؤوس  2011مقارنة بعام %) 47.5(بنسبة زيادة 

مالي رؤوس االموال بنسبة اجتهيمن على  المصارف االهلية فيما تزال المصارف، اموال

)78.7(%.   

 المؤشر  فقد انخفضسوق العراق لالوراق المالية       وعلى صعيد التطورات الحاصلة في 

، %)8( ارتفعت القيمة السوقية االجمالية بنسبة  في حين%)8.1(العام لالسعار بنسبة 

نسبة لعدد االسهم  قياسا بالعام السابق، اما بال%)5( بنسبة  االسهم حجم تداولوانخفض

) 626(ليبلغ نحو %) 27( بنسبة 2012ارتفع عدد االسهم المتداولة خالل عام المتداولة فقد 

وبلغت نسبة عدد االسهم , 2011مليار سهم تم تداولها خالل عام ) 492(مليار سهم مقارنة مع 

  العراققمن اجمالي عدد االسهم المتداولة في سو%) 86.7(المتداولة في القطاع المصرفي 

  .الوراق المالية ل

) 29.1( للدولة لهذا العام فائضا بلـغ        الموازنة العامة   اما في مجال مالية الدولة فقد حققت        

عن العام السابق، فيما بلغت نسبة الفائض لهذا العـام          %) 3.2(ترليون دينار وبنسبة انخفاض     

هـذا  وقد جـاء     2011م  للعا%) 14.2(مقابل نسبة   %) 11.9(الى الناتج المحلي االجمالي     

 اإلنفاق الجاري كل من    الرتفاع ذلكو%) 14.8(النفقات العامة بنسبة     لزيادة   االنخفاض نتيجة 

إجمـالي  على التوالي، وعلى الرغم من ارتفـاع        %) 16.4(،  %)14.3(بنسبة   واالستثماري

  انخفضت ماليالناتج المحلي اإلج  اال ان نسبتها من      ، %)9.8(معدل نمو بلغ     ب اإليرادات العامةً 

  . 2011في عام %) 51.5 (كانت قد سجلت ما نسبته بعد إن 2012في عام %) 48.7(لتبلغ 

انخفض رصيد كل من الدين العام الـداخلي          وفيما يخص المديونية الداخلية والخارجية فقد       

مليار دوالر على التوالي وبنسبة انخفاض      ) 3.6(مليون دينار و    ) 898(والخارجي بما يقارب    

   . 2011قياسا بعام %) 5.8(و %) 12.1(غت بل

 فقد اظهرت مؤشراتها تطورا 2012وعلى صعيد تطورات التجارة الخارجية خالل عام 

ترليون دينار مقابل ) 175.4(ايجابيا في ادائها لهذا العام اذ ارتفع حجم التجارة الخارجية الى 

وذلك نتيجة تاثرها %) 17.6( بنسبة زيادة بلغت أي 2011ترليون دينار عام ) 149.2(
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التجارة الخارجية الى الناتج ارتفعت نسبة فيما باالرتفاع في اسعار النفط في السوق العالمية، 

   .2012 في عام )%71.5 ( الى2011 في عام )%70.6(من المحلي االجمالي 

 )8.0(ره مقدافائضا  فقد حقق خالل هذا العام ميزان المدفوعات العراقيوفيما يخص 

 ارملي) 31.9 (مقدار، ويعزى ذلك الى الفائض المتحقق في الحساب الجاري الذي  دوالرراملي

مليار ) 26.4(مقارنة مع فائض مقداره  من الناتج المحلي االجمالي، )%15.2 (دوالر وبنسبة

 فضال عن ان حركة  االجمالي المحلي من الناتج) %14.5( وبنسبة 2011خالل عام دوالر 

  . مليار دوالر ) 25.1(لراسمالي والمالي اسفرت عن صافي تدفق مقداره معامالت الحساب ا
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  يــالثانل ــالفص

  تطورات القطاع الحقيقي
Real Sector Developments  

 
على الرغم من المشاكل والتحديات االقتصادية التي يعيشها العراق فقد حقق النمو 

ميريل  االقتصادي هذا العام تقدما ملموسا وبحسب ما أشار اليه التقرير الصادر عن مصرف

راق تصدر قائمة الدول في تحقيق معدل نمو اقتصادي وبنسبة إلى أن الع  بنك أوف أميركا-لينش

ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع كمية النفط الخام المنتج من  %)7.7(تليه الصين بنسبة %) 8.6(

اي بمعدل زيادة  ،2012مليون برميل عام ) 1076.9( الى 2011مليون برميل لعام ) 970.1(

اع النفطي في توليد الناتج المحلي االجمالي وجاء ذلك وهذا ما يعكس اولوية القط%) 11(قدره 

 2017-2013متماشيا والى حد ما ومرحليا مع توجه السياسة االستثمارية لخطة التنمية الوطنية 

والتي دعت الى القبول المؤقت بحالة استمرارية احادية االقتصاد من اجل زيادة معدل انتاج النفط 

 للعراق بدافع تمويل التنمية وبرامج اعادة االعمار وعليه فأن وصادراته تعزيزا للمركز المالي

ال انه يكاد  إ اختالال مقصودا في مظهره،2011-2009االختالل في بنية االقتصاد العراقي للفترة 

  .يكون مستداما في مضمونه لعقود من الزمن

اسة التنويع االقتصادي ان العراق اليوم بحاجة ماسة لإلسراع في إنشاء البنى التحتية، تبنّي سي  

وتبني اسلوب عقود المشاركة قتصادي المالئم اال بشرط توفر المناخ وتوسيع  دور القطاع الخاص

بين القطاعين الخاص والعام كخيار استراتيجي خالل المرحلة الحالية لتجاوز مشاكل عدم كفاية 

 .التنمويةالتخصيصات الحكومية ومعالجة نقص كفاءة األداء في تنفيذ المشاريع 

 
 

  )القطاعات االقتصاديةانشطة تطورات (الناتج المحلي االجمالي 

الى نمو الناتج المحلي االجمالي  2012حسابات القومية لعام شارت التقديرات االولية للأ      

ترليون ) 211.3(ترليون دينار مقابل ) 245.2(ليصل الى %) 16.0(باالسعار الجارية بنسبة 

مليار دينار في ) 68.3(باالسعار الثابتة الى  االجمالي  الناتج المحليكما ارتفع ،2011دينار لعام 

 %)8.6 (نسبة ارتفاع بلغتمسجال بذلك ، 2011عام مليار دينار ) 62.9( مقابل 2012عام 

ويعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي االجمالي الى جملة من العوامل منها ارتفاع معدل 
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على التوالي قياسا بالعام %) 11.0 ( و%)1.3(الخـام وكمية المنتج منه بنسبة سعر برميل النفط 

السابق، فضال عن التحسن النسبي في معدالت نمو بعض االنشـطة االقتصادية السيما نشاط 

االنواع االخرى من التعدين، نشاط خدمات التنمية االجتماعية والشخصية، نشاط البناء والتشييد، 

تأمين و نشاط الكهرباء والماء، فيما حققت باقي االنشطة نسب ارتفاع متفاوتة نشاط البنوك وال

االمر الذي انعكس في زيادة متوسط نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي االجمالي من 

، مسجال بذلك نسبة 2012الف دينار عام ) 7167.7( الى 2011الف دينار عام ) 6359.6(

  :   ادنـاه )1( رقم ن في الجدول، كما مبي%)12.7(زيادة بلغت 
 )1(جدول رقم 

  ومتوسط نصيب الفرد منه لعامي ) 100=1988(الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية والثابتة 

2011-2012  

  %معدل النمو  2012  2011  التفاصيل

  16.0  245.2  211.3  )ترليون دينار(الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية 

  8.6  68.3  62.9  )مليار دينار(لمحلي االجمالي باالسعار الثابتة الناتج ا

  12.7  7167.7  6359.6  )الف دينار(متوسط نصيب الفرد باالسعار الجارية 
 
 

 
 

ان النمو المتحقق في الناتج المحلي االجمالي كان معززا بارتفاع نسبة مساهمة قطاع النفط 

، اذ عند القاء نظرة على مكونات %50 وباكثر من والتي كانت طاغية على باقي االنشطة االخرى
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ن هيكل الناتج المحلي االجمالي يهيمن عليه بأتبين يالناتج المحلي االجمالي في االقتصاد العراقي 

  : ادناه )2( رقم قطاع النفط بالدرجة االولى، وكما مبين في الجدول

                                         
  )2(                            جدول رقم                 

  2012-2011االنشطة النفطية وغير النفطية باالسعار الجارية لعامي 

     مليار دينار                                                                                    

%مة نسبة المساه 2012عام %نسبة المساهمة  2011عام  التفاصيل

 52.4 129030.5 54.4 115488.4 نشاط النفط الخام

 47.6 117388.4 45.6 96766.5 باقي االنشطة

 100 246418.9 100 212254.9 مجموع االنشطة

  

 وبنسبة 2012أذ ما زالت االنشطة النفطية مهيمنة على تطورات الناتج المحلي االجمالي لعام 

 من نصف الناتج المحلي االجمالي، مما يدل على ان والتي تعادل اكثر%) 52.4(مساهمة بلغت 

   .2012هذا النشاط يعد بمثابة المحرك الرئيس للنمو الذي شهده االداء االقتصادي لعام 

  

خذ دورها المطلوب في عملية أ  في حين ان اغلب االنشطة االقتصادية غير النفطية لم ت

 الناتج المحلي االجمالي، وعليه البد من من أجمالي%) 47.6 (اذ بلغت نسبة مساهمتهاالتنمية، 

التركيز على هذه االنشطة من اجل تامين التوازن االقتصادي الذي اليكون مرهونا بانتاج النفط 

وتقلبات اسعاره عالميا، ومما الشك فيه ان نسب مساهمة هذه االنشطة ال تتناسب مع الموارد 

لزم اتخاذ خطوات سريعة وجدية نحو تغيير هيكل  االمر الذي يست،واالمكانات المتاحة في االقتصاد

الى اقتصاد متنوع الموارد من خالل ) اقتصاد ريعي(االقتصاد العراقي من اقتصاد احادي الجانب 

تشجيع وتنويع البنية االنتاجية للجانب الحقيقي من االقتصاد عن طريق جذب وتعزيز االستثمارات 

خاص لكي يسهم في زيادة االنتاج واالستثمار والتشغيل المحلية واالجنبية وتفعيل دور القطاع ال

  .واعادة التوازن بين القطاعات االقتصادية 
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  اما على صعيد اهم التطورات االقتصادية بالنسبة لالنشطة الرئيسية المكونة للناتج المحلي االجمالي 

  -:تيأباالسعار الجارية فتشير البيانات الى ما ي

  

ترليون ) 161.2(من الناتج المحلي االجمالي والتي تعادل %) 65.4(عية ما نسبته  شكلت االنشطة السل-

عن العام السابق واحتل نشاط النفط الصدارة أذ ساهم بنسبة %) 13.5(دينار، اي بنسبة زيادة بلغت 

  .من مجموع هذه االنشطة %) 80.1(

  

الناتج المحلي لتبلغ القيمة المضافة من أجمالي %) 22.1( تليها االنشطة الخدمية بنسبة مساهمة بلغت -

قياسا بالعام السابق أذ حقق نشاط %) 26(اي بنسبة زيادة واضحة بلغت , ترليون دينار) 54.4(له 

  .من مجموع االنشطة الخدمية %) 60.7(الحكومة العامة اعلى نسبة مساهمة حيث بلغت 

  

والتي تقابل ما قيمته %) 12.5(غت  واخيرا ساهمت األنشطة التوزيعية باقل نسبة مساهمة حيث بل-

عن العام السابق، وقد تصدر نشاط تجارة الجملة %) 14.0(ترليون دينار وبنسبة زيادة بلغت ) 30.8(

  %) .50.7(والمفرد والفنادق االنشطة التوزيعية بنسبة مساهمة بلغت 
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  )3(جدول رقم                                                 

  2012-2011 النسبية لالنشطة الرئيسية من الناتج المحلي االجمالي لعامي االهمية

  مليار دينار

 التفاصيل
  %نسبة المساهمة  2012عام   %نسبة المساهمة  2011عام 

 65.4 161175.1 67 142031.2 االنشطة السلعية 

 12.5 30834.4 12.7 27044.5 االنشطة التوزيعية 

 22.1 54409.4 20.3 43179.2 االنشطة الخدمية 

 100 246418.9 100 212254.9 مجموع االنشطة

 
 

 
 

   وفيما يلي تحليال الهم التطورات الرئيسية النشطة القطاعات االقتصادية بكلفة عناصر االنتاج 

  -:)1(وكما موضح في ملحق الجدول رقم  2012وباالسعار الجارية لعام 

  االسماكنشاط قطاع الزراعة والغابات والصيد وصيد  -

قياسا بالعام السابق،  %)13.4(شهد نشاط هذا القطاع خالل هذا العام ارتفاعا بلغت نسبته      

 الناتج المحلي االجمالي في هنسبتوعلى الرغم من اهمية هذا القطاع في النشاط االقتصادي اال ان 

، اذ ارتفعت  على التوالي2012 و 2011لعامي %) 4.1(، %)4.2(، اذ بلغت ما تزال متواضعة

ترليون دينار ) 10 ( ما يقارب الى2011ترليون دينار لعام ) 8.8(القيمة المضافة لهذا القطاع من 
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الحنطة، (يل الستراتيجية الى ارتفاع انتاج المحاصهذا االرتفاع في جزء منه  يعود، و2012لعام 

، 2011الف طن لعام ) 3629.2(الف طن مقابل ) 3894.3(خالل هذا العام ليصل الى ) الشعير

وذلك لزيادة المساحة %) 9.0(حيث سجل انتاج الحنطة ارتفاعا بلغ %) 7.3(اي بنسبة ارتفاع  

 هذا المحصول من نمانتاجية الدونم الواحد  وزيادة %)5.7(المزروعة بهذا المحصول بنسبة 

، فيما ارتفع انتاج الشعير 2012 عام دونم/ كغم) 442.9( الى 2011 عام دونم/ كغم) 429.3(

على الرغم من انخفاض المساحة المزروعة بهذا قياسا بالعام السابق، %) 1.4(بنسبة بسيطة بلغت 

 من هذا المحصول وتعود تلك الزيادة الى زيادة انتاجية الدونم الواحد%) 22.0(المحصول بنسبة 

، )2(ملحق الجدول رقم ، 2012دونم عام /كغم ) 292.0( الى 2011دونم عام /كغم ) 224.7(من 

اال انه ما زال أمام هذا القطاع العديد من المعوقات والتحديات التي ينبغي ادراكها ومعالجتها الى 

السيما وان هذا القطاع يعاني جانب حاجته الماسة الى استثمارات تتجاوز كثيرا مستوياتها الحالية، 

اذ ظلت مجاالت االستثمار الخاص محصورة  ،من انخفاض االستثمار العام والخاص في نشاطاته

اي في المجاالت التي تحقق عائدا ) تربية الدواجن واالسماك(غالبا في مشاريع الثروة الحيوانية 

 .  النشاط الزراعي النباتي سريعا حيث دورة راس المال في هذه االنشطة تكون اسرع منها في

  

   نشاط قطاع التعدين والمقالع -

 سجل هذا القطاع أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي االجمالي خالل هذا العام، لتبلغ       

ترليون دينار، مسجال بذلك ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة ) 130.1(والتي تعادل %) 52.8(

، ويعود السبب الرئيس في ارتفاع القيمة المضافة لهذا النشاط الى قياسا بالعام السابق %)11.9(

مليون برميل ) 1076.9( الى 2011مليون برميل عام ) 970.1(زيادة كمية النفط الخام المنتج من 

قياسا بالعام السابق، الى جانب ارتفاع معدل سعر برميل %) 11(للعام الحالي، وبنسبة زيادة بلغت 

دوالر مقابل ) 106.3(، ليبلغ 2011عن عام %) 1.3(الحالي بنسبة طفيفة بلغت النفط خالل العام 

   .دوالر للعام السابق) 104.9(

  

 التحويليةنشاط قطاع الصناعة  -

 مقابل 2012ترليون دينار عام ) 4.2( لتبلغ ة التحويليةارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناع    

، ويعزى هذا االرتفاع %)8.8( بذلك نسبة ارتفاع بلغت ترليون دينار للعام السابق، مسجال) 3.9(

على بعض المنتجات الوطنية مثل السمنت والطابوق  التحسن النسبي الحاصل الى زيادة

والصناعات الكهربائية وااللكترونية، ورغم التحسن النسبي في هذا النشاط اال ان حصته من الناتج 
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وهي النسبة االقل بعد نشاط الكهرباء والماء، %) 1.7(المحلي االجمالي بقيت متواضعة اذ بلغت 

وهذه النسبة ال تتالئم مع دور ومكانة هذا النشاط بصفته القطاع المحرك لالنشطة االقتصادية فهو 

يعد بمثابة قاعدة االسناد الرئيسية لبقية االنشطة االخرى، االمر الذي يتطلب وضع ستراتيجية 

تاجية المتدنية وتوسيع القاعدة االنتاجية عبر خلق االستثمار المنتج لتفعيل واعادة تنشيط الطاقات االن

 .في كافة االنشطة الصناعية 

 ومما تجدر االشارة اليه ان كميات السمنت خالل هذا العام قد ارتفعت بنسبة ملحوظة جدا     

 السمنت  منقياسا بالعام السابق له، ويعزى هذا االرتفاع الى زيادة انتاج كل%) 205.0(بلغت 

على التوالي، في حين بلغ انتاج السمنت االبيض %) 123.0 ( و%)734.7 (المقاوم والعادي بنسبة

  ) .3(، ملحق جدول  بعد توقف دام الكثر من عامينالف طن) 40.0(خالل العام الحالي 

، اذ قياسا بالعام السابق%) 16.4(اما بالنسبة الى االسمدة فقد سجلت انخفاضا في انتاجها بنسبة 

على التوالي ) %5.0(، %)23.5(بنسبة ) اليوريا، الفوسفاتي(انخفض انتاج كل من السماد بنوعيه 

 ).       4(قياسا بالعام السابق، ملحق جدول 
 
  نشاط قطاع الكهرباء والماء -

%) 16.5(بنسبة  و2012 عام  في قيمته المضافة ملحوظاًارتفاعاً نشاط هذا القطاع سجل    

، اال ان نسبة 2011ترليون دينار عام ) 2.7(ترليون دينار مقابل ) 3.1( لتبلغ م السابقالعاقياسا ب

ان نشاط هذا القطاع يعاني من اجمالي الناتج المحلي و%) 1.3(مساهمته ما زالت ضئيلة أذ بلغت 

، االنتاج معدل بنسبة تفوقمن عجز واضح متمثال بارتفاع معدل الطلب على الطاقة الكهربائية 

ميكا واط ) 7006.3(ميكا واط مقابل ) 6858.9( لهذا العام  بلغ معدل انتاج الطاقة الكهربائيةفقد

في حين بلغ معدل الطلب على الطاقة الكهربائية ، %)2.1(، أي بنسبة انخفاض بلغت 2011عام 

انخفاض  بنسبة ، اي2011عام ميكا واط ) 11945.2( مقابل 2012ميكا واط عام ) 11232.5(

 مقابل ميكا واط،) 4373.6 (2012ونتيجة لذلك فقد بلغ معدل العجز خالل عام %) 6.0(بلغت 

، كما موضح في الجدول %)11.4(نخفاض بلغت  أي بنسبة ا،2011ميكا واط عام ) 4938.9(

) 824.7(مقابل ساعة .ميكا واط) 1176.6 (فيما سجل معدل استيراد الطاقة الكهربائية ،)5(رقم 

  ) . 6(جدول رقم  ،%).42.7 (ارتفاع، أي بنسبة 2011 عام ساعة.ميكا واط

  نشاط قطاع البناء والتشييد

مقارنـة  %) 31.5(بلغـت نـسبته    2012عام  شهد نشاط هذا القطاع ارتفاعا ملحوظا خالل            

) 10.5(ترليـون دينـار مقابـل       ) 13.8(حيث سجلت القيمة المضافة له مامقداره       العام السابق،   ب



  تطورات القطاع الحقيقي/ الفصل الثاني 
 

16 
 

 التوسـع الحاصـل فـي     الى  ، ويعود التحسن في اداء نشاط هذا القطاع         2011 ترليون دينار لعام  

في اغلب المحافظات خالل هذا العام كتأهيل وأكساء العديد مـن الطـرق             التشييد  و  البناء مشاريع

  . وبناء المجسرات أضافة الى مشاريع البناء والتشييد من قبل القطاع الخاص 
  

 
 زننشاط قطاع النقل والمواصالت والخ -

لذا البد من التاكيد على  ، االقتصاديةنشطةيشكل هذا النشاط محورا ارتكازيا لجميع اال      

 نشاط هذا القطاعضرورة النهوض بهذا النشاط واالرتقاء بادائه، ويالحظ من البيانات المتاحة ان 

) 11.6(، حيث ارتفعت قيمته المضافة  لتصل الى 2011قياسا بعام %) 12.2( بنسبة قد ارتفع

، وبنسبة مساهمة بلغت 2011ترليون دينار عام ) 10.3 (سجلت بعد ان 2012ترليون دينار لعام 

، ويعود هذا االرتفاع الى التحسن في اداء االنشطة من الناتج المحلي االجمالي%) 4.7(

االقتصادية االخرى التي تستلزم توفر خدمات النقل والمواصالت والى زيادة النشاط في الحركة 

   .لتجارية والسياحية والنقل الجوي ا

 

 نشاط قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق  -

قياسا بالعام السابق، فيما بلغت نسبة %) 12.1(رتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة ا    

ترليون ) 15.6( والتي تعادل 2012لعام %) 6.3(مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي االجمالي 

  نشاط قطاعزيادة والجملة والى  مبيعات المفرد نشاط حركةر، ويعود هذا االرتفاع الى زيادةدينا

ان عدد التجار والشركات المسجلة االشارة اليه جدر ت ماالفنادق خاصة في المواسم الدينية، وم

عام تاجر ) 29425( الى 2011عام تاجر ) 23957( ارتفع من لدى غرفة تجارة بغداد قد

   )7(كما موضح في ملحق جدول رقم ) . 5468( بزيادة قدرها ، اي2012

  

 نشاط المال والتأمين وخدمات العقارات -

 لينعكس ذلك في ارتفاع القيمة 2012 في مستوى نشاطاته عام هذا النشاط ارتفاعا سجل    

ترليون ) 18.1( مقابل 2012 عام  دينارترليون) 21.5( سجلتوالتي %) 19(المضافة له بنسبة 

 ويعزى هذا االرتفاع بالدرجة االساس الى زيادة معدالت النمو المتحققة في كل 2011 دينار عام

 .على التوالي %) 16.9(، %)30.4(من نشاطي قطاع البنوك والتامين وملكية دور السكن بنسبة 
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   نشاط خدمات التنمية االجتماعية والشخصية -

لتصل %) 31.0(ة االجتماعية والشخصية بنسبة  خدمات التنميارتفعت القيمة المضافة لنشاط   

ترليون دينار، ويعود ذلك الى ارتفاع نشاط خدمات ) 27.9(ترليون دينار مقابل ) 36.5(الى 

، 2012ترليون دينار عام ) 33.0( الى2011عام دينار خالل ترليون ) 24.6(الحكومة العامة من 

لخدمات ى جانب ارتفاع القيمة المضافة لال%) 34.0(بذلك ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته مسجال 

    .2011بعام قياسا %) 8.6(الشخصية بنسبة 
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  الفصل الثالث

 Financial & Monetary Banking/التطورات النقدية والمصرفية والمالية

velopmentsd 

 التطورات النقدية : اوال 

) M2بالمفهوم الواسع (استمرارا في التراجع الحاصل في نمو عرض النقد شهد هذا العام       

اضي تراجعا في معدل نموه بعد ان كان قد سجل في العام الم) %4.5(وبنسبة ملحوظة بلغت 

وكان اثر مجموع المطلوبات غير النقدية  ،2010عام  %)32.6(مقابل  )%20(البالغ 

على تطورات االنكماشي ممثالً بالودائع االخرى، الودائع الحكومية وفقرة الموازنة واضحا 

   .عرض النقد هذا العام االمر الذي ادى الى تراجع نسبة نموه

لحالية والبيانات االقتصادية المتاحة الى تحقق حالة االستقرار النقدي    تشير المعطيات ا

وانتفاء الضغوط التضخمية في االقتصاد العراقي لهذا العام والذي اتضح من خالل معامل 

االستقرار النقدي الذي كان مساويا لواحد اي ان الزيادة الحاصلة في السيولة المحلية تقابلها 

 . المحلي الحقيقي عدا نشاط قطاع النفطزيادة موفقة في الناتج

وتواصل السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي العمل باقصى درجات الحرص  هذا  

والتفاعل المرن والمدروس من اجل تحقيق السيطرة على عرض النقود وبالشكل الذي يسهل 

  . املالحصول على معدالت نمو اقتصادي عالية في ظل استقرار وتوازن اقتصادي ش

   السيولة المحلية تحليل تطور - أ

مليار دينار وبنسبة نمو ) 3270(بمقدار  2012م خالل عا) 2M(عرض النقد ارتفع     

 بعد ان 2012عام  نهاية مليار دينار في) 75337(بلغ ي ل2011ام ع عن )%4.5(بلغت 

اس الى بالدرجة االساالرتفاع ، ويعود هذا 2011مليار دينار في عام ) 72067(سجل 

) 11601( لتبلغ )%21( حيث سجلت نسبة ارتفاع الودائع االخرى الملحوظ في الرتفاع ا

 ،2011عام  نهايه مليار دينار في) 9593(ان كانت   بعد2012في نهاية عام دينار  مليار

ويعود ذلك الى %) 2(بنسبة بسيطة بلغت ) M1(عرض النقد بمفهومه االضيق  ارتفع مافي
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 مليار) 33142(لتسجل ما مقداره  %)3.1(بنسبة و الودائع الجاريةظ  في االنخفاض الملحو

، فيما سجلت 2011عام  ة نهايمليار دينار في) 34187(مقابل  2012عام  ةفي نهاي ردينا

 عام ةنهاي مليار) 30594( لتسجل ما مقداره )%8.2(ا وبنسبة نمو خارج البنوكالعملة 

هذا وشكلت العملة خارج البنوك  .2011عام ة ايمليار دينار نه) 28287( مقابل 2012

 عام ة نهاي)%45.3( مقابل 2012 عام ةفي نهاي M1 من عرض النقد )%48(مانسبته 

 2011لعام  %)54.7( من M1، فيما تراجعت نسبة الودائع الجارية الى عرض النقد 2011

  .2012 لعام )%52(الى 

  )4(جدول رقم 

   مليار دينار                      عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه                                             

 Dec.2011 Dec.2012  الفقرات
مقدار التغير 
عن العام 
 السابق

 %نسبة النمو

 18.8 14,838 93,884 79,046 صافي الموجودات االجنبية

 59.7 7,768 20,771 13,003 ديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى

 (3.5) (531) 14,750 15,281 الديون الحكومية

 20.6 22,075 129,405 107,330 مجموع الموجودات

 2.0 1,262 63,736 62,474 عرض النقد 

 8.2 2,307 30,594 28,287 العملة خارج البنوك

 (3.1) (1,045) 33,142 34,187 الودائع الجارية

     المطلوبات غير نقدية

 20.9 2,008 11,601 9,593 *ى الودائع االخر

 38.4 10,533 37,993 27,460 الودائع الحكومية

 106 (8,272) (16,075) (7,803) فقرة الموازنة

 46.4 20,813 65,669 44,856 مجموع المطلوبات غير نقدية

 20.6 22,075 129,405 107,330 مجموع المطلوبات 

        بأستثناء صناديق التوفير*
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ست الموازنة النقدية الموحدة العوامل التي اثرت في ارتفاع عرض النقد خالل عـام                   عك

ـ  ففي جانب الموجودات برز االثر التوسعي للعوامـل الخارجيـة المتمثلـة            ،2012 صافي  ب

نتيجـة زيـادة    ( 2012مليار دينار في نهايـة عـام        ) 14838(الموجودات االجنبية البالغ    

دوالر ) 106.3(عام اذ ارتفع معدل سعر برميـل الـنفط الـى        االيرادات النفطية خالل هذا ال    

عن العـام   %) 1.3(اي بنسبة زيادة    ،  2011دوالر عام   ) 104.9( مقابل   2012خالل عام   

) 7768 (والبـالغ ديون القطاع الخاص والقطاعات االخرى      اضافة لالثر التوسعي ل    ،)السابق

علـى التـوالي  مـن       )% 34.4(و  )% 65.6( حيث شكل كل منهما ما نـسبته         ،مليار دينار 

 . مليار دينار ) 22606(مجموع  االثر التوسعي البالغ 

مليار ) 11064(اما االثر االنكماشي فتمثل في انخفاض صافي ديون الحكومة بمقدار    

والودائع فقرة الموازنة بفي جانب المطلوبات غير النقدية فقد توضح االثر االنكماشي دينار و

 اللذين يشكال نسبة مليار دينار على التوالي و) 2008(مليار دينار و) 8272(بمقدار االخرى 

  .مليار دينار  ) 21344(من مجموع العوامل االنكماشية البالغة ) % 9.4(و) 38.8%(

   

  تحليل الموازنة الموحدة للبنك المركزي العراقي   -  ب

  :موحدة للبنك المركزي العراقي يالحظ عند تحليل الموازنة ال

 فقد بلغت موجوداته ،بنك المركزي حقق توسعا ملحوظا في استثماراته خالل هذا العامان ال - 

 ترليون دينار) 78.7(ترليون دينار مقابل ) 87.9( العام ما مقداره  في نهاية هذا)مطلوباته(
 .)5( وكما موضح في الجدول رقم 2011 عام

 )%14.8(بنسبة  ملحوظا االجنبية سجلت ارتفاع افي جانب الموجودات نجد ان الموجودات - 

 ،2011ترليون دينار نهاية عام ) 71.4( مقابل 2012ترليون دينار نهايه عام ) 82(لتبلغ 

حيث ساهمت الزيادة الحاصلة في هذه الفقرة بالجزء االكبر من الزيادة الحاصلة في موجودات 

) %93.3( لتبلغ البنك االمر الذي توضح في ارتفاع اهميتها النسبية الى اجمالي الموجودات

   . للعام السابق)%90.7( مقابل 2012نهايه عام 
اما فيما يخص الديون الحكومية  فقد انخفضت الديون المترتبـة بذمـة الحكومـة بنـسبة                   

قياسا بالعام السابق، ويعود ذلك الى اطفاء قيمة السندات والحواالت الحكومية التي            %) 11.3(
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 الى جانب انخفاض القروض الممنوحة من قبـل         2012 بحوزة البنك المركزي في نهاية عام     

فيمـا لـم تقتـرض       ،%)2.5(البنك المركزي الى الدوائر الحكومية خالل هذا العام بنـسبة           

  . المصارف التجارية من البنك المركزي خالل هذا العام

  )   المطلوبات(مصادر االموال 

ترليـون دينـار    ) 63.4( العام الى        ارتفع االحتياطي النقدي للبنك المركزي في نهاية هذا       

قياسـا بالعـام    %) 8( بلغت   اي بنسبة زيادة   ،2011ترليون دينار نهايه عام      )58.7(مقابل  

من مجموع مطلوبات الموازنـة تليـه فقـرة الودائـع           %) 72.1(ليساهم بذلك بنسبة    السابق  

) 6.8(من مجموع مطلوبات البنـك المركـزي لتبلـغ          %) 7.7(الحكومية التي شكلت نسبة     

ترليـون دينـار ويعـود هـذا        ) 5.9( ما مقدار    2011ترليون دينار بعد ان سجلت في عام        

  . 2012االرتفاع الى زيادة االيرادات النفطية المتحققة خالل عام 

اسـتثمارات  (اما بخصوص ودائع المصارف التجارية لدى البنـك المركـزي العراقـي                

قياسا بالعام السابق، وسـجلت     %) 26.1( بنسبة   فقد سجلت ارتفاعا  ) المصارف لمدة سبعة ايام   

 قياسـا   )%3.2(ودائع المصارف التجارية بالدوالر االمريكي خالل هذا العام ارتفاع بنـسبة            

بالعام السابق  ونتيجة لزيادة موجودات واستثمارات البنك المركزي فقد حقـق حـساب راس               

مقارنـة بالعـام    %) 232.3 ( بنسبة 2012المال واالحتياطيات زيادة في رصيده خالل عام        

 وكما موضح   2011قياسا بعام   %) 9.2(الماضي، اما المطلوبات االخرى فقد ارتفعت بنسبة        

  ) .5(في الجدول رقم 
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  )5(دول رقم ج

 2012لموازنة الموحدة للبنك المرآزي العراقي لعام ا

 مليون دينار                                                                              

 2012 2011 الفقرات

   الموجودات

 82,001,306 71,410,911 الموجودات االجنبية

 3,155,519 3,555,519 الديون الحكومية

 0 319,185 السندات والحواالت الحكومية

 3,155,519 3,236,334 القروض والسلف للدوائر

 0 0 القروض والسلف للمصارف التجارية

 2,761,800 3,776,181 لموجودات االخرىا

 87,918,625 78,742,611 مجموع الموجودات او المطلوبات

   

   المطلوبات

 63,390,777 58,697,956 االحتياطي النقدي

   التسهيالت المصرفية

 3,114,670 2,469,850 الودائع الجارية بالدينار

 3,437,385 3,329,309 الودائع بالدوالر االمريكي

 6,777,269 5,947,820 الودائع الحكومية

 2,033,095 2,031,415 المطلوبات االجنبية

 3,462,046 1,041,932 راس المال واالحتياطيات

 5,703,383 5,224,329 المطلوبات االخرى
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  تطورات ادوات السياسة النقدية غير المباشرة -ثانيا

  التسهيالت القائمة -1

  ات القائمة تسهيالت االيداع-    

سنويا، %) 4(استمر العمل بنافذة االستثمار بالدينار العراقي لمدة سبعة ايام بفائدة 

نهاية ) سبعة أيام(الرصيد القائم لتسهيالت االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة حيث بلغ 

عام مليار دينار نهاية ) 2470(مليار دينار في حين كان يبلغ ) 3115( البالغ 2012عام 

 حيث يبين هذا االرتفاع بان استخدام هذه االداة يؤدي %)26(، اي بنسبة ارتفاع بلغت 2011

   .)8( كما موضح في ملحق الجدول رقم دوره في سحب السيولة الفائضة

ما مقداره  البنك  هذا   بالدينار العراقي لدى      للمبالغ المودعة  ة الحكومي مصارف ال بلغ استثمار  -

امـا  ،   من مجموع استثمار المصارف فـي الودائـع        %)53.5(نسبة  بو دينار   ترليون) 1.7(

مـن حجـم    %) 80.3(ترليون دينار وبنسبة    ) 3.3(مايقارب  حواالت فقد بلغ    استثماره في ال  

 في الحواالت اعلـى     ة الحكومي مصارف الكلي في الحواالت، أي ان نسبة استثمار ال        االستثمار

  . من استثماره في الودائع

بالـدينار العراقـي لـدى البنـك        للمبالغ المودعة   لمصارف األهلية التجارية    بلغ استثمار ا   -

 من اجمالي االسـتثمار فـي       %)46.5( دينار وبنسبة    ترليون) 1.4(كودائع بمقدار المركزي  

مليـار دينـار وبنـسبة       ) 557(مـا يقـارب     حواالت  في حين بلغ استثمارهم في ال      الودائع

أي ان نسبة استثمار المـصارف االهليـة         لحواالت الكلي في ا   من حجم االستثمار  %) 13.4(

  .التجارية في الودائع اعلى من استثماره في الحواالت 

مليار دينـار   ) 259( بلغ استثمار المؤسسات المالية غير المصرفية في الحواالت ما يقارب            -

  . الكلي في الحواالتمن حجم االستثمار%) 6.3(وبنسبة 

لمصارف الحتياطياتها الفائضة المودعة بالدينار العراقي استثمار ا) 6(يوضح الجدول رقم 

                                  .حواالت حسب القطاعالو)   ايام7استثمار الجل (لدى البنك المركزي كودائع 
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  )6(جدول رقم 

 2012استثمارات المصارف لدى البنك المركزي خالل عام 

      المصارف 
  الودائع    

%نسبة االستثمار دينارمليون 
 الحواالت   

 مليون دينار
نسبة 

 %االستثمار

 80.31 3326460 53.54 1667520    الحكومي 

 13.44 556580 46.46  1447150   األهلية التجارية

 6.25 259000 0 0   المؤسسات المالية غير المصرفية

 100 4142040 100 3114670     المجموع

  

  الت االقراض القائمة تسهي -   

استمر البنك العمل بهذه االداة من ادوات السياسة النقدية الغير مباشرة تنفيذا الهداف                  

سياسة البنك المركزي النقدية وبما يضمن السيطرة على الـسيولة النقديـة بهـدف مـنح                

ارات االش( Policy rateاالئتمان الى المصارف  والتأثير فيها من خالل معدالت الفائدة 

  -:التي وضعت لكل منها وكاالتي) السعرية

  .سنوياً%) 8(االئتمان االولي  - 

 .سنوياً%) 9( االئتمان الثانوي  - 
 .سنوياً%) 9.5(ر يخألقرض الملجأ ا - 

 .ولم تقدم أي من المصارف الحكومية او االهلية على أي من هذه االئتمانات لغاية تاريخه

  اإللزامي االحتياطي  متطلبات-2

العمل بنسبة االحتياطي االلزامـي     لسياسة النقدية التي ينتهجها البنك فقد استمر        تنفيذا ل 

يحـتفظ  %) 10(موزعة بواقع   %) 15(على الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص البالغة        

  . 2010يحتفظ بها في خزائن المصرف منذ عام %) 5(بها لدى البنك و 
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طي اإللزامي علـى الودائع الحكوميـة      ان االحتيا ) 9(الجدول رقم   ملحق   نالحظ من   

مليـار  ) 5201(مليار دينار فـي حين كان يبلـغ        ) 5717 (ه ما قيمت  2012قد بلغ نهاية عام     

اللزامـي  ، أما رصيد االحتيـاطي ا     %)9.9( مسجالً ارتفاعاً بنسبة     2011دينار في نهاية عام     

دينـار بعـد أن كـان       مليار  ) 2907( فقد بلغ    2012على ودائع القـطاع الخاص نهاية عام       

وقد يعزى ذلك الـى     %) 11.2( اي بنسبة ارتفاع بلغت      2011مليار دينار نهاية عام     ) 2614(

  .ازدياد الودائع المصرفية السيما ودائع القطاع الخاص

  

  

  

  نافذة بيع وشراء العمالت االجنبية  -3

المباشـرة   وسائل السياسة النقديـة غيـر        احدتعد نافذة بيع وشراء العمالت االجنبية       

المؤثرة في األساس النقدي للبالد بغية التحكم بالطلب الكلي ومواجهة الضغوط التـضخمية، اذ              

يؤدي المزاد الى تحقيق االستقرار في قيمة الدينار العراقي عن طريق الدفاع عن سعر صرف               

تحـسين قيمـة    فقد عمل البنك علـى       ،توازني مما ينعكس إيجابا على المستوى العام لألسعار       

بواقع بتخفيض سعره    2012مقابل الدوالر منذ منتصف كانون الثاني من العام         الدينار العراقي   

دينار ) 1170(دينار امام الدوالر الواحد بعد ان كان سعره         ) 1166(اربعة دنانير ليصل الى     

 دينار لكل دوالر    13يتقاضى البنك عمولة قدرها     (  الماضيةثالث  خالل السنوات ال  لكل دوالر   

فيما سجل معدل سعر صرف الدينار العراقـي تجـاه الـدوالر            ،  )ر البيع النقدي والحوالة   لسع
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دينار لكل دوالر، بعد ان سجل في       ) 1233 (2012األمريكي في السوق الموازية خالل عام       

 الـدينار دينار لكل دوالر، ويعزى سبب االنخفاض في قيمة         ) 1196(العام الماضي معدالً بلغ     

 الى تأزم الظروف اإلقليمية وازدياد الطلـب علـى الـدوالر الغـراض              في السوق الموازية  

   .المضاربة

  

بلغت الكميات المباعة من الدوالر األمريكي في مزاد البنك المركزي نقداً وحوالة  خـالل               

مليـون دوالر   ) 184(مليار دوالر وبمعدل يومي بلغ تقريبـاً        ) 48.7( ما يقارب    2012عام  

مليار دوالر بيعت نقـداً،     ) 3.7(و%) 92.4(يعت كحوالة أي بنسبة     مليار دوالر ب  ) 45(منها  

مليـار دوالر أي بنـسبة      ) 39.8( ما يقارب    2011في حين بلغت الكمية المباعة خالل عام        

مليـار دوالر   ) 38.3(مليون دوالر منها    ) 151(وبمعدل يومي بلغ    %) 22.4(ارتفاع بلغت   

 دوالر بيعـت نقـداً، وكمـا مبـين          مليـار ) 1.5(و%) 96.2(بيعت كحوالـة أي بنـسبة       

ـ الجدولين رق ق  ـــــــــملحي  ـــــــــف  11(م  ـــــــــــــ

  ).12و
                                                     

  
  

 2012المزاد خالل عام    نافذة  أما بالنسبة للكميات المشتراة من العملة األجنبية خارج         

والر تم شراؤها من وزارة المالية في حين كانـت الكميـات            مليار د ) 57(فقد بلغت ما قيمته     

%) 11.8(مليار دوالر اي بنسبة ارتفـاع بلغـت         ) 51( ما قيمته    2011المشتراة خالل عام    

  .2012مقارنة مع عام 
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  التطورات المصرفية:ثالثا

تدابير الرامية الى  مزيدا من السياسات وال2012اتخذ البنك المركزي خالل عام           

وتعزيز قدرتها على ودرجة المنافسة بين وحداته رفع مستوى اداء مؤسسات الجهاز المصرفي 

 وذلك باصدار تعليمات تحدد  اطار العمل التنظيمي الذي تخضع له انظمة ادارة المخاطر

  -:وفيما يلي اهم التطورات المدفوعات التي تديرها جهات غير البنك المركزي 

   . عدد من التعليمات كتعليمات خدمات المدفوعات اصدر- 

   .قانون الدفع االلكتروني والمعامالت  االلكترونيةاصدار  - 

عتماد قاعدة ارشادية عند منح االئتمان التعهدي للمصرف الواحد تجنبا   ممارسة الصيرفة با- 

   .لتعرض المصرف الى مخاطر االنكشاف المحتملة   

الى  دينار، شركات الصرافة مليار) 150(صارف التجارية الى الماموال زيادة رؤوس  -  

  .مليار دينار) 45(وشركات التحويل المالي الى  مليار دينار) 500(

 االستمرار في متابعة تنفيذ الفقرات غير المنفذة من مذكرة التفاهم وخطة العمل الملحقة بها - 

  .الخاصة بأعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد

   

   انية الجهاز المصرفيميز  

 الى 2011في عام مصرف ) 49(من ارتفع عدد المصارف التجارية في العراق 

 اهليمصرف  ) 47(مصارف حكومية و ) 7 (عددوتمثلت بـ 2012مصرف في عام ) 54(

مصرف مشارك مع مصارف اجنبية اضافة الى ) 12(وتجاري مصرف ) 23(توزعت الى 

  .مصرف اسالمي) 12(

 حيث ،بدعم رؤوس اموالها 2012التجارية خالل عام مصارف اللت واصكما 

ترليون ) 5.9(الى  مصرف تجاري) 50(أظهرت االحصائيات الى ارتفاع رؤوس اموال 
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) 4.0( والتي كانت 2011مقارنة بعام %) 47.5(زيادة بنسبة  و2012بنهاية عام  دينار

، علما بان وؤوس اموال المصارفوذلك تنفيذا لتعليمات البنك المركزي بزيادة رترليون دينار

%) 78.7(وبنسبة الجزء االكبر من اجمالي رؤوس االموال تمتلك المصارف االهلية مازالت 

 والتقليدية للمصارف التجارية ) %53.5(الى وقد توزعت رؤوس اموال المصارف االهلية 

 .لعراق ا العاملة فياألجنبيةلفروع المصارف ) %2.7(و اإلسالميةللمصارف ) 22.5%(

من اجمالي رؤؤس اموال الجهاز %) 21.3(بينما تشكل المصارف الحكومية نسبة 

 قد ارتفعت الجمالياالناتج المحلي س اموال الجهاز المصرفي الى ورؤ  نسبةوان  ،المصرفي

جهاز المصرفي ما  ان المما يعني  2012لعام %) 2.4( الى 2011في عام %) 1.9( من 
    .وفي نسبة مساهمته في الناتج المحلي االجمالي في هيكليته زال متواضعا

   

  

 عــام هترليون دينار بنهاي) 191.0( اجمالي موجودات المصارف التجارية الى رتفع ا     

 %)32.8 (رتفاع اي بنسبة ا2011ترليون دينار في عام ) 143.8( بعد ان كان 2012

 على % )40.8 ،32.1(واالهلية بنسبة موجودات المصارف التجارية الحكومية رتفاع وذلك ال

                                 .من اجمالي الموجوداتالتوالي 
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   الودائع المصرفية 

ودائع باستثناء (  العراقالمصارف التجارية العاملة في ارتفع رصيد الودائع لدى      

 2012في عام ليون دينار تر) 42.5(الى  )الحكومة المركزية والودائع ذات الطبيعة الجارية

 نسبة وسجلت %)1.6( اي بنسبة نمو، 2011عام ترليون دينار ) 41.8(  سجل بعد ان

 والبالغ  الناتج المحلي االجماليالىهاز المصرفي ـدى الجـللمصرفية مجموع الودائع ا

               .%)17.3 (ترليون دينار مانسبته) 245.2(

 يالحظ استحواذ الودائع الجارية على النصيب 2012ل عام      وبتحليل هيكل الودائع خال

) 33.2( حيث بلغت ع،من مجموع الودائ%) 78.1(االكبر من اجمالي الودائع اذ شكلت نسبة 

ترليون دينار وبنسبة ) 7.9(، فيما بلغت الودائع االدخارية 2012عام  ترليون دينار

 )1.4(اي بمقدار  %)3.3(جلت نسبة من مجموع الودائع اما الودائع الزمنية فس)% 18.6(

                                            ).13(الجدول رقم ملحق كما في   2012ترليون دينار خالل عام 

    

 ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة نمو قدره  بتحليل هيكل الودائع وفقا للقطاعاتيالحظ           

ترليون دينار عام ) 15.5(بعد ان كان  2012ن دينار لعام ترليو )18.2(اذ بلغ %) 17.5(

 ) 23.8 (ت والذي بلغ2012لعام )% 7.1( بنسبة ت، اما ودائع القطاع العام فقد انخفض2011

لعام لمليار دينار  )480(حيث بلغ  %) 30.7( اما القطاع المالي فقد انخفض بنسبة دينار ترليون

  .ذاته
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 مقابل )%59.7 (لدى المصارف الحكومية نسبة 2012 لعام ص القطاع الخائعودا   شكلت 

 )%63 (نسبة شكلت نسبتها لدى المصارف الحكومية فيما ، للمصارف االهلية)40.3%(

                                                                    .2011 عام  للمصارف االهلية)%37(مقابل 

 

  مصرفيالاالئتمان  

لتسهيالت االئتمانية الممنوحة من قبل البنوك التجارية في نهاية لارتفع الرصيد القائم       

عن مستواه المسجل في نهاية %) 59.8(اي بنسبة ترليون دينار ) 7.8( بمقدار 2012عام 
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ترليون ) 13.0(ترليون وذلك بالمقارنة مع قيمته  )20.8( ليصل الى ماقيمته 2011عام 

                        . 2011في عام دينار 

تعد  وهذه النسبة %)8.5( نسبة االئتمان الممنوح الى الناتج المحلي االجمالي شكلت     

لذا فأن السياسة النقدية ما زالت امام تحد  في تمويل نمو اقتصادي مستدام، محدودة التأثير

يساهم فيه النظام المصرفي على نحو الممنوح من قبل المصارف خطير لتقوية االئتمان 

الرصين بنمو عالي من النشاط االقتصادي عبر تجميع الموارد االدخارية وتوجيهها نحو 

النشاطات االنتاجية بعوائد مجزية مع اقل المخاطر الممكنة اضافة الى ما يقدمه الجهاز 

ة النشاط المصرفي من خدمات مصرفية حديثة كالتنويع وانظمة مدفوعات التي  تزيد من كفاء

 .االقتصادي وتحسن مناخ عمل وتطور النظام المالي 

ارتفاع  خالل من  المصرفي للقطاع الخاصئتمانفي االالنمو من جانب اخر يظهر و     

 تهحيث بلغت نسب ،2012 و2011نسبة االئتمان المقدم الى اجمالي الودائع خالل عامي 

 الناتج المحلي االجمالي لهذا العام فيما سجلت نسبته الى على التوالي،)% 34.5، 27.2(

جاء بالمرتبة االولى بين القطاعات فقد  له ن المقدم اجمالي االئتماه مننصيب اما %)6(

عام   دينارترليون) 11.4 (الئتمان لهذا القطاع منا ي رصيدحيث ارتفع اجمال ،االخرى

مـن إجمالي %) 70.5 (وبأهمية نسبية 2012  عامنهايةدينار ترليون  )14.6( الى 2011

دينـار ترليون ) 5.3( العام طاعقالما بلغ رصيد االئتمان المقدم إلـى  فياالئتمان المقدم

  مليار)752(بلغ رصيد االئتمان المقدم له  أما القطاع المالي فقد) %25.9( وبأهمية نسبية

   .)15( ملحق الجدول رقم%)3.6 (دينار وبأهمية نسبية
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نشاطها في مجال منح القروض والسلف حيث ارتفعت    التجاريةكما واصلت المصارف    

ترليون دينار نهاية عام ) 16.9( الى 2011ترليون دينار نهاية عام ) 9.7(قيمتها من 

من %) 81.5(نسبة شكلت هذه القروض  و2011عن عام %) 73.7 (بنسبة نمو اي 2012

اب الديون ـحس ،)المكشوف(لمدينة شكلت الحسابات الجارية افيما ، اجمالي االئتمان المقدم

 من %)0.9( و%)2.4(، %)15.2 (نسبة حساب خصم الكمبياالتو ديدـالمتأخرة التس

  ).  16(ملحق الجدول رقم اجمالي االئتمان على التوالي 

                                                       

    



  التطورات النقدية والمصرفية والمالية/ الفصل الثالث
 

34 

 

 مؤشرات الربحية 

، %)61 (تهنسببلغت  اح المصارف التجارية العاملة     بفي ار  نموا في صا   2012شهد عام       

مليار دينـار فـي عـام        )982.6( بعد ان سجل     2012ترليون دينار لعام    ) 1.6(حيث بلغ   

مليار دينـار،   ) 926.2(وبمبلغ  ) %58.6(، وشكلت ارباح المصارف الحكومية نسبة       2011

  .مليار دينار) 655(وبمبلغ  %) 41.4(فيما بلغت نسبة ارباح المصارف الخاصة 

 

 

   االستثمارات لدى المصارف التجارية

  2012االستثمارات لدى المصارف التجارية العاملة في العراق خالل عـام           انخفضت         

حيث انخفض نمـو      ،2011ترليون دينار عام     )6.2( بعد ان كان     ترليون دينار ) 5.8(الى  

 على التوالي مقارنة بعـام      %) 9.5  ، 6.3(بنسبة   والخاصة   المصارف الحكومية استثمارات  

) 4.9(منها والبالغة قيمتهـا     %) 84.2(نسبة   وشكلت استثمارات المصارف الحكومية      2011

  ترليون دينـار   )0.9(اي بمبلغ   %) 15.8( فيما سجلت المصارف االهلية نسبة       ،ترليون دينار 

لمحلي االجمالي لهذا العـام     ، كما بلغت نسبة االستثمارات الى الناتج ا       من مجموع االستثمارات  

وهذه النسبة قليلة جدا قياسا بالحد االدنى المقبول لضمان نمو مستدام والذي يتراوح             %) 2.4(

   )%.20-15(نسبته بين 
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  قطاع التاميـن 

ة بشقيها العام والخاص والبالغ عددها يضم قطاع التأمين عدد من شركات التأمين العراقي    

قانون السست بموجب تأشركة خاصة ) 16(شركات حكومية و) 3(شركة تأمين بواقع ) 19(

، مهمتها ممارسة التأمين واعادة التأمين واالستثمار وتقديم المشورة 1997لسنة ) 22(رقم 

الخاص والمختلط واحتجاز بكل ما يتعلق بالتأمين لغرض توفير الحماية الموال القطاع العام و

احتياطيات مالية لمواجهة مختلف المخاطر وهذا ما يحفز مؤسسات الدولة والشركات 

والمنشات والمصانع واصحاب االموال التجارية في الحصول على الحماية التأمينية لمختلف 

  .االنشطة االقتصادية 

المملوكة من قبل  مين العراقي    اما بالنسبة لشركات التأمين العامة الرائدة في سوق التأ

  -:  تأمين والمتمثلة بالشركات التاليةاتشرك) 3(الدولة فيبلغ عددها 

تعد هذه الشركة من اقدم واغنى شركات التأمين العراقية : التأمين الوطنيةشركة  - 

لعام  مليار دينار) 15(بلغ راسمالها و 1950سست سنة ـأ اذ ت،العامة والخاصة

 .مليار دينار) 12.8( للعام ذاته  وصافي ارباحها2012
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 استنادا الى قانون الشركات التجارية رقم 1959سست سنة أت: شركة التأمين العراقية -

 اما ارباح 2012لعام  سمال الشركة االسمي مليار دينارأ، بلغ ر1957لسنة ) 31(

 .مليار دينار ) 3.8(الشركة فقد بلغ 

لسنة ) 21(ست الشركة بموجب قانون رقم سأ ت:شركة اعادة التأمين العراقية العامة -

، فيما بلغ صافي ارباحها 2012مليار دينار لعام ) 3.2(سمال بلغ أ، بر1960

وهذه الشركة متخصصة  )7(مليون دينار، كما مبين في الجدول رقم ) 824.1(

مينية الى شركات أباعمال اعادة التامين الواردة والصادرة وتسعى الى توفير اغطية ت

سناد أن المباشر المحلية العامة والخاصة حيث تقوم شركات التامين المباشر بالتأمي

جزء من اعمالها الى شركة االعادة بموجب اتفاقيات وتقوم الشركة بااليفاء بالتزاماتها 

 .   وذلك بتسديدها للمطالبات في حالة حدوث خسائر وتعويضات

 )7(جدول رقم 

                             مليار دينار              2012ات التأمين لعام                 نشاط شرك           

  التفاصيل
راس 

  المال

اجمالي 

  الموجودات
  االرباح

االقساط 

  لمستحصلةا

التعويضات 

  المدفوعة

  28.8  92.6  12.8  225.2  15  شركة التامين الوطنية

شركة التامين العراقية 

  العامة
1  36.5  3.8  

43.3  16.8  

شركة اعادة التامين 

  العراقية
3.2  48.1  0.8  

17.9  3.7  

 

لة مين للشركات المملوكة من قبل الدولة لالقساط المتحصأستعراض نشاط شركات التأ    وب

ثرت باعلى قيمة أمين الوطنية استأ، يالحظ ان شركة الت2012والتعويضات المدفوعة لعام 
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مليار دينار تليها شركة ) 92.6( اذ بلغت ،من االقساط المستحصلة من بين الشركات االخرى

مين أ فيما بلغ اجمالي اقساط شركة اعادة الت،مليار دينار) 43.3(التامين العراقية العامة بـ 

مليار دينار، اما قيمة التعويضات المدفوعة فقد بلغت ) 17.9 (2012ستحصلة لعام الم

مليار دينار من قبل شركة ) 16.8(مين الوطنية وأدينار من قبل شركة الت مليار) 28.8(

) 3.7( في حين بلغت هذه التعويضات ادنى مستوى لها اذ بلغت ،مين العراقية العامةأالت

 .      مين العراقية العامةأ التمليار دينار لشركة اعادة

   كفايـة رأس المــال

     يحدد مفهوم كفاية رأس المال العالقة التي تربط بين مصادر اموال المصرف والمخاطر             

المحيطة به وتعتبر من اهم االدوات التي تستخدم للتعرف على مالءة المصرف وقدرته علـى               

يث كلما انخفض احتمال اعـسار المـصرف         ح ،تحمل الخسائر المحتملة الحدوث او االعسار     

 مـن  16ووفقا لذلك فقد حددت المادة    ارتفعت تبعا لذلك درجة مالئته المالية والعكس صحيح،         

 بنسبة  س المال أ الحد االدنى لمعيار كفاية ر     2004 لسنة   94قانون المصارف العراقي المرقم     

  لـدى  ايـة راس المـال    االئتمان المصرفي، تشير بيانات نـسب كف       مخاطر للحد من %) 12(

نتيجـة   (%)1 ( والتي بلغت  هذه النسبة لدى مصرف الرافدين    ضآلة  لمصارف الحكومية الى    ا

برأس المال االساس والمساند على بـسطها  والمتمثـل          عنه  الرتفاع مقام هذه النسبة والمعبر      

فـي  هي اقل من الحد االدنـى المقـرر         ان هذه النسبة     و ) باالستثمارات المرجحة بالمخاطر    

الى المخاطرة في حالة منح ائتمانات عالية بالنـسبة الـى راس             المصرف   القانون مما يعرض  

-%15 (بـين في حين تراوحت النسبة لـدى مـصرف الرشـيد           ،  بالمخاطرالمال المرجح   

                                                %). 110-%94(، ووصلت لدى مصرف العراق بين %)28.3

 حيث بلغت اعلـى     ،ة رأسمالها لمصارف الخاصة فنالحظ ارتفاع نسب كفاي     لاما بالنسبة          

، 2012خالل عـام    %) 570-%342(مستوياتها لدى المصرف التجاري العراقي وبحدود       

%) 313-%207(، فيما بلغت    عبر العراق لدى مصرف   %) 493-%106(وتراوحت بين   

 بحـدود   الوركـاء  ووصلت الى ادنى مستوى لها لـدى مـصرف            العراقي االئتمانلمصرف  

)28%-34(%                          . 
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ال قد تراوحت   ـبة كفاية راس الم   ـا بخصوص المصارف االسالمية فنالحظ ان نس      ـام      

لمـصرف  %) 90-%66(لدى المصرف العراقي االسالمي، وبـين       %) 33-%24(ن  ـبي

ـ   ال مال لدى    رأس كفاية   ةوصلت اقل نسب  التعاون االقليمي، و    االسـالمي اذ    وطنيمـصرف ال

      %).28-%15(تراوحت بين 

 حيـث   ،فيما تشير بيانات المصارف االجنبية الى ارتفاع نسب كفاية راس المال لـديها                   

 لدى مصرف ملي ايران وبلغت هذه النسبة لمصرف       %) 535-%460(بلغت هذه النسبة بين     

-%96(بـين   فقد تراوحت النسبة     وقفلر اما لدى مصرف  %) 384-%39(ن  سيا التركي بي  أ

وتعزى هذه النسب العالية لكفاية راس المال الى أن المصارف لم تمنح ائتمانـات أو               %) 353

قروض ذات مخاطر عالية بالنسبة الى رأس المال عدا قروض بمبالغ بسيطة وبواقـع فوائـد                

 بنسبة  الزراعي التركي مصرف  الدودها الدنيا لدى    فيما بلغت ح  عالية التشجع على االقتراض     

                  %).27-%9(تراوحت بين 

    سوق العراق لالوراق المالية:رابعاً

الى جانب التحسن الـذي      2012انعكس التحسن في اداء االقتصادات العربية خالل عام              

ومن ابـرز مظـاهر      اق المالية على سوق العراق لالور     غالبية االسواق المالية العالمية    هشهدت

 عدد االسهم المتداولة وعدد العقود في القطاعات االقتـصادية خاصـة القطـاع              التحسن زيادة 

 واصلت الهيئات والسلطات جهودها في تعزيز الحمايـة         المصرفي، الصناعي والخدمات، كما   

اسة االنظمـة   ودر ضوابط وتعليمات لحماية المتعاملين،    والرقابة والذي تمثل من خالل اصدار     

 بحيث تكون امينة وفعالة وتنافسية وتتسم       االلكترونية المطبقة في البورصات العربية والعالمية     

بالشفافية فضال عن تنظيم وتبسيط تعامالت االوراق المالية بصورة عادلة وفعالـة ومنتظمـة              

ـ              د تـم   بضمنها عمليات المقاصة والتسوية وكل مالـه صلة بشراء وبيع االوراق الماليـة وق

تطبيق نظام التداول االلكتروني والذي يتم من خالله عملية الرقابة على اعمال بيـع وشـراء                

االسهم لضمان تحقيق تداول عادل وشفاف كما تم عمل انظمة فرعية تقوم بتحليل مخرجـات               

النظام وفق متطلبات الهيئة الرقابية وهي نظام تداول المـساهمين ونظـام تـداوالت العقـود                
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باالضافة الى ايالء المزيد من االهتمام بمسائل تطبيق معايير وممارسات الحوكمـة             ،المتقابلة

 .                                                           السليمة وتنشيط التداول

ليـصل  %) 8.1(مالية بنـسبة    ل المؤشر العام لالسعار في سوق العراق لالوراق ا            انخفض

  . 2011نقطة في عام ) 136.03( مقابل 2012 في نهاية عام نقطة) 125.02(نحو 

مليار دينـار عـام     ) 5327(لتصل الى   %) 8(ارتفعت القيمة السوقية االجمالية بنسبة            

وتعكس هذه الزيادة فـي القيمـة        2011في عام   مليار دينار   ) 4931( بعد ان كانت     2012

  . القطاعات خالل هذا العاملبعض تحسن مؤشرات االسعار 2012السوقية خالل عام 

  

 ، 2011 في عـام     هعما كانت علي    مقارنة 2012 حجم التداول خالل عام            فيما انخفض 

مليار دينار بعد ان     )894(لتصل القيم االجمالية الى     %) 5( حجم التداول بنسبة     انخفضد  ـفق

فـي القطـاع     لالسهم   متداولحجم   وشكلت اعلى قيمة     2011 مليار دينار عام     )941( كانت

%) 7( والقطاع الزراعي بنسبة     %)10.6(يليه القطاع الصناعي بنسبة      ،%)75.8(المصرفي  

  . في السوقمن اجمالي حجم التداول

 بنسبة 2012ارتفع عدد االسهم المتداولة خالل عام     اما بالنسبة لعدد االسهم المتداولة فقد 

مليار سهم تم تداولها خالل عام ) 492(مليار سهم مقارنة مع ) 626(ليبلغ نحو  %)  27(

من اجمالي عدد %) 86.7(وبلغت نسبة عدد االسهم المتداولة في القطاع المصرفي   ,2011
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وقطاع %) 10.2(االسهم المتداولة في سوق االوراق المالية يليه القطاع الصناعي بنحو 

                                                                                   %).1.1(الخدمات بنحو 

/ 2012 خالل عام    شركاتعدد االسهم المتداولة لل   ( ( وفيما يتعلق بمعدل دوران السهم           

فقد جاءت الشركة العراقية النتاج وتسويق اللحوم       ) 100)*2012راسمال الشركة نهاية عام     

 مها ، حيـث بلـغ معـدل        بالمركز االول من حيث معدل دوران اسه      ضمن القطاع الصناعي    

) 101.3 (انتاج االلبسة الجاهزة بمعدل   شركة   بالمركز الثاني     اتليه) 185.3( السهم    دوران

                          ).89.2( دوران السهم  بمعدل بالمركز الثالث ومصرف االتحاد العراقي من ثم شركة و

  تثمار االجنبي لدى سوق العراق لالوراق الماليةصافي االس 

 خـالل  انخفاضاً كبيراًاالستثمار االجنبي في سوق العراق لالوراق المالية     صافي  سجل         

بعـد ان كـان      2012مليار دينـار عـام      ) 2.0(حيث بلغ    2011 مقارنة بعام    2012عام  

ت غير العراقيين لالسهم كانت     لكون مبيعا وجاء ذلك    2011خالل عام   مليار دينار    )127.6(

 امـا  مليـار دينـار،   ) 54 (حيث بلغت المشتريات  نتيجة شراء االجانب    اكبر من مشترياتهم    

وتركز شـراء االجانـب لالسـهم علـى          مليار دينار ) 56.1(مبيعاتهم من االسهم فقد بلغت      

شركة بغداد للمـشروبات الغازيـة، شـركة المعمـورة           مصرف الشرق االوسط،  (الشركات  

وبلغت نسبة حجم شراء االجانب لالسهم مـن المجمـوع          ) لعراقية، مصرف االئتمان العراقي   ا

                                                         ).8(، كما في الجدول رقم %)6.1(الكلي لشراء االسهم 

)8(جـدول رقـم   

 التداول الكلي للعراقيين وغير العراقيين بيعا وشراء

 التداول 
الكلي في السوق 

)مليون دينار(  

 غير العراقيين

)مليون دينار(  

    العراقيين 

)مليون دينار(  

نسبة غير العراقيين 

(%)الى الكلي   

نسبة العراقيين 

(%)الى الكلي   

 93.73 6.27 837740.10 56085.2 893825.3البيع

 93.95 6.05 839777.8 54047.5 893825.3الشراء

اق لالوراق المالية سوق العر:  المصدر  
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 2012 خـالل عـام       فقد بلغت  سوق العراق لالوراق المالية    في    المسجلة عدد الشركات اما  

 قطاعيـا الـى     تقسمحيث   2011شركة في عام    ) 87(بعد ان كانت     شركة مساهمة ) 85(

 ،شركة خدمية ) 10 (،شركات استثمار مالي  ) 9 (،شركات تامين ) 5 (،شركة مصرفية ) 22(

 وشركة واحـدة    شركات زراعية ) 6 ( و سياحية فندقية و  شركات) 10 (،شركة صناعية ) 25(

  ).19( ملحق الجدول رقم .ضمن قطاع االتصاالت
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  عـل الرابـالفص

  قطاع المالية العامة
Public Financial sector  

  

  اداء الموازنة
 دينار ترليون) 29.1(ليصل الى %) 3.2(انخفاضا بنسبة  2012عام ل الموازنة العامة سجل فائض

 2011عام نهاية  دينار ترليون) 30 (سجلبعد ان من الناتج المحلي االجمالي ) %11.9(وبنسبة 

النفقات العامة بنسبة  لزيادة نتيجةهذا االنخفاض وقد جاء من الناتج المحلي االجمالي %) 14.2(وبنسبة 

   .2011 دينار عام ترليون) 78.8( دينار بعد ان كانت ترليون) 90.4(لتصل الى %) 14.8(

  

  

  
  

 

  ةااليــرادات العامـ -1

) 8.108( بعـد إن كانـت       2012في عام    ترليون دينار ) 119.5(ارتفع إجمالي اإليرادات العامة إلى      

) 107(سعر برميل النفط    معدل   حيث بلغ    ،%) 9.8( محققاً بذلك معدل نمو بلغ       2011 دينار في عام     نترليو

 نسبة اإليرادات العامة    نخفضتفي حين ا  ،  2011دوالر للبرميل عام    ) 103( بعد إن كان     2012 م عا دوالر

  . 2011في عام %) 51.5 (كانت بعد إن 2012في عام %) 48.7(إلى الناتج المحلي اإلجمالي لتبلغ 
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بجميع فقرات االيرادات الحاصلة الزيادة بتمثلت اإليرادات ارتفاع  نالحظ ان )9( رقم جدولالمن و

، بيع %)157.9( ارتفاع بلغت المنح االخرى نسبة ، حيث سجلت فقرة 2011لهذا العام قياسا بعام 

  زيادة بلغت ، الضرائب والمساهمات االجتماعية نسب%)108.9 ( ارتفاعالموجودات غير المالية نسبة

النفط بنسبة مبيعات وجاءت فقرة االيرادات االخرى بضمنها على التوالي )% 32.1 و 87.0(

من مجموع %) 97.6(ترليون دينار وبنسبة مساهمة بلغت ) 116.6(ارتفعت الى ، حيث %)8.7(

   .اإليرادات

    
 

  )9(جدول رقم 

  2012 و 2011ازنة العامة للدولة لعامي ايرادات المو
   دينارارملي                                                                                                             

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  2011تم تعديل االرقام لورود الميزانية الختامية المعدلة لعام *     

  

  %نسبة التغير   2012  *2011  االيرادات

 87.0  2633  1408  الضرائب

 32.1  70  53  المساهمات االجتماعية

 157.9  49  19   االخرىالمنح

 8.7  116597  107271  االيرادات االخرى بضمنها مبيعات النفط

 108.9  117  56  بيع الموجودات غير المالية

 9.8  119466  108807  المجموع
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 االنــفاق العــام -2

) 11.6( مقـداره    بارتفـاع ترليون دينـار    ) 90.4( ما مقداره    2012العامة خالل عام     بلغت النفقات      

اإلنفاق الجاري كل من  ارتفاع الى ذلكويعود  % )14.8(ارتفاع بنسبة   اي،عن العام السابق ترليون دينار

   .ادناه) 10(الجدول رقم ، %)16.4( بنسبة واالستثماري%) 14.3(بنسبة 
                                                      

  )10( جدول رقم                                                         

   2012 و 2011 االنفاق العام في العراق خالل عامي                                      

  مليار دينار                                                                                                   

  %النسبة الى الناتج المحلي االجمالي   %نسبة التغير   القيمة
  مليار دينار/االنفاق

2011*  2012    2011  2012  

       28.4  28.8  14.3  69619  60926  االنفاق الجاري

  8.5  8.4  16.4  20756  17832  االنفاق االستثماري

  36.9  37.3  14.8  90375  78758  اجمالي االنفاق العام

  2011تم تعديل االرقام لورود الميزانية الختامية المعدلة لعام *  

  

 ،2012في عام ترليون ) 69.6 ( إلى2011في عام ترليون دينار ) 60.9(من ت النفقات الجارية ارتفع     

باستثناء كل { 2011لهذا العام قياسا بعام الموازنة فقرات ت  نفقااغلبوقد جاءت هذة الزيادة نتيجة الرتفاع 

 على )%2.2 ،57.7( انخفاضا بنسب ا حيث سجلت،شراء الموجودات غير الماليةوتي الفوائد من فقر

وباهمية نسبية %) 40.3(  حيث بلغت،قياسا بالعام السابقأعلى نسبة ارتفاع  المنح سجلت فقرة، فقد }التوالي

المنافع ثم فقرة  %)10.7( وباهمية نسبية %)31.3(بنسبة ) المصروفات االخرى (قرة  فهالتت%) 9.8(

بنسبة ) تعويضات الموظفين (جاءت بعدها فقرة %) 8.2 ( نسبيةوباهمية%) 25.8(بنسبة االجتماعية 

  وباهمية نسبية%)10.6( بنسبة )السلع والخدمات  (فقرةو %)39.7(  وباعلى اهمية نسبية بلغت %)17.2(

  ).11(دول رقم جوكما موضح في  %).2.4(وباهمية نسبية %) 1.7(بنسبة االعانات  ثم فقرة %) 12.9(
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 )11(   جدول رقم 

             2012 و 2011    نفقات الموازنة العامة للدولة لعامي 

 مليار دينار     

%نسبة التغير  2012 *2011 ابواب الصرف
االهمية 

النسبية 

2011%  

االهمية 

النسبية 

2012%  

 39.7 38.8 17.2 35856 30586 تعويضات الموظفين

 12.9 13.3 10.6 11631 10515 السلع والخدمات

 0.7 1.9 57.7- 627 1482 الفوائد

 2.4 2.7 1.7 2154 2119 االعانات

 9.8 8.0 40.3 8827 6291 المنح

 8.2 7.5 25.8 7417 5894 منافع اجتماعية

 10.7 9.4 31.3 9715 7400 المصروفات االخرى

 15.6 18.4 2.2- 14148 14471 شراء الموجودات غير المالية

 100.0 100.0 14.8 90375 78758 المجموع

  2011تم تعديل االرقام لورود الميزانية الختامية المعدلة لعام *
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   تطورات الدين العام الداخلي-3
والذي يمثل الـدين المتبقـي      ( 2012 عام   مليار دينار ) 6548(ما يقارب   دين العام الداخلي    بلغ رصيد ال    

 والـسحب علـى     2003على وزارة المالية لصالح البنك المركزي عن حواالت الخزينة الصادرة قبل عام             

بـين  مناصـفة   عن اصدار الحوالة الثانيـة       ة الكهرباء روزاقرض  و مليار دينار ) 3156( والبالغ   المكشوف

البـالغ  خزينـة   الحـواالت   ومزادات  مليار دينار   ) 2925( والبالغ    2010لعام   مصرفي الرافدين والرشيد  

 نتيجـة   %) 12.1( انخفض بنـسبة      اي 2011مليار دينار عام    ) 7446(بعد ان كان     ،)مليار دينار ) 467(

   .لتسديد جزء من دين وزارة المالية ومزاد حواالت الخزينة

  

  والسنداتالحواالت        

  حواالت وسندات البنك المركزي العراقي -1

 تمثلت  2012 يوم خالل العام    ) 91(الجل  بأقامة مزادات الحواالت    البنك المركزي العراقي    استمر   - 

، حيث اقيمت المزادات بواقع مزاد بين اسبوع واخر         مزادينالغي منها   ) C49- C74(بالمزادات  

والمزاد االول مـن شـهر      ل النصف االول من السنة       لكل اصدارية خال    دينار مليار) 150(بمبلغ  

موحد بلغ  وبمعدل سعر فائدةات المتبقية من السنة مليار دينار لالصداري) 200(ثم ارتفع الى تموز 

)5.1 (% 
ون دينار بشكل فعلي حسب العـروض المقدمـة وقـد    ــــــــترلي) 3.9( تم بيع ما قيمته     - 

 .      ليون دينارتر) 3.7(  ما قيمته م اطفاءـــــــــت
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وعليه تكـون    اعاله دينار من الحواالت   ترليون) 2.4(إما المبيعات خالل العام المنصرم فقد كانت         - 

 . )18( ملحق الجدول رقم ،%)62.5( بنسبةالمبيعات قد سجلت ارتفاعا 

 

 وزارة الماليةحواالت الخزينة ل -2      

) 182(الجـل   ) GSRS(مزاداتها عن طريق نظام      بأقامة   2012استمرت وزارة المالية خالل عام       - 

الغـي  و مـزاد    )11(وزارة  الاقامـت  ، حيث    وبواقع مزاد واحد خالل الشهر     يوم وبسعر فائدة متعدد   

   .)%5(بلغ  سعر قطع بمعدل مليار دينار لكل اصدارية،) 100(مزادا واحدا وبمبلغ  

وما تم اطفـاءه مـن       أما المسدد    ، دينار ليونتر) 1.1(خالل العام ما مقداره     بلغت المبيعات الفعلية     - 

 مـا قيمتـه     2011 خالل عام    مبيعاتال تبلغ، فيما   ترليون دينار ) 1.6(اصداريات فقد بلغ ما مقداره      

ملحق الجدول  ،  %)53.9( اي بمعدل انخفاض بلغ    ،%)8.5( دينار وبمعدل سعر قطع      ترليون) 2.3(

   ).18(رقم 

  

  

  تطورات الدين العام الخارجي -4

ليصل الى مليار دوالر ) 3.6(بمقدار  2012نهاية عام  الرصيد القائم للدين العام الخارجي انخفض  

 كما مبين )%5.8(انخفاض ة ببنسو 2011في عام مليار دوالر ) 61.3( بعد ما كان مليار دوالر) 57.7(

وض الجديدة  القر كل مندةرصا انخفاض بشكل اساس الى االنخفاضهذا ، ويعزى )12(جدول رقم ال في

  ).14.4(قروض اعادة الجدولة بنسبة و %)48.4(بنسبة 

                                         
  )12(جدول رقم                                            

  2012و  2011تطورات الدين العام الخارجي خالل عامي                                

             )مليون دوالر(                                                                                   
  %نسبة التغير  31/12/2012  31/12/2011  االرصدة                

 (14.4)  12484.8  14592.4  قروض اعادة الجدولة

 (1.0)  41310  41712.0  الدين الغير معالج بضمنها دول مجلس التعاون

 (48.4)  1121.8  2172.5  قروض الجديدةال

 0.0  2789.6  2789.6  الدين التجاري للدائنيين

 0.0  0.0  0.0  الدين التجاري الجديد

 (5.8)  57706.2  61266.5  المجموع
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  سـالخامل ـالفص
  

  Pricesار ــاألسع

          استمر البنك المركزي العراقي خالل هذا العام بمراقبة التطورات الحاصلة في المستوى العام 

حيث تشير المعطيات  لالسعار بغية تحقيق اهم اهدافه الرئيسية اال وهو استقرار االسعار المحلية،

الذي يعد  2012حالية والبيانات االقتصادية المتاحة الى تراجع معدل التضخم االساس لعام االقتصادية ال

اي التي تتأثر بالعوامل الخارجية  مقياسا لمتوسط التغير في االسعار بعد استبعاد العناصر غير الثابتة،

%) 5.6(ل مانسبته حيث سج) اسعار السلع الزراعية(او العوامل المناخية او الموسمية ) اسعار الطاقة(

ارتفاعا بلغت نسبته  )الرقم القياسي السعار المستهلك (في حين سجل معدل التضخم  قياسا بالعام السابق،

  .من حجم التضخم لهذا العام يعتبر مؤقتا او موسميا%) 0.5(وهذا يعني ان مانسبته % ) 6.1(

لك النفتاح العراق على العالم الخارجي وتلعب العوامل الخارجية دورا في التأثير على معدالت التضخم وذ

حيث ان أغلب مكونات سلة المستهلك استيرادية وان ذلك سيبقي االقتصاد العراقي عرضة للتقلبات 

حيث سجلت نسبة االستيرادات الى الناتج المحلي االجمالي ما  السعرية المتوقعة في العالم سلبا او ايجابا،

العالمية ي زيادة الضغوط التضخمية في حال ارتفاع االسعار االمر الذي سينعكس ف%) 26.7(نسبته 

  .للسلع والخدمات المستوردة من الخارج

وانعكست ضغوط التضخم على المستوى المحلي بشكل رئيسي في ارتفاع االسعار في مجموعتي السكن 

  .والتعليم نظرا لكون التغيرات في هذه المجموعة تعد جوهرية والتخضع لعوامل موسمية 

اسعار القمح بنسبة اظهرت تراجعا في  البنك الدولي السعار الغذاء اتمؤشراالشارة الى ان  وتجدر 

 ،2012من تشرين االول ابتداءا %) 6(والذرة %) 10(في حين انخفضت اسعار السكر بنسبة %) 11(

  .2012وان تأثير ذلك االنخفاض توضح في تراجع اسعار االغذية خالل الفصل الرابع 
  
  

    Consumer Price index in Iraqالرقم القياسي السعار المستهلك في العراق     –اوال 

نقطة في عام ) 132.1(ارتفع الرقم القياسي العام السعار المستهلك في عموم العراق من 

، فيما ارتفع الرقم القياسي %)6.1( اي بزيادة نسبتها 2012نقطة في عام ) 140.1( الى 2011

اي الرقم القياسي السعار المستهلك مستبعدا منه المشتقات النفطية ( بعد االستبعاد السعار المستهلك 
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) 140.3( الى 2011نقطة عام ) 132.9(من ) الفواكه والخضر ( ومجموعتي ) النفط والغاز ( 

، ويالحظ من تحليل مؤشرات الرقم القياسي %)5.6( مسجال نسبة زيادة بلغت 2012نقطة عام 

  . )19(  وكما موضح في الجدول الملحق رقم 2012 لعام السعار المستهلك

ارتفعت اسعار معظم الفقرات المكونة للسلة السلعية للرقم القياسي السعار المستهلك لهذا العام  -

حيث سجلت انخفاضا ) النقل، الترفيه والثقافة االتصال،(قياسا بالعام السابق باستثناء كل من فقرة 

  .  %)1.1  ،2.1،  4.7(بنسبة 

قياسا بالعام %) 9(اعلى نسبة ارتفاع لتبلغ ) السكن، المياه، الكهرباء، الغاز(سجلت اسعار فقرة  -

السلع والخدمات (و ) المالبس واالحذية(، ومن ثم فقرتي %)8.8(السابق تليها فقرة التعليم بنسبة 

 . على التوالي %) 6.8%) (7.6(بنسب ) المتنوعة
 والتبغ والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة اقل نسب سجلت فقـرة المشروبات الكحولية -

 .   على التوالي %) 2.2  ،%3.6(ارتفـاع خـالل هـذا العـام قياسـا بالعام السابق لتبلغ 
  
  

سنة ( وفيما يلي تحليال مفصال التجاهات مكونات الرقم القياسي السعار المستهلك

   -:ولعموم القطر  ) 100=2007*االساس
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 Food and Non Alcoholic Beveragesغذية والمشروبات غير الكحولية اال -1
قياسا بالعام السابق %) 6.5( ارتفاعا بنسبة 2012سجلت اسعار هذه الفقرة خالل عام 

ارتفاعا ملحوظا ماك  اذ سجلت  اسعار االس،%)6.7(ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار االغذية بنسبة 

تليها  ،مقابل ارتفاع الطلب الحاصل عليها منها لة المعروضقوذلك بسبب ) %14.2(بلغت نسبته 

ويعزى ذلك االرتفاع الى غلق الحدود العراقية السورية %) 13.5(اسعار الخضروات بنسبة 

الذي انعكس في شحة الخضروات في العالوي  نتيجة للوضع السياسي المضطرب في سوريا االمر

%) 6.7(اللبن والجبن والبيض بنسبة وارتفعت اسعار ، واالسواق المحلية ومن ثم ارتفاع اسعارها

 السكر (ويعزى ذلك الى استيراد قسم كبير من هذه السلع من الخارج،  فيما سجلت اسعار

 و%) 3(، %)3.9( متقاربة بلغت  ارتفاع نسب)اللحوم(و) الفواكه(، )والمنتجات السكرية

رتفاع اسعار السكر الى التلكؤ  ويرجع السبب في ا2011على التوالي قياسا بعام %) 2.9(

 اما فيما يخص االرتفاع الحاصل باسعار ،الحاصل في توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية

الى شحة المعروض من اللحوم الحمراء وعدم سد حاجة السوق بالدرجة االساس اللحوم فيعود 

فة وذلك يعود الى العديد من المحلية منها على الرغم من توافر اللحوم المستوردة ومن مناشئ مختل

المشاكل التي يواجهها مربو الماشية في عموم البالد سيما تلك التي تحول دون حصولهم على 

االعالف نتيجة لعدم توافر الكميات المناسبة منها التي يتوقف عليها تغذية الماشية وتنشئتها، فضال 

الخبز والحبوب فقد وذية االخرى اما منتجات االغ ،عن ارتفاع سعر العلف في السوق السوداء

  .على التوالي% )1.6، 1.7(سجلت نسب ارتفاع متقاربة بلغت 

طفيفا خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق  ارتفاعا اما بالنسبة للمشروبات غير الكحولية فقد سجلت 

    .%)0.1(بلغت نسبته 

  

   coAlcoholic Beverages And Tobacلمشروبات الكحولية والتبغ ا -2

قياسا بالعام السابق، ويعود %) 3.6( خالل هذا العام ارتفاعا بنسبة ةسجلت اسعار هذه الفقر          

     .االرتفاع الحاصل في اسعار هاتين السلعتين الى عوامل العرض والطلب

  

   Clothes And Footwear  المالبس واالحذية  -3

 اذ ،مقارنة بالعام السابق%) 7.6( بنسبة 2012 ارتفعت اسعار المالبس واالحذية خالل عام       

ر مواد المالبس اقياسا بالعام السابق ويعود ذلك الى ارتفاع اسع%) 7.7(ارتفعت اسعار المالبس بنسبة 
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 على التوالي والى ارتفاع اسعار مالبس االطفال والمالبس %)6.4و 7.2(وخدمات خياطتها بنسب 

 على التوالي ويعود ذلك الى ان معظم هذه %)5.9  و6.4  ،14.7( والنسائية الجاهزة بنسب ةالرجالي

 يحمل التاجر تكاليف النقل والخزن لهذه المالبس وايجار حيث ،المالبس مستوردة من دول مختلفة

المحالت التجارية واجور الكهرباء على السعر النهائي للسلعة، فيما سجلت اسعار تنظيف المالبس هذا 

، اما اسعار ويعود ذلك الى ارتفاع اجور العملقياسا بالعام السابق %) 2(سبته العام ارتفاعا بلغت ن

مقارنة بالعام السابق حيث ان اغلب االحذية مستوردة وبالتالي %) 7.1(االحذية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 

  .فان التاجر يحمل ذات التكاليف السابقة الذكر على السعر النهائي للسلعة 

  

     Lpg& Electricity , Water , Housingه ، الكهرباء ، الغاز سكن ، المياال -4

قياسا بالعام السابق ويعزى هذا %) 9( بنسبة 2012ارتفعت اسعار هذه المجموعة خالل عام       

ويعود ذلك الى %) 12.6(وبنسبة بشكل ملحوظ االرتفاع بالدرجة االساس الى ارتفاع اسعار االيجار 

السكنية المعروضة لاليجار مقابل االنخفاض النسبي في اعداد هذه الوحدات، كما تنامي الطلب على الدور 

ان الوحدات السكنية القائمة لم تعد تستوعب االعداد المتزايدة من االسر الجديدة الى جانب ارتفاع اجور 

ت الى غير من طابوق، حديد تسليح، اسمن) المحلية والمستوردة(االيدي العاملة واسعار المواد االنشائية 

، فضال عن محدودية االستثمار الحكومي والخاص في ذلك من المستلزمات االخرى لبناء الدور السكنية

، فيما سجلت اسعار %)3.9( بنسبة تارتفع فقد اسعار صيانة وخدمات السكناما قطاع البناء والتشييد، 

لك الى ارتفاع سعر النفط في السوق ويعود ذ%) 2(ارتفاعا بلغت نسبته ) البنزين ، النفط والغاز (الوقود 

  .  الشتاءفصلالسوداء خالل 

  

                   maintenance& Appliances ,House Suppliesالتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة -5

قياسا بالعام السابق ويعود ذلك %) 2.2( بنسبة 2012ارتفعت اسعار هذه المجموعة خالل عام        

االجهزة الى جانب ارتفاع ) منسوجات والمفروشاتل ا،السجاد( من رتفاع اسعار االثاث والتجهيزاتالى ا

) مواقد الطهي وغيرها من االجهزة المنزلية  ،اجهزة التكييف والكي ،الثالجات، الغساالت(ة من يالمنزل

  .على التوالي %) 1.7 و3.2(بنسب 
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 Health  الصحة  -6

قياسا بالعام %) 6.1( وبشكل ملحوظ لتسجل ما نسبته 2012 هذه الفقرة خالل عام رتفعت اسعارا        

وخاصة ادوية االمراض ) الصيدليات(السابق ويعزى ذلك الى ارتفاع اسعار االدوية في االسواق المحلية 

فيات، الى جانب ارتفاع المزمنة والمستعصية والمنتجات الطبية االخرى والخدمات الطبية وخدمات المستش

 كما ان ارتفاع بدالت )التحاليل، االشعة، السونار، االيكو والفحص بالمفراس والرننين المغناطيسي(اجور 

ايجارات العيادات الطبية واجور الحصول على الكهرباء من القطاع الخاص وارتفاع اجور العاملين في 

  . فاع اسعار هذه الفقرةالحقل الطبي في القطاع الخاص كان له دورا في ارت

  

 Transportationالنقل    -7
 قياسا بالعام السابق، ويعود ذلك الى 2012عام %) 2.1(سجلت اسعار النقل انخفاضا بنسبة         

والى وفرة قطع الغيار والوقود وزيوت وشحوم التزليق والى ) النقل الخاص(زيادة اعداد سيارات االجرة 

  . انخفاض اجور النقل جوا 

  

 Communication التصال   ا-8

قياسا بالعام السابق %) 4.7( وبنسبة 2012انخفضت اسعار االتصاالت وبشكل واضح خالل عام          

ويعود ذلك الى انخفاض اسعار خدمات االتصال المتمثلة في التوسع في نشاط عدد من شركات االتصاالت 

ى انخفاض اسعار معدات الهاتف من خالل اغراق وذلك من خالل تنويع وتوسيع نطاق خدماتها، وال

السوق المحلية باجهزة الهاتف المحمول ومن مختلف المناشئ وباسعار تنافسية، توفر كارتات تعبئة 

  ). االرضي(الرصيد باسعار مناسبة، توفر خدمات شبكة االنترنت وتحديث شبكة الهاتف الثابت 

  

   eCultur& Recreation  الترفيه والثقافة -9
 قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك 2012خالل عام %) 1.1( انخفضت اسعار هذه الفقرة بنسبة         

 والرسيفر ومعدات CD  المعروض من اجهزة المعدات السمعية والبصرية كالتلفاز، الراديو، ةالى وفر

ت في االسواق التصوير ومعدات معالجة المعلومات والى توفر الخدمات الترفيهية والصحف والمجال

المحلية مقابل الطلب الحاصل عليها، فضال عن انخفاض اسعار الرحالت السياحية المنظمة الى كل من 

  . اقليم كردستان والمراقد الدينية في داخل وخارج القطر
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   Education التعليم  -10

 بالعام السابق ويعود  قياسا2012خالل عام %) 8.8( ارتفعت اسعار التعليم بنسبة ملحوظة بلغت         

ذلك الى ارتفاع اجور الدروس الخصوصية واسعار المستلزمات الدراسية في السوق المحلية والى ارتفاع 

  . على النفقة الخاصة  االجور في المدارس الخاصة، الكليات االهلية، الدبلوم والماجستير والدكتوراه

  

  Restaurantsالمطاعم    -11

 قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك 2012خالل عام %) 5.9(مطاعم ارتفاعا بنسبة سجلت اسعار ال         

الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية السيما اسعار اللحوم واالسماك، اضافة الى ارتفاع بدالت االيجار 

  . وارتفاع اجور االيدي العاملة

  

     Goods&  Miscellaneous Services    السلع والخدمات المتنوعة-12

 قياسا بالعام السابق، ويعود ذلك 2012خالل عام %) 6.8( سجلت هذه الفقرة ارتفاعا بنسبة         

االرتفاع بالدرجة االساس الى ارتفاع اسعار الذهب في االسواق المحلية وذلك الرتفاع سعره عالميا نتيجة 

  .لزيادة الطلب عليه

  

   nges Consumer Price index Seasonal Cha التغيرات الفصلية لالسعار–انيا ث

     

لرقم القياسي العام السعار المستهلك في العراق ان االتجاه المذكور قد ل  الفصليةتجاهاتاليتضح من ا    

شهد تذبذبا في نسب االرتفاع المتحققة خالل فصول السنة ففي الوقت الذي سجل فية الرقم المذكور نسبة 

ل قياسا بذات الفصل من العام السابق نجد انه عاد ليرتفع الى نسبة خالل الفصل االو%) 6.4(تغير بلغت 

خالل الفصل الثاني ليعود في الفصل الثالث الى معدله الذي سجله خالل الفصل االول والبالغ %) 7.3(

  .خالل الفصل الرابع %) 4.3(ليتراجع ويسجل نسبة تغير %)  6.4(

ققة في الرقم القياسي بعد االستبعاد فقد كانت اكثر انسجاما       أما التغير الفصلي في نسب التغير المتح

مع واقع التغيــرات الحاصلة في االسعار محليا وعالميا فقد كانت نسب االرتفاع متقاربة خالل الفصلين 

 فيما تناقصت هذه النسب ،مقارنـــة بذات الفصلين من العام السابق%) 6.3و%6.2(االول والثاني 

  .على التوالي %) 4.6و% 5.4(ثالث والرابع الى ان بلغت خالل الفصلين ال
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ولما كانت االهمية النسبية لكل سلعة وخدمة قد اعتمدت على متوسط انفاق الفرد الشهري المأخوذ    

ق الحضرية فقد ــ في المناط2007ي واالقتصادي لالسرة في العراق لسنة ــــمن المسح االجتماع

) االغذية والمشروبات غير الكحولية (وفقرة ) الغاز  الكهرباء، مياه،ال السكن،( رة ــــت فقـــشكل

ووزن الثانية %) 31.3(أهمية كبيرة في الرقم القياسي السعار المستهلك حيث بلغ وزن االولى 

نقطة وبالتالي فأن تغير ) 100(نقطة من مجموع ) 61.4( حيث يشكل وزن الفقرتين اعاله ،%)30.1(

ان ) 20(كس على تغير الرقم القياسي العام ويتبين من ملحق  الجداول جدول رقم هاتين الفقرتين سينع

مقارنة بذات الفصل من العام %) 8.6(اسعار الفقرة االولى سجلت ارتفاعا خالل الفصل االول بنسبة 

ل لتعود لتسج%) 9.8(السابق فيما سجلت تماثال في نسب االرتفاع خالل الفصلين الثاني والثالث البالغة 

وجاء هذا التغير منسجما مع التغيرات %) 7.8(تراجعا في نسبة االرتفاع خالل الفصل الرابع لتبلغ 

والذي يشكل الثقل والوزن االكبر بين مكونات هذه المجموعة فقد شهدت  الحاصلة في اسعار االيجار

لعام السابق ثم بدأت قياسا بذات الفصل من ا%) 14.1(اسعار االيجار ارتفاعا خالل الفصل الثاني بنسبة 

ويعزى ذلك الى القروض السكنية %) 10.9و% 13.2(بالتراجع خالل الفصلين الثالث والرابع وبنسبة 

التي تم توزيعها على موظفي الدولة والتي ساهمت الى حد ما في تقليل الطلب على الوحدات السكنية 

  . المعروضة لاليجار

ر اتجاه تقلبات الرقم القياسي العام هي فقرة االغذية من التغيرات االخرى ذات االهمية في تقريو

التي سجلتها خالل فصول السنة قياسا  والمشروبات غير الكحولية والتي سجلت تذبذبا في معدالت التغير

خالل %) 9.1(لتعود لترتفع الى %) 7.1( فقد سجلت خالل الفصل االول نسبة تغير ،ةمماثلبالفصول ال

 على التوالي وجاء )%2.5و 7.6(ت بالتراجع خالل الفصلين الثالث والرابع لتبلغ فيما اخذ الفصل الثاني،

  .هذا االنخفاض منسجما مع تراجع اسعار الغذاء عالميا بعد االرتفاع الذي سجلته للفصول السابقة 

التجهيزات والمعدات (يالحظ ان معدالت التغير الفصلية لكل من ) 20( وبالرجوع الى الجدول رقم 

التراجع وبشكل ملحوظ باستثناء فقرة التعليم التي  اتجهت نحو) المطاعم  الصحة، زلية والصيانة،المن

قياسا بذات الفصلين %) 11.4و% 9.7(سجلت ارتفاعا ملحوظا في معدل التغير للفصلين الثالث والرابع 

بس واالحذية  والسلع المال المشروبات الكحولية والتبغ، ( سجلت اسعار كل من  حين  في،من العام السابق

تذبذبا في معدالت التغير التي سجلتها خالل فصول السنة، في حين شهدت كل من ) والخدمات المتنوعة 

  .انخفاضا ملحوظا في معدالت التغير الفصلية  )االتصال والترفيه والثقافة  النقل،(فقرة 
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  تطورات اسعار الفائدة  -ثالثا

 )policy rate(بنك المركزي العراقي  معدالت اسعار الفائدة في ال-أ

 )%6(عند سـعر  ) سعر السياسة (سعر الفائدة   على   2012/خالل عام  المركزي العراقي     البنك    ابقى

ت اسـعار فوائـد االتئمـان وايـداعات         ظ وتبعا لذلك فقد احتف    2010/نيسان  والمعمول به منذ    سنويا  

  .المصارف بالدينار لدى هذا البنك بمستوياتها السابقة

 قياسـا   2012/لشهر كانون االول  ايام  ) 7(كودائع بالدينار العراقي لمدة     شهدت المبالغ المستثمرة         

%) 149.8(وارتفاعا بنـسبة  للقطاع الحكومي %) 11.8(بالشهر نفسه من العام السابق انخفاضا بنسبة  

   .بالنسبة للقطاع الخاص

  صرفيتمان المئ معدالت اسعار الفائدة على االيداع واال-ب

 تذبذب في مستويات المعدل الموزون السعار الفائدة علـى الودائـع واالئتمـان              2012/    شهد عام   

  :المصرفي كما مبين ادناه

  مـن  ت، حيث ارتفع  ارتفاعا طفيفا المعدل الموزون السعار الفوائد على ودائع التوفير         ت نسبة سجل -

لشهر كـانون االول مـن عـام        %) 4.3(ليصل الى    2011نهاية كانون االول من عام      %) 4.2(

 %).0.1( اي بأرتفاع مقداره 2012

 المعدل الموزون السعار الفوائد على الودائع الثابتة لشهر كانون االول مـن عـام               انخفضت نسبة  -

، يميـل   %)0.3( بأنخفاض قدره    أي   2011نهاية العام   %) 6.1(فيما كانت   %)  5.8(الى   2012

االيداع المصرفي لدى المصارف نحـو االرتفـاع وذلـك          المعدل الموزون السعار الفوائد على      

 .الرتفاع االسعار الممنوحة عليها من قبل هذه المصارف

لشهر كانون االول   %) 0.2(انخفاض المعدل الموزون السعار الفوائد على االئتمان بمقدار          -

  . 2011نهاية كانون االول من عام %) 11.4(بعد ما كان %) 11.2( ليصل الى 2012من عام 
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  لسادسلفصل اا
 

  2012لعام  ميزان المدفوعات العراقيوتطورات القطاع الخارجي 
Balance of Payment and External Trade Developments  

  

  ميـزان المدفوعات •
 2012 مليون دوالر خالل عام 7986.8حقق ميزان المدفوعات العراقي فائضاً  قدره   

الجدول ملحق  كما يوضحه 2011عام  مليون دوالر خالل 10393.7مقابل فائض قدره 

- : 2012لمكونات ميزان المدفوعات  لعام وفيما يلي استعراضا  ) 22(م ــــــــرق

    

  الحســاب الجـاري - 1

الميزان التجاري ، حساب الخدمات ، حساب ( مجموع في ل الحساب الجاري ثمتي

ن خالل الموازنة والذي يعكس سلوك الدولة م ، ) الدخل وصافي حساب التحويالت الجارية

 فائضا 2012العامة وسلوك القطاع الخاص حيث سجل صافي الحساب الجاري خالل عام 

 من الناتج المحلي االجمالي ، فيما سجل )%15.2 (مليون دوالر وبنسبة) 31910.2 (مقداره

مليون دوالر وبنسبة ) 26128.8 ( فائضا مقداره2011صافي الحساب الجاري خالل عام 

  -:مكونات هذا الحساب على النحو التالي     وادناه تفاصيل، الناتج االجمالي من) 14.5%(
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   اريـزان التجـالمي •

 في )%22.1 (ارتفعت نسبة فائض الميزان التجاري الى الناتج المحلي االجمالي لتبلغ

 في العام الماضي، حيث ارتفع فائض الميزان التجاري خالل )%21.6 ( مقارنة مع2012عام 

 مليون دوالر مقابل) 46373.0 (مليون دوالر ليصل الى) 7325.0(بمقدار  2012 عام

لية في عام ك وذلك كمحصلة لتزايد نمو الصادرات ال2011مليون دوالر خالل عام ) 039048.(

لتصل الى ) %18.2(  عن تلك التي تحققت في العام السابق، فقد حققت نمواً بنسبة2012

 نتيجة 2011مليون دوالر خالل) 79680.5( مقابل 2012ل عام  مليون دوالر خال)94171.6(

 مليون دوالر مقابل) 93778.5( والتي بلغت2012لزيادة عوائد تصدير النفط الخام خالل عام 

، اضافة الى نمو عوائد المنتجات النفطية لتصل الى 2011مليون دوالر خالل عام ) 79407.5(

اما الصادرات  بق،ا مليون دوالر خالل العام الس)52(مليون دوالر بعد ان كانت ) 119.9(

  بعد ان كانت2012في العام  مليون دوالر) 273.2 (االخرى بضمنها الكبريت فقد ارتفعت الى

 زيادة بلغت نسبتها اما بالنسبة الى الواردات الكلية فقد حققت. 2011في  مليون دوالر) 221(

وعلى اساس مليون دوالر ) 56233.7 (على اساس سيف  لتبلغ 2012خالل عام ) 17.6%(

خالل على التوالي مليون دوالر ) 40632.5 و47802.9(مقابل  مليون دوالر) 47798.6(فوب 

 ، وتتضمن االستيرادات الكلية االستيرادات الحكومية والتي بلغت على اساس سيف2011عام 

تيرادات القطاع  مليون دوالر على اساس فوب، واس)18202.3 ( مليون دوالر و)21414.5(

مليون دوالر على اساس ) 29596.3(و مليون دوالر على اساس سيف ) 34819.2( الخاص

االستيرادات من قيمة ) تأمين% 4+تكاليف شحن% 11(هي ) %15 (فوب، ويتم استقطاع نسبة

    . لتحويلها من سيف الى فوبالكلية 
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  ي الخدماتـافـحسـاب ص •

  ( بنسبة2012لعجز في ميزان الخدمات  خالل عام تشير البيانات الى ارتفاع ا

مليون دوالر في عام ) 8296.0( مليون دوالر بعد ان كان )10017.3( ليصل الى )20.7%

 مليون دوالر عن المقبوضات) 12033.7  (  ويعزى ذلك الى ارتفاع المدفوعات البالغة2011

المتلقية الغلب انواع الخدمات كون العراق من البلدان مما يؤكد مليون دوالر ) 2016.4 (

 .السيما خدمات النقل والتأمين والمالية 

  لـافي الدخـاب صـحس •
 بعد ان سجل 2012مليون دوالر في عام )  615.2 ( صافي الدخل فائضا مقداره حقق

مليون دوالر وجاء هذا الفائض نتيجة االستثمار في ) 237.4 ( عجزا مقداره2011في عام 

وااليرادات  الودائع االجنبية فوائد، فوائد السندات المستحقة    ،االجنبية اذونات الخزائن 

  . االخرى للبنك المركزي ووزارة المالية  والبنوك 
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  )المنح والمساعدات ( صافي حساب التحويالت بدون مقابل الجارية  •
 )%15.4 ( بنسبةارتفاعا 2012 عجز صافي التحويالت بدون مقابل خالل عام سجل

 ، وجاء 2011 مليون دوالر في عام )4385.8  (مليون دوالر بعد ان كان)  5060.7  (ليبلغ

 مليون دوالر )4500.8(هذا  االرتفاع في العجز نتيجة لزيادة صافي التحويالت الرسمية من 

 كتعويضات عن حرب 2012مليون دوالر في عام ) 4617.4( لتصل الى 2011في عام 

مليون دوالر ) 4688.9( والبالغة  من ايرادات النفط الخام )%5 (الخليج التي تشكل نسبة

  .مليون دوالر عن تسديد الحواالت للعمال المصريين) 408.0(اضافة الى 
 

  الحسـاب الرأسـمالي والمـالي    - 2
  مقابل2012ليون دوالر في عام  م)25076.4(سجل هذا الحساب مبلغاً قدره 

وفيما يلي التطورات التي شهدها هذا الحساب ، 2011مليون دوالر في عام ) 22739.2(

  -:وكاالتي
 

  يـمالـاب الرأسـالحس •
 االصول الثابتة المرتبطة بتكوينالية ــويالت الرأسمـهذا الحساب من التح يتكون

 بتقديمها ت االستثمارية العينية والنقدية والتي قاموالمنح والمساعدات ذات الطبيعة) غير المالية(

  . لصندوق االعمار التابع للبنك الدوليةالمانحالدول 

مليون دوالر في عام ) 2.3(وسجلت فقرة صافي التحويالت الرأسمالية فائضا مقداره 

   . 2011مليون دوالر في عام ) 11.1( مقابل فائضا بلغ 2012

  يـالـاب المـالحس •
  عجزا ليصل الى)باستثناء االصول االحتياطية(ي الحساب المالي  صافسجل

مليون دوالر خالل عام ) 12356.6(  مقابل عجز2012مليون دوالر خالل عام ) 17091.9(

  -:يلي استعراضا الهم مكونات هذا الحساب  ، وفيما2011
  

  رـاشـار المبـتثمـاالس  

  2012 مليون دوالر خالل عام )1928.2 (حقق صافي االستثمار المباشر فائضا مقداره  

المبالغ الداخلة  مجموع ، نتيجة الرتفاع 2011مليون دوالر خالل عام ) 1716.3( بعد ان كان

مليون دوالر في ) 2082.3 ( مقابل2012مليون دوالر خالل عام ) 2376.3 (الى العراق البالغة

) 448.1 (راض استثمارية بلغتالغالى الخارج ة من العراق محول، اما المبالغ  ال 2011عام 

    .2011مليون دوالر خالل عام )  366.0 ( مقابل2012مليون دوالر خالل عام 
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  ةـافظـار الحـتثمـاس  

بعد  2012 مليون دوالر خالل عام )5605.3 (عجزاً بلغ صافي استثمار الحافظة سجل

لحاصل في للعجز ا نتيجة ذلك، وجاء 2011خالل عام مليون دوالر ) 6382.0(ان كان

والتي تم تخفيضه بالفائض مليون دوالر ) 5679.4(والبالغ سندات الحكومة االستثمار في 

  .  مليون دوالر) 74.1(والبالغ ) قطاعات اخرى( في صافي التداول في االسهم المتحقق

  رـخآلتثمار اـي االسـافـص  

ر خالل عام مليون دوال) 13414.8 (سجل صافي االستثمار االخر ارتفاعاً  مقداره  

 ، ويضم هذا الحساب االستثمار للقطاع 2011مليون دوالر خالل عام ) 7690.9 ( مقابل2012

  ارتفاعاً بلغ صافي موجودات الحكومةسجلالرسمي في جانبي الموجودات والمطلوبات، حيث 

 مليون دوالر، علما ان هذا الحساب يتضمن بيانات عن الدين الخارجي كالمسحوب )3463.9(

لقروض والفوائد المرسملة وتسديدات االقساط، اما فيما يخص القطاع الخاص الذي يضم من ا

 صافي االستثمار لشركات االيداع االخرى في جانبي الموجودات والمطلوبات فقد سجل

 مليون دوالر حيث سجلت الموجودات )9950.9 ( ارتفاعاً مقدارهاالستثمار لشركات االيداع

  ( مليون دوالر في حين سجلت المطلوبات انخفاضا بلغ)3372.7 (هاالجنبية ارتفاعاً مقدار

  .مليون دوالر) 6578.2

  

  ة ـول االحتياطيـاالص  

مليون ) 7986.8 ( فائضا مقداره2012 فقرة االصول االحتياطية خالل عام حققت  

 ، وهي االصول 2011مليون دوالر خالل عام ) 10393.7 (دوالر  مقابل فائضاً قدره

 التي تقع ضمن مسؤولية البنك المركزي وتكون متاحة لالستخدام لتمويل ومعالجة الخارجية

االختالالت في ميزان المدفوعات ويضم هذا الحساب الذهب النقدي، حقوق السحب الخاصة، 

 ،عمالت(واالصول من النقد االجنبي  )  IMF(ووضع االحتياطي لدى صندوق النقد الدولي 

  . ة الى بند المستحقات االخرى اضاف) وراق مالية اودائع و

  

 صـافـي السـهـو والحـذف - 3

 دوالر خالل مليون) 6833.8 (سجلت فقرة صافي السهو والحذف  مبلغا قدره

شارة سالبة وهذا يعني ان هناك معامالت مدينة لم إ وقد ظهرت هذه الفقرة ب2012عام 

سواء الحكومية تسجل في ميزان المدفوعات او ان هناك معامالت تخص االستيرادات 

  .او للقطاع الخاص لم تغطى بالكامل او ان تفسر ان هناك قيود دائنة قدرت اكثر
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  ابعــــل الســــالفص

  

  نظام المدفوعات العراقي   
Iraqi Payment System (IPS)  

  -:يدـتمه
   

حد أنظمة أ، ك2006طبق البنك المركزي العراقي نظام المدفوعات االلكتروني منذ عام 

الدفع والتسوية لتبادل المعلومات الكترونيا بين المصارف، وسعى الى تطوير أداء وفاعلية هذا 

م من خالل دوره كمشغل للنظام وتهيئة البنى التحتية الالزمة له الى جانب مهامه النظا

كمشرف ومراقب للنظام من خالل وضع القواعد والمعايير التي تحكم عمل هذه االنظمة 

والحفاظ على سالمة ونزاهة العمليات بغية تطوير عمل الجهاز المصرفي ورفع مستوى 

قرار المالي في البلد من خالل تداول االموال الكترونيا وتقليل كفاءته وفاعليته في تحقيق االست

  .االعتماد على التداول الورقي للنقود

ءة حيث أتسم بالسرعة واالمان والموثوقية والكفاءة في وويعد هذا النظام من االنظمة الكف

بسرعة المؤسسات الحكومية مما يعزز من تنفيذ الدفعات ،التسويات ما بين البنوك، االفراد 

  .   ويسر وبتكاليف أقل

  - :يتكون نظام المدفوعات العراقي من االنظمة التالية

  

 )  RTGS )Real Time Gross Settlementنظام التسوية االجمالية اآلنية  -اوال

 يعمل نظام التسوية االجمالية اآلنية على ضمان تسوية أوامر الدفع العالية القيمة الصادرة             

  . المشاركين والمتبادلة بينهم بصورة فعلية ومستمرة خالل يوم العملمن قبل

يتمتع النظام بمزايا أمنية عالية تضمن عدم حدوث أختراق، تالعب أو تطفل على شبكة     

النظام كما ويوجد موقعين بديلين للنظام لحماية المعلومات في حالة حدوث اي عطل أو ضرر 

باالضافة الى مصرفاً ) 49( د المصارف المشاركة بالنظاموقد بلغ عدفي الموقع االساسي، 

   .عد العامة ودائرة رعاية القاصرينوهيئة التقاوزارة المالية 
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      )ACH-C) Automated Clearing Houseنظام المقاصة اآللية   -ثانيا
 

 بطريقة فيمابينهم الدفع أوامر تبادل وفروعهامن المشاركة المصارف يمكن هونظام

 االجمالية لتسوية انظام الى  NSIالنهائية تسوية الصافي وارسال المعالجة وتتم ة،آلي

 المرمزة االلكترونية الصكوك تبادل لنظامن خالل ام يتم وكذلك ،RTGSالـ اآلنية

 وارسال فيه المودع الفرع في األصلية الصك بنسخة االحتفاظ ويتم الممغنط بالحبر

ويتم تنصيبه في جميع فروع  عليه المسحوب الفرع لى اوبياناتها الصك صورة

   .المصارف في بغداد والمحافظات

  : وفيما يلي انواع أوامر الدفع  

  )small value payment order(SVPO) أوامر الدفع منخفضة القيمة(  .1
حيث تم تحديد سقف مليار دينار عراقي ومائة الف وتكون تسويته في نفس يوم العمل ، 

تحويل الواحد خالل النظام وهذا السقف تحت سيطرة وادارة البنك دوالر كحد اعلى لل

  .المركزي ومن الممكن تغييره

  ) CH) Checkالصكوك االلكترونية  .2

االهلية معظم المصارف اشتراك  وقد تم 2011بدأ العمل بالصكوك منذ بداية عام 

  .وفروعها

 العمل في حال  وهي صكوك تتم تسويتها في نفس يومVIPصكوك المقاصة الخاصة . 3

  .قبولها من قبل المصرف المسحوب عليها 

ولم يتم تفعيلها حاليا لعدم وجود تعليمات )  DD )Direct Debitأوامر دفع مدينة. 4

  .وتشريعات قانونية خاصة بها حاليا

   . البنك المركزي وفروعه مصرف إضافة إلى37بلغ عدد المشاركين

  

 GSRS) Government Securitiesحكومية نظام أيداع وتسجيل السندات ال -ثالثا 

Registration System(  

      

وهو نظام يعمل على إدارة السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي العراقي 

السيولة من   وادارةووزارة المالية ومن خالل هذا النظام يستطيع البنك المركزي مراقبة

  .2008 عام الثانيبصورة فعلية في شهر تشرين النظام تم تشغيل .موقعه
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  :صمم النظام إلدارة سندات الحكومة وتوفير الوظائف التالية

  .تسجيل السندات كوصف للسند ومالكه .1

 .تسوية عملية تحويل سند الملكية من مالك الى آخر .2

 .استخدام السندات إلدارة السيولة وألغراض الضمانات .3

 .ا ووظائف إدارية أخرىدفع عوائد السندات او فوائده .4

ألوراق  العراق ليعمل البنك المركزي العراقي على تطوير األسواق الثانوية وربطه بسوق    

 نظام المتاجرة حيث تتم عملية بيع وشراء السندات من خالل نظام وسيط يسمى ،المالية

)Trading System( قة وسيعمل هذا النظام على تسهيل عمليات البيع والشراء ومطاب

  .العمليات من قبل المصارف

مصرف باالضافة الى وزراة المالية وهئية ) 29(في النظام بلغ عدد المصارف المشاركة  •

 .التقاعد العامة ودائرة رعاية القاصرين

مزاد وعدد مزادات حواالت ) 24(بلغ عدد مزادات حواالت الخزينة للبنك المركزي  •

 .  مزاد) 10(الخزينة لوزارة المالية 

    

  ) Upgrade (اريع المستقبلية لنظام المدفوعات العراقي التطورات والمش

واصل البنك المركزي العراقي تطوير وتحديث أنظمة المدفوعات آنفة الذكر وبالتنسيق مع      

  - :المنظمات الدولية من خالل استراتيجته ورؤيته المستقبلية لعملية تحديث االنظمة وكما يلي

ل زمني لتحديث وتطوير نظام المدفوعات العراقي وتوقيع عقد وضع خطة عمل وجدو  - 

   )RTGS, C- ACH, CSD (تحديث االنظمة

 نظام المتاجرة  - 

 مع سوق العراق  CSD) (ايداع الحفظ المركزي     يعمل نظام المتاجرة على ربط نظام 

دل االسهم والسندات لالوراق المالية لتسهيل عملية المتاجرة وتفعيل السوق الثانوية من خالل تبا

  المصارف المشاركة في هذا النظامبين 
 
 IRPSI) Iraqi Retail Payment Systemمشروع تطوير أنظمة المدفوعات بالتجزئة  - 

Instruction(.  

لتســهيل عمليات ) ACH(     يتضمن المشروع العمل على تطوير نظام المقاصة االلية 

 وأنشاء ،)…Mobil, POS, ATM( عـن طريـقالتسـويات للدفع بالتـجزئة التي تتـم 
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الذي يعمل على تسهيل أجراءات عمليات التسوية ) national Switch(الموزع الوطني 

  .  وانسيابية تبادل الدفوعات فيما بين المصارف عن طريق نظام المدفوعات

  :)Intraday Loan Facility ) (ILF(تسهيالت االقراض النهاري  - 

ركزي بتوفير هذه التسهيالت وألمد قصير في حالة مواجهة المصارف يقوم البنك الم   

، وقد تم رفع دراسة المشاركة مشكلة في السيولة لتنفيذ إلتزاماتها للمصارف االخرى

 .لمجلس إدارة هذا البنك بهذا الخصوص

 .مشروع المدفوعات االقليمي - 

 صدر القرار  إذة البينية،مشروع إنشاء ترتيبات اقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربي

 من صندوق النقد العربي حول دراسة جدوى لمشروع إنشاء ترتيبات 2012لسنة ) 5(رقم 

اقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية والموافقة على التعاقد مع شركة 

 . وفقاً للشروط المرجعية الموضوعةهذه الدراسة الشاملة استشارية إلنجاز
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مليار دينار

االنشطة االقتصادية
القيمة المضافة 
باالسعار الجارية 

عام 2011
القيمة المضافة باالسعار االهمية النسبية %

االهمية النسبية %الجارية عام  2012

الزراعة والغابات والصيد وصيد 
8808.64.29990.74.1االسماك

116184.954.7130064.452.8التعدين والمقالع :-

115488.454.4129030.552.4 ـــ  النفط الخام

696.50.31033.90.4ـــ  االنواع االخرى من التعدين

3879.91.84221.51.7الصناعة التحويلية

2671.61.33112.91.3الكهرباء والماء

10486.24.913785.65.6البناء والتشييد

10323.64.911582.94.7النقل والمواصالت والخزن

تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما 
13941.66.615626.46.3شابه

المال والتامين وخدمات العقارات 
18075.78.521506.78.7واالعمال:-

2779.31.33625.11.5ـــ  البنوك والتأمين

15296.47.217881.67.3ـــ  ملكية دور السكن

27882.813.136527.814.8خدمات التنمية االجتماعية والشخصية:-

24640.811.633008.213.4ـــ  الحكومة العامة

3242.01.53519.61.4ـــ  الخدمات الشخصية

212254.9100.0246418.9100.0المجموع حسب االنشطة

945.01232.5ناقصا: رسم الخدمة المحتسب

211309.9245186.4الناتج المحلي االجمالي

    المصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المرآزي لالحصاء 

جدول رقم (1)
الناتج المحلي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعارالجارية لعامي 2011 - 2012



20112012نسبة التغير %20112012نسبة التغير 20112012%

6542.86914.55.728093062.39429.3442.9الحنطة

22820.2832.01.4224.7292-3650.92849.5الشعير

4.23629.23894.37.3-10193.79764المجموع

    المصدر: وزارة التخطيط/ الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات 

المساحات المزروعة واالنتاج الزراعي وانتاجية الدونم الواحد لعامي 2012-2011

جدول رقم (2)

متوسط الغلة (آغم / دونم)االنتاج (الف طن)المساحة المزروعة (الف دونم)
المحصول



الف طن

نسبة التغير%20112012اسم المادة

1255.82800.0123.0السمنت العادي

186.91560.0734.7السمنت المقاوم

__040.0السمنت االبيض

1442.74400.0205.0المجموع

جدول رقم (3)

آميات انتاج السمنت لعامي 2011- 2012 

المصدر: وزارة الصناعة والمعادن/ مرآز المعلومات والمعرفة الفنية



نسبة التغير %20112012التفاصيل

23.5-241.0184.3سماد يوريا

5.0-152.8145.1سماد فوسفاتي

16.4-393.8329.4المجموع

جدول رقم (4)
انتاج السماد بنوعيه (يوريا وفوسفاتي) من عامي 2012-2011

الف طن

    المصدر: وزارة الصناعة والمعادن/ مرآز المعلومات والمعرفة الفنية 



نسبة التغير %20112012التفاصيل

2.1-7006.36858.9 انتاج الطاقة

6.0-11945.211232.5الطلب على الطاقة

11.4-4938.94373.6العجز

المصدر: وزارة الكهرباء

جدول رقم (5)

ميكا واط

معدل الطاقة الكهربائية (االنتاج، الطلب، العجز) لعامي 2012-2011



ميكا واط.ساعة

معدل الخطوط عام 2012معدل الخطوط عام 2011التفاصيل

034,5الخط السوري قائم- تيم

59.20الخط الترآي

7947.411360.2الخط االيراني

1890.22725البارجات

9896.814119.7مجموع الخطوط

824.71176.6المعدل

جدول رقم (6)
معدل استيراد الطاقة الكهربائية لعامي 2012-2011

   المصدر:  وزارة الكهرباء



20112012الشهر

34253014آنون الثاني

26672637شباط

32671943اذار

26643842نيسان

26151764مايس

14271047حزيران

15133317تموز

15141717اب

16072576ايلول

17034754تشرين االول

8581463تشرين الثاني

6971351آانون االول

2395729425المجموع

عدد التجار والشرآات المسجلة لدى غرفة تجارة بغداد لعامي 2012-2011

  المصدر: غرفة تجارة بغداد

جدول رقم (7)



مليار دينار
20112012الشـهــر

12802150آانون الثاني

18252419شباط

19133173اذار

10513238نيسان

12313296ايار

9483156حزيران

10442473تموز

12163004اب

13012402ايلول

18872110تشرين االول

22453009تشرين الثاني

24703115آانون االول

جــــدول رقـــم (8)

ارصدة االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة 7 ايام خالل عامي 2011 و2012



         مليار دينار

ودائع القطاع الخاصالودائع الحكوميةودائع القطاع الخاصالودائع الحكومية

4672214956562739آانون الثاني

4859205054212795شباط

4750224350662706اذار

4642209050522778نيسان

4875216351962806ايار

5059213059202776حزيران

5106211955292616تموز

5126227754642668اب

5018227956882777ايلول

5310242056272772تشرين االول

5286250056532902تشرين الثاني

5201261457172907آانون االول

جدول رقم (9)

                               االحتياطي االلزامي لعامي 2011 و 2012                       

االشهر 
20112012



 سـعر الصرف في مزاد البنك المرآزيسـعر الصرف  في السوق الموازيةاالشهر

12021168آانون الثاني

12361166شباط

12401166اذار

نيسان
12631166

ايار
12501166

حزيران
12411166

تموز
12531166

12481166اب

12281166ايلول

12001166تشرين االول

12071166تشرين الثاني

12221166آانون االول

جــدول رقم (10)
               المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في مزاد العملة االجنبية           

         وسعر السوق الموازية  خالل عام 2012



      مليون دوالر     

المجموعحوالةنقدالمجموع حوالة نقد

262819284542141584579آانون الثاني

343093312717019542124شباط

473322336923232143446اذار

632578264115830883246نيسان

1183333345114937913940ايار

1123119323119033423532حزيران

1203132325231546734988تموز

1373140327722638984124اب

1433458360133853505688ايلول

1983797399546549515416تشرين االول

1622907306947729913468تشرين الثاني

3003640394052335764099آانون االول

1460383383979836644498648650المجموع

جدول رقم (11)

20112012
التاريخ

   الكميات المباعة من الدوالر في مزاد العملة االجنبية في البنك  نقدًا وحوالة  خالل عامي 2011 و2012       



  مليون دوالر

المشتريات من المبيعاتاالشهر
وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف 
ودوائر الدولة

مجموع 
المشتريات من المبيعاتالمشتريات

وزارة المالية

المشتريات من 
المصارف ودوائر 

الدولة
مجموع المشتريات

آانون الثاني
4000ـــــ300045794000ـــــ28453000

شباط
2500ـــــ200021242500ـــــ31272000

اذار
2000ـــــ200034462000ـــــ33692000

نيسان
4000ـــــ500032464000ـــــ26415000

ايار
4000ـــــ500039404000ـــــ34505000

حزيران
8000ـــــ400035328000ـــــ32324000

تموز
3000498840000.94001ـــــ32523000

اب
4000ـــــ327760003600041244000

ايلول
4000ـــــ500056884000ـــــ36015000

تشرين االول
12500ـــــ4000541612500ـــــ39954000

تشرين الثاني
0ـــــ40003468ـــــ30694000

آانون االول
8000ـــــ800040998000ـــــ39408000

397985100035100048650570000.957001المجموع

        جدول رقم (12)
                            مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي  خالل عامي 2011 و 2012                       

2012 2011



  مليار دينار

الودائع الجاريةالودائع االدخاريةالودائع الزمنيةاالجمالي

TotalTime DepositsSaving 
Deposits Demand Deposits

345471020612527402آانون الثاني /2011

33576968598826620شباط

31827980602524822آذار

323931016605325324نيسان

324361035610325298أيار

350831107612327853حزيران

371051260620329642تموز

367021256627729169آب

36953968632929656أيلول

38551928637531248تشرين األول

40188958647232758تشرين الثاني

41819907673234180آانون األول

39830960679432076آانون الثاني /2012

39484993692331568شباط

405291046698432499آذار

416141116702633472نيسان

394951103712631266أيار

381431099721129833حزيران

382511168741029673تموز

389201209751130200آب

397761294756430918أيلول

406171409757231636تشرين األول

411401388757732175تشرين الثاني

424801421789733162آانون األول

جدول رقم ( 13 )

                              الودائع لدى المصارف التجارية حسب النوع لعامي2012-2011                                  
(بأستثناء ودائع الحكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة الجارية)

الفترة 



  مليار دينار

القطاع العامالقطاع الماليالقطاع الخاصاالجمالي
TotalPrivate SectorFinancial SectorPublic Sector

345471225643721854آانون الثاني /2011

335761220946020907شباط

318271200452519298آذار

323931205858319752نيسان

324361234561319478أيار

350831315054121392حزيران

371051355261222941تموز

367021359561222495آب

369531366567922609أيلول

385511418472223645تشرين األول

401881501674724425تشرين الثاني

418191552169325605آانون األول

398301504475624030آانون الثاني /2012
394841584168622957شباط

405291613071123688آذار

416141643570524474نيسان

394951591283922744أيار

381431547174321929حزيران

382511600564921597تموز

389201635871521847آب

397761646581122500أيلول

406171665678823173تشرين األول

411401722586723048تشرين الثاني

424801823248023768آانون االول 

جدول رقم (14)

                         الودائع لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعامي2012-2011                                    
(باستثناء ودائع الحكومة المرآزية والودائع ذات الطبيعة الجارية)

الفترة 



االجمالي   Totalالفتــرة
القطاع المالي 
 Financial

Sector

القطاع الخاص 
Private Sector

القطاع العــام 
Public Sector

93395518596192آانون الثاني/2011

94495568538355شباط 

96266198608399اذار

98476398762446نيسان

100776588890529ايار

103786379195546حزيران

103976269200571تموز

105796669322591اب

108277369474617ايلول

111117379742632تشرين االول

1212974010738651تشرين الثاني

1299474111356897آانون االول 

13,46773111,749987آانون الثاني /2012

14,26173112,5221,008شباط 

14,23873612,4561,046اذار

14,30974312,4801,086نيسان

14,60674712,7361,123ايار

15,18974513,2801,164حزيران

15,50268113,5971,224تموز

16,09567813,7971,620اب

16,40571914,0321,654ايلول

15,83368413,4691,680تشرين االول

17,11576014,4671,888تشرين الثاني

20,76375214,6425,369آانون االول 

االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب القطاع لعام 2011-2012 ( باستثناء الحكومة المرآزية )
مليار دينار

جدول رقم (15) 



االجمالي   الفتـــرة 
Total

الديون المتاخرة 
التسديد 

 Overdue
Debts

القروض والسلف 
   Loans&
Advances

خصم االوراق 
التجارية 

 Discounte
Bills

الحسابات  الجارية    
 المدينة المكشوف 
Overdrafts

933928073051221632آانون الثاني /2011

944928173681401660شباط

962629175581361641اذار

984736877911471541نيسان

1007737179781611567ايار

1037837582091671627حزيران

1039756679561791696تموز

1057937982661811753اب

1082737884741831792ايلول

1111137787391881807تشرين االول

1212945889631902518تشرين الثاني

1299445997431942598آانون االول 

13,46747310,1461982,650آانون الثاني/2012

14,26146410,9432022,652شباط

14,23846210,9912202,565اذار

14,30946511,0442112,589نيسان

14,60647311,3792142,540ايار

15,18948111,7932042,711حزيران

15,50250112,0491992,753تموز

16,09550212,5382002,855اب

16,40554312,7452022,915ايلول

15,83352612,1351942,978تشرين االول

17,11551613,3231933,083تشرين الثاني

20,76349016,9241913,158آانون االول 

االئتمان النقدي لدى المصارف التجارية حسب النوع لعام 2011-2012 (باستثناء الحكومة) 
مليار دينار

جدول رقم (16)



20122011
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20122011
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

20122011
االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
20122011التغير (%)

االهمية 
النسبية 
(%)

نسبة 
التغير 
(%)

4.0676016419949.75.321-542328.5389159.3086.739.44293558.03811589.080.612.6677332.4705455.975.8القطاع المصرفي

25.0351683467025.91.424-12.994726.9126222.110.6-23.83926924507937.4-63814.783799.6010.2القطاع الصناعي

21.110-44.713202167359.7-2.627065.148946.53.0-32.7163912.0168362.03.1-6709.49969.201.1قطاع الخدمات

70.28-70.136512260.3-27.1942.03149.90.1-72.79807.013449.00.2-760.32783.600.1قطاع االستثمار

98.762473.67033.17.0788.3659050014.831.86-8405.11140.901.3636.761807.04930232.01.2القطاع الزراعي

القطاع الفندقي 
31.31051181857.728.410-5.529254.042560.53.3-3.9390858.0413714.07.3-1642.71709.400.3والسياحي

74.1260225581.91.75-15.62031.37830.10.2-48.114717.017431.00.3-1979.33812.500.3قطاع التأمين

* 5.0136039132574100.02.684-625640.0492374.50100.027.15327351.04931193.0100.08.0893825.3941198.1100.0المجموع 

سوق العراق لالوراق المالية المصدر:
85         تم ادراج شرآة اتصاالت واحدة ليصبح عدد الشرآات المدرجة

            جدول رقم ( 17 )
 عدد االسهم وحجم التداول وعدد العقود والشرآات لعام  2012 مقارنة مع عام 2011 

عدد 
الشرآات

           القيمة السوقية لالسهم                 (مليون 
دينار)

                عدد االسهم المتداولة                
(مليون دينار)

القطاعات

العقود المنفذة                       حجم التداول                         
 (مليون دينار)

*



ماليين الدنانير

 سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع سعر القطع %المبلغ المباع

200,0006150,0106.9450,0405.8100,0206.0آانون الثاني

200,0107.5193,0009.1300,0605.2100,0105.5شباط

300,0307.5300,0008.6150,0005.3100,0005.7اذار

200,0207.50145,0008.6300,0405.0100,0105.4نيسان 

200,0107.50306,0008.9300,0405.0100,0105.0ايار 

200,0007.45255,0008.7300,0404.8100,0004.2حزيران 

200,0007.50389,1208.9550,0205.0100,0004.1تموز

200,0207.50156,5008.9400,0205.0100,0004.4اب

ــــــــــــ200,0207.20150,0008.8400,0305.0ايلول
200,0107.25120,7208.7260,0104.867,0004.4تشرين االول

100,0006.50200,0105.0100,0005.4تشرين الثاني

200,0105.75150,0007.8290,0205.2100,0005.3آانون االول 

2,400,1307.12,315,3508.53,900,3305.11,067,0505.0المجموع

حواالت وزارة الماليةحواالت وسندات البنك المرآزي

حواالت الجل 182 يومحواالت الجل91 يومحواالت الجل 182 يومحواالت الجل91 يوم

(18) جدول رقم

     مزادات حواالت وسندات البنك المرآزي العراقي  ووزارة المالية استحقاق (182،91) يوم خالل عامي  2011 و 2012  

الشهر

20112012

حواالت وزارة الماليةحواالت وسندات البنك المرآزي



المعدل السنوي الوزن المجاميع 
2011

المعدل السنوي 
2012

معدل نمو االسعار لعام 2012 مقارنة 
بعام 2011 (%)

30.1138.4147.46.5االغذية والمشروبات غير الكحولية 

0.7127.5132.13.6المشروبات الكحولية والتبغ 

7.3126.7136.37.6المالبس واالحذية 

31.3140.9153.69السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز 

6.4116.3118.92.2التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 

2.3148.3157.36.1الصحة 

2.1-11.1109.2106.9النقل 

4.7-2.986.582.4االتصال 

1.1-1.6106.4105.2الترفيه والثقافة 

1138.4150.68.8التعليم 

1.4133.3141.25.9المطاعم 

3.9147.4157.46.8السلع والخدمات المتنوعة 

100132.1140.16.1الرقم القياسي العام 

100132.9140.35.6الرقم القياسي بعد االستبعاد 
المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات 

معدل نمو االسعار لعام 2012 مقارنة بعام 2011
جدول رقم (19)

سنة االساس 2007=100



الفصل الرابع %الفصل الثالث %الفصل الثاني %الفصل االول %المجموعة 

7.19.17.62.5االغذية والمشروبات غير الكحولية 

6.12.63.22.6المشروبات الكحولية والتبغ 

8.87.86.97.2المالبس واالحذية 

8.69.89.87.8السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز

2.52.521.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 

8.66.65.34.1الصحة 

0.4-2.4-2.2-3.5-النقل 

8.6-4.2-3.3-2.9-االتصال 

1.2-0.9-0.8-1.4-الترفيه والثقافة 

7.179.711.4التعليم 

6.66.85.94.6المطاعم 

13.892.43.1السلع والخدمات المتنوعة 

6.47.36.44.3الرقم القياسي العام 

6.26.35.44.6الرقم القياسي بعد االستبعاد 
المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات

جدول رقم (20)

معدالت التغير للرقم القياسي السعار المستهلك بحسب الفصول لعام 2012 مقارنة بعام 2011 

سنة االساس (2007 = 100 )



                                                                                                                                                                                             سنة االساس ( 2007 = 100 )   

الفصل الفصل الثانيالفصل االولالفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل االول
الفصل الرابعالثالث

138.8136.8137.4140.5138.4148.7149.2147.8144147.4االغذية والمشروبات غير الكحولية 

123.6127.4128.8130.3127.5131.1130.7132.9133.6132.1المشروبات الكحولية والتبغ

122.7125128.1130.8126.7133.5134.7136.9140.2136.3المالبس واالحذية 

137.8139.1141.2145.5140.9149.7152.8155156.9153.6السكن ، المياه ، الكهرباء ، الغاز

115.2115.8116.7117.4116.3118.1118.7119.1119.6118.9التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 

142.9147.4150.3152.5150.3155.2157.1158.2158.8157.3الصحة 

110.8109.4109.3107.2109.2106.9107106.7106.8106.9النقل

86.886.686.586.186.584.383.782.978.782.4االتصال 

107.1106.2106.2105.9106.4105.6105.4105.2104.6105.2الترفيه والثقافة 

134.6137.5140.6140.8138.4144.2147.1154.3156.9150.6التعليم 

130.7131.7134136.8133.3139.3140.7141.9143.1141.2المطاعم 

137.7143.8153.4154.5147.4156.7156.5157.1159.3157.4السلع والخدمات المتنوعة 

130.5130.7132.3134.7132.1138.9140.2140.8140.5140.1الرقم القياسي العام 

130.2131.4133.9136132.9138.3139.7141.1142.2140.3الرقم القياسي بعد االستبعاد 

جدول رقم (21)

المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنلوجيا المعلومات 

المعدل السنوي المجاميع الرئيسية 

الرقم القياسي السعار المستهلك في العراق للفصول االربعة من عامي 2011 - 2012 

المعدل الفصلي 2011
المعدل السنوي

المعدل الفصلي 2012



 Million Of  U.S $ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

first -current account 31,910.2 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 46,373.0         1-  الميزان التجاري

          Exports (F.O.B) 94,171.6                 الصادرات (فوب )

Crude oil  93,778.5 ـــ                                    - النفط الخام 

                      * Governmental 93,778.5                       - حكومي

                 private 0.0                       - خاص

Oil Products 119.9 ـــ                                    - المنتجات النفطية  

                          -  Governmental 70.0                       - حكومي

                           -  private 49.9                       - خاص

Other exports(goods except the oil + sulfur) ـــ   273.2                   - الصادرات االخرى بضمنها الكبريت 

          Imports 47,798.6 56,233.7             االستيرادات 

               1.Government Imports 18,202.3 21,414.5                 1- االستيرادات الحكومية

                    A-  consumption imports 4,812.5 5,661.8                   أ- االستيرادات االستهالآية  

                    B-  capital imports 8,853.5 10,415.9                   ب - االستيرادات الراسمالية 

                    C- Refined oil products 4,521.7 5,319.7                   ج - استيرادات المنتجات النفطية 

                    D- Other Gov.imports 3.6 4.2                   دـ -  االستيرادات الحكومية االخرى

                    E- Cost of currency printing 11.0 12.9                   هـ -  تكاليف طبع العملة

               2- Private Sector imports 29,596.3 34,819.2               2- استيرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 7,397.1 8,702.5                   أ - استيرادات القطاع الخاص االستهالآية 

              B.Capital goods imports 22,191.4 26,107.5                   ب- استيرادات القطاع الخاص الراسمالية

c.Oil products imports private sector 7.8 9.2                   ج- استيرادات منتجات نفطية قطاع خاص

          2- Services, net -10,017.3              2- صافي الخدمات

                  Receipts 2,016.4                   المقبوضات 

                  Payments** 12,033.7                   المدفوعات**             

         3- Income, net 615.2              3 - صافي الدخل

                Compensation of employee 15.6                    تعويضات العاملين

                Official 599.6                   دخل االستثمار / الرسمي

              Receipts 1,432.7                      المقبوضات 

              Payments 833.1                      المدفوعات 

                - Interest/external debt 558.4                 - االفوائد على الدين العام الخارجي                                                      

                - others 274.7                   - اخرى                                                                                 

           4- Transfers, net -5,060.7              4 - صافي التحويالت بدون مقابل الجارية

                Special transfers and Remittance -443.3               التحويالت الخاصة و تحويالت العاملين     

                Official -4,617.4                 التحويالت الرسمية

              Receipts 137.3                      المقبوضات 

Total of Grants 137.3 اجمالي المنح                                                            

                        ['Donor grants] 0.0                 { المنح المقدمة من الدول المانحة }                                     

                        [U.S. grants] 0.0                { المنح المقدمة من الواليات المتحدة}            

                        Others 137.3                                 االخرى                                                        

            Payments 4,754.7                       المدفوعات   

               UN Compensation Fund 4,688.9                            صندوق التعويضات 

               Others 65.8                           االخرى
*: The Amounts Represent The Data From Oil 
Division/General Investment  Dept. At CBI In 
Cash Without Barter Transaction  * : تمثل ارقام  قسم النفط في المديرية العامة لالستثمارات بالبنك المرآزي   والمقبوضة نقدا أي بدون عمليات المقايضة 
** (8435.1)  million USD represents the costs of shipment & insuran

جدول رقم (22)
 ميزان المدفوعات العراقي  سنوي لعام 2012( اولي)  

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2012( Preliminary)

**:بضمنها (8435.1) مليون دوالر تكاليف الشحن والتامين المستقطعة من قيمة االستيرادات 



 Million Of U.S$ (مليون دوالر)

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

second -Captial and Financial Acount -25,076.4 ثانيا - الحساب الراسمالي والمالي

     1- Capital Account/ net 2.3          1- صافي الحساب الراسمالي

               credit 2.3                الدائن

               debit 0.0                المدين  

      2- Financial Account/net -25,078.7          2 - صافي الحساب المالي

       a- Direct investment /Net 1,928.2              أ-صافي االستثمار المباشر

               credit 2,376.3                 دائن 

               debit 448.1                 مدين 

       b- Portfolio Investment /Net -5,605.3              ب-  صافي استثمار الحافظة

          1-General Government -5,679.4          1 - الحكومة العامة 

                        paid 38,822.4                     المسدد ( دائن ) 

                       drawing 44,501.8                     المسحوب ( مدين )

             2-other Sectors 74.1          2 - قطاعات أخرى  

                  credit 109.4              الدائن 

                  debit 35.3              المدين 

      c- Other Investment , net -13,414.8            ج- صافي االستثمار االخر

        Official , net -3,463.9                 صافي االستثمارالرسمي 

          Assets -1,594.0                      الموجودات

         Claims held abroad 4.2                         المستحقات من الخارج

         DFI -1,549.9          صندوق اعمار العراق /التغير في الرصيد المتاح

         Trade Credit 0.0                         ائتمانات التجارة

         Other Assets -48.3                         الموجودات االخرى

      Liabilities -1,869.9                     المطلوبات 

            Capitlaized Interest 0.0                        - الفوائد المرسملة                                          

         Loan disbursements -1,050.4                        - المسحوب من القروض                                 

         Amortization -819.5                        - التسديدات                                                 

   Private, net/ ODC's -9,950.9                 صافي االستثمار لشرآات االيداع االخرى 

          Assets -3,372.7                          الموجودات 

           Liabilities -6,578.2                          المطلوبات 

     d- reserve assets -7,986.8           د-االصول االحتياطية

          Central bank (net; increase -) -7,986.8                    البنك المرآزي 

        Reserves (increase -) -7,986.8                    االحتياطيات (الزيادة -)

    Reserve Assets     -7,986.8              الموجودات االحتياطية 

        Monetary Gold 0.0                     الذهب النقدي 

       Special Drawing Rights 21.3                     حقوق السحب الخاص

        Reserve Position in the Fund 0.0                     وضع االحتياطي لدى الصندوق

        Foreign Assets -8,008.1                     الموجودات االجنبية 

          Currency and Deposites -3,810.5                       العملة والودائع 

          With Monetary Authorties                             -4,355.2                          لدى السلطات النقدية 

                     With Banks 544.7                          لدى البنوك الخارجية

                  Securities -4,197.6                      االوراق الماليـــــة

                      Equities 0.0                          سندات الملكية

                      Bonds & notes 0.0                          سندات واذونات
     Money Market Instrument
        \Financtial Derivatives, net -4,197.6          ادوات السوق النقدية / صافي المشتقات المالية 

                 Other Cliams 0.0                     المستحقات االخرى 

third - Errors and omissions -6,833.8   ثالثا- صافي السهو والحذف

جدول رقم (23)

 ميزان المدفوعات العراقي  سنوي لعام 2012( اولي)  
IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Yearly  2012( Preliminary)



  2011 مقارنة بعام 31/12/2012المركز المالي للبنك المركزي العراقي كما في 
مليون دينار                                                                                                          

  2012  2011          الفقــرات 

      ت الموجودا      

  1860236  348808    احتياطي الذهب

  14302088  9592454    النقد وارصدة لدى البنوك المركزية

  10469338  11955411    ارصدة لدى المصارف

  50773152  46393941    سندات الخزينة محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

  3155520  3561542    ارصدة لدى وزارة المالية

  4140272  4161675  جنبية لدى صندوق النقد الدولي  استثمار العمالت اال

  119746  86489    عقارات ومعدات

  421854  440977    موجودات اخرى

  85242206  76541297    اجمالي الموجودات

      المطلوبات      

  35784805  32157444    النقد المصدر للتداول

  745471  496092    سندات الخزينة المصدرة

  34790945  32484380    ودائع المصارف المحلية

  22471  77302    ارصدة حكومات ومصارف اجنبية

  3870732  3959098    ارصدة صندوق النقد الدولي

  6857796  6286754    ارصدة مؤسسات حكومية

  36762  382954    مطلوبات اخرى

  82108982  75499364      المجموع

      حقوق الملكية    

  100000  100000  مال  رأس ال

  474511  0    احتياطي عام

  118628  0    احتياطي طواريء

  446794  348793    احتياطي اعادة تقييم الذهب

  1993291  593140  )الخسائر المتراكمة(  االرباح المحتجزة 

  3133224  1041933  )العجز(  مجموع حقوق الملكية 

  85242206  76541297    اجمال المطلوبات والعجز
  
  




