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 الفصل االول

 العالمية والعربية والمحمية االقتصادية التطورات

Economic Developments    Local of&Arabic  ,International 

 

 Arabic Developments  ,Internationalالتطورات العالمية والعربية اوال/

صندوق النقد الدولي الى خيبة االمال نتيجة  آفاق االقتصاد العالمي الصادرة من تقارير افادت    
بطء تعافي االقتصاد العالمي في االعوام االخيرة، في ظل تطورات تدعو لمتفاؤل في بعض 
اقتصادات الدول المتقدمة، واخرى تنذر باستمرار التباطؤ العالمي وضعف التبادل التجاري خالل 

البريطاني من جية وىشاشة النمو و  المريكيا ما بين استقرار النمو في االقتصادو ، 2015العام 
، فيما تعمل االسواق الصاعدة عمى التكيف مع معدالت النمو في منطقة اليورو من جية اخرى

الزمة وفترة التعافي التالية ليا، لاالقتصادي التي انخفضت عما كانت عميو في فترة الرواج السابقة 
عمى ولكن ، ال يزال التعافي العالمي مستمرًا 2014رغم كل النكسات الجديدة التي شيدىا العام و 

نحو غير متوازن تبعًا لخصوصيات كل بمد، والذي يعود الى اختالف الدرجة التي تؤثر بيا تركات 
طالة التي تراوحت بين آثار الديون المفرطة ومعدالت البو  عمى الدولاالزمة العالمية االخيرة 

محممة بمؤشرات متضاربة حول اداء االقتصاد  2014المرتفعة، وبالتالي جاءت نياية العام 
 2014السيما بعد ان سجمت معدالت النمو العالمي في النصف االول من عام  ،العالمي

 مستويات اقل مما كان متوقعًا ليا. 

العالمي ببطء وصواًل الى  ينمو االقتصادان  الصندوق يتوقع ،وكمحصمة لمتطورات اعاله      
ويعكس  ،2013%( عام 3.3) و 2014العام  في (%3.4)مقابل  2015لعام  %(3.5) معدل

%( عام 1.3) ارتفاعا في نمو االقتصادات المتقدمة من 2014المسجل لمعام  العالميمعدل النمو 
النامية ، يقابمو انخفاض في نمو اقتصادات األسواق 2014 العامفي ( %1.8الى ) 2013

الجدول  وكما موضح في 2014عام  (%4.6إلى ) 2013في العام ( % 4.7)الصاعدة من و 
 .(1) شكلالو  (1)
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 (1جدول )

 2014-2013لعامي  معدالت نمو )االقتصاد العالمي، الدول المتقدمة، الدول النامية والصاعدة(

 2014 معدل النمو)%( لعام 2013معدل النمو)%( لعام  اقتصاديات الدول
 3.4 3.3 االقتصاد العالمي
 1.8 1.3 الدول المتقدمة
 2.4 2.2 الواليات المتحدة
 0.9 -0.5 منطقة اليورو

 1.6 0.2 المانيا
 0.4 0.3 فرنسا
 -0.4 -1.9 ايطاليا
 1.4 -1.2 اسبانيا
 -0.1 1.6 اليابان

 2.6 1.7 المممكة المتحدة
 4.6 4.7 الدول النامية والصاعدة

 7.4 7.8 الصين
 7.2 6.9 الهند

 0.1 2.5 البرازيل
 2015المصدر: صندوق النقد الدولي، نيسان/      
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 Developed countries الدول المتقدمة -1

الزمة ثم االزمة الالحقة لتركات خمفتيا فترة الرواج السابقة من االقتصادات المتقدمة عانت      
الل قاتمة عمى مسيرة ظال تزال تمقي بوالتي )بما في ذلك ارتفاع ديون القطاعين العام والخاص( 

%( مقارنة 1.8موم ارتفع النمو في االقتصادات المتقدمة ىذا العام الى )وعمى وجو الع التعافي،
مسيرة تحسنو بما واصل االقتصاد االمريكي  ،الواليات المتحدةفعمى صعيد  ،2013%( عام 1.3)

اقتصادي  معدل نمو سجالً م اوز آثار االزمة المالية االخيرةوبذلك استطاع تج يفوق التوقعات،
ويعزى ىذا التحسن بصورة رئيسة  ،2013عام  %(2.2مقابل ) 2014%( عام 2.4بمغ )مقبول 

معززًا بذلك الثقة بأستدامة النمو وقوة  تحسن نشاط االسواق المالية وسوق السكن ونمو التشغيلالى 
( 114.5( يورو/دوالر وامام الين ليصل )0.8اذ ارتفع مقابل اليورو ليصل الى )الدوالر االمريكي،

ه ونتيجة ليذ /لمدوالر،جنيو (0.63ين/دوالر اضافة الى ارتفاع طفيف امام الجنيو االسترليني )
إنياء البرنامج الشيري  في نياية شير تشرين االول أعمن االحتياطي الفيدرالي التطورات االيجابية

كما  ،2008خالل األزمة المالية لعام  العمل بياوالتي تم  )سياسة التيسير الكمي( لشراء األصول
 وط التضخمية واستفادة المستيمكين من انخفاض الفائدة عمى االقتراض قد تؤجلغغياب الض ان

رفع سعر الفائدة الرسمي في المدى القصير الذي استقر منذ سنوات عند  نية الفدرالي في
مما يبشر بمسيرة مستقرة عمى درب االنتعاش في الوقت ، 2015حتى نياية العام  %(0.25)

 الذي تعاني فيو غالبية الدول المتقدمة من غياب عالمات التعافي. 

واصبح اكثر اتزانًا، مدفوعًا  ط االقتصادي ارتدادا ايجابياسجل النشا، وفي المممكة المتحدة    
تحسن اوضاع االئتمان ى لافيو والذي يعود الفضل  تثمارات االعمالساالستيالك وا مستويات بتزايد

النمو  اراستقر ، االمر الذي ادى الى والسوق المالية وسالمة الميزانيات العمومية في قطاع الشركات
الرابع مقابل  لفصل%( في ا3.0، حيث سجل الناتج المحمي االجمالي )في االقتصاد البريطاني

السابق، ويعزى ذلك الى نمو الصادرات وتسارع نمو االستيالك الخاص،  فصلفي ال%( 2.8)
معدل نمو سنوي وصل مما ساعد في تسجيل  مقابل نمو اوطا في االنفاق الحكومي واالستثمار

اما عمى صعيد  (،1انظر الجدول ) ،2013عام %( 1.7مقابل ) 2014عام  %(2.6)الى 
وىو %( 0.5حافظ بنك انكمترا عمى سعر الفائدة الرسمي عند مستوى )السياسة النقدية فقد 

التمويل المتاح لبرنامج التسييل الكمي الذي واستمرار ، 2009المستوى الذي استقر عميو منذ العام 
 ( مميار جنيو استرليني.375عند ) ال يزال مستقراً 

وجود مشاكل دين كان اداء االقتصاد الياباني دون التوقعات في ظل  ،اما بخصوص اليابان    
مما يضع تحديات كبيرة امام االقتصاد الكمي والمالية  ،عام مرتفع ونمو اقتصادي محتمل ضعيف
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بمعدل نمو بمغ مقارنة  2014%( في عام 0.1-بمغ )ش انكما لمعد سجلحيث  العامة،
غياب االستجابة المرغوبة من ومن العوامل التي ساىمت في ىذا التراجع ، 2013%( لعام 1.6)

النمو في المقابل ادى  ،رتفاع ضريبة االستيالكا بسبب االنفاقلسياسات تحفيز المستيمكين 
من حدة ىذا التباطؤ، اما عمى صعيد  ( في التخفيفشقيو العام والخاصب)المتواضع في الطمب 

من  حزمة تسييالت جديدة 2014بنك اليابان في تشرين االول من عام  اطمق، السياسة النقدية
انعشت اسواق  والتي تيدف الى دعم النمو في المناطق الميمشة والتيسياسات التحفيز المالي 

حافظ فيو عمى سعر الفائدة ذي راس المال ودفعت بالين نحو مزيد من االنخفاض، في الوقت ال
، فضال عن نية الحكومة في خفض ضريبة الشركات (%0.1الرسمي دون تغيير عند مستوى )

بعد ان كانت قد اجمت المرحمة الثانية من رفع ضريبة المبيعات تخوفًا من تاثيرىا السمبي عمى 
 الطمب.

 الديون السيادية في منطقة اليورو ، أدت تركات ازمةاما بالنسبة الى منطقة اليورو     
اال انو  وانخفاض النمو الممكن في كل االنحاء تقريبا في تباطؤ التعافي االقتصادي في المنطقة،

بالرغم من ضعف اداءىا النسبي مقارنة مع الواليات المتحدة وبعض الدول االخرى، اال انيا 
ي الذي واجيتو في االعوام ان تتجاوز منعطف الركود االقتصاد 2014استطاعت في عام 

وعززت من تفاؤل االسواق بأدائيا المستقبمي، والذي يعود الى  االخيرة، بنمو يفوق التوقعات
تحسن اوضاع االقراض، وبيذا ارتفع اضافة الى  انخفاض العبء المالي واعتماد سياسة تيسيرية

 عام( في ال%0.5-) انكماش بمغ ، مقارنة مع2014في عام %( 0.9ل نموىا ليصل الى )دمع
مقارنة  2014عام ل( %1.6الذي بمغ ) القتصاد االلمانيالنمو المتسارع ل والذي يعزى الىالسابق، 

، يضاف الى ذلك استمرار التعافي في اسبانيا التي بمغ نمو اقتصادىا السابقمعام ل%( 0.2مع )
الطمب  ى ارتفاعوالذي يعود الالسابق  لعام%( في ا1.2-) انكماش بمغ %( مقارنة مع1.4)

الطمب المحمي نتيجة تحسن االوضاع المالية، في المقابل كاد النمو في فرنسا ان يتوقف و الخارجي 
ليسجل ولكن ببطء  في النصف الثاني ، ومن ثم عاود النمو2014في النصف االول من عام 

 .2013 عام %(0.3مقابل ) 2014%( في عام 0.4) بمغ معدل بذلك

اتخذ البنك المركزي االوربي مجموعة من االجراءات عمى  السياسة النقدية،اما عمى صعيد  
مستوى السياسة لدعم النشاط االقتصادي المتمثمة بخفض اسعار الفائدة االساسية، واالعالن عن 

، ويتوقع البنك التمويل الرخيص محدد االجل لمبنوك وبرنامج لعمميات لشراء االصول الخاصة
البنك  نتياجافضال عن ، 2016مرار برامج التسييل الكمي حتى ايمول المركزي االوربي است

المركزي االوروبي مجموعة من االجراءات لمعالجة التضخم المنخفض والتصدي لمتشتت المالي، 
 ومنيا اتباع سياسة التيسير االئتماني الموجو وغيرىا من التدابير لزيادة السيولة.
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  Developing & emerging countries الصاعدةالدول النامية و  -2
اقتصادات االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية خالل عام  عمى الرغم من انخفاض معدالت نمو

 االقتصادي ما زالت تقود النمو ااال اني الذي كان االعمى في العالم خالل السنوات السابقة 2014
ويعود ىذا االنخفاض بصورة  ،2013%( عام 4.7مقابل ) 2014عام  %(4.6ليبمغ ) العالمي

تحت  2014تباطأ نمو االقتصاد الصيني في عام  حيث ضعف الطمب عمى صادراتيا،رئيسة الى 
%( مقارنة بمستواه المسجل 7.4ليسجل معدل نمو بمغ )ة ظروف محمية وعالمية غير مؤاتية، وطأ

وبالرغم من ىذا التباطؤ اال %( عمى التوالي، 7.8) %(7.7والبالغ ) 2013و  2012في عامي 
 المالية والنقدية ينم السمطتااستخدوالذي يعود الى ، ان معدل نموه يبقى ىو االعمى في العالم

بما في ذلك التخفيض الضريبي لممؤسسات الصغيرة  االقتصادي تدابير السياسة لدعم النشاط
وجاءت ىذه والمتوسطة والتعجيل باالنفاق من المالية العامة وعمى مشروعات البنية التحتية، 

عمى خمفية الضعف المستمر في الطمب الخاص والطمب الخارجي عمى الصادرات  التدابير
ادى الى وىذا ، اطؤ في نمو االسعارلدول المتقدمة مع مزيد من التبمن قبل االصينية خاصة 

عمى صعيد السياسة النقدية، تمثمت في خفض سعر اتخاذ البنك المركزي الصيني خطوات توسعية 
( مميار 81ضخ سيولة قدرىا )و %( في تشرين الثاني، 5.6الى ) %(6.0الفائدة الرسمي من )

، 2014 االخير من العام فصلدوالر امريكي في خمس بنوك حكومية رئيسية في بداية ال
من ركودىا النسبي  الهندتعافت من جانب آخر والتخفيف الموجو في نسب االحتياطي القانوني. 

ويعزى ىذا  ،2013%( عام 6.9مقارنة ) 2014%( خالل عام 7.2ىا الى )معدل نمو اذ ارتفع 
  . زيادة مستويات االستثمار والصادرات التحسن الى

، فقد ادى التدىور الحاد في اوضاعيا بكومنولث الدول المستقمةاما فيما يتعمق   
 2013%( عام 2.2الى انخفاض نموىا من ) 2014االقتصادية خالل النصف االول من العام 

بسبب الضعف في اوكرانيا وتداعيات تباطؤ النمو في روسيا، فيما تاثر  2014%( عام 0.8الى )
ستثمارات الناجمة من اجواء انحسار الثقة بسبب التوترات سمبًا بالنمو الضعيف لال اقتصاد روسيا

والعقوبات االوربية، فضاًل عن التأثيرات االقتصادية لالنخفاض الحاد فى  (السياسية -الجغرافية)
 %(3.4مقابل ) 2014%( في عام 0.2أسعار النفط، االمر الذي ادى الى انخفاض النمو الى )

 .  التوالي عمى2013و 2012%( خالل عامي 1.3و )

سجمت معدالت نمو مقاربة لمعدل النمو المتحقق ، اوروبا الصاعدة والناميةوفيما يتعمق ب  
ذي يعود %( وال2.9الى ) 2015%( ومن المتوقع ان يرتفع في عام 2.8والبالغ ) 2013في عام 

 الطمب المحمي في بولندا. زيادةالى زيادة االستيالك الخاص في ىنغاريا و 
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%( بعد ان كان 0.1فقد تراجع معدل نموىا في ىذا العام ليبمغ ) ،البرازيلاما في   
ش اجمالي الناتج المحمي في النصف االول من العام امن جراء انكم، في العام السابق %(2.5)

مما يعكس ضعف االستثمار وحدوث بعض االنخفاض في نمو االستيالك نظرا لتشديد ، 2014
       .االعمال بيئة االوضاع المالية والضعف المستمر في 

استمر ، منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستانبمدان وبالنسبة الى  
%( لعام 2.5%( مقارنة بنمو متحقق بمغ )2.7ىذه المنطقة ليصل الى ) التعافي المحدود في

متواضعة في مختمف بمدان المعدالت النمو االقتصادى  ءوجاء ىذا النمو المحدود من جرا ،2013
في ظل تراجع أسعار النفط واحتدام النزاعات واستمرار أجواء 2014في عام  منطقة الشرق االوسط

 عدم اليقين بشأن السياسات. 

والبالغ  2013عند مستواه المسجل عام  حتفظ النمو بقوتوا، افريقيا جنوب الصحراءوفي  
%( 1.9%( مقابل )1.4الى ) 2014لعام  جنوب افريقياحين تراجع النمو في  ، في%(5.1)

الصناعي والتأخر المتكرر في سد فجوات البنية القطاع  في بسبب االضطراباتلمعام السابق، 
عمى الرغم من ضعف محتفظا بصالبتو  نيجيريافي المقابل ظل النشاط االقتصادي في  التحتية،

  .2014االنتاج النفطي في اوائل عام  االوضاع االمنية وانخفاض

معدالت التضخم نحو فتشير التقارير الى اتجاه  ،التوقعات التضخميةاما فيما يخص      
االنخفاض في عدد من الدول المتقدمة والنامية خالل السنوات السابقة بفعل تراجع األسعار 

تراجع األسعار العالمية لمغذاء  استمرار 2015العالمية لمنفط والغذاء، ومن المتوقع خالل عام 
وبقاء أسعار النفط دون مستوياتيا مقارنة باألعوام السابقة، حيث ظل التضخم في االقتصادات 
المتقدمة دون المستوى، مما يعد مؤشرًا عمى استمرار التراخي االقتصادي الكبير، حيث اليزال 

ذه االقتصادات لدييا فجوات ضخمة التضخم شديد االنخفاض مما يعد مؤشرًا عمى ان العديد من ى
في الناتج، وال يزال االنكماش يمثل مصدرًا من مصادر القمق، ففي الواليات المتحدة ارتفعت 

لبنك االحتياطي معدالت التضخم بمعدل متوسط ولكنيا ال تزال دون المستوى المستيدف من قبل ا
 %(.2)الفدرالي والبالغ 

التوقعات واتسم باالنخفاض الشديد عمى مستوى  وفي منطقة اليورو، ظل التضخم دون 
المنطقة باسرىا، حيث ال يزال االنكماش الطفيف في اسعار المستيمكين مستمرًا في العديد من 
االقتصادات التي تتجاوز فييا معدالت البطالة المعدل السائد في عموم المنطقة، وقد اتخذ البنك 

 قتصادي لرفع معدل التضخم عند المستوى المرغوب.المركزي االوربي اجراءات لدعم النشاط اال

http://blog-montada.imf.org/?p=3634
http://blog-montada.imf.org/?p=3634
http://blog-montada.imf.org/?p=3634
http://blog-montada.imf.org/?p=3634
http://blog-montada.imf.org/?p=3634
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وفي اليابان ساىم التيسير القوي لمسياسة النقدية )السيم االول في جعبة سياسات آبينوميكس( في 
%( 2%( بينما تجاوز التضخم االساسي مستوى )3زيادة التضخم، حيث تجاوز التضخم مستوى )
%( في الربع الثاني من 8%( الى )5االستيالك من )لكن اذا ما استبعدنا آثار زيادة معدل ضريبة 

عمى مستوى االسعار، سوف نجد ان التضخم الكمي يقل عن ىدف التضخم الذي وضعو  2014
 %( .1.25بنك اليابان المركزي بنحو )

%( مقابل 5.5فيما انخفض التضخم في اقتصادات االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية الى ) 
، ويرجع االنخفاض الى حد كبير لتراجع اسعار السمع االولية ال سيما السمع 2013%( لعام 5.9)

 االولية الغذائية التي ليا وزن ترجيحي مرتفع في سمة مؤشرات اسعار المستيمكين في ىذه البمدان.

اشارت مجمة )التمويل والتنمية( الصادرة عن صندوق  ،اما بالنسبة الى معدالت البطالة  
، وىو نفس معدل 2014%( في عام 5.6لى انخفاض معدل البطالة العالمية إلى )النقد الدولي ا

، مما يشير الى عودة البطالة العالمية إلى المستويات التي كانت عمييا قبل 2007المسجل في عام 
األزمة بعد أكثر من خمسة أعوام من نياية الركود الكبير، وقد انخفضت البطالة خالل ىذه الفترة 

حادًا في عدد من البمدان الكبيرة وال سيما في الواليات المتحدة وألمانيا، حيث انخفض انخفاضًا 
، في حين ال تزال 2013%( لعام 6.8%( مقابل )6.2معدل البطالة في امريكا الى معدل )

%( ىذا العام 11.6يا الى )ضمعدالت البطالة مرتفعة في منطقة اليورو عمى الرغم من انخفا
وتجاوزت معدالتيا في معظم بمدان المنطقة قيمتيا التوازنية الى حد  2013لمعام  %(12مقارنة بـ )

كبير، وحافظت معدالت البطالة في اليابان والصين عمى نفس مستوياتيا المسجمة في العام السابق 
%( عمى التوالي، في حين سجمت كل من دول )جميورية مقدونيا 4.1%( و )4والبالغة )

 2014ة، اليونان، البوسنة واليرسك، جنوب افريقيا( اعمى معدل بطالة لعام اليوغسالفية السابق
( عمى التوالي، ومن المتوقع ان تنخفض البطالة %25،2، %25.5%، 25.8%، 29حيث بمغ )

 %(.6.0في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي الى )

فقد تأثر أداء االقتصادات العربية بعدد  ،العربيةاالقتصادية في المنطقة عمى صعيد التطورات و 
، فمن جية تراجعت معدالت النمو المسجمة في الدول العربية 2014من العوامل خالل العام 

ول، باإلضافة إلى تأثير الُمصدرة لمنفط انعكاسًا النخفاض كميات االنتاج النفطي في بعض تمك الد
أخرى، فيما استمر تأثر مستويات النشاط . من جية العالمية النفط في االسواق سعارتراجع ا

االقتصادي في الدول العربية المستوردة لمنفط بظروف تباطؤ معدالت نمو الطمب العالمي 
 واستمرار تداعيات التحوالت السياسية التي تمر بيا بعض بمدان المنطقة. 
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االيرادات المالية في مجال المالية العامة، أدت التطورات السابق اإلشارة إلييا إلى تراجع ف 
في بعض الدول العربية النفطية. كما أن وضع االقتصاد العالمي المتقمب ساىم بقدٍر كبير في 
خمق ظروف غير مناسبة لتحقيق معدالت نمو بوتيرة مرتفعة في بعض الدول العربية، مما قمَّص 

 من فرص ىذه الدول في تحقيق عوائد مالية أعمى خالل ىذا العام .

سبة لمتطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية فقد واصمت المصارف اما بالن 
المركزية ومؤسسات النقد العربية جيودىا لحفز النمو االقتصادي خاصة في أعقاب اتجاه عدد من 
دول المنطقة إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتيا في أعقاب األزمة المالية 

تعزيز االنضباط المالي ، كذلك واصمت السياسات النقدية في بعض الدول العربية العالمية بيدف 
استيدافيا دعم االستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدالت نمو االئتمان الممنوح لبعض القطاعات، 

 .السيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري

موازين مدفوعات الدول العربية خالل عام  أما عمى صعيد القطاع الخارجي فقد تأثر أداء 
بانخفاض مستويات الطمب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف االداء في منطقة اليورو،  2014

الشريك التجاري االبرز لعدد من دول المنطقة، كما تأثرت تمك الموازين سمبًا بتراجع مستويات 
إضافة إلى تأثير تراجع االسعار العالمية  االنتاج من النفط في عدد من الدول العربية المصدرة،

القتصاد السعودي ما نسبتو لمو السنوي الجمالي الدخل القومي سجل معدل الن، اذ  لمنفط
وقد أدى ىبوط  ،لى أدنى مستوياتو في أكثر من عامبالرغم من تراجعو إ 2014%( عام 3.6)

نمو الناتج المحمي اإلجمالي مباشرة، أسعار النفط إلى تقميص إيرادات المممكة، لكنو لم يؤثر عمى 
ما لم يتغير حجم إنتاج النفط الخام، ولم ينخفض إنتاج النفط الخام السعودي إال قميال في األشير 

 . 2014األخيرة من عام 

عامًا جيدًا عمى االقتصاد الكويتي عمومًا، وعمى  2014اما بالنسبة لمكويت لم يكن عام   
ة خصوصًا، وبعد أن شيد السوق أداء إيجابيًا خالل األشير األولى من سوق الكويت لألوراق المالي

العام، فقد تعرض إلى سمسمة من االنخفاضات الحادة معظميا خالل فترة الربع األخير، الذي شيد 
 ( دوالر. 60تصاعد أزمة النفط واستمرار تراجع سعر البرميل إلى ما دون )

 2014الكبيرة التي شيدتيا أسعار النفط خالل تأثر السوق الكويتي باالنخفاضات  دويع 
أمرًا منطقيًا، في ظل اعتماد االقتصاد الوطني عمى عوائد النفط بشكل مبالغ بو، وسيؤدي ذلك إلى 
إحداث تغيرات واضحة في ميزانية الدولة، السيما في بند اإليرادات، التي ستتأثر حتمًا بيذه 

ذه اإليرادات يأتي من عوائد النفط، فيما اصدرت %( من ى90االنخفاضات، خصوصًا أن حوالي )
 الكويت عممتيا الجديدة بعد مرور اكثر من عشرين عاما عمى العممة القديمة.
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%( مـع توقعـات باستمـرار 4.8نموا بنسبـة ) 2014سجل الناتج المحمــي اإلمــاراتي خــالل  
الناتج المحمي اإلجمالي من %( خالل السبع سنوات المقبمة، حيث ارتفع 5.4نموه بنسبـة )

، في حين 2014ليون درىم عام  ( تر 1.54ليصل إلى ) 2013الل عام ليون درىم خ( تر 1.47)
وبمغت قيمة تدفقات االستثمار االجنبي ، % ( خالل العام نفسو3و %2استقر التضخم مابين )

التضخم السنوي في دولة مميارات دوالر( فيما ارتفع معدل  4المباشر الداخل الى الدولة ما يقارب )
ويأتي ىذا االرتفاع نتيجة الرتفاع  2013قياسا بعام  2014%(  في عام  2.33اإلمارات إلى )

إعالن الموازنة  2014أسعار معظم المجموعات الرئيسية المكونة لسمة المستيمك، وقد شيد عام 
( مميار درىم وبدون 49.1العامة االتحادية لدولة اإلمارات بإيرادات ومصروفات متوازنة تبمغ )

 عجز. 

برنامجا إصالحيا يستيدف عالج  2014تبنت الحكومة المصرية منذ بداية العام فيما    
عن المواد  الخمل في مؤشرات االقتصاد، فبدأت بإعادة ىيكمة منظومة الطاقة ورفع الدعم تدريجيا

ية العمالقة، كمشروع زراعة عام المشروعات القوم 2014، وقد اطمق عمى عام البترولية والكيرباء
أربعة ماليين فدان ومشروع المركز الموجستي لمحبوب والغالل ومشروع مدينة السياحة والتسوق 

وقد بدا واضحًا  ،جنيو ( مميار64وعمى رأسيا مشروع حفر قناة السويس الجديدة بتكمفة بمغت )
األثر اإليجابي لخطوات اإلصالح االقتصادي والمشروعات الطموحة في مؤشرات االقتصاد 

%( مع 3.5المصري بعد أن سجل معدل النمو المستيدف بنياية العام المالي الحالي ما نسبتو ) 
%(، في وقت سجمت فيو معدالت البطالة تراجعا 10.5خفض عجز الموازنة إلى أقل من )

%(. ومع نياية العام جاء قرار مؤسسة فيتش برفع تصنيف مصر 13حوظا إلى حدود )مم
( لممرة األولى منذ أكثر من أربع سنوات، ليكون بمثابة تتويج لجيود حثيثة Bاالئتماني إلى درجة )

 .2014صوب اإلصالح االقتصادي طيمة عام 

%( عام 13.5بـ )مقارنة  2014%( في عام 18انكمش االقتصاد الميبي بنسبة )و   
، وذلك بافتراض التوصل إلى اتفاق بين الفصائل السياسية، األمر الذي يساعد عمى تعافي 2013

%( ويتوقع ان يرتفع الى 2) وما نسبت 2014جل معدل التضخم عام سو إنتاج النفط والصادرات، 
سعار وذلك بسبب تراجع أ 2014، كما ارتفع العجز في  موازنة عام 2015%(  في عام 12)

اإليرادات، وال يوجد مجال لخفض اإلنفاق في الموازنة، لمجموع بشكل حاد وتجاوز اإلنفاق   النفط
احتياطي  فيما شكل نسبة ثمثي اإلنفاق في الموازنة الميبية رواتب القطاع العام والدعم. كما تراجع

ميار دوالر في أيمول (  م90إلى ) 2013( مميار دوالر في نياية 130النقد األجنبي في ليبيا  من )
2014. 
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(، مقابل %2.9عند مستوى ) 2014استقر معدل التضخم في الجزائر خالل العام   
مؤشر عمى استقرار االقتصاد في البالد، يعد أن تراجع مستوى التضخم و ، 2013%( في العام 3.3)

مويل ميزانيتيا رغم التراجع السريع ألسعار البترول الذي تعتمد الجزائر عمى عائدات تصديره لت
السنوية وتمويل البرامج اإلنمائية. إن ىذا المعدل يعتبر منخفضا مقارنة مع توقعات موازنة العام 

 %(.3.9معدل التضخم سيستقر عند  ) أن والتي أشارت إلى 2014

بمعدل  2014) التضخم( لعام  اما في االردن فقد ارتفع متوسط أسعار المستيمك   
وأظيرت نتائج ، الشيري لدائرة اإلحصاءات العامة ، بحسب التقرير2013 %( مقارنة مع عام2.8)

التقرير أن أبرز المجموعات السمعية التي ساىمت في ارتفاع التضخم في المممكة: مجموعة 
%(، "التعميم"  9.9ذية" )%(، "المالبس واألح13.9%(، "التبغ والسجـائر" )6.9"االيجارات" بنسبة )

 . %(6.9طبية" )"العناية ال %( 4.5)

%( 24%( مقابل )29إلى ) 2014فيما ارتفع معدل البطالة في العالم العربي خالل العام   
           .ويعد ىذا المعدل األعمى في العالم  2009خالل عام 

   

 Local Developments التطورات المحلية ثانيًا/

العديد من التحـديات السياسـية واالقتصـادية عمـى  2014شيد االقتصاد العراقي خالل عام    
االوضـاع السياسـية غيـر  التطورات االخيرة المتمثمـة فـي اذ انالمستوى المحمي واالقميمي والعالمي، 

 المجــــاميع االرىابيــــة المســــتقرة واســــتمرار تــــردي الوضــــع االمنــــي والعمميــــات العســــكرية الجاريــــة ضــــد
تــدمير وتخريــب البنــى التحتيــة  ادت الــىالمحافظــات العراقيــة، فــي عــدد مــن  تتواجــد التــي (داعــش)

 الــى جانــب ليـذه المنــاطق ال ســيما فــي ظــل وجــود بعــض الحقــول النفطيــة اليامــة فــي ىــذه المنــاطق،
الـى انخفـاض عوائـد  والتـي ادت 2014منتصف العام اليبوط السريع في اسعار النفط العالمية منذ 

عمــى ايرادتــو المتحققــة مــن الصــادرات النفطيــة وعــدم العراقــي عتمــاد االقتصــاد الصــادرات النفطيــة ال
انخفــض النــاتج مســتويات نمــو االقتصــاد الــوطني، حيــث ممــا ادى الــى تراجــع تنــوع مصــادر الــدخل، 

( مميــار 75.7مــن ) 2013مقارنــة بعــام  2014المحمــي االجمــالي مــع الــنفط باالســعار الثابتــة لعــام 
ــــــــى ) 2013دينــــــــار عــــــــام  ــــــــار دينــــــــار عــــــــام 72.7ال ــــــــاض بمغــــــــت ،2014( ممي               اي بنســــــــبة انخف

انخفاضـًا  2014سجل الناتج المحمي االجمالي مع النفط باالسعار الجارية لعام كذلك (، 3.9%-)
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( 271.1مقابــل )( ترليــون دينــار 260.6( قياســا بالعــام الســابق ليبمــغ )%3.9-ىــو االخــر بنســبة )
متوســط نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحمــي االجمــالي نخفــض افــي حــين ، 2013ترليــون دينــار لعــام 

، 2014( الف دينار عام 7238.3الى ) 2013( الف دينار عام 7724.3باالسعار الجارية من )
 (.% 6.3-)اي بنسبة انخفاض بمغت 

لعــام لالســعار خــالل ىــذا العــام، حيــث شــيدت االســواق المحميــة اســتقرارًا نســبيًا فــي المســتوى ا
 2014( نقطــــة عــــام 145.9ســــجل الــــرقم القياســــي العــــام الســــعار المســــتيمك فــــي عمــــوم العــــراق )

%(، فيمــــا ســــجل الــــرقم 2.2محققــــا زيــــادة بمغــــت نســــبتيا ) 2013( نقطــــة فــــي عــــام 142.7مقابــــل)
( نقطـة عـام 143.7مقابـل ) 2014( نقطة عـام 146.0بعد االستبعاد ) القياسي السعار المستيمك

  %(.1.6مسجال نسبة زيادة بمغت ) 2013

اعتماد سعر  2114واصل البنك المركزي العراقي في عام اما عمى صعيد اسعار الفائدة،     
كما أستمر البنك المركزي ، 2111%( والذي اعتمده منذ عام 6( البالغ )Policy rateالفائدة )

%( اعتبارا من 2العراقي لمدة سبعة أيام وبسعر فائدة بمغ ) العراقي العمل بنافذة االستثمار بالدينار
كذلك ابقى ، 2014%( اعتبارا من بداية شير حزيران /1ومن ثم ُخفض الى ) 2014بداية العام 

%( عمى كافة الودائع ) الودائع 51البنك المركزي عمى نسبة االحتياطي اإللزامي البالغة )
ولحد االن، عمى ان يحتفظ  0252شير ايمول من عام الحكومية وودائع القطاع الخاص( منذ 

بكامل نسبة االحتياطي االلزامي بالدينار عمى كافة  2014البنك المركزي لديو ومنذ شير آب/
%( من نسبة االحتياطي االلزامي في خزائن 5الودائع المصرفية، بعد ان كان ُيحتفظ بنسبة )

 المصارف.

عمى استقرار سعر صرف الدينار العراقي تجاه  2114حافظ البنك المركزي العراقي خالل عام     
، وذلك من 2112( دينار لكل دوالر منذ عام 1166البالغ ) سعره االساسالدوالر األمريكي عند 

في  خالل نافذة بيع وشراء العممة األجنبية، أما معدل سعر الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي
( دينار لكل دوالر بعد ان كان 1214حيث بمغ ) ،السوق فقد شيد ارتفاعًا في قيمتو ليذا العام

كما تمكن البنك المركزي من بناء احتياطيات قوية بالعممة ، 2113( دينار لكل دوالر لعام 1232)
 .2014في نياية عام  دوالر( مميار 66.3) بمغتاالجنبية 
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%( 1.5-بنسبة ) M1انخفض عرض النقد بمفيومو الضيق ، اما بالنسبة لتطورات عرض النقد   
، ويعزى 2013( ترليون دينار في نياية عام 73.8( ترليون دينار مقابل )72.7ليسجل ما مقداره )

الى االثر االنكماشي لرصيد صافي و  %(،5.7-ذلك الى انخفاض الودائع الجارية بنسبة )
 ارتفع%(، في حين 3.1فيما سجمت العممة خارج البنوك ارتفاعا بنسبة ) ،االجنبيــــــــــــةالموجودات 

الذي سجل  2013%( قياسا بالعام السابق 3.5بنسبة ) M2نمو عرض النقــــــــد بالمفيــوم الواســـــــع 
 . %(16.2نسبة )بمعدل نمو 

زيادة  2114مصارف التجارية بنياية عام اظيرت بيانات الوعمى صعيد السياسة المصرفية،      
، 2113( مصرف نياية عام 54( مصرفًا بعد ان كانت )56عدد المصارف العاممة في العراق الى )

خاص ( مصرف 24( مصرف تجاري )خاص( تنقسم الى )51( مصارف حكومية و )6تمثمت بـ)
رؤوس اموال ( مصرف تجاري اجنبي، ارتفعت 18اسالمية و)خاصة ( مصارف 8تجاري، و)

%( عن العام السابق، وتمثمت اغمب الزيادة في 1885بنسبة بمغت ) 2114المصارف في نياية عام 
 %( مقارنة بالعام السابق.2281رؤوس اموال المصارف االىمية وبنسبة ممحوظة بمغت )

ي عـام أظيـرت مؤشـرات التـداول لديـو انخفاضـيا فـاما بالنسـبة الـى سـوق العـراق لـالوراق الماليـة،      -
ـــة بعـــام  0252 ـــة بنســـبة ) إذ، 0252مقارن ـــألوراق المالي %( 5.81-أنخفـــض مؤشـــر ســـوق العـــراق ل

( نقطـــة عـــن عـــام 0585وبفـــارق ) 0252( نقطـــة فـــي عـــام 20مقارنـــة بالعـــام الســـابق، ليغمـــق عنـــد )
( شـــركة 83( شـــركة مســـاىمة مـــن أصـــل )78بمـــغ عـــدد الشـــركات التـــي تـــم تـــداول اســـيميا )، 0252

والتـــي تعـــادل  %(5281-بنســـبة بمغــت ) 0252خفــض عـــدد االســيم المتداولـــة لعــام كمـــا وأنمدرجــة، 
كــذلك انخفــض حجــم ، 0252( مميــار ســيم لعــام 15.5.مقابــل ) 0252( مميــار ســيم لعــام 12282)

، امــا القيمــة 0252%( بالمقارنــة مــع عــام 1.82-التــداول فــي ســوق العــراق لــالوراق الماليــة بنســبة )
( مميــار دينــار 985لتصــل الــى ) %(5182-فقــد انخفضــت بنســبة بمغــت ) الســوقية لألســيم المتداولــة

، في حين سجل صافي االستثمار األجنبي في سوق ( مميار دينار1185بعد أن كانت ) 2114لعام 
( 2.280( مميـار دينـار بعـد أن كـان )2285ليصل الى ) 0252العراق لألوراق المالية انخفاضًا عام 

 . 0252مميار دينار في عام 
( .058وفي ما يتعمق بالمالية العامة لمدولة، فقد سجمت الموازنة العامة فائضا ماليا مقداره )    

%( عن العام السابق 0282-ترليون دينار، ويعزى ذلك الى انخفاض النفقات العامة بنسبة )
وجاء ىذا  0252( ترليون دينار عام 281.الى ) 0252( ترليون دينار عام 55285لتنخفض من )

%( 2.82-%(، )0181-النخفاض نتيجة النخفاض النفقات بشقييا )الجارية واالستثمارية( بنسبة )ا
( ترليون دينار، وبنسبة 52182مامقداره ) 0252عمى التوالي، بمغت االيرادات العامة لعام 
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%( من الناتج المحمي االجمالي باالسعار الجارية، حيث استأثرت االيرادات النفطية 2282)
 %( من اجمالي االيرادات .2085ات المعدنية بالحصة االكبر اي ما نسبتيا )والثرو 

ارتفاعًا في رصيد الدين  0252اما في مجال المديونية، اظيرت مؤشرات المالية العامة لعام     
ليصل  0252%( مقارنة بعام 52282( ترليون دينار وبنسبة نمو بمغت )282الداخمي بما يقارب )

%( من الناتج المحمي االجمالي باالسعار الجارية 281( ترليون دينار وبنسبة )2.1الى ماقيمتو )
، فيما انخفض الدين العام الخارجي نياية عام 0252( ترليون دينار نياية عام 281مقارنة بـ )

دوالر  مميار( 1182، ليصل الى )0252%( عن مستواه في نياية عام 082-، بنسبة )0252
  .0252ناتج المحمي االجمالي لعام %( من ال0181وبنسبة )

وبنسبة  0252وعمى صعيد تجارة العراق الخارجية، فقد سجمت انخفاضًا في معدالت نموىا لعام     
، 0252( ترليون دينار عام 51282( ترليون دينار مقارنة مع )512%( لتبمغ مايقارب ).-بمغت )

    ت ىي االخرى انخفاضًا بنسبة %( وسجمت االستيرادا182-حيث انخفضت الصادرات بنسبة )
، ونتيجة لذلك انخفض حجم التجارة الخارجية الى الناتج 0252%( بالمقارنة مع عام 5282-)

، في حين سجل الميزان التجاري 0252%( في عام 1582المحمي االجمالي باالسعار الجارية الى )
المحمي االجمالي خالل عام  %( من الناتج.528( ترليون دينار وبنسبة )2182فائضًا مقداره )

0252 . 
، فائضًا في صافي الحساب الجاري بمغ 0252اظيرت مؤشرات ميزان المدفوعات خالل عام     

، ويعزى ىذا 0252عام  ( مميار دوالر0081مقابل فائض بمغ ) 0252( مميار دوالر لعام 0282)
، 180ثانوي بنسبتي )الفائض الى تقمص العجز في كل من حسابي صافي الخدمات والدخل ال

( مميون دوالر، 281(% عمى التوالي، في حين اسفرت المعامالت الرأسمالية عن عجزا بمقدار )21
( مميار دوالر عمى الرغم من 5181وكذلك الحال بالنسبة لمحساب المالي فقد سجل عجزا بمقدار )

نجم عن ىذه التطورات دوالر، وقد  ار( ممي181تحقق فائضا في صافي االستثمار االخر بمقدار )
والذي  0252مقارنة بعام  0252( مميار دوالر لعام 5582ميزان المدفوعات بمغ )تسجيل عجز في 
 ( مميار دوالر . 182حقق فائضا بمغ )
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 ــــل الثانــيالفص 

 تطورات القطاعات االقتصادية

Economic Sectors Developments of 

بانو العام االسوأ في تاريخ االقتصاد العراقي بسبب عدم اقرار  2014وصف العام   
الموازنة العامة االتحادية باالضافة الى تراجع اسعار النفط العالمي الى مستويات غير 

 دوالرا لمبرميل. 50دون الـ  مسبوقة حتى وصل الى

ان عدم اقرار الموازنة كان لو االثر السمبي الواضح عمى كافة قطاعات االقتصاد 
( وتوقف عممية التنمية 2017 -2013العراقي سواء من ناحية تعطل الخطة الخمسية )

ن فضال عن التمكؤ في تنفيذ المشاريع الخدمية واالستثمارية وعزوف عدد كبير من المقاولي
مما اثر عمى  ٬بسبب االوضاع االمنية وكذلك عدم تسديد مستحقاتيم المالية ٬والمستثمرين

 عممية تنفيذ العديد من المشاريع .

ان ما يتسم بو االقتصاد العراقي من ريعية متمثمة باعتماده عمى النفط كمصدر رئيسي 
 من تصدير النفط الخام فضال عن سوء توزيع واستخدام الموارد المالية المتأتية ٬لاليرادات

الى جانب عدم وجود استراتيجية واضحة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية٬ واالبتعاد عن 
االستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي وما ينشأ عنيما من انكشاف االقتصاد لمعالم 

اي الخارجي٬ ضعف دور القطاع الخاص٬ ضعف االنتاجية وعدم مرونة الجياز االنتاجي ٬ 
بعبارة اخرى أفتقاده لسياسة تنويع مصادر الدخل٬ محدودية دور الجياز المصرفي في دعم 
عممية التنمية٬ موازنة مالية يتفوق فييا الجانب التشغيمي عمى الجانب االستثماري٬  تفشي 
رتفاع االنفاق العسكري لمواجية االحتالل اليمجي من قبل  ظاىرة الفساد االداري والمالي وا 

تزامن كل ذلك مع حصول أزمة مالية نجمت عن االنخفاض الحاد واالستثنائي في  ٬داعش
٬ والذي 2015والمتوقع أن يستمر في عام  2014أسعار النفط خالل النصف الثاني من 

 كان ليبوطو الوقع االكبر عمى االقتصاد العراقي او باالحرى عمى الموازنة العامة لمدولة٬
ليصل  2014( دوالر في شير كانون الثاني 105لنفط من )حيث تراجع معدل سعر برميل ا

٬ بحسب نشرة وزارة النفط العراقية٬ نتج عن 2014 االول( دوالر في شير كانون 71الى )
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ذلك عجز كبير في الموازنة العامة٬ انكماش وركود واضح في فعاليات القطاعات 
وارتفاع معدل البطالة  االقتصادية توضح في انخفاض معدل نمو الناتج المحمي الحقيقي

%( من اجمالي قوة العمل السيما بين صفوف الشباب 28االجمالية والتي سجمت مانسبتو )
 وانكماش االسعار.

يالحظ  2014وبالرجوع الى التقديرات االولية لمؤشرات الناتج المحمي في العراق لعام  
 االتي : 

 مقارنة بعام  2014لعام  قيمة الناتج المحمي االجمالي مع النفط باالسعار الثابتة نخفاضا
اي  2014٬( مميار دينار عام 72.7الى ) 2013( مميار دينار عام 75.7من ) 2013
من  ون النفط وباالسعار الثابتة فقد إنخفضاما الناتج المحمي االجمالي بد ٬(%3.9-) بنسبة

  بمغ  تغيروبمعدل  2014( مميار دينار عام 41.6الى ) 2013( مميار دينار عام 44.5)
 .(1)ممحق الجدول  (% 6.7-)

  نخفاضًا ىو االخر ا 2014سجل الناتج المحمي االجمالي مع النفط باالسعار الجارية لعام 
( ترليون 271.1( ترليون دينار مقابل )260.6( قياسا بالعام السابق ليبمغ )%3.9-بنسبة )

( %3.7-) انخفاضًا بنسبةفيما سجل باستثناء) نشاط قطاع النفط الخام( ٬ 2013دينار لعام 
ترليون دينار  (147.0مقابل ) 2014( ترليون دينار عام 141.7ليبمغ ) 2013بالعام  قياساً 

 .(2ممحق الجدول رقم ) لمعام السابق
 ( 2156.6)الثابتة من باالسعار متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي  انخفض

٬ (%6.3-وبمعدل انخفاض بمغ ) 2014 ( دينار لعام2020.2الى ) 2013دينار لعام 
الى  2013دينار عام  مميون (7.7من ) جاريةالكذلك انخفض متوسط نصيب الفرد باالسعار 

 .2013 ( مقارنة بعام% 6.5-سنوي ) انخفاضوبمعدل  2014عام  دينار مميون( 7.2)
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 الرئيسة المساهمة في تكوين الناتج المحمي االجمالي:االنشطة اواًل/ 

Main Activities contributing in GDP Composition      

  Oil Sector قطاع النفط -1
ىذا العام باالسعار الثابتة  خاللالنفط الخام قطاع  ت القيمة المضافة لنشاطسجم 

 2013عميو في عام  تكان ما( ع%1.2زيادة بمغت ) وبنسبةدينار ار ( ممي32مامقداره )
ارتفاعًا  الناتج المحمي االجمالي من ىمتوسانسبة م بمغتفيما  ٬دينار ارممي (31.6)ةوالبالغ
التبعية شبو الكاممة لالقتصاد  يعكس٬ وىذا 2013لعام  %(41.5) مقابل (%43.5) الى

 وانعكاس تطورات السوق العالمية لمنفط عمى االقتصاد العراقي العراقي لقطاع النفط
ارتفاع في  الدور الواضحالمصدرة المنتجة و الكمية الرتفاع اذ كان  ٬والظروف المؤثرة عميو

   .(1)الناتج المحمي االجمالي من النفط٬ وكما مبين في الجدول حجم نسبة المساىمة في
 
  SectorNon Oilالقطاعات غير النفطية  – 2

سجمت القيمة المضافة لمقطاعات غير النفطية باالسعار الثابتة خالل ىذا العام انخفاضًا  
( 41.6)٬ فقد بمغت القيمة المضافة لتمك القطاعات ما مقداره %(6.7بمغت نسبتو ) ممحوظاً 

تراجع النمو في نتيجة ل وذلك ( مميار دينار44.6)والبالغة  2013مقارنة بعام  دينار ارممي
اما نسبة مساىمتيا في الناتج المحمي االجمالي فقد ٬ مكونات تمك االنشطة  من لعديدا

 .(٬2 وكما في الجدول )2014%( عام 56.5الى ) 2013%( عام 58.5تراجعت من )
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 (2جدول )

بقية ثابتة ونسب النمو لمقطاع النفطي وللمساهمة النسبية في الناتج المحمي االجمالي باالسعار الا
                         2014 - 2013 القطاعات االخرى لعامي

 دينار( ار)ممي 

 %معدل النمو 2014 2013  القطاعات
 1.2 32 31.6 القطاع النفطي

 43.5 41.5 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي %
 

 6.7- 41.6 44.6 القطاعات غير النفطية
 56.5 58.5 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي %

 
 100 100 المجموع%

 
 الجياز المركزي لالحصاء. المصدر: وزارة التخطيط٬

 

 

 

 

 

 

2013 2014

31602.2  القطاع النفطي 31982.5

44560.1  القطاعات غير النفطية 41586.4
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 حسب مجموعات االنشطةواالسعار الجارية ناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة الثانيًا/ 
 :وكاالتي (السمعية، التوزيعية ، الخدمية)

 )السمعية، التوزيعية ، الخدمية( الرئيسةلالنشطة  الناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة -1
GDP in Constant Prices for Main Activities (Commodity, Distribution, 
Services) 

باالسعار  في الناتج المحمي االجماليوالنمو لالنشطة الرئيسة نسب المساىمة شيدت       
وبنسبة       لالنشطة السمعية٬ اذ انخفض معدل النمو السنوي 2014عام خالل تفاوتًا  الثابتة

ويعود ذلك ٬ 2013عام  ( مميار دينار46.2) مقابل دينار٬ يارمم( 45.7) ليبمغ( 1.1%-)
 (٬%26-)كبيرة بمغت  البناء والتشييد بنسبةلقطاع بالدرجة االساس الى انخفاض معدل النمو 

 2014دينار لعام  ( مميار8.5ما مقدارة ) االنشطة التوزيعيةسجمت القيمة المضافة لمكونات و 
 كما 2014٬عام (%8.7-) انخفاض بمغت بنسبةو ٬ 2013دينار لعام  ( مميار9.2) مقابل

           وبنسبة  2014سنوي خالل عام تراجعًا في معدل النمو ال االنشطة الخدميةسجمت 
فيما  ٬( مميار دينار19.4سجمت القيمة المضافة لتمك المجموعة )اذ  ٬(6.7%-)

  .(3)وكما في الجدول 2013٬( مميار دينار لعام20.8مت)سج

 (3جدول )  

    2014 –2013 لعامي ثابتةباالسعار ال لالنشطة الرئيسةالمساهمة النسبية في نمو الناتج المحمي  

                                                                                                        )مميار دينار(                                                                                                        

  معدل النمو% 2014 2013 االنشطة
 -1.1 45.7 46.2 االنشطة السمعية

 62.1 60.6 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي%
 

 -8.7 8.5 9.2 االنشطة التوزيعية
 11.5 12.1 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي%

 
 -6.7 19.4 20.8 االنشطة الخدمية

 26.6 27.3 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي%
 

 المجموع%
المحمي االجمالي حسب الناتج 

 -3.4 73.6 76.2 االنشطة

  100 100 نسب المساهمة
        المصدر: وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاء.
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 )السمعية، التوزيعية، الخدمية( الرئيسة ة لالنشطةجاريالناتج المحمي االجمالي باالسعار ال -2

GDP in Current Prices for Main Activities (Commodity, Distribution, Services) 

شيدت االنشطة الرئيسة تفاوتًا في معدل النمو ونسب المساىمة في الناتج المحمي      
 لالنشطة السمعية٬ اذ انخفض معدل النمو السنوي 2014عام ل باالسعار الجارية االجمالي

اذ ٬ 2013عام دينار  ترليون( 173.8مقابل ) دينار ( ترليون165.9(  ليبمغ )%4.5-)بنسبة
انخفاضًا  (البناء والتشييدو) (اكــــــابات والصيد وصيد االسمـــــــــة والغـــــــــــالزراع) يقطاع شيد
االنشطة سجمت القيمة المضافة لمكونات  كما٬ عمى التوالي(%11.1-%16.4٬-ة)ــبنسب

لذات  فيما بمغت القيمة المضافة 2014دينار لعام  ترليون( 40.7ما مقدارة ) التوزيعية
٬ 2014( عام %3)بمعدل ارتفاع بمغت نسبتو و  2013دينار لعام  ترليون( 39.5) االنشطة

         وبنسبة  2014تراجعًا في معدل النمو السنوي خالل عام  االنشطة الخدميةسجمت  فيما
 مقابل 2014عام  دينار ترليون( 56.3) االنشطةمت القيمة المضافة لتمك اذ سج ٬(5.2%-)
 (. 4)٬ وكما في الجدول 2013دينار لعام  ترليون( 59.4)

 (4جدول ) 
  (مميار دينار)        2014 -2013 عاميالمساهمة النسبية في نمو الناتج المحمي باالسعار الجارية ل  

  معدل النمو% 2014 2013 االنشطة
 -4.5 165898.1 173787.6 االنشطة السمعية 

   63.1 63.7 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي%
 3.0 40666.5 39462.8 االنشطة التوزيعية

   15.5 14.5 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي%
 -5.2 56277 59382.1 االنشطة الخدمية

   21.4 21.8 المساىمة في الناتج المحمي االجمالي%
   262841.6 272346.4 االنشطةالناتج المحمي االجمالي حسب  مجموع

      المصدر: وزارة التخطيط ٬الجياز المركزي لالحصاء.  
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 2013مقارنة بعام  2014حصاد االنشطة االقتصادية لعام ًا /لثثا

ture, Forestry, Hunting & Agriculالزراعـة والغابات والصيد وصيد االسماك -1
Fishing 

معدل تغير  2014لمقطاع اعاله لعام باالسعار الثابتة حقق الناتج المحمي االجمالي 
ليذا القطاع في الناتج  طفيفاً  ارتفاعاً  المساىمة ةنسب شيدت ما ك ٬(%0.4سنوي بمغت نسبتو )

كما في  2013٬عام  (%6.6) ـمقارنًة ب( %6.9) لتبمغ 2014عام خالل االجمالي  المحمي
القطاع الزراعي من أىم القطاعات في االقتصاد العراقي٬ ويمثل د يع(٬ اذ 1ممحق الجدول رقم )

القاعدة االساسية بالنسبة ليرم االقتصاد الوطني كونو يرسم السياسات الخاصة بالنظام الغذائي 
االمر الذي لمعراقيين٬ فضال عن ضمو شريحة واسعة من الفالحين والمزارعين من سكان العراق٬ 

% من القوى العاممة 30يساعد كثيرا في ايجاد فرص عمل كثيرة في القرى واالرياف تقدر بنسبة 
سيما وان العراق  العراق العراقية وفق ما جاء في البحوث والتقارير الخاصة بمشاكل البطالة في

ن حيث االىمية تحتل المرتبة االولى ماذ عمل مؤخرًا عمى االىتمام بالمحاصيل االستراتيجية٬ 
النسبية في االنتاج النباتي في العراق وتسيم في تغطية نسب متفاوتة من حاجة االستيالك 

عمى النسبة االكبر من المساحات المحمي وتستحوذ محاصيل الحبوب )الحنطة والشعير( 
فقد ارتفع انتاج محصول الحنطة المزروعة في الموسم الشتوي في االراضي الديمية والمروية 

( الف 6735.9ليصل الى ) 2013( قياسا بالعام %30.0ليذا العام بنسبة ) والشمب الشعيرو 
الشعير  ٬ اما(%21ارتفع انتاج الحنطة بنسبة ) اذ٬ 2013( الف طن لعام 5181طن مقابل )
يعود ذلك الى اتساع المساحات المزروعة و ٬ (%27.3سبة )بن اذ ارتفع حصة االكبرالفقد كان لو 
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فقد سجمت الحنطة زيادة في مساحاتيا  2013٬( قياسا بالعام %25.5المحصولين بنسبة )بيذين 
فقد اما بخصوص انتاجية الدونم الواحد  %(37.7٬( والشعير بنسبة )%15.6المزروعة بنسبة )

 2014( كغم عام 592.8الى ) 2013كغم عام  (566.5ارتفعت لمحصول الحنطة من )
٬ فيما بمغ 2014( كغم عام 275.8الى ) 2013كغم عام ( 298.2ولمحصول الشعير من )
( الف دونم 317( الف طن وبمساحة مزروعة بمغت )403) 2014حجم انتاج الشمب لسنة 

 (.5( كغم/دونم٬  وكما في الجدول )1270.4كانت متوسط غمتيا)

 (5جدول )                                        

نتاجية الدونم لعامي    2014 -2013المساحات المزروعة واالنتاج الزراعي وا 

 .التخطيط ،الجهاز المركزي لالحصاءلمصدر: وزارة ا

  Mining & Quarryingالتعدين والمقالع -2

المحمي االجمالي قياسا المساىم االكبر في توليد الناتج التعدين والمقالع يعد نشاط قطاع 
 (٬%43.7خالل ىذا العام )باالسعار الثابتة إذ بمغت نسبة مساىمتو  بباقي االنشطة االخرى٬

في توليد الناتج المحمي االجمالي ويعود ذلك الى ارتفاع نسبة مساىمة نشاط قطاع النفط الخام 
( قياسا بالعام السابق٬ %1.2%(٬ فيما سجل نسبة نمو خالل ىذا العام بمغت )43.5)بنسبة

( 3مقابل ) 2014( مميون برميل لعام 3.1ويعود ذلك الى ارتفاع معدل االنتاج اليومي والبالغ )
٬ كما حدثت زيادة في المعدل اليومي لمتصدير خالل ىذا العام والبالغ 2013مميون برميل لعام 

انخفض معدل سعر برميل ٬ فيما 2013في عام مميون برميل ( 2.4( مميون برميل مقابل )2.5)
( دوالر مقابل ٬96.8 ليبمغ )2013%( عن عام 5.7-النفط خالل العام الحالي بنسبة )

اسعار النفط انخفاضًا كبيرة  خالل الفصل الثالث  سجمت( دوالر لمعام السابق٬ اذ 102.6)

 المحصول
 متوسط الغمة )كغم/دونم( االنتاج )الف طن( ف دونم(المساحات المزروعة )ال

 2014 2013 نسبة التغير% 2014 2013 نسبة التغير% 2014 2013
 592.8 566.5 21.0 5055.1 4178 15.6 8528 7376 الحنطة
 275.8 298.2 27.4 1277.8 1003 37.7 4632.3 3364 الشعير
 1270.4 - - 403 - - 317 - الشمب

   30.0 6735.9 5181 25.5 13477.3 10740 المجموع
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الكمية ( دوالر عمى التوالي والناجمة عن زيادة ٬77.4 96.8ليبمغ ) 2014والرابع من العام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                المعروضة في االسواق العالمية مقابل انخفاض الطمب.

  Manufacturing Industry التحويميـة الصناعة -3
في توليد الناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة لعام  بمغت نسبة مساىمة ىذا القطاع

باعتباره من القطاع مقابل اىمية ىذا  ليس ليا دور كبير في ضئيمةوىي نسبة  ٬%(3.1) 2014
بمغت خالل ىذا العام و ــــفقد سجل نسبة نم ٬عاليةاللمقيمة المضافة ة داىم القطاعات المول

ويعود ذلك ٬ اال انيا ليس بمستوى الطموح (1جدول )ممحق  السابق٬ام ــــــــــ%( قياسا بالع9.17)
النقص الكبير في  يأتي في مقدمتيا يتالقطاع والالى افتقاد العراق لمبنية التحتية الداعمة ليذا 

 انتاج وتوفير الطاقة الكيربائية والغاز الطبيعي المستخدم لالغراض الصناعية.
 بنسبة انخفاضاً  4201انتاج االسمدة لعام  سجلوضمن نشاط قطاع الصناعة التحويمية 

يوريا الانتاج سماد  انخفاضبالعام السابق ويعود ذلك الى  قياساً  (%69.9-) كبيرة جدًا بمغت
 توقف(٬ فيما  %461.-ًا كبيرًا بمغ )ضاالسماد الفوسفاتي انخف سجل انتاجكما ( %-53بنسبة )

وتيالك  شيدىا البالدود ذلك الى الظروف االمنية التي تويع ٬السماد المركب خالل ىذا العاماج انت
أتاح فرصة لمسماد المستورد لمدخول بسيولة إلى السوق االمر الذي ٬ اغمب خطوط االنتاج

 .(6جدول )وكما في  ٬ةـــــالعراقي
         (6جدول )       

 الف طن                  2014-2013انتاج كميات االسمدة لعامي                  

 المصدر: وزارة الصناعة والمعادن / مركز المعمومات والمعرفة.

  نسبتومغت في انتاجيا بًا واضحاما بالنسبة الى كميات السمنت فقد سجمت انخفاضا 
 ( قياسا بالعام السابق %63.7-السمنت العادي( بنسبة ))انخفض انتاج  فقد(٬ 23.4%-)

الذي بمغ حجم االنتاج  2013ة بعام مقارن 2014( الف طن لعام 1010.1وبكمية انتاج بمغت )
فر الوقود والطاقة عدم تو ( الف طن٬ ويعود ذلك االنخفاض بالدرجة االساس الى 2785فيو )

نت في المناطق التي مكذلك وجود عدد من معامل الس الكيربائية لتشغيل المعامل بشكل مستمر

 ( %1:2التغير )نسبة  2014 (2) 2013 (1) النوع
 53- 98.2 209 سماد يوريا

 61.4- 22.8 59 سماد فوسفاتي
 - - 133.9 سماد مركب
 69.9- 121 401.9 المجموع
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 بنسبة كبيرة بمغتانتاج السمنت المقاوم فيما ارتفع  ٬تم السيطرة عمييا من قبل عصابات داعش
( 943) مقابل 2014عام ( الف طن 1886.6) ما مقداره االنتاج كمية سجمتفقد  (100%)

 ( .7كما في جدول ) ٬ 2013الف طن عام 

 

 (7جدول )

 الف طن             2014 – 2013سمنت )االبيض، العادي، المقاوم( لعامي انتاج كميات ال           

 ( %1:2نسبة التغير ) 2014 (2) 2013 (1) النوع
 - - 52 االبيضسمنت ال
 63.7- 1010 2785 سمنت العاديال
  100.1 1886.6 943 سمنت المقاومال

 23.4- 2896.7 3780 المجموع
  مصدر : وزارة الصناعة والمعادن / مركز المعمومات والمعرفة.

( مصنعًا٬ أربعة منيا تابعة لمقطاع الخاص 21يبمغ عدد مصانع اإلسمنت في العراق حاليًا )اذ 
 المتبقية حكومية.(11أخرى مستثمرة من قبل القطاع الخاص بطريقة المشاركة باإلنتاج٬ والـ)ة ستو 

    Electricity & Water لكهرباء والماءا-4
بنسبة  2014عام باالسعار الثابتة سجل نشاط ىذا القطاع ارتفاعا في قيمتو المضافة   
 في الناتج المحمي االجمالي ما شكمت نسبة مساىمتوفي ٬( قياسا بالعام السابق% 19.8)
يعاني من عجز واضح متمثال اليزال نشاط قطاع الكيرباء اذ  وىي نسبة ضئيمة٬  (2.5%)

تقادم اغمب نخفاض الكفاءة التشغيمية بسبب فضال عن إ٬ بنقص االنتاج مقارنة بالطمب
معدل سجل  اذ٬ رداءة صيانة وتشغيل شبكات النقل والتوزيعالمحطات العاممة في العراق و 

 معدل ( عن%11.8بزيادة نسبتيا )( ميكاواط 9161.5) 2014انتاج الطاقة الكيربائية لعام 
( 812555.)معدل طمب بمغ مقابل ( ميكا واط٬ 8194.2والبالغ )العام السابق  االنتاج في
 والذي سجل فيو معدل الطمب ( عن العام السابق%10يادة نسبتيا )ز وب 2014 لعام ميكاواط 

 (.8جدول )الكما في  ٬ميكاواط (3394.3)همقدار ز ــــــعجب٬ أي ( ميكا واط11411)
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 (8جدول )
 ميكا واط              2014، 2013لعامي لقطاع الكهرباء معدل )االنتاج، الطمب، العجز(          

 نسبة التغير % 2014 2013 البيان
 11.8 9161.5 8194.2 االنتاج
 10.0 12555.8 11411 الطمب
 5.5 -3394.3 -3216.8 العجز

 المصدر: وزارة الكيرباء.

ل خالل الخط االيراني والبارجات فقد سج ما فيما يخص معدل استيراد الطاقة الكيربائية عبر   
ساعة /واط اميك( 12133) اذ سجل ٬( قياسا بالعام السابق%4.0-بنسبة ) انخفاضاً ىذا العام 
 (.9جدول )الكما في  2013٬ساعة لعام /( ميكا واط12639.7مقابل )

 (9جدول )
 / ساعةميكا واط                  2014 – 2013معدل استيراد الطاقة الكهربائية لعامي                 
 معدل التغير % 2014الخطوط لعام  مجموع 2013الخطوط لعام  مجموع البيان

 0 0 0 الخط السوري 
 -4.5 9499.6 9951.6 الخط االيراني
 -2.0 2633.8 2688.1 البارجات
 -4.0 12133 12639.7 المجموع 
4.0- 1011.1 1053.3 المعدل  

 المصدر: وزارة الكيرباء.

    Building & Construction البناء والتشييد -5
بمغت  ممحوظاً ًا انخفاض 2014ييد خالل عام البناء والتشسجمت القيمة المضافة لقطاع   

 2014في الناتج المحمي االجمالي عام مساىمتو النسبية  تراجعت مافي  ٬(%26 -نسبتو )
 تراجع ترتيبو من حيث االىميةوبيذا فقد  ٬ لمعام السابق (7.3%) بـ( مقارنة %5.9) لتسجل

ان بالمرتبة الخامسة في عام المرتبة السادسة بعد ان كالنسبية في تكوين الناتج ليكون عند 
الى توقف العديد من المشاريع بسبب التدىور الحاصل في االوضاع ويعزى ذلك  2013٬

ع يالمنية في المناطق التي سيطر عمييا داعش فضال عن ضعف التمويل الحكومي لممشار 
الى جانب الدور وعدم اقرار الموازنة ليذا العام  بسبب االنخفاض الحاصل في اسعار النفط 

توفير المحدود لمقطاع الخاص في مشاريع البناء والتشيد عمى الرغم من اىمية ىذا القطاع في 
 .ورفع معدل النمو االقتصادي وتحفيز االقتصاد العملفرص 
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   Transport, Communication & Storageالنقل والمواصالت والخزن  -6
تمك قطاع النقل عالقات تشابكية وثيقة مع القطاعات االقتصادية االخرى وتأثيره يم  
مباشر عمى نموىا وتطورىا كذلك تأثيره المباشر والكبير عمى التكامل االقتصادي لمبمد وبالتالي ال

سجمت القيمة المضافة لنشاط ىذا القطاع انخفاضًا بنسبة الناتج المحمي االجمالي٬  قيمةعمى 
 مساىمة بسيطة بمغتنسبة فيما سجل  ٬قياسا بالعام السابق خالل ىذا العام (1.3%-)
اذ بمغت القيمة المضافة  ٬ىمية ىذا القطاع الحيويمتدنية اذا ما قورنت بإنسبة   وىي( 2.7%)
لياتي  2014٬عام  ( مميون دينار1977.4خزن ما مقداره )لواوالمواصالت قطاع النقل ل

ولزيادة مساىمة ىذا  (1٬)ممحق الجدول  ة في تكوين الناتج٬مبالمرتبة الثامنة من حيث المساى
طاع الخاص ودعمو في دور القز تعزي فأن ذلك يتطمب في الناتج المحمي االجمالي القطاع

 .لستراتيجين اوالخز  النقل والمواصالت خدماتمجال تقديم 
Hotels& , Wholesale, Retail Tradeوما شابه والفنادقتجارة الجممة والمفرد  -7 

Others 
    سجمت القيمة المضافة ليذا القطاع انخفاض ممحوظ خالل ىذا العام بمغت نسبتو  

%( لينعكس ذلك في انخفاض نسبة مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي والبالغة 19.2-)
٬ ويعزى ذلك الى عدم اسيام السياسات 2013عام  %(7.7) بعد ان كانت مساىمتو %(6.4)

وتجدر *الحكومية في تقديم الدعم الكافي ليذا القطاع وتوفير التشريعات التي تنظم عممو٬ 
يم يعممون في %( من70يعممون في ىذا القطاع وان )االشارة الى ان ىناك مميون شخص 

 .تجارة المفرد ويعود ذلك الى ضعف فرص العمل في القطاعات االخرى
عدد التجار والشركات المسجمة لدى غرفة تجارة بغداد خالل ىذا العام  بمغ فيما       

تاجر٬ اي بنسبة  (8263) بق بانخفاض مقدارها( لمعام الس28083( مقابل )19820)
 ( .10الجدول )وكما في  ٬%(29.4)

 (10جدول )                                        
 2014 - 2013والشركات المسجمة لدى غرفة تجارة بغداد لعامي عدد التجار            
 %نسبة التغير  2014 2013 السنوات
 -29.4 19820 28083 العدد

  المصدر : غرفة تجارة بغداد.
                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/6/2014ذي اطمقتو وزارة التخطيط في )بحسب نتائج مسح التجارة الداخمية لمقطاع الخاص في العراق وال *
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 state EFinance, Insurance, Real واالعمال المال والتأمين وخدمات العقارات -8
Services& Business  

( قياسا %7.1الثابتة نموًا كبيرًا بمغت نسبتو )ليذا العام باالسعار قطاع ىذا السجل نشاط     
 خدمات التنمية االجتماعية  بعد قطاعي التعدين والمقالع و الثالثةيحتل المرتبة اذ  بالعام السابق٬

%(٬ 12.8والشخصية من حيث نسبة المساىمة في الناتج المحمي االجمالي٬ اذ ساىم بنسبة )
(٬ فقد سجل نشاط قطاع البنوك والتامين ليذا العام باالسعار الثابتة زيادة 1ممحق الجدول )
٬ وتجدر االشارة الى ان نسبة االئتمان الممنوح الى قياسًا بالعام السابق %(31.8بمغت نسبتيا )

زيادة انتشار االئتمان  اذ ان%(٬ 113.ىي بحدود ) 2014الناتج المحمي االجمالي عام 
صرفي وذلك يتضح من خالل ارتفاع اجمالي رصيد االئتمان النقدي مسيعزز من نمو القطاع ال

 .2013%( قياسًا بعام 13.9بنسبة ) 2014لدى المصارف التجارية عام 
( خالل ىذا العام في توليد %10.5اما نشاط قطاع ممكية دور السكن فقد ساىم بنسبة ) 

٬ ( قياسا بالعام السابق%2.7نسبة زيادة بمغت ) الناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة محققاً 
 .(11جدول )الوكما في 

 (11جدول )
 2014-2013قارات واالعمال لمفترة عاالجمالي لقطاع المال والتامين وخدمات الالناتج المحمي 

 مميار دينار                                                                                                

 االنشطة االقتصادية
القيمة المضافة 
باالسعار الثابتة 

 2013لعام 

القيمة المضافة 
باالسعار الثابتة 

 2014لعام 

معدل 
 النمو %

االىمية 
 النسبية %

 12.8 7.1 9446.5 8824.0 تامين وخدمات العقارات واالعمالالمال وال
 2.3 31.8 1729.2 1312.3 البنوك والتامين
 10.5 2.7 7717.3 7511.7 ممكية دور السكن

 الجياز المركزي لالحصاء. المصدر: وزارة التخطيط/
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 Services Social & Personal خدمات التنمية االجتماعية والشخصية-9

يحتل نشاط ىذا القطاع المرتبة الثانية بعد قطاع نشاط النفط الخام في سمم ترتيب  
بمغت نسبة مساىمتو  اذ ٬الناتج المحمي االجمالي االىمية النسبية لالنشطة االقتصادية في توليد

 ٬( عن العام السابق%12.0-خالل ىذا العام بمغت ) انخفاض كبيرة نسبة  (٬ مسجال16%)
( %12.3-بنسبة ) العامة ةنشاط خدمات الحكوم انخفاضالى بالدرجة االساس ويعود ذلك 

 ٬البمدية ٬الصحة ٬والمتمثمة بخدمات التعميم 2014والمرتبطة باقرار الموازنة العامة لمدولة لعام 
فيما ساىمت الخدمات الشخصية بنسبة   ٬...الى غيرىا من الخدماتالترفييية  البحث والتطوير٬

تة     مغت نسبب اً انخفاض( باالسعار الثابتة في الناتج المحمي االجمالي مسجمة %1.6بمغت )
 .(12الجدول ) وكما في٬ ( عن العام السابق9.6%-)

 
 
 (12جدول )

 2014-2013 باالسعار الثابتة لعاميالناتج المحمي االجمالي لقطاع خدمات التنمية االجتماعية والشخصية 
 مميون دينار                                                                                                 

 االنشطة االقتصادية
القيمة المضافة 
باالسعار الثابتة 

 2013لعام 

القيمة المضافة 
باالسعار الثابتة 

 2014لعام 

معدل النمو 
% 

االىمية 
 النسبية %

 16 12.0- 11711.9 13315.2 خدمات التنمية االجتماعية والشخصية
 14.4 12.3- 10566.8 12048.2 الحكومة العامة

 1.6 9.6- 1145.1 1267 الخدمات الشخصية
 الجياز المركزي لالحصاء. /المصدر: وزارة التخطيط

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 التطورات النقدية والمصرفية
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 الفصل الثالث
 Monetary & Banking developmentsالتطورات النقدية والمصرفية 

 
 Monetary Developmentالتطورات النقدية اواًل/ 

تعد السمطة النقدية متمثمة بالبنؾ المركزي العراقي مؤسسة استقرار االسعار والمشجعة  
لتمويؿ التنمية ومف خالؿ دعـ ادوات السوؽ وىدفيا االساس التصدي لمتضخـ وخفض معدالت 
الزيادة السنوية في المستوى العاـ لالسعار بغية استعادة التوازف االقتصادي وتقوية االستقرار 

في آف واحد والتي تتمثؿ بيدؼ االستقرار النقدي والمالي الذي نص عميو قانوف البنؾ المالي 
والذي منحو اياه صفة االستقالؿ وىو كمؤسسة مالية يمتـز بيذه  2004( لسنة 56المركزي رقـ )
     االىداؼ . 
%( 3.5)بنسبة  M2ػػػع في نمو عرض النقػػػػػػػػد بالمفيػػوـ الواسػػػػ ارتفاعاً شػػيد ىذا العػػػػػػػاـ  

رصيد صافي الموجودات )عمى الرغـ مف االنخفاض الحاصؿ في  2013قياسا بالعاـ السابؽ 
نتيجة لمتراجع الحاصؿ في العوائد النفطية( وذلؾ يعود الى االثر التوسعي لصافي ديوف االجنبيػة 

 .القطاع الخاص وصافي ديوف الحكومة
 Coefficient of  monetaryوتشير البيػانات االحصائية الى اف معامؿ االستقرار النقػػدي    

 stability ( االمر الذي 1-قد سجؿ ما نسبتو ،)% تضخمية واف  يدؿ عمى عدـ وجود ضغوط
،  واف معدؿ التضخـ االساس لـ 2014ىناؾ حالة انكماش في االقتصاد العراقي خالؿ عاـ 

 %(.1.6مرتبة العشرية الواحدة ليسجؿ ما نسبتو )يتجاوز حدود ال
 
 M1  supply money Narrowعرض النقد بالمفهوم الضيق -1

%( نتيجة لتراجع نشاط معظـ 1.5-بنسبة ) M1انخفض عرض النقد بمفيومو الضيؽ   
( مميار دينار مقابؿ 72692) ليسجؿ ما مقداره 2014عاـ الفعاليات االقتصادية نياية ال

ويعزى ذلؾ الى انخفاض الودائع الجارية بنسبة   ،2013مميار دينار في نياية عاـ  (73831)
%(  قياسا 3.1فيما سجمت العممة خارج البنوؾ ارتفاعا بنسبة ) ،%( قياسا بالعاـ السابؽ5.7-)

 2014عاـ  %( مف عرض النقد49.6شكمت العممة خارج البنوؾ مانسبتو )اذ بالعاـ السابؽ، 
%( مف 47.4شكمت العممة خارج البنوؾ مانسبتو ) فيما لمودائع الجارية،%( 50.4قابؿ )م

، االمر الذي يعكس ارتفاع نسبة %( لمودائع الجارية52.6مقابؿ ) 2013عاـ  عرض النقد
مساىمة العممة خارج البنوؾ في عرض النقد خالؿ ىذا العاـ مقابؿ تراجع نسبة مساىمة الودائع 

 االقتصادي. النشاطركود في مستوى الجارية وذلؾ نتيجة لحالة ال
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                            ctors influencing the money supplyfaعوامل المؤثرة في عرض النقدال -2
( االثر النقدي لممعامالت التي تتـ في القطاع 13) الموازنة النقدية الموحدة جدوؿ تعكس    

االقتصادي عمى عرض النقد، حيث كاف لالثر االنكماشي لمعوامؿ الخارجية المتمثمة بصافي 
دورا واضحا في انخفاض  2014( مميار دينار في نياية عاـ 7906الموجودات االجنبية البالغ )

 في االسواؽ العالميةشيدتو أسعار النفط  عرض النقد نتيجة االنخفاض الحاد واالستثنائي الذي
%( 65.4خالؿ النصؼ الثاني مف العاـ والتي شكمت مع فقرة الودائع االخرى ما نسبتو )

( مميار 12085شية البالغة )%( لكؿ منيما عمى التوالي مف مجموع العوامؿ االنكما34.6و)
 :دينار والتي تأتت مف ( مميار10946قابميا مجموع العوامؿ التوسعية البالغة ) ،دينار
( مميار 2181ديوف القطاع الخاص والقطاعات االخرى بمقدار )الزيادة الحاصمة في  ( أ

 .وع العوامؿ التوسعية لعرض النقد%( مف مجم19.9)ما نسبتو والتي شكمت  دينار
والذي نجـ عنو دورا توسعيا  الرتفاع حجـ ديونيا الحكومة النقدي تراجع قوة مركز  ( ب

  .%( مف مجموع العوامؿ التوسعية26.6وشكمت نسبة ) ( مميار دينار2917بمقدار )
ما نسبتو  تحيث شكم ،( مميار دينار5848وازنة بمقدار )الزيادة الحاصمة في فقرة الم جػ( 

 %( مف مجموع العوامؿ التوسعية.53.4)
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 ( 13جدول )                                                   

 )مميار دينار(                2114-2013عرض النقد والعوامل المؤثرة فيه خالل عامي                  

 الفقرات
كانون االول 

2113 
كانون االول 

 نسبة النمو % مقدار التغير  2114

صافي الموجودات 
 (7.2) (7906) 101202 109108 االجنبية

ديون القطاع الخاص 
 والقطاعات االخرى

23574 25755 2181 9.3 

 34.1 4040 15896 11856 الديون الحكومية
 (1.2) (1685) 142853 144538 مجموع الموجودات

 (1.5) (1139) 72692 73831 عرض النقد
 3.1 3.1 1077 36072 34995 العممة خارج البنوك

 (5.7) (2215) 36620 38836 الجارية الودائع

     المطموبات غير النقدية

 30.5 4179 17874 13695 الودائع االخرى
 3.1 1123 37601 36478 الودائع الحكومية

 (28.5) (5848)  (14686) (20534) فقرة الموازنة
مجموع المطموبات غير 

 النقدية
70707 70161 (546) (0.8) 

 (1.2) (1685) 142853 144538 مجموع المطموبات
 
 es vForeign Reserاالحتياطيات االجـنـبيـة -3

مقارنػػة  2014عػػاـ ل ( ترليػػوف دينػػار13.2بمقػػدار ) انخفػػض رصػػيد االحتياطيػػات االجنبيػػة
 المحمػػػػي االجمػػػػالي  النػػػػات %( مػػػػف 29.7نسػػػػبة )شػػػػكؿ %( و 14.7-بنسػػػػبة )، اي 2013بعػػػػاـ 
ترليوف دينػار ( 77.4)، وسجؿ رصيد االحتياطيات النفطي%( مف النات  المحمي غير 54.6و)

 . 2013نياية عاـ  ترليوف دينار( 90.6) مقابؿ 2014نياية عاـ 
البنػوؾ ًا فػي رصػيد البنػؾ المركػزي فػي ظػمجدوؿ ادناه نالحػظ انخفاضػًا ممحو متابعتنا لومف 
           بمغػػػػػتبنسػػػػػبة و ، دينػػػػػار ترليػػػػػوف( 15.2بمػػػػػغ مقػػػػػداره )  2014نيايػػػػػة عػػػػػاـ  ؾر نيويػػػػػو االجنبيػػػػػة و 

%( مػػػػػػف اجمػػػػػػالي 85.4نسػػػػػػبة مساىمػػػػػػػػػػة ) وب 2013عػػػػػػف رصػػػػػػيده نيايػػػػػػة عػػػػػػاـ %( 18.7-)
        ( فقػػػػػد انخفػػػػػض بنسػػػػػبةSDRاالحتياطيػػػػػات االجنبيػػػػػة، امػػػػػا رصػػػػػيد حقػػػػػوؽ السػػػػػحب الخاصػػػػػة )
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ارتفاعػػًا بمقػػدار  2014نيايػػة عػػاـ  الخػػارجبغػػداد و %(، فيمػػا شػػيد الػػذىب الموجػػود فػػي 46.3-)
 مميػػار( 740، كمػػا شػػيد النقػػد االجنبػػي فػػي خػػزائف البنػػؾ ارتفاعػػًا بمقػػدار )دينػػار مميػػار( 2136)

   .%(13.8)زيادة بمغت ، اي بنسبة دينار
 

 (14جدول )                                        
 2114 -2113امي عاالحتياطيات االجنبية نهاية                        

 مميار دينار                                                                                   
 2014 2013 البند

 6085 5345 النقد االجنبي في خزائف البنؾ
 66104 81285 ونيويورؾ االرصدة في البنوؾ االجنبية

 4038 1902 في بغداد والخارجالذىب 
 2117 1136 (SDRحقوؽ السحب الخاصة )
 77363 91649 االحتياطيات االجنبية 
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 الموازنة الموحدة لمبنك المركزي العراقي  ثانيا/

( اف مجموع موجوداتو )مطموباتو 2014 قي لعاـتظير الموازنة الموحدة لمبنؾ المركزي العرا    
 %( قياسا بالعاـ السابؽ.13.8بنسبة ) 2014انخفاضا خالؿ عاـ  تسجم

%( 14.7-وعند النظر الى جانب الموجودات نجد اف الموجودات االجنبية قد انخفضت بنسبة )
 .%(46.3فقرة حقوؽ السحب الخاصة بنسبة ) أ(ويعود ذلؾ الى االنخفاض الحاصؿ في 

، فيما سجمت %(18.7-بنسبة ) نيويورؾ(جنبية و )االرصدة في البنوؾ اال فقرة االستثمارات ب( 
%%( وشيد النقد 112.3فقرة الذىب الموجود في بغداد والخارج زيادة ممحوظة بمغت نسبتيا )

 .(14راجع جدوؿ ) %( عف العاـ السابؽ13.8االجنبي في خزائف البنؾ زيادة بنسبة )

( ترليوف دينار 2.5) السابؽ لتبمغ%( عف العاـ 10.9-سجمت الديوف الحكومية انخفاضا بنسبة)
والذي يعزى لتسديد وزارة المالية الديف المترتب بذمتيا ( ترليوف دينار لمعاـ السابؽ 2.8مقابؿ )

لترتيبات الموقعة في امميار دينار بموجب  (300لصالح البنؾ المركزي والبالغ مجموعو )
( عدـ اقتراض 15ر الجدوؿ )، فيما يظيبيف وزارة المالية والبنؾ المركزي 26/10/2010

 المصارؼ التجارية مف البنؾ المركزي خالؿ ىذا العاـ. 

% ( قياسا  9.6-اما في جانب المطموبات فيالحظ اف االحتياطي النقدي قد انخفض بنسبة )
 بالعاـ السابؽ.

والودائع راقي وفيما يخص فقرة التسييالت المصرفية سجمت كؿ مف الودائع الجارية بالدينار الع
%( لكؿ 18.2-%( و)87-8.انخفاضا ممحوظا خالؿ ىذا العاـ بنسبة ) بالدوالر االمريكي

 بالعاـ السابؽ. منيما عمى التوالي قياساً 

%(  عف العاـ السابؽ 41.9-بمغت نسبتو ) ممحوظاً  اما الودائع الحكومية فقد سجمت انخفاضاً 
 ر لمعاـ السابؽ.( ترليوف دينا2( ترليوف دينار مقابؿ )1.2لتبمغ )

 %( عف العاـ السابؽ.5.9-سجمت فقرة المطموبات االجنبية خالؿ ىذا العاـ انخفاضا بنسبة )
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اما بصدد فقرة راس الماؿ واالحتياطيات فقد تراجعت اىميتيا النسبية الى مجموع المطموبات مف 
العاـ %( عف 40-اذ سجمت انخفاضا بنسبة ) ،2014%(عاـ 3.9الى ) 2013%( عاـ 5.6)

 السابؽ.

( ترليوف 6.2الى ) 2013( ترليوف دينار عاـ 5.7اما المطموبات االخرى فقد ارتفعت مف )
 %(.8.9، اي بنسبة زيادة )2014دينار عاـ 

 (15جدول )
          2114-2113الموازنة الموحدة لمبنك المركزي العراقي لعامي    

 )مميون دينار(                                                                                            
 2114 2113 الفقرات

   الموجودات
 77363120 90648557 الموجودات االجنبية

 2455519 2755519 الديوف الحكومية
 0 0 السندات والحواالت الحكومية

 2455519 2755519 لمدوائرالقروض والسمؼ 
 0 0 مصارؼ التجاريةالقروض والسمؼ لم
 3919297 3750308 الموجودات االخرى

 83737936 97154384 مجموع الموجودات او المطموبات
   المطموبات

 66230769 73259279 االحتياطي النقدي
   التسييالت المصرفية

 382500 3134180 الودائع الجارية بالدينار
 4517393 5520742 الودائع بالدوالر االمريكي

 1163876 2004309 الودائع الحكومية
 1916540 2037168 المطموبات االجنبية

 3279975 5462559 راس الماؿ واالحتياطيات
 6246883 5736147 المطموبات االخرى
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   تطورات ادوات السياسة النقدية غير المباشرة  / ثالثاً 
  Interest rate Developmentsتطورات أسعار الفائدة      -1
 ( policy rateمعدالت أسعار الفائدة في البنؾ المركزي العراقي ) - أ

انطالقػػًا مػػف حػػرص البنػػؾ المركػػزي عمػػى االسػػياـ فػػي تحفيػػز النمػػو االقتصػػادي عػػف طريػػؽ 
األعتمػاد ب 3333توفير االئتماف المناسب ألنشطة القطاع الخاص، أسػتمر البنػؾ خػالؿ عػاـ 

وتبعػًا لػذلؾ  3333%( سػنويًا والمعمػوؿ بػو منػذ نيسػاف/3عمى سعر الفائدة )سػعر السياسػة( )
فقػػد أحتفظػػت أسػػعار فوائػػد االئتمػػاف وايػػداعات المصػػارؼ بالػػدينار لػػدى ىػػذا البنػػؾ بمسػػتوياتيا 

 السابقة. 
 معدالت أسعار الفائدة عمى االيداع واالئتماف المصرفي   - ب

عموما انخفاضًا بالمعدؿ الموزوف ألسعار الفوائد عمى الودائع واالئتماف  3333شيد عاـ 
%( 3033المصػػػرفي حيػػػث انخفػػػػض المعػػػدؿ المػػػػوزوف عمػػػى االيػػػػداع المصػػػرفي بنسػػػػبة )

  -وكما مبيف أدناه : 3330%( مقارنة بعاـ 3033وانخفاضو بنسبة )
الػػى  3333تػوفير نيايػػة عػػاـ انخفػض المعػػدؿ المػػوزوف ألسػعار الفائػػدة عمػػى ودائػػع ال -

أي بفػػػػػارؽ  3330%( نيايػػػػػة عػػػػػاـ 3033%( بعػػػػػد أف سػػػػػجمت نسػػػػػبة )3033نسػػػػػبة )
(3033.)% 

انخفضػػػت نسػػػبة المعػػػدؿ المػػػوزوف ألسػػػعار الفوائػػػد عمػػػى الودائػػػع الثابتػػػة نيايػػػة عػػػاـ  -
أي بفارؽ  3330%( نياية عاـ 3033%( بعد أف كانت )3005حيث بمغت ) 3333

(3035 .)% 

 3333الموزوف ألسػعار الفائػدة عمػى االئتمػاف المصػرفي نيايػة عػاـ  انخفض المعدؿ -
 %(.  3033أي بفارؽ ) 3330%( بنياية عاـ 33003%( مقابؿ )33035الى نسبة)

 
 Window of Buying & Selling Foreign Exchange  نافذة بيع وشراء العممة االجنبية -2
وشػػػرال العمػػػالت االجنبيػػػة فػػػي النافػػػذة    أسػػػتمر البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي بأعتمػػػاد أسػػػموب  بيػػػع    

والػػػذي عػػػد واحػػػدًا مػػػف اسػػػاليب السياسػػػة النقديػػػة المػػػؤثرة فػػػي اسػػػتقرار الطمػػػب الكمػػػي والمؤديػػػة الػػػى 
اسػػتقرار المسػػتوى العػػاـ لالسػػعار وخفػػض التضػػخـ عبػػر التػػأثير المباشػػر فػػي نمػػو الكتمػػة النقديػػة 

الصػػرؼ إزال الػػدينار العراقػػي فػػي  وضػػبط مناسػػيب السػػيولة، وقػػد تمكػػف ذلػػؾ مػػف توحيػػد معػػدالت
السػػوؽ العراقيػػة فضػػاًل عػػف تحقيػػؽ تجػػانس فػػي آليػػة سػػوؽ الصػػرؼ فػػي عمػػوـ العػػراؽ مػػف خػػالؿ 
اشػػباع رغبػػة السػػوؽ مػػف العممػػة االجنبيػػة وسػػد احتياجػػات القطػػاع الخػػاص لتمويػػؿ أسػػتيراداتو كافػػة  

تنافسػي مسػتقر يسػتند ضمف معدالت صرؼ توازنية أو حقيقية أدت الى الحفاظ عمى نظػاـ مػالي 
 الى قوى السوؽ.
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عمػػى اسػػتقرار سػػعر صػػرؼ الػػدينار العراقػػي  3333حػػافظ البنػػؾ المركػػزي العراقػػي خػػالؿ عػػاـ     
( دينػار لكػؿ دوالر مػف 3333ليػذا العػاـ ) االسػاس تجاه الػدوالر األمريكػي والػذي بمػغ معػدؿ سػعره

خالؿ بيع العممة األجنبية بشكؿ يومي، أما معدؿ سعره تجاه الدوالر االمريكي في السوؽ المحمية 
( دينار لكػؿ دوالر بعػد اف 3333ليذا العاـ بمغ ) )اي ارتفاع في قيمة الدينار العراقي( اً نخفاضفقد شيد ا

، ويعزى ذلؾ الى قياـ البنؾ المركزي العراقي بأصدار 3330 ( دينار لكؿ دوالر لعاـ3303كاف )
تعميمات جديدة لبيع وشرال العممة االجنبية والتي شدد البنؾ فييا سياستو بفرض قيود جديدة عمػى 
المصػػػػارؼ كػػػػرد فعػػػػؿ لممخػػػػاوؼ بشػػػػأف غسػػػػؿ االمػػػػواؿ والتػػػػدفقات الخارجيػػػػة غيػػػػر القانونيػػػػة لمنقػػػػد 

 مى العممة االجنبية. االجنبي والمرتبطة بزيادة الطمب ع
انخفضػػت الكميػػات المباعػػة مػػف الػػدوالر األمريكػػي فػػي نافػػذة بيػػع وشػػرال العممػػة االجنبيػػة فػػي      

( مميػار دوالر وبمعػدؿ يػومي بمػغ تقريبػًا 3305الػى ) 3333البنؾ المركزي نقدًا وحوالة خػالؿ عػاـ 
( 3303%( و )5300سػبة )( مميار دوالر بيعػت كحوالػة أي بن05.3( مميوف دوالر منيا )35505)

 مميػػار دوالر بيعػػت نقػػدًا، وقػػد سػػجمت مبيعػػات ىػػذا العػػاـ نسػػبة  انخفػػاض عػػف العػػاـ السػػابؽ بمغػػت 
( مميار دوالر وبمعػدؿ 3003ما يقارب ) 3330حيث كانت الكميات المباعة في عاـ  ،%(300-)

%( 55بة )( مميػػػػار دوالر بيعػػػػت كحوالػػػػة أي بنسػػػػ33( مميػػػػوف دوالر منيػػػػا )30000يػػػػومي بمػػػػغ )
كمػػػػا قػػػػاـ البنػػػػؾ بتغطيػػػػة مبػػػػالغ االعتمػػػػادات المفتوحػػػػة لػػػػدى بيعػػػػت نقػػػػدًا، مميػػػػار دوالر ( 3303و)

( 3335( مميػػوف دوالر مقارنػػة بمبمػػغ )3503بمػػا يقػػارب ) 3333المصػػارؼ التجاريػػة خػػالؿ العػػاـ 
 (. 3وكما مبيف في ممحؽ جدوؿ )، 3330مميوف دوالر لعاـ 
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فقػػد بمغػػت مػػا  3333أمػػا بالنسػػبة لمكميػػات المشػػتراة مػػف العممػػة األجنبيػػة خػػارج النافػػذة لعػػاـ      
( مميػػػار دوالر تػػػـ شػػػراؤىا مػػػف وزارة الماليػػػة فػػػي حػػػيف كانػػػت الكميػػػات المشػػػتراة عػػػاـ 3503قيمتػػػو )
 (3%( ممحؽ جدوؿ )3003-( مميار دوالر اي بنسبة انخفاض بمغت )33ماقيمتو ) 3330

 

 
 

     Standing Facilitiesالتسهيالت القائمة    -3
تنفيذًا لمسياسة التي يعتمدىا البنؾ المركزي في تسييؿ ادارة السػيولة لممصػارؼ وزيػادة             

فعاليػػة السػػوؽ النقػػدي، ولتشػػجيع المصػػارؼ عمػػى التعامػػؿ فيمػػا بينيػػا بصػػورة اوسػػع مػػف االقتصػػار 
دارة السػػيولة حصػػػرًا، ومػػػف خػػػالؿ مؤشػػػر معػػػدؿ سػػػعر بالتعامػػؿ مػػػع البنػػػؾ المركػػػزي فيمػػػا يخػػػص ا

الفائػػدة لمبنػػػؾ المركػػػزي )سػػػعر السياسػػػة( كمؤشػػػر يػػػؤثر فيػػو عمػػػى اتجػػػاه ىيكػػػؿ أسػػػعار الفائػػػدة فػػػي 
السوؽ النقدية  فقد عمد البنؾ الى أتباع التسييالت القائمة كأداة مف أدوات السيطرة عمى السيولة 

 . قائمة  وتسييالت االقراضوالتي تتضمف نوعيف تسييالت االيداعات ال
 
  تسهيالت اإليداعات القائمة 

%( 3( البػػػالغ )Police Rateواصػػػؿ البنػػػؾ المركػػػزي العراقػػػي اعتمػػػاده سػػػعر الفائػػػدة )     
، كمػػػػا اسػػػػتمر العمػػػػؿ بنافػػػػذة  3/3/3333والػػػػذي بػػػػدأ العمػػػػؿ بػػػػو منػػػػذ   3333سػػػػنويًا لعػػػػاـ 

%( ابتػداًل 3%( الػى )3االستثمار بالدينار العراقي لمػدة سػبعة أيػاـ والتػي تػـ تخفيضػيا مػف )
انخفػض الرصػيد  فقػدوتبعػا لػذلؾ  3/3/3333%( سنويًا ابتداًل مػف 3والى ) 3/3/3333مف 
( مميػػػار 000الػػػى ) 3333لتسػػػييالت االيػػػداعات القائمػػػة بالػػػدينار العراقػػػي نيايػػػة عػػػاـ  القػػػائـ

( مميار دينػار، و بنسػبة 0303والذي بمغ ) 3330دينار مقارنة بالرصيد القائـ في نياية عاـ 
 (.3ممحؽ الجدوؿ ) %(0500-أنخفاض بمغػت )
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  تسهيالت االقراض القائمة 
ه االداة تنفيػػذًا ألىػػداؼ السياسػػة النقديػػة بأسػػتعداد البنػػؾ واصػػؿ البنػػؾ المركػػزي عممػػو بيػػذ     

المركزي بمنح األئتماف الى المصارؼ وبما يضمف السػيطرة عمػى السػيولة المصػرفية والتػأثير 
فييػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ معػػػػدالت الفائػػػػدة )االشػػػػارات السػػػػعرية( التػػػػي وضػػػػعت لكػػػػؿ نػػػػوع مػػػػف انػػػػواع 

 األئتماف. 
 .%سنويًا 0االئتماف األولي         -
 % سنويًا .3االئتماف الثانوي        -
 % سنويًا 303قرض الممجأ األخير    -

 ولـ تقدـ أي مف المصارؼ الحكومية أو الخاصة عمى أي مف ىذه االئتمانات لغاية تاريخو.
 

 
 
 
    Reserve Requirementاالحتياطي اإللزامي  -4

مػػػارس البنػػػؾ المركػػػزي دوره عمػػػى المصػػػارؼ ومػػػف خػػػالؿ االحتيػػػاطي االلزامػػػي الػػػذي      
يفػرض كنسػبة مػف الودائػػع التػي تػودع لػدى المصػػارؼ العراقيػة كأحػد أدوات السياسػة النقديػػة 
بيدؼ حماية ودائع الجميور مف مخاطر السيولة التي قػد تتعػرض الييػا المصػارؼ واليػدؼ 

يعػػد وسػػيمة لمسػػيطرة عمػػى جانػػب ميػػـ مػػف جوانػػب السػػيولة الثػػاني فػػأف االحتيػػاطي االلزامػػي 
التػػي تتبناىػػا المصػػارؼ عػػف طريػػؽ زيػػادة قػػدرة المصػػارؼ عمػػى خمػػؽ النقػػود ومػػنح األئتمػػاف 

يمػـز البنػؾ المركػزي المصػارؼ باالحتفػاظ  بنسػبة  إذومف خالؿ فعالية مضاعؼ األئتماف ، 
ة سػػوال كانػػت ىػػذه الودائػػع عمػػى كافػػة الودائػػع المصػػرفي 3333%( ومنػػذ شػػير أيمػػوؿ /33)
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%( 3%( يحتفظ بيا لػدى ىػذا البنػؾ و)33حكومية او ودائع القطاع الخاص موزعة بواقع )
تػودع بالكامػؿ لػذى ىػذا  (%33)يحتفظ بيػا فػي خػزائف المصػرؼ بالنسػبة لمودائػع بالػدينار و

تفػػاظ قػػاـ البنػػؾ المركػػزي باالح حيػػث،  3333البنػػؾ بالنسػػبة لودائػػع الػػدوالر لغايػػة شػػير آب 
%( بالػػدينار العراقػػي وأيضػػًا بالػػدوالر األمريكػػي عمػػى كافػػة 33باألحتيػػاطي األلزامػػي بنسػػبة )

 الودائع المصرفية يحتفظ بيا كاممة في ىذا البنؾ. 
( 5333مػا قيمتػو ) 3333بمغ االحتياطي اإللزامي عمى الودائػع الحكوميػة فػي نيايػة عػاـ   

( مميػػار دينػػار مسػػجاًل بػػذلؾ 3303لسػػابؽ )مميػػار دينػػار، فػػي حػػيف بمػػغ رصػػيده فػػي العػػاـ ا
%( أما رصػيد االحتيػاطي االلزامػي عمػى ودائػع القطػاع الخػاص نيايػة 3303ارتفاعًا نسبتو )

( مميػػار دينػػار نيايػػة عػػاـ 0333( مميػػار دينػػار بعػػد اف كػػاف )0303فقػػد بمػػغ ) 3333عػػاـ 
 (.5%( ممحؽ جدوؿ )3، اي بنسبة ارتفاع بمغت ) 3330

 

 
 
  CBI Bonds & Billsحواالت وسندات البنك المركزي  -5
بآجؿ  2014استمر البنؾ المركزي العراقي بإقامة مزادات الحواالت والسندات  في عاـ     
 . (8ممحؽ جدوؿ ) حيث اقاـ ستة وعشروف مزادًا  وتـ إلغال مزاد واحد ،( يوـ91)

a. ( مميار دينار. 3482تـ بيع ما قيمتو ) 
b.  ( مميار دينار، مع االشارة الى اف جزل مف المبمغ المسدد في 3572قدره )تـ تسديد مبمغ

 .2014وتستحؽ السداد عاـ  2013يرجع الى الحواالت المصدرة عاـ  2014عاـ 
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 . 2014%( لعاـ 4.96%(، فيما بمغ معدلو )5بمغ اعمى سعر قطع )

( 3307)( بأف ما تـ بيعو بمغ 8يالحظ ومف ممحؽ الجدوؿ ) 2013و عاـ تـ بيعوبالمقارنة بما 
لتسجؿ نسبة   2014مبيعات حواالت البنؾ المركزي لعاـ  تزايدتمميار دينار، وبذلؾ فقد 

 %( مقارنة بالعاـ السابؽ . 5.3)

 

   Banking Developmentsالتطورات المصرفية / رابعاً 

اىمية كبيرة لمقطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي يولي البنؾ المركزي العراقي      
 .بصفة خاصة، وذلؾ لدور المصارؼ المحوري كمحرؾ لمتنمية االقتصادية

ولغرض مساعدة المصارؼ عمى تحقيؽ اىدافيا والدور المناط بيا واصؿ البنؾ المركزي     
سسات المصرفية وتعزيز دورىا العراقي اصدار التعميمات والتشريعات الرقابية لمنيوض بواقع المؤ 

في النيوض بالنظاـ المالي واستقراره ومف اىـ االجرالات والخطوات التي اتبعيا ىذا البنؾ 
 -ىي: 2014لتطوير القطاع المصرفي لعاـ 

مجموعة مف  يعرؼ عمى اساساصدار نظاـ خدمات الدفع االلكتروني لالمواؿ الذي  -
مواؿ بيف المشاركيف داخؿ ممية تحويؿ األالوسائؿ واالجرالات والقواعد الخاصة بع

النظاـ عمى اف يكوف انتقاؿ االمواؿ مف خالؿ استخداـ البنية التحتية النظمة الدفع، 
تنفذ ىذه العمميات وفؽ نظاـ التسوية االجمالية االنية او نظاـ تسوية االوراؽ المالية او 

لكتروني اال بترخيص مف نظاـ المقاصة االلكترونية، واليجوز مزاولة خدمة الدفع اال
 البنؾ المركزي.

اصدار تعميمات تبادؿ المعمومات االئتمانية وذلؾ مف خالؿ انشال قاعدة بيانات وسجؿ  -
ليًا آائتماني مركزي يقـو بالحصوؿ عمى المعمومات مف المستفيديف ومزودي المعمومات 

النظـ العالمية عف طريؽ الربط االلكتروني واصدار تقارير ائتمانية متماشية مع 
مكف الجيات المستفيدة مف تقييـ المخاطر االئتمانية ومساعدتيا عمى المتعارؼ عمييا تً 

اتخاذ قرار ائتماني سميـ وفؽ المعايير وأسس صحيحة بناًل عمى معمومات تاريخية 
البنؾ مف الحصوؿ  تساعدوحالية سوال كانت تمؾ المعمومات ايجابية اـ سمبية والتي 
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ومؤشرات خاصة بالقطاع المصرفي واالئتماف الغراض الرقابة واالشراؼ عمى تقارير 
 والتخطيط.

( مميوف دوالر 70رفع رؤؤس امواؿ فروع المصارؼ االجنبية العاممة في العراؽ الى ) -
%( مف راس ماؿ المصارؼ المحمية وبغض النظر عف عدد الفروع، 30اي ما يعادؿ )

 في القطاع المصرفي العراقي بغية تعزيز دور فروع المصارؼ االجنبية
%( مف صافي االرباح السنوية ترصد لالحتياطي االلزامي 5استقطاع نسبة )  -

سمالو اسوة أ%( مف ر 50الماؿ( الى اف يبمغ ىذا االحتياطي نسبة ) )احتياطي راس
 بالمصارؼ المحمية. 

 Banking System Balanceميزانية القطاع المصرفي  -1

الى زيادة عدد المصارؼ العاممة  2014اظيرت بيانات المصارؼ التجارية بنياية عاـ  
( 6( مصرفًا، تمثمت بػ)54) 2013( مصرفًا بعد اف كانت نياية عاـ 56في العراؽ الى )

( مصرؼ تجاري 50مصارؼ حكومية )تتوزع بيف مصارؼ تجارية ومصارؼ متخصصة( و )
( مصرؼ تجاري 18( مصارؼ اسالمية و)8و) ( مصرؼ تجاري،24)خاص( تنقسـ الى )

 جنبي.أ

 2014اما بخصوص تطورات رؤوس امواؿ المصارؼ ليذا العاـ، توضح بيانات عاـ  
%( عف العاـ السابؽ، حيث بمغ 18.5زيادة رؤوس امواؿ اغمب المصارؼ وبنسبة بمغت )

( ترليوف 7.7) مقابؿ 2014( ترليوف دينار في نياية عاـ 9.1مجموع رؤوس امواؿ المصارؼ )
، وتمثمت اغمب الزيادة في رؤوس امواؿ المصارؼ االىمية وبنسبة ممحوظة 2013دينار لعاـ 

%( مقارنة بالعاـ السابؽ، فضاًل عف استحواذىا عمى اىمية نسبية كبيرة بمغت 22.1بمغت )
%( لممصارؼ التجارية الخاصة، تمييا المصارؼ 72.8%(، توزعت بنسبة بمغت )83.5)

%(، فيما استحوذت المصارؼ االجنبية عمى ادنى اىمية نسبية حيث 23.1ية بنسبة )االسالم
مف اجمالي رؤوس امواؿ المصارؼ الخاصة، فيما حصمت المصارؼ الحكومية  %(4.1بمغت )

%( مف اجمالي رؤوس امواؿ المصارؼ العاممة في العراؽ، 16.5عمى نسبة بسيطة بمغت )
 .2013بعاـ  %( مقارنة3.3وبنسبة زيادة بمغت )



30 

 

وعمى الرغـ مف الزيادة في رؤوس امواؿ المصارؼ ليذا العاـ، إال اف نسبتيا الى النات  المحمي 
%(، مما يشير الى اف رؤوس امواؿ 3.5االجمالي مازالت متدنية حيث لـ تتجاوز نسبة )

 د العراقي.المصارؼ ما زالت ال تفي باحتياجات المشاريع التنموية الكبيرة التي يحتاجيا االقتصا

 

 

 

 

( ترليوف 226.6بمغ مجموع الموجودات في المصارؼ التجارية العاممة في العراؽ )
%( 8.5، اي بنسبة زيادة بمغت )2013( ترليوف دينار لعاـ 208.8مقابؿ ) 2014دينار لعاـ 

%( مف اجمالي موجودات المصارؼ، تصدر 90.3شكمت موجودات المصارؼ الحكومية نسبة )
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( ترليوف دينار بنياية 103.5مصرؼ الرافديف المصارؼ الحكومية بحجـ موجوداتو والبالغة )
( ترليوف دينار، اما 58.7، ويميو مصرؼ الرشيد الذي يدير موجودات بمغت حوالي )2014عاـ 

%( مف اجمالي 9.7عمى صعيد المصارؼ االىمية فقد شكمت موجوداتيا نسبة بسيطة بمغت )
، وتصدرت موجودات مصرفي بغداد والشماؿ بقية المصارؼ نسبة بمغت موجودات المصارؼ

 %( عمى التوالي مف اجمالي موجودات المصارؼ االىمية. 6.8%( و )8.3)

 الموازنة الموحدة لممصارف التجارية -2

يشير المركز المالي لمموازنة الموحدة لممصارؼ التجارية العاممة في البالد الى حدوث تحسف     
ارتفعت موجودات او مطموبات المصارؼ الى  إذاالدال المصرفي خالؿ ىذا العاـ، ممموس في 

( ترليوف دينار لمعاـ السابؽ، اي بنسبة زيادة بمغت 135.5( ترليوف دينار مقابؿ )145.1)
(، نتيجة حدوث زيادات متابينة في معظـ بنودىا الرئيسة خالؿ عاـ 16%(، جدوؿ )7.1)

 لمزيادةوقد جال ىذا االرتفاع بشكؿ رئيس نتيجة  ،2013في عاـ  مقارنة بما كانت عميو 2014
في قيمة الموجودات االجنبية وديوف الحكومة في جانب الموجودات مقابؿ ارتفاع  ةالممحوظ

بعض بنود المطموبات بنسب متفاوتة باستثنال بند )الودائع الجارية، المطموبات االجنبية وودائع 
 .    %( عمى التوالي0.8-%(، )4.4-(، )%5.7-انخفضت بنسبة )االعتمادات والكفاالت( التي 
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 (16جــــدول )
 2114-2113التجارية لعامي  مصارفالموازنة الموحدة لم

 مميار دينار                                                                                  

 2014 2013 الفقرات
نسبة 
 التغير%

االىمية 
 النسبية%

     الموجودات

 2.6 -32.4 3812 5635 نقد في الصندوؽ

 26.4 -3.3 38300 39596 الودائع الجارية لدى البنؾ المركزي العراقي

 18.8 23.4 27324 22139 الموجودات االجنبية
 9.3 47.7 13441 9100 ديوف عمى الحكومة

 17.7 9.3 25755 23574 ديوف عمى القطاع الخاص والقطاعات االخرى

 1.3 8.4 1854 1710 االبنية
 23.9 2.7 34637 33730 الموجودات االخرى

 100 7.1 145122 135484 مجموع الموجودات او المطموبات

     المطموبات

 25.2 -5.7 36621 38835 الودائع الجارية

 10.4 38.4 15125 10925 ودائع التوفير والثابتة

 1.9 -0.8 2749 2771 والكفاالت ودائع االعتمادات

 25.1 5.7 36437 34473 ودائع الحكومة

 1.1 -4.4 1569 1642 المطموبات االجنبية

   0 0 االستالؼ مف البنؾ المركزي

 11.4 17.2 16452 14035 راس الماؿ واالحتياطيات والتخصيصات

 24.9 10.3 36169 32803 المطموبات االخرى
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وفيما يمي تحميال الىـ التطورات التي طرأت عمى بنود موجودات ومطموبات الموازنة الموحدة 
 : 2014لممصارؼ التجارية لعاـ 

 جانب الموجودات )استخدامات اموال المصارف( -

الى حدوث عدة تطورات رئيسية طرأت عمى  2014يشير تحميؿ جانب الموجودات لعاـ       
ا العاـ، مف اىميا ارتفاع نمو معظـ بنود موجودات المصارؼ بنسب مختمؼ بنود الموجودات ليذ

متفاوتة في ىذا العاـ مقارنة بالعاـ السابؽ، حيث شيدت الديوف المترتبة بذمة الحكومة ارتفاعًا 
%( مقارنة بالعاـ السابؽ، مما ادى بدوره الى 47.7بمغت نسبتو ) 2014ممحوظًا في عاـ 

%( مف ىيكؿ موجودات المصارؼ لعاـ 9.3وف لتشكؿ نسبة )ارتفاع نسبة مساىمة ىذه الدي
، ويعزى ذلؾ االرتفاع الى زيادة االئتماف الممنوح مف قبؿ المصارؼ لمدوائر الحكومية، 2014

%( عف العاـ السابؽ، مما يشير الى تراجع 420فضاًل عف ارتفاع حواالت الخزينة بنسبة )
ؽ لو، نتيجة االزمة المالية التي تعاني منيا الحكومة المركز المالي لمحكومة قياسًا بالعاـ الساب
االمر  2014العالمية منذ منتصؼ العاـ في االسواؽ مف جرال التدىور السريع في اسعار النفط 

الذي ادى الى انخفاض االيرادات العامة لمدولة، الى جانب تزايد االنفاؽ العسكري الناجـ مف 
%( 23.4ة االرتفاع بند الموجودات االجنبية بنسبة )ىجمات داعش االرىابية، تمييا في نسب

%(مف اجمالي موجودات 18.8قياسًا بالعاـ السابؽ، لتستحوذ عمى نسبة مساىمة بمغت )
 ( ترليوف دينار .27.3وبقيمة ) المصارؼ

وفي ذات السياؽ، ارتفع بند االئتماف المقدـ مف قبؿ المصارؼ الى القطاع الخاص      
%( مف اجمالي الموجودات،  17.7( ترليوف دينار او ما نسبتو )25.7والقطاعات االخرى الى )

، اال انو 2013%( مقارنة بعاـ 8.4نمو بند االبنية بنسبة ممموسة بمغت ) معدؿ فيما ارتفع 
 %( مف اجمالي موجودات المصارؼ.1.3نسبة مساىمة والبالغة ) استحوذ عمى ادنى

لتستأثر بذلؾ  2013%( مقارنة بعاـ 2.7في حيف ارتفعت الموجودات االخرى بنسبة بمغت )    
 2014( ترليوف دينار لعاـ 34.6%( مف مجموع الموجودات، اي ما قيمتو )23.9عمى نسبة )

، ويعزى ىذا االرتفاع بصورة اساسية الى الزيادة ( ترليوف دينار لمعاـ السابؽ33.7مقابؿ )
%( عف العاـ 8.4المتحققة في مكونات ىذا البند ومف اىميا زيادة الموجودات الثابتة بنسبة )
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السابؽ، الى جانب ارتفاع نسبة النمو لكؿ مف )االسيـ واالستثمارات االخرى( و )موجودات 
    %( عمى التوالي .   5.0%(، )5.2اخرى( بنسبة )

اما بقية بنود الموجودات والمتمثمة بالموجودات النقدية لممصارؼ، فقد انخفضت نتيجة   
انخفاض مكوناتيا الرئيسية المتمثمة بقيمة السيولة النقدية التي تحتفظ بيا المصارؼ في خزائنيا 

ؽ %( عف مستواىا في العاـ الساب32.4-لسد االحتياجات المختمفة ليا وبنسبة ممحوظة بمغت )
ذلؾ االنخفاض الى  ويعزى%( مف مجموع الموجودات، 2.6لتشكؿ بذلؾ نسبة بسيطة بمغت )

والبالغة  بنسبة االحتياطي االلزامي بالدينار 2014احتفاظ البنؾ المركزي منذ شير آب/
%(عمى كافة الودائع المصرفية سوال كانت حكومية او ودائع القطاع الخاص لديو بالكامؿ 15)

%( مف االحتياطي االلزامي في خزائنيا، كذلؾ 5المصارؼ تحتفظ بنسبة )بعد اف كانت 
انخفضت الودائع الجارية التي تحتفظ بيا المصارؼ لدى البنؾ المركزي العراقي والتي تمثؿ 

%( قياسًا بالعاـ 3.3-الشؽ الثاني مف الموجودات النقدية والتي تراجعت ىذا العاـ بنسبة )
 إذال زالت تعتبر ىي المكوف االساسي لييكؿ موجودات المصارؼ، السابؽ، اال انيا رغـ ذلؾ 

، لتصؿ الى 2014%( مف اجمالي موجودات المصارؼ نياية عاـ 26.4استحوذت عمى نسبة )
 .2013نياية عاـ  ( ترليوف دينار39.6مقابؿ ) 2014( ترليوف دينار نياية عاـ 38.3)

 

 نقد فً الصندوق
 

الودائع الجارٌة لدى البنك 
 المركزي العراقً

 

 الموجودات االجنبٌة
 

 دٌون على الحكومة
 

دٌون على القطاع الخاص 
 والقطاعات األخرى

 

 األبنٌة
 

 الموجودات األخرى
 

 2114االهمية النسبية لمكونات موجودات الموازنة الموحدة لممصارف لعام ( 13)شكل  
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 جانب المطموبات )مصادر اموال المصارف( -

يمثؿ جانب الخصـو في الموازنة الموحدة لممصارؼ مصادر األمواؿ التي تستخدميا      
المصارؼ في تمويؿ استثماراتيا، أي باالحرى في تمويؿ األصوؿ ) بما فييا القروض الممنوحة( 
لذا تسعى المصارؼ الى زيادة مواردىا سوال الذاتية او غير الذاتية بغية زيادة قدرتيا عمى منح 

لتسييالت المصرفية االخرى وعمى تمويؿ مختمؼ العمميات المصرفية وتمثؿ الودائع القروض وا
الودائع الجارية نالحظ انخفاض  (16ومف جدوؿ ) المصدر الرئيسي لموارد المصارؼ التجارية،

ورغـ تراجع نمو ىذه الودائع  ،2013عاـ  ( ترليوف دينار38.8( ترليوف دينار مقابؿ )36.6الى)
، إال انيا تعتبر المكوف الرئيس في 2013%( مقارنة بالعاـ 5.7-بمغت )بنسبة ممموسة 

%( مف مطموبات 25.2مطموبات المصارؼ الستحواذىا عمى اعمى نسبة مساىمة حيث شكمت )
، تمييا الودائع الحكومية بنسبة مقاربة ليا مف حيث االىمية في 2014المصارؼ نياية عاـ 

( ترليوف دينار 36.4%( والتي تعادؿ ما قيمتو )25.1و )ىيكؿ المطموبات لتستحوذ عمى مانسبت
%( عف العاـ السابؽ، 5.7، اي بنسبة ارتفاع بمغت )2013( ترليوف دينار لعاـ 34.5مقابؿ )

وقد نجمت ىذه الزيادة عف ايداعات الحكومة التي لـ يتـ صرفيا عبر الموازنة العامة لمدولة لعاـ 
فير والثابتة المودعة لدى المصارؼ العاممة في البالد الى ، فيما ارتفعت نسبة ودائع التو 2014

، اي بنسبة ارتفاع ممحوظة في العاـ السابؽ ( ترليوف دينار10.9( ترليوف دينار مقابؿ )15.1)
%(، مما يعكس قدرة المصارؼ خالؿ ىذا العاـ عمى جذب المدخرات مما 38.4جدًا بمغت )

عات وتمويؿ االستثمارات المحمية، في المقابؿ وفر بدوره غطال مالي القراض مختمؼ القطا
%( مقارنة بمستواىا في العاـ 0.8-انخفضت ودائع االعتمادات والكفاالت بنسبة بسيطة بمغت )
%( قياسًا بالعاـ السابؽ، ومف 4.4-السابؽ، اما المطموبات االجنبية فقد انخفضت بنسبة )

%( مف اجمالي مطموبات 1.1ة والبالغة )الجدير بالذكر اف ىذا البند يحتؿ ادنى نسبة مساىم
 الموازنة.

فيما شيدت الموارد الذاتية لممصارؼ والمتمثمة في بند )رأس الماؿ واالحتياطيات     
والتخصيصات( استمرارًا في معدالت نموىا ليذا العاـ، مما يعكس ادراؾ المصارؼ واستجابتيا 

ستويات رؤوس امواليا وتعزيز مراكزىا المالية لتعميمات البنؾ المركزي العراقي في اىمية تدعيـ م
لمواجية المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة التي قد تواجييا، لترتفع عمى اثر ذلؾ نسبة ىذا البند 
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%(، اال انيا في الوقت ذاتو ال تمثؿ سوى نسبة بسيطة مف 11.4مف اجمالي المطموبات الى)
ة عممياتو المصرفية، في حيف تشير النسبة جممة الموارد التي يستخدميا المصرؼ في مزاول

%( مف مجموع مطموبات المصارؼ الى امكانية المصارؼ في الحصوؿ 88.6الباقية والبالغة )
 عمى موارد مالية مف مصادر خارجية.

اما فيما يخص بند المطموبات االخرى الذي يستحوذ عمى ثالث اعمى نسبة مساىمة مف    
%( عف العاـ السابؽ، ويرجع ىذا 10.3بنسبة ممحوظة بمغت ) مطموبات الموازنة فقد ارتفع

االرتفاع الى الزيادة الحاصمة في اغمب البنود الفرعية المكونة لو، حيث ارتفع بند )االرباح غير 
%(، 136.8الموزعة(، )الحسابات ذات الطبيعة الجارية( و )المطموبات االخرى( بنسبة )

تجدر االشارة الى انو لـ تمجأ اي مف المصارؼ خالؿ %( عمى التوالي، كما و %1.7(، )2.5)
 ىذا العاـ عمى االستالؼ مف البنؾ المركزي. 

 

 Banking Depositsالودائع المصرفية  -3

%( وبارتفاع قدره 7.6نموًا بمغت نسبتو ) 2014سجمت الودائع المصرفية نياية عاـ  
ترليوف دينار نياية عاـ ( 74.1ليصؿ رصيدىا الى ) 2013( ترليوف دينار عف عاـ 5.2)

( ترليوف دينار، وجال ىذا االرتفاع 68.9والبالغ ) 2013مقارنة مع رصيدىا نياية عاـ  2014
%( والودائع الجارية 1435.9الثابتة لممؤسسات العامة بنسبة ) كمحصمة رئيسة لزيادة الودائع

 الودائع الجارٌة
 

 ودائع التوفٌر والثابتة
 

ودائع االعتمادات 
 والكفاالت

 

 ودائع الحكومة
 

 المطلوبات األجنبٌة
 

رأس المال 
واالحتٌاطٌات 
 والتخصٌصات

 

 المطلوبات االخرى
 

االهمية النسبية لمكونات مطموبات الموازنة الموحدة لممصارف لعام ( 14)شكل 
2114 
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الى النات  المحمي %( 28.4%(، فيما بمغ اجمالي الودائع )20.6لمحكومة المركزية بنسبة )
 االجمالي باالسعار الجارية .

(، نالحظ اف قطاع 9الجدوؿ ) ممحؽ ومف خالؿ تحميؿ ىيكؿ الودائع حسب القطاع مف
%( مف اجمالي الودائع، فيما 42.1المؤسسات العامة سجؿ اعمى نسبة مساىمة حيث بمغت )

نسبة %(، اما ودائع الحكومة المركزية فقد شكمت 33.3شكمت ودائع القطاع الخاص نسبة )
 %( مف اجمالي الودائع.24.6)

 

عف ارتفاع الودائع  نجـختمفة ويالحظ اف االرتفاع في اجمالي الودائع مف القطاعات الم
الى  2014، لتصؿ نياية 2013%( مقارنة بالعاـ 110.8الثابتة بنسبة كبيرة جدًا بمغت )

%( 10.1لتشكؿ بذلؾ نسبة ) 2013( ترليوف دينار نياية عاـ 3.5( ترليوف دينار مقابؿ )7.5)
ىمة بمغت %(، وبنسبة مسا3.1مف اجمالي الودائع، تمييا ودائع التوفير بنسبة ارتفاع بمغت )

 2013%( مقارنة بعاـ 1.8%(، اما الودائع الجارية فقد ارتفعت بنسبة بسيطة بمغت )13.5)
%( مف اجمالي الودائع، اي اكثر مف ثالثة ارباع مجموع الودائع 76.4لتستحوذ عمى ما نسبتو )

، وكما 2013( ترليوف دينار في عاـ 55.6مقابؿ ) 2014( ترليوف دينار لعاـ 56.6لتصؿ )
 يف في الشكؿ اآلتي.مب

الحكومة 
 المركزية

25% 

المؤسسات 
 العامة

42% 

القطاع 
 الخاص

33% 

الودائع لدى المصارف ( 16)شكل 
 2014التجارية حسب القطاع لعام 

الحكومة 
 المركزية

22% 

المؤسسات 
 العامة

42% 

القطاع 
 الخاص

36% 

الودائع لدى المصارف التجارية ( 15)شكل 

   2013حسب القطاع لعام 
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 Banking creditاالئتمان المصرفي  -4
توسعًا ممحوظًا في حجـ االئتماف،  2014شيد النشاط االقراضي لممصارؼ خالؿ عاـ  

فقد بمغ اجمالي رصيد االئتماف الممنوح مف قبؿ المصارؼ التجارية الى مختمؼ القطاعات 
، اي بنسبة نمو 2013ترليوف دينار لمعاـ ( 30، مقابؿ )2014( ترليوف دينار نياية عاـ 34.1)

( ترليوف دينار، وتعتبر ىذه الزيادة 4.2، وبارتفاع قدره )2013%( مقارنة بعاـ 13.9بمغت )
بحد ذاتيا مؤشرًا عمى تزايد الطمب والعرض مف االئتماف، وبالتالي زيادة توظيؼ الودائع في 

ف السيولة الالزمة ليا، ويعزى ارتفاع مختمؼ القطاعات مما يعزز مف قدرة ىذه القطاعات ويضم
اجمالي االئتماف الى زيادة االئتماف المقدـ لجميع القطاعات والسيما لمحكومة المركزية وبنسبة 

%( مف 24.5%( مقارنة بالعاـ السابؽ، وتبعًا لذلؾ ارتفعت نسبة مساىمتيا الى )31.2بمغت )
مقدـ لممؤسسات العامة وبنسبة نمو بمغت اجمالي االئتماف المقدـ لمقطاعات يميو االئتماف ال

%( مف مجموع االئتماف، اما 23.5، ليستحوذ عمى نسبة )2013%( قياسًا بالعاـ 20.9)
الممنوح لمقطاع الخاص والذي استحوذ عمى اكثر مف نصؼ اجمالي االئتماف لالئتماف بالنسبة 

ار ليذا العاـ مقابؿ ( ترليوف دين17.7%(، فقد ارتفع ليصؿ الى )52.0الممنوح وبنسبة )
%( مقارنة بالعاـ السابؽ، مما 4.7، اي بنسبة زيادة بمغت )2013( ترليوف دينار لمعاـ 16.9)

يدؿ عمى قدرة المصارؼ عمى تمبية احتياجات القطاع الخاص السيما واف الحكومة تعوؿ عمى 
لنمو االقتصادي، القطاع الخاص لمقياـ بالدور الرئيس في المرحمة المقبمة في تعزيز معدالت ا

%(، وىي 6.8فيما بمغت نسبة االئتماف المقدـ لمقطاع الخاص الى النات  المحمي االجمالي )
 .(10، ممحؽ جدوؿ )نسبة اليعتد بيا كثيرًا في تعزيز النشاط االئتماني المحفز لمنمو

الودائع 
الجارٌة 

80.8% 

ودائع التوفٌر 
14.1% 

الودائع 
الثابتة 

5.1% 

االهمية النسبية لمودائع لدى المصارف ( 18)شكل 
  2113التجارية حسب انواعها لعام 

الودائع 
الجارٌة 

76.4% 

ودائع التوفٌر 
13.5% 

الودائع الثابتة 
10.1% 

االهمية النسبية لمودائع لدى المصارف ( 17)شكل 
 2114التجارية حسب انواعها لعام 
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ف ، نجد ا2014ومف خالؿ تحميؿ تطورات االئتماف النقدي وفقًا لتصنيفيا النوعي لعاـ 
نشاط المصارؼ في منح القروض والسمؼ احتؿ غالبية االئتماف الممنوح مف المصارؼ وبنسبة 

( ترليوف 28.2ليصؿ الى ) 2013%( قياسًا بالعاـ 14.1%(، وبنسبة نمو بمغت )82.6بمغت )
%( مف اجمالي االئتماف، 9.9دينار، يميو رصيد الحسابات المكشوفة بنسبة مساىمة بمغت )

%( مقارنة 10.0، اي بنسبة زياة ممحوظة بمغت )2014( ترليوف دينار لعاـ 3.4والتي تعادؿ )
( ترليوف 2.4بالعاـ السابؽ، اماالديوف المتأخرة التسديد فقد ارتفعت في نياية العاـ لتصؿ الى )

%( مف اجمالي 6.9( ترليوف دينار لمعاـ السابؽ لتحتؿ بذلؾ عمى ما نسبتو)2.0دينار مقابؿ )
خيرًا استحوذت االوراؽ التجارية المخصومة عمى نسبة تكاد التذكر والتي بمغت االئتماف، وا

 .   (10، ممحؽ جدوؿ )%( مف مجموع االئتماف0.5بحدود )
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وعمى صعيد توزيع التسييالت االئتمانية التعيدية الممنوحة مف قبؿ المصارؼ المتمثمة 
، انخفض (11ممحؽ جدوؿ ) )بخطاب الضماف واالعتمادات( وحسب االنشطة االقتصادية

( ترليوف دينار، اي 50.9) الى 2014اجمالي االئتماف التعيدي لممصارؼ التجارية نياية عاـ 
( ترليوف 53.7%( عف العاـ السابؽ والبالغ )5.1-( ترليوف دينار وبنسبة )2.8بانخفاض قدره )
نار لممصارؼ ( ترليوف دي10.9( ترليوف دينار لممصارؼ الحكومية و)40دينار، منيا )

 الخاصة.

تركزت النسبة االكبر مف االئتماف الممنوح في قطاع )النقؿ، التخزيف والمواصالت( 
%( ثـ قطاع )العالـ 17.1المطاعـ والفنادؽ( بنسبة ) %( يمييا قطاع )التجارة،57.2بنسبة )

بة بمغت و)البنال والتشييد( بنسبة متقار  %( ثـ قطاعي)خدمات المجتمع(14.4الخارجي( بنسبة )
%( عمى التوالي، فيما سجمت قطاعات )الصناعة التحويمية(، )التمويؿ %3.6( )4.3)

% ، 1.6نسب متواضعة شكمت ) والتاميف(، )المال والكيربال والغاز(، )الزراعة والصيد(
%( عمى التوالي مف اجمالي االئتماف التعيدي الممنوح اما قطاع التعديف %0.3، %0.7، 0.8

 اىمية تكاد التذكر.فقد شكؿ نسبة 
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 Profitability Indicatorsمؤشرات الربحية  -5

( ترليوف دينار، 1.219حوالي ) 2014بمغ رصيد صافي ارباح المصارؼ التجارية لعاـ  
( ترليوف 1.651والتي بمغت ) 2013%( مقارنة بالعاـ 26.2-اي بنسبة انخفاض بمغت )

      دينار، ويعزى ذلؾ الى انخفاض كؿ مف ارباح المصارؼ الحكومية والخاصة معًا بنسبة 
%( عمى التوالي، لتبمغ بذلؾ نسبة مساىمة ارباح المصارؼ الحكومية 31.3-%( و )22.2-)
نسبة ارباح المصارؼ الخاصة %( مف اجمالي ارباح المصارؼ، فيما سجمت 59.2)
 %( ، وكما مبيف في الشكؿ ادناه.40.8)

 

 Investments for Commercial Banksاالستثمارات لدى المصارف التجارية  -6

%( 48.3بنسبة ) 2014ارتفعت استثمارات المصارؼ التجارية العاممة في العراؽ لعاـ  
بعد اف كانت  2014يوف دينار لعاـ ( ترل7.1، اذ بمغت اجمالي االستثمارات )2013عف عاـ 

( 5.1، حيث سجمت استثمارات المصارؼ الحكومية )2013( ترليوف دينار في عاـ 4.8)
، فيما بمغت استثمارات 2014%( مف اجمالي االستثمارات عاـ 71.9ترليوف دينار اي بنسبة )

 رات.%( مف اجمالي االستثما28.1( ترليوف دينار وبنسبة )2.0المصارؼ االىمية )

%( 2.7فقد بمغت ) 2014اما نسبة االستثمارات الى النات  المحمي االجمالي لعاـ  
    وىذه النسبة تعد قميمة قياسًا بالحد االدنى المقبوؿ لضماف نمو مستداـ والذي يتراوح بيف

(15 %- 20.)% 

0 200 400 600 800 1000
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 2014 - 2013ارباح المصارف التجارية لعامي ( 22)شكل 

 المصارف الحكومٌة المصارف االهلٌة



33 

 

 

 Capital Adequacyكفاية راس المال  -7

المؤشرات الفنية لمماللة المالية بالقطاع المالي يعتبر معدؿ كفاية رأس الماؿ مف أىـ  
وتعتبر بمثابة صماـ األماف لحماية امواؿ المودعيف لتعزيز االستقرار والكفالة في النظاـ المصرفي 
والمؤسسات المالية، ويقوـ البنؾ المركزي بمراقبة ىذا المؤشر بيدؼ الحفاظ عمى مقدرة المصارؼ 

ظ عمى وجود رأس ماؿ قوي ومتيف لمقابمة أية التزامات مالية  عمى االستقرار في العمؿ والحفا
 طارئة عند وجود ضغوط أماـ المصارؼ التجارية او سحوبات كبيرة لمودائع بوقت قصير.

ويفرض البنؾ المركزي العراقي بصفتو السمطة التشريعية والرقابية عمى المصارؼ التجارية  
%( كحد أدنى لرأس الماؿ االساسي مف 12ال تقؿ عف )العاممة في البالد نسبة كفاية راس الماؿ 

الموجودات المرجحة بالمخاطر لمحفاظ عمى نظاـ مصرفي اكثر استقرارًا وامانًا، وقد يؤثر ىذا 
االمر عمى قدرة المصارؼ عمى منح االئتماف، بينما حددت متطمبات لجنة بازؿ معدؿ كفاية راس 

 %(.8الماؿ عند حد ادنى بػ )

ات الخاصة بكفاية راس الماؿ لدى المصارؼ الحكومية نالحظ اف ىذه النسبة ومف البيان 
%( وىذه النسبة اقؿ مف النسبة المعيارية مما قد يعرضو لممخاطر 3لدى مصرؼ الرافديف بمغت )

في حاؿ منحو االئتمانات، اما مصرؼ الرشيد فقد تراوحت نسبة كفاية راس الماؿ لديو مابيف 
%(، امػا 180 -% 34وصمت لدى المصرؼ الصناعي بيػف )%(، في حيف 17 -% 10)

 %(.65 -% 33المصرؼ الزراعي التعاوني فقد تراوحت بيف )

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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 2114 - 2113االستثمارات لدى المصارف التجارية لعامي ( 23)شكل 
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اما بالنسبة لممصارؼ االىمية فنالحظ ارتفاع نسب كفاية راسماليا، حيث بمغت اقؿ نسبة 
%( في حيف بمغت اعمى مستوياتيا لدى 38 -% 30ليا في المصرؼ المتحد لالستثمار )

 -% 342) %( ومصرؼ عبر العراؽ826 - %463مصرؼ التجاري العراقي بحدود )ال
 %( عمى التوالي.3776

اما بخصوص المصارؼ االسالمية فنالحظ اف اقؿ نسبة كفاية راس الماؿ كانت في 
%(، في حيف اف اعمى نسبة كفاية راس 32 -%24المصرؼ الوطني االسالمي اذ تراوحت بيف )

%( 78 - %63تعاوف االسالمي وكوردستاف اذ تراوحت مابيف )الماؿ سجميا مصرفي ال
 %( عمى التوالي.210 - %154و)

فيما تشير بيانات المصارؼ االجنبية الى تفاوت نسب كفاية راس الماؿ لدييا، اذ بمغت 
-%102) %( وفي مصرؼ المبناني الفرنسي604 -%258في مصرؼ ممي ايراف بيف )

الماؿ في المصارؼ االجنبية الى اقتصارىا عمى منح  %(، ويعود ارتفاع نسب كفاية768
 القروض الصغيرة فقط.

   Insurance Sectorقطـاع التـأمين  -خامساً 
أضػػحى التػػأميف ضػػرورة اجتماعيػػة وحاجػػة اقتصػػادية وذلػػؾ كونػػو يمثػػؿ مظمػػة أمػػاف لتغطيػػة      

الخسائر الناجمة عف المخاطر والحوادث التي قد تقع عمى االفراد أو المؤسسػات فضػاًل عػف عػده 
 أحد وسائؿ االدخار واالستثمار والذي ينعكس في أنعاش حركة التنمية في االقتصاد. 

( شػػركات عامػػة اضػػافة الػػى عػػدد مػػف الشػػركات 0ميف العاممػػة فػػي الػػبالد )تبمػػغ عػػدد شػػركات التػػا
 الخاصة.

تمارس ىذه الشركات جميع انواع التاميف المباشر وتخضػع الحكػاـ قػانوف الشػركات العامػة رقػـ   
، وىػػػػػدفيا 3333( لسػػػػػنة 33المعػػػػػدؿ ويػػػػػنظـ اعماليػػػػػا قػػػػػانوف التػػػػػاميف رقػػػػػـ ) 3335( لسػػػػػنة 33)

اد الػػوطني ضػػمف اطػػار السياسػػة العامػػة لمدولػػة عػػف طريػػؽ ممارسػػة المسػػاىمة فػػي تنميػػة االقتصػػ
 التأميف واعادة التاميف واالستثمار وتقديـ المشورة بكؿ ما يتعمؽ بالتاميف.

نػػدرج أدنػػاه بعػػض المؤشػػرات الخاصػػة بشػػركات التػػأميف العامػػة الرائػػدة فػػي سػػوؽ التػػاميف العراقػػي 
  -(  وكاالتي :35الممموكة مف قبؿ الدولة كما موضح في الجدوؿ )
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ىي شركة عامة ممولة ذاتيًا وممموكة لمدولة بالكامػؿ يبمػغ رأسػماليا  شركة التأمين الوطنية -3
( مميػػػار دينػػػار، تعمػػػؿ الشػػػركة وفػػػؽ اسػػػس اقتصػػػادية لتحقيػػػؽ اىػػػدافيا وتقػػػـو باعمػػػاؿ 33)

قانونية كالتاميف واالستثمار، وتيدؼ  في المساىمة في دعـ التنمية االقتصادية في قطػاع 
وغ اعمػػػػى مسػػػػتوى ممكػػػػف مػػػػف النمػػػػو فػػػػي االنتػػػػاج التػػػػاميف واسػػػػتثمار االمػػػػواؿ بكفػػػػالة لبمػػػػ

%( كمػػػػػا ارتفعػػػػػت اجمػػػػػالي 305واالسػػػػػتثمار، حققػػػػػت الشػػػػػركة نمػػػػػوًا فػػػػػي ارباحيػػػػػا بمغػػػػػت )
%( عمػػػى التػػػوالي، فػػػي حػػػيف 0303% ،3303الموجػػػودات وتعويضػػػاتيا المدفوعػػػة بنسػػػبة )

 %( .300-) تراجعت فقرة االقساط المستحقة بنسبة
 

ــأمين العراقيــة العامــة -3 ىػػي احػػدى الشػػركات التابعػػة لػػوزارة الماليػػة تأسسػػت سػػنة   شــركة الت
( مميار 3، بمغ رأسماليا )3335( لسنة 33استنادًا الى قانوف الشركات العامة رقـ ) 3333

دينار، لمشػركة تسػعة عشػر فرعػًا سػتة منيػا فػي المراكػز التجاريػة الرئيسػة فػي بغػداد وثالثػة 
امػػا عقػػود تأمينيػػا فتشػػمؿ يـ كردسػػتاف، مػػف المحافظػػات عػػدا إقمػػ عشػػر فرعػػًا فػػي مركػػز عػػدد

التػػػػػأميف عمػػػػػى الحيػػػػػاة بفرعيػػػػػو )فػػػػػردي وجمػػػػػاعي( والتػػػػػأميف العػػػػػاـ التػػػػػي تشػػػػػمؿ ) بحػػػػػري 
/بضائع/حريؽ/سرقة/ىندسػػي/حوادث متنوعة/السػػيارات التكميمي/المسػػؤوليةالمدنية( ، ارتفػػع 

احػػػًا كمػػػا حققػػػت ارب 3330%( قياسػػػًا بعػػػاـ 3300اجمػػػالي موجػػػودات ىػػػذه الشػػػركة بنسػػػبة )
%(، أمػػا التعويضػػػات المدفوعػػة واقسػػػاطيا المستحصػػمة حققػػػت نسػػبة ارتفػػػاع 3303بنسػػبة )
 %( عمى التوالي.3505 %،35بمغت )

 

تسػػػعى شػػػركة اعػػػادة التػػػاميف الػػػى تػػػوفير افضػػػؿ   شـــركة اعـــادة التـــامين العراقيـــة العامـــة -0
ار التسػػػػييالت وتكػػػػويف مؤسسػػػػة اسػػػػتثمارية عػػػػف طريػػػػؽ توجيػػػػو امواليػػػػا المتاحػػػػة لالسػػػػتثم

واحتياطاتيػػا ضػػمف سياسػػة اسػػتثمارية تتػػوخى تحقيػػؽ معػػدؿ العائػػد المناسػػب والحفػػاظ عمػػى 
( 33ليصػػػؿ الػػػى ) 3330( مميػػػار دينػػػار عػػػاـ 003امواليػػػا وتنميتيػػػا، ارتفػػػع راسػػػماليا مػػػف )

نسػػػبة نمػػػو تقػػػدر  3333، سػػػجؿ اجمػػػالي موجوداتيػػػا لعػػػاـ 3333مميػػػار دينػػػار خػػػالؿ عػػػاـ 
فػػي حػيف شػيدت تعويضػػاتيا ، 3333عػاـ   %(33) بنسػبةفيمػا زادت ارباحيػػا %(، 300بػػ)

 %( عمى التوالي.3303% ،0000)   المدفوعة وأقساطيا المستحصمة نسبة  نمو بمغت
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 (17جدول )
  2114 - 2113نشاط شركات التامين لعامي 

 مميار دينار                                                                                               

 التفاصٌل
 االرباح أجمالً الموجودات رأس المال

االقساط 
 المستحصلة

التعوٌضات 
 المدفوعة

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

شركـة 
 التامٌـن
 الوطنٌة

15 15 174.4 268.8 14.8 15.2 126.1 120.7 34.5 46.3 

شركة 
التامٌن 
العراقٌة 

 العامة

2 2 41.9 48.1 4.9 7.1 51.3 60.4 25.6 32.5 

شركة 
أعادة 
التامٌن 
 العراقٌة

3.2 15 51.9 54.4 1 1.2 19.4 23.5 4.8 6.4 

 المصدر : شركات التامٌن 
 
 

 
 

  Iraq Stock Exchangeسوق العراق لالوراق المالية :  سادساً 
بظاللػػػو عمػػػى أدال االقتصػػػاد  3333القػػػى الوضػػػع االمنػػػي والسياسػػػي فػػػي العػػػراؽ لعػػػاـ           

العراقػػي وتػػأثر بتبعاتػػو نشػػاط التػػداوؿ فػػي سػػوؽ العػػراؽ لػػالوراؽ الماليػػة وعمػػى مؤشػػرات االدال 
، ففػػػي الوقػػػت الػػػذي شػػػيد فيػػػو االتجػػػاه الػػػدولي  لتػػػداوالت أسػػػواؽ االوراؽ الماليػػػة التوسػػػع  منػػػو

% في حجـ تػداوؿ االسػواؽ الماليػة 33، وبنسبة 3330% مقارنة بعاـ 30بنسبة كبيرة بمغت 
العربية وعمى العكػس مػف ذلػؾ كػاف سػوؽ التػداوؿ فػي السػوؽ العراقيػة مػف أكبػر الخاسػريف أذ 
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%( مقارنة بالعاـ الماضي ويعزى ذلؾ االنخفاض الى االسباب 30-ة )أنخفض التداوؿ بنسب
 -التالية :

%( قياسػػػػًا بعػػػػاـ 333كانػػػػت مرتفعػػػػة بشػػػػكؿ كبيػػػػر والػػػػذي بمػػػػغ ) 3333ف تػػػػداوالت عػػػػاـ إ -
 بسبب أدراج شركة اسيا سيؿ لالتصاالت في السوؽ العراقية.  3330

عػدـ االسػتقرار السياسػي الػذي شػيد فيػو حالػة مػف  3333الوضع االمنػي والسياسػي لعػاـ  -
بسػػػػبب األنتخابػػػػات البرلمانيػػػػة التػػػػي جػػػػرت خػػػػالؿ العػػػػاـ، وكػػػػذلؾ قيػػػػاـ عصػػػػابات داعػػػػش 
بػػأحتالؿ جػػزل مػػف العػػراؽ خػػالؿ النصػػؼ الثػػاني مػػف ىػػذا العػػاـ والتػػي أثػػرت عمػػى حركػػة 

 وقيمة مؤشرات السوؽ. 

أسػػعار  قتصػػادي لمػػدوؿ المنتجػػة لمػػنفط ومنيػػا العػػراؽ والنػػاجـ عػػف انخفػػاضابػػوادر كسػػاد  -
الػنفط فػي االسػػواؽ العالميػة ممػا دفػػع تمػؾ االقتصػػادات الػى مراجعػة سياسػػة االنفػاؽ الػػذي 
انعكػػس تاثيرىػػا عمػػى حجػػـ االسػػتثمار وحجػػـ التػػداوالت  فػػي االسػػواؽ الماليػػة ومنيػػا سػػوؽ 
العراؽ لالوراؽ المالية، وعمى الرغـ مف ذلؾ أستطاع سوؽ العراؽ لػالوراؽ الماليػة تجػاوز 

نتيجػػة لثقػػة المسػػتثمريف بالسػػوؽ والتػػي تحػػددىا األطػػر التشػػريعية والتنظيميػػة ىػػذه األزمػػة 
التي كفمت حماية سوؽ رأس المػاؿ عمػى كافػة المسػتويات، الػى جانػب البيئػة االسػتثمارية  

 المبنية عمى التقنية المتطورة التي تضاىي مثيالتيػا في االسواؽ المتقدمة. 
 متقػػدـ بػػيف اسػػواؽ المنطقػػة والعػػالـالػػى مسػػتوى  لقػػد أسػػتمر السػػوؽ بالعمػػؿ مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ

حيث قامت خالؿ العاـ المنصـر بأنجاز الكثير سوال عمػى المسػتوى التشػريعي أو التقنػي فػي 
 مجاؿ االفصاح ونشر المعمومات أو في مجاالت التوعية ونشر تقانة االستثمار.

الجديػػد  NASDAQفعمػػى الصػػعيد التقنػػي أطمػػؽ سػػوؽ العػػراؽ لػػنوراؽ الماليػػة نظػػاـ شػػركة 
بعػد أف قػاـ الفريػؽ الفنػي  33/33/3333في أوؿ جمسة يػوـ االحػد  X-streanنظاـ التداوؿ 

مف ميندسي المشروع في سوؽ العراؽ لنوراؽ المالية بكافة االعمػاؿ الفنيػة المطموبػة ونجػاح 
مخػػولي ووسػػطال شػػركات الوسػػاطة مػػف التػػدريب واالختبػػار عمػػى التطبيقػػات الجديػػدة بمسػػتوى 

 .3333أيموؿ  -3330لي مف الميارة والمسؤولية خالؿ الفترة مف تموز عا

كما تـ أكتمػاؿ المرحمػة األولػى مػف مشػروع نظػاـ إدارة بيانػات مركػز األيػداع العراقػي المتمثمػة 
( 33في انجاز نظاـ المساىميف الموحد لمشركات المساىمة المدرجة وتسويقو الػى أكثػر مػف )

شركة مدرجة ليمبي متطمبات إدارات الشركات المساىمة المدرجة في ظؿ التعميمػات والقػوانيف 
طػػالؽ خدمػػة االسػػتعالـ عػػف رصػػيد إشػػرعيا ىيئػػة االوراؽ الماليػػة، ويسػػعى المركػػز الػػى التػػي ت

المساىـ عبػر الموقػع االلكترونػي فػي مركػز االيػداع مػع اسػتكماؿ المرحمػة الثانيػة مػف مشػروع 
نظػػػاـ إدارة بيانػػػات مركػػػز االيػػػداع العراقػػػي واتمتػػػة عمػػػؿ جميػػػع اقسػػػاـ المركػػػز وأحكػػػاـ الػػػدورة 

 المستندية.
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 في االسواق العالمية  التداول -1
  حجم التداول -

( 33.3%( ليبمغ )3003بنسبة ) 3333شيد حجـ التداوؿ أرتفاعا في االسواؽ العالمية لعاـ      
( ترليػػػػػوف دوالر، فقػػػػػد احتمػػػػػت االسػػػػػواؽ 3303) 3330ترليػػػػػوف دوالر مقابػػػػػؿ حجػػػػػـ التػػػػػداوؿ لعػػػػػاـ 

%( 33ترليوف دوالر ويشكؿ نسبة ) (0303االمريكية المركز االوؿ في حجـ التداوؿ حيث بمغت )
مػػف التػػداوؿ الكمػػي، امػػا البورصػػات االسػػيوية والمحػػيط اليػػادي فأحتمػػت المركػػز الثػػاني مػػف حيػػث 

أمػػا البورصػػات االوربيػػة  ،%( مػػف التػػداوؿ الكمػػي00( ترليػػوف دوالر وبنسػػبة )3003حجػػـ تػػداوليا )
%( 30دوالر وىػػو يشػػكؿ نسػػبة ) ( ترليػػوف003واالفريقيػػة والشػػرؽ األوسػػط فقػػد بمػػغ حجػػـ تػػداوليا )

   مف التداوؿ الكمي.  
 

 
 
   القيمة السوقية -

حيػػث بمغػػت فػػي عػػاـ  ،%(300رتفاعػػًا فػػي االسػػواؽ العالميػػة بنسػػبة )اشػػيدت القيمػػة السػػوقية      
( ترليػػػوف دوالر، أحتمػػػت 3303) 3330( ترليػػػوف دوالر مقابػػػؿ القيمػػػة السػػػوقية لعػػػاـ 3303) 3333

( ترليػػوف دوالر وبنسػػبة 0300المرتبػػة االولػػى مػػف حيػػث  القيمػػة حيػػث بمغػػت ) االسػػواؽ االمريكيػػة
%( مػػػف حجػػػـ التػػػداوؿ الكمػػػي، فيمػػػا سػػػجمت البورصػػػات االسػػػيوية والمحػػػيط اليػػػادي مبمػػػغ 3300)
%( مػػػػف التػػػػداوؿ الكمػػػػي، امػػػػا البورصػػػػات االوربيػػػػة 0303( ترليػػػػوف دوالر وتشػػػػكؿ نسػػػػبة )3303)

( ترليػػػػػوف دوالر ويشػػػػػكؿ نسػػػػػبة 3300ت قيمتيػػػػػا السػػػػػوقية )واألفريقيػػػػػة والشػػػػػرؽ االوسػػػػػط فقػػػػػد بمغػػػػػ
   %( مف التداوؿ الكمي.3303)
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 التداول في االسواق العربية  -2
حسػػب البيانػػات الصػػادرة عػػف صػػندوؽ النقػػد العربػػي فقػػد ارتفعػػت القيمػػة السػػوقية لمتػػداوؿ فػػي      

%( وقد احتمت السوؽ المالية السػعودية المرتبػة 33بنسبة ) 3333االسواؽ العربية في نياية عاـ 
ليػا  حيػث بمغػت القيمػة السػوقية ،االولى مف حيث القيمة السوقية مقارنة مع باقي االسواؽ العربية

%( مف أجمػالي القيمػة السػوقية لالسػواؽ الماليػة فػي نيايػة 3003أي بنسبة ) ،( مميار دوالر333)
%( فيمػا أحتػؿ سػوؽ أبػو ظبػي المرتبػة 3300، واحتػؿ سػوؽ الدوحػة المرتبػة الثانيػة بنسػبة )3333

 %( مف اجمالي القيمة السوقية لالسواؽ العربية.3300الثالثة بنسبة )
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  2114اول في سوق العراق لالوراق المالية لعام أهم مؤشرات التد -3
نخفاض مؤشراتيا مقارنة ا 3333أظيرت مؤشرات التداوؿ لسوؽ العراؽ لنوراؽ المالية      
  -( كما مبيف أدناه:33جدوؿ )ممحؽ ، 3330بعاـ 

      بنسبة 3333( في عاـ Isx price Indexأنخفض مؤشر سوؽ العراؽ لنوراؽ المالية )
( نقطة في آخر 33003%( مقارنة بالعاـ السابؽ، حيث أغمؽ مؤشر السوؽ عمى )3005-)

( نقطة 3303وبفارؽ ) 3333( نقطة أغمؽ فيو المؤشر لعاـ 33مقابؿ ) 3330جمسة مف عاـ 
 .3330عف عاـ 

 

 
 

( شػػركة 83( شػػركة مسػػاىمة مػػف أصػػؿ )78بمػػغ عػػدد الشػػركات التػػي تػػـ تػػداوؿ اسػػيميا ) -
عػػػدد مػػػف الشػػػركات المسػػػاىمة لعػػػدـ التزاميػػػا بتقػػػديـ األفصػػػاحات مدرجػػػة، بسػػػبب توقػػػؼ 

 السنوية. 
( 871.1( مميػار سػيـ مقابػؿ )743.9الػى ) 2014أنخفض عدد االسيـ المتداولػة لعػاـ  -

%(، ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف 14.6-وبنسػػبة أنخفػػاض بمغػػت ) 2013مميػػار سػػيـ لعػػاـ 
يػػػث عػػػدد االسػػػيـ المتداولػػػة المرتبػػػة االولػػػى مػػػف ح 2014القطػػػاع المصػػػرفي أحتػػػؿ عػػػاـ 

%( مػػػف المجمػػػوع الكمػػػي وجػػػال القطػػػاع الصػػػناعي بالمرتبػػػة الثانيػػػة وبنسػػػبة 95وبنسػػػبة )
 %( مف المجموع الكمي. 3.2)

( جمسة 227أنخفض عدد جمسات التداوؿ التي نظميا سوؽ العراؽ لنوراؽ المالية الى ) -
 . 2013( جمسة لعاـ 231مقابؿ ) 2014لعاـ 

%( 68.4-بنسػبة ) 2014التػداوؿ فػي سػوؽ العػراؽ لػالوراؽ الماليػة لعػاـ انخفض حجػـ  -
الػػػى مػػػا يقػػػارب  2014، حيػػػث انخفػػػض حجػػػـ التػػػداوؿ لعػػػاـ 2013بالمقارنػػػة مػػػع عػػػاـ 

، تصػػػدر القطػػػػاع 2013( مميػػػػار دينػػػار لعػػػػاـ 2840.2( مميػػػار دينػػػػار مقابػػػؿ )898.3)
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ر ( مميػػار دينػػا763.5)مػػف حيػػث حجػػـ التػػداوؿ  2014المصػػرفي المرتبػػة االولػػى لعػػاـ 
، وحػػػؿ فػػػي المركػػػز الثػػػاني القطػػػاع الفنػػػدقي بنسػػػبة %( مػػػف المجمػػػوع الكمػػػي85وبنسػػػبة )

%( مػػػف المجمػػػوع 4.2%( مػػػف المجمػػػوع الكمػػػي، ويميػػػو القطػػػاع الصػػػناعي بنسػػػبة )6.5)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الكمي.   

( الػػؼ عقػػد مقارنػػة بمػػا يقػػارب 104.6مػػا يقػػارب ) 2014بمػػغ عػػدد العقػػود المنفػػذة عػػاـ  -
احتػػػؿ القطػػػاع  %(،17.4-وبنسػػػبة انخفػػػاض بمغػػػت ) 2013( الػػػؼ عقػػػد عػػػاـ 126.6)

مػػوع الكمػػي  %( مػػف المج56.8المصػػرفي المرتبػػة االولػػى مػػف حيػػث عػػدد العقػػود وبنسػػبة )
%( مػػػف المجمػػػوع الكمػػػي، فيمػػػا 17.4وجػػػال القطػػػاع الصػػػناعي بالمرتبػػػة الثانيػػػة وبنسػػػبة )

 %( مف المجموع الكمي. 10.1حقؽ قطاع الخدمات المرتبة الثالثة وبنسبة )
 2014( مميػػار دينػػار لعػػاـ 9.5انخفضػػت القيمػػة السػػوقية لنسػػيـ المتداولػػة لتصػػؿ الػػى ) -

وكمػا يوضػحو  (16.9-أي بنسػبة أنخفػاض بمغػت ) ،دينػارار ( ممي11.5بعد أف كانت )
 .(12ممحؽ جدوؿ )

 

 
 

الػػػى  3333صػػافي االسػػتثمار األجنبػػػي فػػي سػػوؽ العػػراؽ لػػػنوراؽ الماليػػة لعػػاـ  انخفػػض -
النخفاض وذلؾ  3330( مميار دينار في عاـ 30303( مميار دينار بعد أف كاف )0303)

( مميػػار 333300مميػػار دينػػار مقابػػؿ )( 33303الػػى ) 3333مشػػتريات االجانػػب فػػي عػػاـ 
( مميػػػار دينػػػار مقابػػػؿ 0303، امػػػا مبيعػػػاتيـ فػػي ىػػػذا العػػػاـ فقػػػد بمغػػت )3330دينػػار عػػػاـ 

 .3330( دينار لعاـ 33303)
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 الفصل الرابع
 قطاع المالية العامة 

Public Financial sector 
 المقدمة 

عمى الرغم من استمرار التداعيات التي فرضتيا التطورات السياسية واالمنية،          
والدين العام  واستنادًا الى قانون االدارة المالية  ) 4102وعدم اقرار الموازنة العامة لعام 

( من موازنة 04الى  0الذي خول وزير المالية صرف مايعادل ) 4112( لسنة 59رقم )
استطاع تحقيق فائضا ماليا مقداره المالية العامة قطاع  وبشكل شيري( اال ان 4102

االنفاق الحكومي وابقاءه دون مستويات االنفاق التي  تقميص( ترليون دينار، وذلك ل4012)
النفطية التي كانت آخذة في االنخفاض،  وذلك بما يتوافق مع االيرادات 4102عام تحققت 

%( من 2410%( عن العام السابق وبنسبة )21 -) بنسبةاذ انخفضت النفقات العامة 
%( من الناتج المحمي 2215مقارنة مع نسبة )باالسعار الجارية الناتج المحمي االجمالي 

انخفاض االنفاق االستثماري  والذي يعزى الى، 4102لعام  باالسعار الجارية االجمالي
بنسبة انخفاضا االيرادات العامة ت سجمفيما  ردستان،و وتعميق التحويالت المالية الى اقميم ك

 31021%( قياسا بعام 714-)

 4102نياية عام  الدين العام الداخمي رصيداما في مجال المديونية فقد سجل   
( ترليون 519)يمتو قامليصل الى  4102عام بمقارنة %( 01212) تونسببمغت ارتفاعًا 

، وقد جاء ىذا باالسعار الجارية%( من الناتج المحمي االجمالي 213دينار وبنسبة )
نتيجة لتوجو الحكومة  نحو االقتراض الداخمي لتمبية االحتياجات التمويمية لمموازنة  االرتفاع 

صدار الحواالت ة من خالل إومؤسسة الشيداء والسجناء السياسيين وىيئة دعاوى الممكي
 الحكومية1 والسندات

انخفاضًا مقداره  4102اما مايخص الدين العام الخارجي فقد شيد نياية عام   
%( من الناتج المحمي 4913( مميار دوالر وبنسبة )9312( مميار دوالر ليصل الى )012)

%( 4912)بنسبة و  ( مميار دوالر9213البالغ )  4102االجمالي عن مستواه في نياية عام 
 من الناتج المحمي االجمالي1
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ublic BudgetPالعامة  الموازنة -اولا 

 ونليتر ( 3018)مقداره  ماليًا  اً فائض 3104عام ل اظيرت مؤشرات قطاع المالية العامة
عجز مقابل  ،باالسعار الجارية %( من الناتج المحمي االجمالي8.4) نسبةمشكاًل  ،دينار
من الناتج المحمي  %(3وبنسبة ) 3102عام  نيايةدينار  ترليون( 512) مقداره مالي

  1 باالسعار الجارية االجمالي

 بما يقاربالعامة نفقات الكبير في النخفاض الالى ا 3104ويعزى فائض موازنة عام 
( 00910لتنخفض من ) عن العام السابق (%39.9-)وبنسبة  دينار ترليون( .251)

 كما موضح في الجدول 3104دينار عام  ترليون( 8216الى ) 3102دينار عام  ترليون
(081)  

 (18دول )جـــــــ      
 2014 -2012 مدةلم موازنةتطور ايرادات ونفقات ال      

 
   

 مميار دينار 
 2104** 2102* 2102* البواب
 019223 113840 119817 اليرادات
 7.4- 5.1- 10.1 %معدل النمو 

 83556 119128 105140 النفقات 
 29.9- 13.3 33.5 %معدل النمو 

 21831 5288- 14677 الفائض او العجز 
 * ختامي ** نهائي   وزارة المالية /دائرة المحاسبة: المصدر
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  Public Revenuesاليرادات العامة  -1

نسبة وب، ( ترليون دينار015.4مامقداره ) 3104لعام العامة يرادات البمغت ا
حيث استأثرت االيرادات النفطية  باالسعار الجارية ، الناتج المحمي االجمالي من%( 41.4)

مغ %( من اجمالي االيرادات وبمب93.0)والثروات المعدنية بالحصة االكبر اي ما نسبتيا 
%( من اجمالي  7.9( ترليون دينار ، فيما سجمت االيرادات االخرى نسبة مساىمة )97)

اذ  وذلك الستمرار اعتماد االقتصاد العراقي في تمويل ميزانيتو عمى مورد النفط االيرادات 
نسبة مساىمة الضرائب بنوعييا )الضرائب عمى الدخول والثروات، الضرائب السمعية يالحظ ان 

لم يتجو العراق الى تطوير موارده و   من مجموع االيرادات (%0.8) قد شكمتورسوم االنتاج ( 
، الحال في البمدان المتقدمة التي تعتبر الضرائب المورد األساسي في اقتصادىااألخرى كما ىو 

 (.91وكما موضح في جدول )

 (19جــــدول )

                                                       دينـــار مميار                  4112مكونات ايرادات الموازنة العامة لمدولة )نهائية( لعام               

 نسبة المساهمة
% 

مجموع اليرادات لغاية كانون 
 ابواب اليرادات 2104/الول

 االيرادات النفطية والثروات المعدنية   97072.4 92.1

 الضرائب عمى الدخول والثروات   1395.6 1.3

 االنتاجالضرائب السمعية ورسوم    489.5 0.5

 الرسوم   646.2 0.6

 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام   2541.3 2.4

 االيرادات الرأسمالية   65.8 0.1

 االيرادات التحويمية   1759.7 1.7

 االيرادات االخرى   1416.1 1.3

 مجموع اليرادات 105386.6 100
 المصدر : وزارة المالية/ دائرة المحاسبة          
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 Public Expenditures ةالعــام النفقات -2

 دينججججار ونليججججتر  (.291)كبيججججرا مقججججداره  انخفاضججججا  4102عججججام  فججججيسجججججمت النفقججججات العامججججة 
 وبنسجججبة دينجججار ليجججونر ت( .221لتبمجججغ ) 4102%(  مقارنجججة مجججع عجججام 4515-) انخفجججاضوبنسجججبة 

االنخفججججاض نتيجججججة جججججاء ىججججذا  ، باالسججججعار الجاريججججة %( مججججن النججججاتج المحمججججي االجمججججالي2410)
بنسججججججبة انخفضججججججت النفقججججججات الجاريججججججة  اذ النخفججججججاض النفقججججججات بشججججججقييا )الجاريججججججة واالسججججججتثمارية(

كمجججا مبجججين فجججي ، % ( 2212والنفقجججات االسجججتثمارية بنسجججبة ) ، 4102عجججام ب مقارنجججة( %.491)
 ي:ت( اآل41الجدول )

 (21دول )ــــــــــج                                            
             مميار دينار                                                                                                                                          2104 و 2102 عاميل ةالعام تاقنفلا                                

 / دائرة المحاسبةاالمصدر: وزارة المالية 

االيرادات النفطية 
والثروات المعدنية 

94.1% 

االيرادات االخرى   
7.9% 

   2104ايرادات الموازنة العامة لمدولة لعام (22)شكل 

 العام النفاق
التغير نسبة  مبمـــغال

% 
النسبة الى الناتج المحمي 

 الجمالي )بالسعار الجارية( %
2013 2104  2102 2104 

 4419 4511 -.491 92.49 32323 النفاق الجاري
 .51 0215 -2212 42520 21220   النفاق الستثماري

  2410 2215 -4515 .2299 005042 اجمالي النفاق العام
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 Current Expenditures   النفقات الجارية  -

( ترليجججون 4704انخفاضجججا ممموسجججا مقجججداره ) 4792سججججمت النفقجججات الجاريجججة فجججي عجججام        
( ترليججججون دينججججار  بالمقارنججججة مججججع العججججام السججججابق  606.%( لتبمججججغ )4.06-دينججججار اي بنسججججبة )

%( مججن النججاتج المحمججي االجمججالي باالسججعار .440)وبنسججبة  ( ترليججون دينججار،6616والبالغججة )
، ممجا 4792الجارية ، جاء ىذا  االنخفاض في النفقات الجارية نتيجة لعدم اقرار موازنةعام 

( مججن المصججاريف الفعميججة الجاريججة  94الججى  9حججدى بججوزارة الماليججة بالتقيججد بالصججرف وبنسججبة )
قجات الجاريجة يالحجظ ان تعويضجات ، وبالنظر الى ىيكل النف4792لكل شير مماثل من عام 

%( مججن اجمججالي النفقججات الجاريججة،  فيمججا .260المججوظفين قججد شججكمت النسججبة االكبججر والبالغججة )
%( مجججن اجمجججالي النفقجججات الجاريجججة،  تالىجججا المجججنح  .420شجججكمت الرعايجججة االجتماعيجججة نسجججبة )

سجججمعية %(  فجججي حجججين شجججكمت كججل مجججن) المسجججتمزمات  ال96واالعانججات وخدمجججة الجججدين بنسججبة )
(%مجججن اجمجججالي  النفقجججات الجاريجججة عمجججى التجججوالي، امجججا النسجججبة 604،406والخدميجججة ( نسجججبتي )
 1 (49، الجدول )%( فقد توزعت عمى النفقات االخرى4المتبقية والتي تشكل)
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 (21دول )ـــــــج                                           
 2014لعام  )نهائية( النفقات الجارية لمموازنة العامة لمدولة                      

 مميار دينار                                                                                 
 % ساىمةنسبة الم 2014* ابواب الصرف

 48.5 42227.6 تعويضات الموظفين
 2.8 1654.6 يةالخدممستمزمات ال
 6.2 3648.9  مستمزمات السمعيةال

 0.9 533.3 صيانة الموجودات
 0.8 466.6 نفقات االستثماريةال

 16.0 9380.9 المنح واالعانات وخدمة الدين
 0.3 139.6  والمساىماتات لتزاماال

 - -  البرامج الخاصة
 24.5 14363.9 الرعاية االجتماعية

 100 58625.4 مجموع النفقات الجارية 
 ية نهائ 2014ة زناو م ة فيردالو االرقام  *    المصدر: وزارة المالية / دائرة الموازنة
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 Investment Expendituresالنفقات الستثمارية  -

دينجار او  ليجونر ت( 9.12) انخفاضجا ممحوظجا مقجداره 4792عام لستثمارية سجمت النفقات اال  
وبنسجججبة دينجججار  ليجججونر ت( 4211ليجججنخفض الجججى )  4792بالمقارنجججة مجججع عجججام %( 2602-مانسجججبتو )

( 2712) 4792عججام سجججل  فججي حججين  ،باالسججعار الجاريججة %( مججن النججاتج المحمججي االجمججالي116)
اسجتحوذ القطجاع ، باالسجعار الجاريجة %( من الناتج المحمي االجمالي9201وبنسبة )  دينار ليونر ت

االنفجاق عمجى الموازنجة االسجتثمارية حيجث سججل  مجمجوع مجن تخصجيصاعمى نسبة  الصناعي عمى
قطجججاع  اسجججتاثرفيمجججا مجججن النفقجججات  % (4019نسجججبة )مشجججكال  يميجججة قطجججاع منجججوع (   %.921)نسجججبة

بقيجة القطاعجات النسجبة  حصجمتفيمجا  االستثمارية تاقنفل%( من ا0414نسبة )بالمباني والخدمات 
 1(44جدول )من النفقات االستثمارية كما موضح في ال %( 313المتبقية البالغة )

 

 (22جـــــدول )                                        

  2104مكونات نفقات الموازنة الستثمارية ) النهائية( حسب القطاعات لعام              

 مميــار دينار                                                                                             

من مجموع نسبة ال
 النفاق%

مجموع النفقات لغاية كانون 
 ابواب الصرف * الول

2.7 672.0 
 

 القطاع الزراعي
58.6 14595.7 

 
 القطاع الصناعي

3.8 954.2 
 

 والمواصالت النقلقطاع 
12.2 3051.9 

 
 والخدمات قطاع المباني

1.2 291.0 
 

 قطاع التربية والتعميم
21.5 5365.8 

 
 قطاع منوع

 مجموعال 24930.7 100
 نيائية  4792االرقام الواردة في موازنة المصدر: وزارة المالية / دائرة الموازنة   *   
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    Public Debt Developments تـطورات الديــــن العــام -ثانياا 
 

 Debt Internal الداخـــمي الدين  -0
  

الذي خول وزارة  4112لسنة  59اسججتنادًا الى قانون االدارة المالية والدين العام رقم 
 سنوية)قصيرة االجل حكومية الدين ت الاو ادوىي واحدة من خزينة الالمالية إصدار حواالت 

باعتباره تصدرىا وزارة المالية تباع في مزاد يعقده ويشرف عميو البنك المركزي ( ونصف سنوية
ات الشراء تباع ءويتعامل بيا داخل العراق من خالل عممية عرض عطا ،الوكيل المالي لموزارة

، مضمونة من قبل الحكومةوتكون  بقيمتيا االسمية عند االستحقاق، أبسعر خصم معين وتطف
وان اليدف من اصدار ىذه الحواالت ىو تمكين الحكومة من االقتراض النقدي لتمويل عجز 

الذي منح ىذا البنك  4112( لسنة .9في الموازنة وبموجب قانون البنك المركزي رقم )وقتي 
 لحكومةاستقالال رسميًا حيث تم الفصل بين ىدف ادارة الدين واالدارة النقدية واصبح عمى ا

    1ى وسائل تمويمية اخرى تختمف بآجال أستحقاقياالمجوء ال
لتمبية نحو االقتراض الداخمي  ةالماضي واتتوجيت السياسة المالية في السن

وخالل السنتين الماضيتين ذلك كو   ،صدار الحواالتمن خالل إ االحتياجات التمويمية لمموازنة
، مؤسسة الشيداء، الموازنة)عجز كل من  تمويلللجأت السياسة المالية الصدار الحواالت 

0 10 20 30 40 50 60

 القطاع الصناعي

 قطاع المباني والخدمات

 قطاع منوع

 القطاعات االخرى

عمى القطاعات ( النهائية)توزيع تخصيصات النفقات الستثمارية ( 25)شكل 
 2104القتصادية لعام 
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 4102المالية العامة لعام  اظيرت مؤشرات اذ ،(ىيئة دعاوى الممكية السجناء السياسيين و 
دينار وبنسبة نمو بمغت  ترليون( 215)ارب قا يبمالدين الداخمي  رصيدارتفاعًا في 

%( من الناتج المحمي 213دينار وبنسبة )ترليون ( 519%( ليصل الى ماقيمتو )01212)
 %( من الناتج المحمي013دينار وبنسبة ) ترليون( 213) جمقارنة بباالسعار الجارية االجمالي 

الدين المتبقي بذمة  4102، ويمثل الدين الداخمي لعام  4102نياية عام باالسعار الجارية 
( 419)البالغ  01/4101/.4قعة في وزارة المالية والذي اعيد جدولتو بموجب اتفاقية المو 

دينار تمثل حواالت الخزينة الصادرة مناصفة بين  ترليون (012دينار، ومبمغ ) ترليون
لغرض تمويل  4102خالل عام  ىاديتسديتم ولم  4102مصرفي الرافدين والرشيد خالل عام 

 ترليون( 2مبمغ )حوالة بو  (السجناء السياسيين وىيئة دعاوى الممكيةالشيداء، مؤسسة )كل من 
لتغطية عجز الفترة المتبقية  (الرشيد وىيئة التقاعد الوطنية)الرافدين، دينار لصالح مصرفي 

كما موضح في  مزاد حواالت الخزينةيعود الى دينار ترليون ( 414من السنة المالية، ومبمغ )
  1(42الجدول )
 

 (24جـدول )
 2104،2102الدين العام الداخمي لعامي 

 مميار دينار    

 2014 2013 التفاصيل

 2455 2755 الدين المتبقي بذمة وزارة المالية
حواالت الخزينة الصادرة مناصفة بين مصرفي 

 الرافدين والرشيد
1703 1837 

 2228 200 مزاد حواالت الخزينة
حواالت الخزينة الصادرة لصالح مصرفي الرافدين 

 3000  والرشيد وىيئة التقاعد الوطنية

 9520 4658 المجموع
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 -( يوم فقد كانت كاآلتي:2.2،024اما بالنسبة الى  مزادات حواالت وزارة المالية ألجل )
  ( مميججججار دينججججار لالصججججدارية 911وبقيمججججة ) ( يججججوم024ألجججججل ) مججججزادات تججججججم إقامججججة اربعججججة  -

 1الواحدة
 1( مميار دينار.095مامقداره )جم بيع ججت -
مع إالشارة الى ان جزء من مبمغ المسدد  ( مميار دينار0122)فيما تم تسديد مبمغ    -

 41021 عام وتستحق السداد 4102يعود الى الحواالت المصدرة في عام 
 %(1 9152بمغ معدل سعر الخصم ) -
فقد سجمت  4102نياية عام ( يوم 024استحقاق )مبيعات الحواالت  وبالمقارنة مع   -

 1%(213) فائدةوبمعدل سعر ميار دينار، ( م951مامقداره )
حواالت ذات اصدار  4102ومن خالل خطتيا السنوية لعام وزارة المالية عاودت  

 4101في عام  ةير داصاال بدء العمل بيذه) تعددقطع م وبسعر( يوم 2.2جل )األ
 4102عام في  حيث اقامت وزارة المالية (4100عام  نيايةالعمل بيا  وتوقف

 -:يآلتا
 1صداريةكل ا( مميار دينار ل911ثالثة مزادات بقيمة ) -
 1( مميار دينار.023)مايقارب  بمغ المباع  -
 1(%101.) بمغ معدل سعر القطع -

يالحظ ( يوم لمسنتين اعاله 2.2،024جمين )بمقارنة مبيعات حواالت وزارة المالية لألو      
 4102مقارنة بعام  4102لعام %( 24119ت بنسبة )رتفعقد اولكال االجمين  مبيعاتال نا

توجو الحكومة نحو ويعزى ذلك الى ( يوم فقط 024الذي اقتصر عمى مزاد الحواالت الجل )
 1نفقاتيااالقتراض الداخمي لتمويل 

الدين المتبقي 
بذمة وزارة 

المالية
3755    

مزاد 
حواالت 
الخزينة 

311 

حواالت 
خزينة 

مناصفة بين 
الرافدين 
والرشيد 
0712 

 4113الدين الداخلي لعام ( 37)شكل

الدين المتبقي 
بذمة وزارة 

المالية 
3455 

مزاد 
حواالت 
الخزينة 
3338 

حواالت 
خزينة 

مناصفة بين 
الرافدين 
والرشيد 
0827 

حواالت 
خزينة 
لصالح 
الرافدين 
والرشيد 
وهيئة 
التقاعد 
2111 

 4112الدين الداخلي لعام ( 36)شكل 
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الى االتفاقية الخاصة بإعادة جدولة الترتيبات المصرفية الموقعة بين وزارة المالية  استناداً  •
بشأن الدين المترتب عمى الوزارة لصالح البنك  62/01/6101والبنك المركزي بتاريخ 

   ( 011بتسديد ثالثة اقساط بمبمغ ) 6102عام  لالمركزي فقد قامت وزارة المالية خال
( مميار دينار، فيما 99)مميار دينار وتسديد الفائدة عمى مبمغ اصل الدين المتبقي البالغة 

وذلك بناءًا عمى طمب وزارة المالية  20/04/4102يتم تسديد القسط الرابع في لجم 
 بتأجيل السداد1

 
 
 

 External Debtي ــارجـــن الخـــــديــال -2

انخفاضًا مقداره  4102لمدين العجام الخارجي في نياية عام م ججججيد الرصيد القائجججججججججججججججش 
الى  ليصل 4102%( عن مستواه في نياية عام 412-( مميون دوالر وبنسبة )023012)
باالسعار  من الناتج المحمي االجمالي %(4913دوالر وبنسبة ) مميون( 9322314)

%( من الناتج 4912( مميون دوالر وبنسبة ).923021مقارنة مع ) 4102عام  الجارية
، ويعزى ىذا االنخفاض بشكل اساس الى انخفاض رصيد قروض اعادة 4102المحمي عام 

%( ليصل الى 0412-دوالر وبنسبة انخفاض )( مميون 022012) الجدولة بمبمغ
( مميون دوالر 0093315مقارنة مع مبمغ قدره ) 4102( مميون دوالر عام 10136.5)

 تونسب 4102خالل عام   اً رصيد القروض الجديدة ارتفاع بالمقابل سجل، 4102عام 
مع ثبات كل من الدين الغير معالج  والدين  ،4102%( عما كان عميو في عام 4)

 ادناه1 (49) كما موضح في جدولو  4102و 4102خالل عامي  التجاري لمدائنيين
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 (45جدول )

          2104 2102تطورات الدين العـــام الخارجي لعامـــي   

 دوالرمليون                                                                                                      
    

نسبة  20/02/2104 20/02/2102 الرصدة
 التغير%

 -12.4 10136.5 0093315 قروض اعادة الجدولة

الدين الغير معالج بضمنيا دول مجمس 
 - 40902 21514 التعاون

 2.0 3519.1 222510 القروض الجديدة

 - .27251 .43251 الدين التجاري لمدائنيين

 0 0 1 الدين التجاري الجديد

 2.3- 57347.2 .587121 المجموع

    الخارجي الدين قسم/ العام الدين دائرة/ المالية وزارة: المصدر
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ب منها دول مجل  
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الدين التجار  للدائنيين

4112-4113تطورات الدين العام الخارجي لعامي ( 38)شكل 
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 الفصل الخامس
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 الفصل الخامس  
 Pricesاألسعــار مستويات     

    المقدمة 

نسبيًا في المستوى العام لالسعار خالل ىذا العام، تمثل  اً شيدت االسواق المحلية استقرار       
في تراجع معدل التضخم االساس الذي يعد مقياسًا لمتوسط التغير في االسعار بعد استبعاد 
العناصر غير الثابتة، اي التي تتاثر بالعوامل الخارجية )اسعار الطاقة ( او العوامل المناخية 

، فيما سجل معدل 4162%( لعام 4.2%( مقابل )6.1الى ) الموسمية )اسعار السلع الزراعية(
         ، وىذا يعني ان ما نسبتو4162%( لعام 6.1%( مقابل )4.4التضخم العام ما نسبتو )

%( من حجم التضخم ليذا العام يعتبر مؤقتًا او موسميًا، وقد اسيمت مجموعة من 1.1) 
ت تضخم تعتبر مقبولة وضمن إطار يمنن المتغيرات الدولية وعوامل داخلية في تحقيق معدال

السيطرة عليو منيا استمرار تراجع تضخم أسعار الغذاء عالميًا ألغلب السلع بسبب ىبوط أسعار 
والذي ادى بدوره  ،واإلنتاج القياسي للمحاصيل الزراعية  4162 النفط منذ النصف الثاني لعام

خالل  من خالل تراجعيا تدريجياً  الى التخفيف من حدة الضغوط التضخمية السعار الغذاء
 فصول السنة، حيث ىبط مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة بنسبة 

، حيث سجلت الحبوب أعلى معدل ىبوط سنوي في السعر وبنسبة 4162%( مقارنة بعام  2.3)
ال عن السنر %( فض1.4%(، ثم الزيوت بنسبة )3.3%(، تلييا منتجات األلبان بنسبة )64.1)

 %(. 2.3بنسبة )

ووفقًا لتقرير آفاق االقتصاد العالمي احتل االقتصاد العراقي المرتبة االولى من حيث    
التضخم بين مجموعة دول الشرق االوسط وشمال افريقيا، مما يشير الى االنخفاض في معدل 

لمستوى التضخم ضمن تمنن السياسة النقدية ليذا البنك من المحافظة على معدالت متدنية 
حدود مقبولة، في ظل اوضاع مضطربة وغير مستقرة سواء في داخل البالد او في دول الجوار 

التي  والتي انعنست بشنل مباشر وغير مباشر على اقتصاد العراق، ومن العوامل الداخلية
عار وط التضخمية ىي استمرار الدعم الذي تقدمو الحنومة الساسيمت ايضا في الحد من الضغ

 مواد البطاقة التموينية وخدمات النيرباء واسعار شراء المحاصيل الزراعية الستراتيجية.

نتيجة  في المقابل فان االرتفاع الذي شيدتو االرقام القياسية السعار السلع والخدمات نان 
 ارتفاع التناليف بماب تمثلواخرى داخلية تخارجية دافعة للتضخم يصعب السيطرة علييا،  عوامل
نلف المستلزمات السلعية والخدمية الداخلة في استيراد وتصنيع المواد المعروضة و االجور فييا 

في السوق المحلية، فضال عن صعوبة الحصول علييا بسبب االوضاع االمنية المتردية االمر 
 الذي انعنس في ارتفاع االسعار.  
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  (26جدول ) 

 2014-2004ة مدلم ساساال معدالت التضخم

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات
معدل 

 التضخم 
السنوي 

 %االساس

43 23 12.4 21.3 4.3 -4.3 4.1 1.1 1.1 4.2 6.1 

 
 

 
 

 الرقم القياسي العام  السعار المستيمك في العراق  اتجاىات/ اوالا 
Trends of Consumer Prices index in Iraq 2013 -2014  

 ( نقطة مقابل621.1) 4162سجل الرقم القياسي العام السعار المستيلك  في عموم العراق عام 
%(، فيما سجل الرقم القياسي 4.4محققا زيادة بلغت نسبتيا ) 4162نقطة في عام  (624.3)

) اي الرقم القياسي السعار المستيمك مستبعدا منو المشتقات السعار المستيلك بعد االستبعاد 
مقابل  4162( نقطة عام 621.1()النفطية ) النفط والغاز ( ومجموعتي ) الفواكو والخضر 

اظيرت  مؤشرات الرقم اذ  ،%(6.1مسجال نسبة زيادة بلغت ) 4162( نقطة عام 622.3)
المجاميع المنونة  جميعارتفاع معدالت نمو  وبوضوح 4162القياسي السعار المستيلك لعام 

للسلة السلعية والخدمية للمستيلك قياسا بالعام السابق، بإستثناء اسعار مجموعة السلع والخدمات 
 .(43%( ونما موضح في الجدول )6.3-ضًا بنسبة )االمتنوعة التي سجلت  انخف
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 (27جدول )                                     
  2014-2013 لعاميمعدل النمو لمرقم القياسي السعار المستيمك             

 وزارة التخطيط ،الجياز المرنزي لالحصاء.  المصدر :
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 2014و2013اتجاه معدالت التضخم العام لعامي ( 40)شكل 

2013 2014 

 الوزن 2014 2013 المجاميع
2014 % 

 %معدل النمو
2013 2014 

 2.7  0.4 21.1 614.1 623.1 االغذية والمشروبات غير  الكحولية
 0.7 2.0 1.3 621.1 622.3 المشروبات الكحولية والتبغ

 3.2 6.2 3.2 621.2 622.3 واالحذيةالمالبس 
 2 3.7 26.2 614.1 611.2 السكن، المياه، الكيرباء، الغاز

 1.5 2.1 1.2 642.4 646.2 التجييزات والمعدات المنزلية والصيانة
 2.5 4.6 4.2 613.1 612.1 الصحة
 4.1 0.8- 66.1 661.2 611.1 النقل

 0.4 6.9- 4.1 33.1 31.3 االتصال
 1.2 1.0- 6.1 611.2 612.6 والثقافةالترفيو 

 2.1 8.9 1.1 613.1 612.6 التعميم
 1.6 4.9 6.2 611.1 623.6 المطاعم

 1.8- 3.7- 2.3 623.3 616.1 السمع والخدمات المتنوعة
 2.2 1.9 100  14549 14247 الرقم القياسي السعار المستيمك

 1.6 2.4 100 146.0 143.7 الرقم القياسي بعد االستبعاد
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  تجارمة السمعية  القابمة لال سالاتجاىات اسعار مكونات  ثانياا /
Prices Trends for Components of Tradable Goods Basket 

  Food and Non Alcoholic Beveragesاالغذية والمشروبات غير الكحولية  -1
ومن  %( من مجموع انفاق الفرد الشيري،21مانسبتو ) قسمال اىذ يشنل االنفاق على

خالل ىذا العام بنسبة لقسم ا ااسعار ىذ اعارتف نالحظ( 62وملحق الجدول )( 43جدول )
ويعود االرتفاع بالدرجة االساس الى ارتفاع  ، %( قياسا بالعام السابق4.3)  تبلغ ةملحوظ

نتيجة انخفاض المستورد منيا، اذ ان اغلب المنتجات وىي %( 4.3االغذية وبنسبة ) مجموعة
ل ادن بالتالي فان اعمر الغذائية مستوردة وبنسبة نبيرة من الدول المجاورة منيا ترنيا وسوريا واال

التي ) الخضروات (  المجموعة الفرعيةبضمنيا و  دولستيرادىا من تلك الإالعنف حالت دون 
منونات ىذه الفقرة ىي منتجات مستوردة في حين يعود اذ ان بعض  %(،3.1بنسبة )ارتفعت 

وزيادة  ارتفاع اجور االيدي العاملة في القطاع الزراعيفاع اسعار المنتجات المحلية الى ارت
 (منتجات االغذية االخرىالمجموعة الفرعية )تلييا اسعار  ،الطلب علييا مقارنة بالمعروض منيا

الى اضعاف  ادتامل بشرية ومناخية ومالية وفنية، وجود عو وىي نتيجة ، %(2.1) وبنسبة
 االنتاج المحلي فاصبحت التغذية مرتبطة بالخارج.

نتيجة %( 2.2بلغت نسبتو ) ارتفاعاً  المجموعة الفرعية )االسماك( فيما سجلت اسعار  
اق قلة ايرادات الماء القادمة للعر   بسببارتفاع الطلب على ىذه السلعة ومحدودية المعروض منيا 

التي اثرت على مناسيب المياه في االىوار واالنيار  عبر نيري دجلة والفرات من ترنيا وايران
عدم وجود سيطرة على  عن فضالً ، اضافة الى ارتفاع نسبة التلوث والملوحة في المياه، والبحيرات

القاعدة دى ذلك الى زيادة التلوث وما لو من تأثير نبير على فأالمبازل او مخلفات المدن، 
  4الغذائية لالسماك

عما نانت  بنسب متفاوتة ارتفاعًا متواضعًا باالسعارالمجاميع الفرعية بقية  سجلتفيما 
( لنل من )اللبن %1.3، %6.1%، 4.6%، 4.2 %،4.1)، اذ بلغتعليو في العام السابق

والجبن والبيض، السنر والمنتجات السنرية، الفوانو، الزيوت والدىون، الخبز والحبوب( على 
%( نتيجة ارتفاع المعروض منو مقارنة 6.1-اللحوم بنسبة)اسعار التوالي، فيما انخفضت 

 بالطلب عليو. 
بسيطة بلغت  بةسالمشروبات غير النحولية فانيا ارتفعت ىي االخرى وبن مجموعةاما 

مقارنة بالمعروض من تلك ارتفاع الطلب يعزى الى في العام السابق و مقارنة باسعارىا  %(1.3)
  .نذلك ارتفاع تناليف بعض عوامل االنتاج السلع
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  Alcoholic Beverages And Tobaccoالمشروبات الكحولية والتبغ  -2
مجموع انفاق االسرة الشيري، فقد %( من 1.3ما نسبتو ) قسمال اشنل االنفاق على ىذ       

قياسا بالعام  %(1.3خالل ىذا العام ارتفاعا طفيفًا بلغت نسبتو ) قسمال اسجلت اسعار ىذ
 السابق، ويعود االرتفاع الحاصل في اسعار ىاتين السلعتين الى عوامل العرض والطلب. 

 
  Clothes And Footwear  المالبس واالحذية  -3
%( من مجموع انفاق الفرد الشيري، فقد 3.2مانسبتو ) القسمىذا شنل االنفاق على   

%( مقارنة بالعام 2.4ارتفاعا بنسبة ) 4162المالبس واالحذية خالل عام قسم سجلت اسعار 
 لمجاميع%( نتيجة ارتفاع ا4.1المالبس بنسبة ) مجموعة ابق، ويعود ذلك الى ارتفاع اسعارالس

المالبس النسائية  المالبس الرجالية الجاىزة،، الجاىزةمالبس االطفال )المنونة ليا  الضمنية
ويعود ذلك الى ان معظم ىذه السلع  ،( على التوالي%6.1 ،%2.3%،  1.3بنسبة )( الجاىزة

مستوردة من دول مختلفة وباالخص ترنيا والتي حالت اعمال العنف الى صعوبة وصول تلك 
السلع من تلك الدولة االمر الذي ادى الى نقص المعروض منيا مقابل الطلب علييا، اذ عمد 

تيجة زيادة أجور النقل لقطع التجار إلى رفع أسعار البضائع المستوردة عبر المحافظات الشمالية ن
فيما ارتفعت اسعار نل من الطرق الرئيسة مع المحافظات الشمالية نتيجة األحداث األمنية فييا، 

%( 6.2%، 4.2%، 2.3بنسبة ) ،)تنظيف المالبس، خدمات خياطة المالبس، مواد المالبس(
في  مما انعنسلمنظفات ايجار المحالت وارتفاع اسعار او اجور العمل ارتفاع  ىوالذي يعود ال

 .ارتفاع اسعار  ىذه المجموعة
سعار ذات الفقرة من العام السابق مقارنة بأ %(2.1االحذية بنسبة )اسعار مجموعة نما ارتفعت 

ن اغلب االحذية مستوردة وبالتالي ، إذ أوىي نتيجة ذات االسباب الرتفاع اسعار فقرة المالبس
 الذنر في مجموعة المالبس على السعر النيائي للسلعة.فان التاجر يحمل التناليف السابقة 

  
    ,Water, Electricity & LpgHousing الغاز ،السكن، المياه، الكيرباء -4

%، 4.2الوقود( مانسبتو )( و ))امدادات المياه والنيرباء مجموعةشنل االنفاق على نل من  
نتيجة ارتفاع  القسم اارتفعت اسعار ىذوقد  %( على التوالي من مجموع انفاق الفرد الشيري. 1.3

صيانة وخدمات )و (االيجار) مجموعتي%( ونذلك 6.4بنسبة ) (الوقودمن مجموعة )اسعار نل 
اذ ان ارتفاع اسعار الغاز والنفط نان نتيجة تيريب النثير من  ،التي سيتم شرحيا فيما بعد (السنن

ىاتين السلعتين الى المناطق التي تسيطر علييا عصابات داعش ومن ثم تذىب باتجاه االراضي 
نقص في فضاًل عن حدوث السورية مما اثر بشنل نبير على ارتفاع اسعارىا في بقية مناطق البلد 

بعد سقوط مصافي بيجي والمنطقة الشمالية بايدي تلك العصابات  النميات المنتجة من تلك السلع
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عمليات الصيانة في معامل الغاز القيام بنبيرًا في النمية المعروضة منيا، نذلك  ىذا ما شنل نقصاً 
 في المنطقة الجنوبية والخطوط الناقلة للغاز اثرت وبشنل نبير على النمية المعروضة .

        بلغت نسبتو  ملحوظاً  انخفاضاً  فقد سجلتباء خالل ىذا العام اما امدادات المياه والنير  
بالعام السابق ويعزى ذلك بالدرجة االساس الى انخفاض اجور االشتراك في  %( قياساً 2.1-)

المولدات التجارية المدعوم سعرىا من قبل مجالس المحافظات والتحسن الذي حصل في تجييز 
الطاقة النيربائية نتيجة دخول عدد من محطات توليد الطاقة النيربائية في عدد من المحافظات 

ومحطة الحيدرية في النجف االشرف  نربالء ومحطة الزبيدية في النوت ومنيا محطة الخيرات في
 و إعادة تأىيل محطة نيرباء خور الزبير الغازية التي تقع في جنوب البصرة.

 
                                                    ,maintenance Appliances & House Supplies التجييزات والمعدات المنزلية والصيانة -5

%( من مجموع 1.2التجييزات والمعدات المنزلية والصيانة ما نسبتو ) قسمشنل االنفاق على     
بالعام  %( قياساً 6.1بنسبة ) 4162خالل عام  لقسما افقد ارتفعت اسعار ىذ ،انفاق الفرد الشيري

المنسوجـات االثاث والتجييزات من )السجاد، مجموعة السابق ويعود ذلك الى ارتفاع اسعار 
االجيزة المنزلية من)الثالجات، اسعار مجموعة %( الـى جـانب ارتفاع 6.3والمفروشات( بنسبة )

%( 6.4مواقد الطيي وغيـرىا مـن االجيـزة المنزليـة( بنسبـة )  اجيزة التنييف والني، الغساالت،
 ىي سلع مستوردة. المجموعةحيث ان اغلب السلع المنضوية تحت ىذه 

 
  التجارلغير القابمة  اىات اسعار مكونات السمة السمعيةاتج ثالثاا/

Goods Basket  Non tradable Trends for components of sPrice 
 
  Rentااليجار -1
 %( من مجموع انفاق الفرد الشيري،46.4االيجار ما نسبتو ) مجموعةشنل االنفاق على      

بالعام السابق، ان  %( قياساً 4.3خالل ىذا العام بنسبة ) ارتفاعاً  ىذه المجموعةفقد سجلت اسعار 
يعود الى احداث الننبة في الموصل وصالح الدين وديالى واالنبار  االيجارمجموعة  سعاراارتفاع 

وىذا ما نتج عنو ارتفاع  اعداد نبيرة من العوائل نتيجة العمليات العسنرية والتي ادت الى نزوح
منة والذي انعنس على ارتفاع الرقم القياسي اآللسننية في المناطق نبير في ايجارات الوحدات ا

قلة المعروض من الوحدات السننية مقابل الطلب الحاصل علييا، سيما ان  الناجم عنليذه الفقرة 
 العراق يحتاج الى انثر من ثالثة ماليين وحدة سننية على االقل لحل ازمة السنن التي يعاني منيا 

عدم اقرار الذي يعزى الى و  (%61.2-) 4162اذ بلغ معدل النمو في قطاع البناء والتشيد لعام 
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%( 3.1العام ، بالمقابل شيد قطاع ملنية دور السنن نموًا نبيرًا بلغ ) ليذاالموازنة العامة للدولة 
 .وىو ما دفع باالسعار الى االرتفاع وبالنسبة اعاله 4162خالل عام 

  Maintenance and  Services homeسكن الات صيانة وخدم -2
%( من مجموع انفاق الفرد الشيري، فقد 4.6ما نسبتو ) المجموعةشنل االنفاق على ىذه     

%( خالل ىذا العام قياسا بالعام السابق ويعود ذلك الى 4.1بنسبة ) مجموعةارتفعت اسعار ىذه ال
 االرتفاع الحاصل في اجور الصيانة وخدمات البناء.  

 
  Healthالصحة  -3
 سجلتوقد  ،%( من مجموع انفاق الفرد الشيري4.2يشنل االنفاق على ىذا القسم مانسبتو )   

بالعام السابق ويعزى ذلك  %( قياساً 4.1ما نسبتو ) ارتفاعاً   4162خالل عام  القسم ااسعار ىذ
الى ارتفاع اسعار االدوية في االسواق المحلية )الصيدليات( وخاصة ادوية االمراض المزمنة 

الى جانب ارتفاع  والمستعصية والمنتجات الطبية االخرى والخدمات الطبية وخدمات المستشفيات،
، انظر ملحق فراس والرنين المغناطيسي، والفحص بالماجور )التحاليل، االشعة، السونار، االينو

 .(62الجدول )
 
  Transportation   النقل -4
قياسًا بالعام السابق، ولتشنل ما  4162%( عام 2.6النقل ارتفاعًا بنسبة ) قسم سجلت اسعار  

 و%( من مجموع انفاق الفرد الشيري ويعود ذلك االرتفاع الى ارتفاع اسعار السيارات 66.1نسبتو )
ارتفاع اسعار قطع الغيار لنثير من السيارات سيما وان انواع السيارات التي تدخل العراق ىي ذات 

استيالنية انثر من سواىا، نما  اجودة منخفضة ومن مناشيء غير رصينة بل انيا تمتاز بنوني
ف نان ىناك ارتفاع في اسعار الزيوت وشحوم التزليق، نذلك ارتفاع اجور النقل جوًا بعد عزو 

النثير من شرنات النقل الجوي بعد تيديد داعش لمطار بغداد الدولي مما ادى الى نقص في 
اعلى قسم النقل  سجلت اسعاروبيذا  امنانية النقل الجوي رغم االرتفاع في اعداد المسافرين جواً 

في  في المؤشر بالرغم من وزنيا االقل نسبياً لحاصلة بالزيادة ا ساىمت، اذ 4162لعام  معدل تغير
 . سلة الرقم القياسي

 
  Communicationاالتصال    -5

 %( قياساً 1.2وبنسبة ) 4162يذنر عام  اليناد  بسيطاً االتصال ارتفاعًا  قسم اسعار سجلت     
بالعام السابق، ويعود ذلك الى الحالة الطبيعية لمعدالت النمو الحاصلة في االقتصاد العراقي 

ل و نشاط عدد من نطاق خدمات االتصافي  ع توسالع و تنو الوباالخص في قطاع االتصال نتيجة 
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للوحية( ذات المواصفات ، ونذلك ارتفاع طفيف في اسعار اليواتف النقالة )اشرنات االتصاالت
من مجموع  %(4.1) وتجدر االشارة الى ان ىذه الفقرة تشنل ما نسبتو ،اسعار معداتياعالية و ال

 انفاق الفرد الشيري.
 

  Recreation & Culture  الترفيو والثقافة -6
بالعام  قياساً  4162%( خالل عام 6.4بنسبة بسيطة بلغت ) قسمال اارتفعت اسعار ىذ    

% ( من مجموع انفاق الفرد الشيري ويعزى ذلك الى ارتفاع 6.1السابق، فيما شنلت ما نسبتو )
%( 1.2اسعار تذانر الطيران نون ان المجموعة الفرعية للرحالت السياحية المنظمة تشنل وزن )

عدات التصوير و اجيزة المعدات ماسعار لقسم،  نما ان الرتفاع امن مجموع اوزان فقرات ىذا 
والرسيفر و الخدمات الترفييية والصحف والمجالت في  CD يو، السمعية والبصرية نالتلفاز، الراد

  .اثر بسيط في ارتفاع اسعار ىذا القسم االسواق المحلية
 
  Educationالتعميم   -7

%(  تقريبا من مجموع انفاق الفرد الشيري، فقد 1.1شنل االنفاق على ىذه الفقرة ما نسبتو )    
قياسا بالعام السابق  4162%( خالل عام 4.6بلغت )ارتفعت اسعار التعليم بنسبة ملحوظة 

ويعود ذلك الى ارتفاع اجور الدروس الخصوصية واسعار المستلزمات الدراسية في السوق المحلية 
المعترف بيا من قبل مجلس الوزراء ووزارة التعليم والبالغة  النليات االىلية والى ارتفاع االجور في

نلية اىلية في بغداد والمحافظات، ونذلك اجور الدبلوم والماجستير والدنتوراه على النفقة  (23)
  الخاصة، ونذلك اجور المدارس الخاصة.

 
  Restaurantsلمطاعم  ا -3
%( من مجموع انفاق الفرد الشيري، حيث سجلت 6.2شنلت اسعار المطاعم ما نسبتو )     

قياسا بالعام السابق ويعزى ذلك الى ارتفاع  4162خالل عام  %(6.1ىذه الفقرة ارتفاعا بنسبة )
وارتفاع اجور  ضافة الى ارتفاع بدالت االيجاراسعار المواد الغذائية السيما اسعار االسماك ، ا

 (62ىذا المجال ، انظر ملحق الجدول )االيدي العاملة في 
 
  & Goods Miscellaneous Servicesالمتنوعة:السمع والخدمات  -9
 
قياسا بالعام السابق  4162%( خالل عام 6.3-انخفاضًا بنسبة ) القسم ار ىذسعسجل     

)كونو احد مكونات ىذا  وق العالميةالذىب في الس مع انخفاض اسعار والذي جاء متوافقاً 
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( دوالر 6412مقابل ) 4162( دوالر  في نياية عام 6612حيث سجل سعر االونسة ) ،القسم(
ني يالدوالر األمر بالذىب سعر يرتبط اذ ، %(1.3-وبنسبة انخفاض ) 4162عام في نياية 

إرتباطًا عنسيًا، نما يتأثر سعر الذىب أيضًا بحجم األنتاج السنوي، وقرارات البنوك المرنزية 
، انخفاض اسعار الذىب في االسواق المحلية فيوىذا ما انعنس  طياتيا من الذىبااتجاه احتي

 . ع انفاق الفرد الشيريمن مجمو  %(2.3القسم يشنل مانسبتو )علمًا ان ىذا 
     



 

 

 

 

 

  

 الفصل السادس

تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات 
 العراقي
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 الفصل السادس

 تطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات العراقي

Balance of Payment and External Trade Developments 
 

 التجـارة الخارجية -اولا 
مضافًا إلييا االستيرادات( انخفاضًا )الصادرات التجارة الخارجية في العراق  سجل حجم  

( ترليون دينار لتبمغ 0.31%( وبمقدار )8 -بنسبة ) 4102في معدالت نموىا لعام 
، حيث .410عام  ( ترليون دينار31..0( ترليون دينار مقارنة مع )061مايقارب )

%( لتسجل عام 632 -( ترليون دينار وبنسبة انخفاض ).63) بمبمغانخفضت الصادرات 
 ( ترليون دينار.0123البالغة ) .410( ترليون دينار مقارنة مع عام 1.31) 4102

( دوالر لمبرميل الواحد عام 1638معدل سعر برميل النفط الى )والناجمة عن انخفاض 
، اما .410( دوالر لمبرميل الواحد عام 01436) همقارنة مع معدل سعر  4102

( 34.ى انخفاضًا في مبالغيا بما يقارب )االستيرادات عمى اساس سيف فسجمت ىي االخر 
%( 0132 -وبنسبة انخفاض ) 4102دينار عام  ( ترليون64ترليون دينار لتبمغ )

ونتيجة لذلك انخفض حجم التجارة  ،( ترليون دينار6134البالغ ) .410قارنة مع عام بالم
 4102%( في عام 6032الى ) باالسعار الجارية الخارجية الى الناتج المحمي االجمالي

%( اما 36..، ساىمت نسبة الصادرات منيا ).410%( خالل عام 6230مقارنة مع )
 3االجمالي باالسعار الجارية %( من الناتج المحمي4.38بنسبة )قد ساىمت االستيرادت ف

كما سجل الميزان التجاري ) الصادرات مطروحًا منيا االستيرادات( فائضًا مقداره  
 4102ج المحمي االجمالي خالل عام %( من النات0.38ترليون دينار وبنسبة ) (31..)

 41023و .410( يبين حجم التجارة الخارجية خالل عامي 48والجدول )
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 (82جـدول )                       
 8102و  8102اهم مؤشرات التجارة الخارجية خالل عامي 

 دينار مميار                                                                 

 410. 
النسبة الى الناتج 

 االجمالي المحمي
 باالسعار الجارية

4102 
النسبة الى الناتج 
 المحمي االجمالي
 باالسعار الجارية

 %6032 0.114634 %6230 8.132..0 التجارة الخارجية

 %36.. 1.14038 %836. .0126613 الصادرات

 %4.38 6411232 %.4.3 6141131 االستيرادات *
المحمي الناتج 

 االجمالي
4.011038  46160132  

 *احتسبت االستيرادات عمى اساس سيف
 

 
 
 

0.0 50000.0 100000.0 150000.0 200000.0

 الصادرات

 االستيرادات

 حجم التجارة الخارجية

 8102،8102مؤشـرات حجم التجارة الخارجية في العراق لعامي ( 20)شكل 

2014 2013 
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 اهـم الشـركاء التجـاريين لمتجـارة الخارجية في العـراق  -0
د التجارة الخارجية احدى اىم حمقات ربط الدول مع العالم الخارجي تتحول عبرىا ــــتع  

الدول من كيانات معزولة الى نسيج متكامل يرتبط بعالقات تأثير متبادل كل حسب 
فبالنسبة الى تجارة العراق مع اىم الشركاء التجاريين وزنو وتنوع شركائو التجاريين، 

 -: الجدول االتيوبحسب فقد كانت  4102خالل عام 

 (89جدول )

 8102و  8102تطــــور حجــــم  التجــارة الخارجية مــــع اهــــم الشـــركـــاء التجاريين لعامي 
 مميار دينار                                                                                            

 الدولة
المساهمة في  2014 2013

اجمالي 
 الصادرات %

المساهمة 
اجمالي في

 الستيرادات الصادرات الستيرادات الصادرات الستيرادات %

 23.9 3.9 14818.7 3819.8 16538.5 4082.2 ربيةالدول الع

 14.2 15.5 8804.5 15177.8 9827.0 16223.7 دول التحاد الوربي

 1.0 0.0 620.3 0 692.6 0 دول اوربا الغربية

 2.4 0.0 1487.8 0 1660.4 0 دول اوربا الشرقية

 51.6 61.3 31995.0 60025.7 35707.6 64162.6 الدول السيوية
افريقيا عدا دول 
 العربية

0 0 0 0 0.0 0 

 4.7 18.5 2915.0 18115 3252.0 19363.8 دول امريكا الشمالية

 0 0.0 0 0 0 0 دول امريكا الوسطى

 0.9 0.8 557.4 783.5 622.6 837.2 دول امريكا الجنوبية

 1.3 0.0 805.7 0 900.2 0 دول اوقيانوسيا

 100.0 100.0 62004.4 97921.8 69200.9 104669.5 المجموع 
 قيمة الستيرادات عمى اساس سيف 
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من اىم االسواق الرئيسة لصادرات العراق وقد استحوذت عمى مانسبتو اسواق الدول اآلسيوية  دعت
 بنسبةواالتحاد االوربي امريكا الشمالية ثم دول العراقية جمالي الصادرات إمن  (%.603)
صادرات نسبة مساىمة ، فيما بمغت اجمالي صادرات العراقمن عمى التوالي %(.0.3،.083)

فكانت الى امريكا %( 138%(، اما النسبة المتبقية البالغة )31.العراق الى الدول العربية )
 3(41جدول )كما موضح في ال الجنوبية

 

 
 

 -اما فيما يتعمق باستيرادات العراق من الشركاء التجاريين فكانت كاآلتي :
%( يمييا استيرادات العراق من الدول 036.)لتبمغ احتمت الدول االسيوية اعمى نسبة مساىمة 

نسبة استيرادات العراق  اما%( 0234االتحاد االوربي بنسبة )دول %( ثم 4.31العربية بنسبة )
اوربا )%( من اجمالي االستيرادات، اما بقية الدول .23) فقد بمغت يةمالا الشيكر ممن دول ا

 ،432) عمى التواليبمغت نسب مساىمتيا فامريكا الجنوبية( و  ، اوقيانوسيا، اوربا الغربيةالشرقية
 3 (41كما يوضحو الجدول ) من اجمالي االستيرادات(% 131، 031، .03

 
 

 %3.9الدول العربية 

دول االتحاد 
 %15.5االوربي

الدول االسيوية 
61.3% 

دول امريكا الشمالية 
18.5% 

دول امريكا الجنوبية 
0.8% 

 8102التوزيع الجغرافي لمصادرات لعام ( 20)شكل 
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 التركيب السمعي لمصادرات العراقية -4

سجمت فقرة الوقود المعدنية وزيوت التشحيم المتعمقة بيا والتي تضم )النفط الخام،     
المنتجات النفطية والكبريت والفوسفات( أعمى نسبة مساىمة من اجمالي الصادرات العراقية 

، فيما سجمت بقية الفقرات )المواد الغذائية والحيوانات الحية،المواد %(1134مسجمة نسبة )
الخام غير الغذائية، سمع مصنوعة ومصنفة حسب المادة ومكائن ومعدات النقل( النسبة 

 (13.كما مبين في الجدول ) (%138)المتبقية البالغة 
 
 
 
 
 
 

 %23.9الدول العربية 

دول االتحاد االوربي 
14.2% 

دول اوربا الغربية 
1.0% 

دول اوربا الشرقية 
2.4% 

الدول االسيوية 
51.6% 

دول امريكا الشمالية 
4.7% 

دول امريكا الجنوبية 
0.9% 

 %1.3دول اوقيانوسيا 

 8102التوزيع الجغرافي لالستيرادات لعام ( 28)شكل 
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 (21جدول )
 8102و  8102الهيكل السمعي لمصادرات خالل عامي 

   
 مميار دينار   

الهمية  2014 2013 السمعة
 %النسبية

 0.3 274.0 292.7 المواد الغذائية والحيوانات الحية  
 0 0 0 المشروبات والتبغ

 0.2 146.9 157.4 المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود 
 99.2 97187.3 103884.8 *نية وزيوت التشحييم المتعمقة بياالوقود المعد

 0 0 0 الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية
 0.0 9.3 10.5 المواد الكيمياوية 

 0.1 49.0 52.5 سمع مصنوعة ومصنفة حسب المادة 
 0.2 235.5 250.7 مكائن ومعدات النقل
 0 0 0 مصنوعات متنوعة

 0.0 19.8 20.9 السمع  والمعامالت غير المصنفة حسب النوع

 100.0 97921.8 104669.5 المجموع 

 والفوسفات* المنتجات النفطية، والكبريتتتضمن الفقرة النفط الخام، 
   

 

الوقود المعدنية 
وزيوت التشحييم 

, المتعلقة بها 
99.20% 

,  بقية الفقرات
0.80% 

 8102الهيكل السمعي لمصادرات لعام ( 22)شكل 
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 التركيب السمعي لالستيرادات العراقية -2
سجمت فقرة المكائن ومعدات النقل أعمى نسبة مساىمة في اجمالي االستيرادات خالل  

السمع  ( و)المصنوعات المتنوعة)تي%(، يمييا فقر .83.اذ بمغت نسبة مساىمتيا ) 4102عام 
من  عمى التوالي (%0032) %(،0.38لتسجل نسبة )( مصنوعة ومصنفة حسب المادة

، (المواد الكيمياوية )،(الوقود المعدنية وزيوت التشحيمات )اجمالي االستيرادات، فيما سجمت فقر 
 ،.63 ،138نسب ) المواد الغذائية والحيوانات الحية( ( و)الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية)

المواد الخام )، ()السمع والمعامالت غير المصنفة فقرات(% عمى التوالي، اما بقية ال32. ،632
، 038، 431المشروبات والتبغ( النسب المتبقية البالغة ))وفقرة  (غير الغذائية عدا الوقود

 (03.ادات كما مبين في الجدول )(% عمى التوالي من اجمالي االستير .03
 (20جدول )

 8102و  8102الهيكل السمعي لالستيرادات خالل عامي 

   
 مميار دينار    

 2014 2013 السمعة
الهمية النسبية 

% 

 5.4 3348.7 3737.0 المواد الغذائية والحيوانات الحية  

 1.3 805.7 900.1 المشروبات والتبغ

 1.8 1115.9 1245.3 المواد الخام غير الغذائية عدا الوقود 

 9.8 6077.2 6781.5 الوقود المعدنية وزيوت التشحييم المتعمقة بها 

 6.4 3967.9 4428.5 الزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية

 6.7 4154.5 4637.2 المواد الكيمياوية 

 11.4 7068.3 7889.1 سمع مصنوعة ومصنفة حسب المادة 

 38.5 23871.5 26641.9 مكائن ومعدات النقل

 15.8 9796.7 10933.6 مصنوعات متنوعة

 2.9 1798.0 2006.7 السمع  والمعامالت غير المصنفة حسب النوع
 100.0 62004.4 69200.9 المجموع 

 قيمة الستيرادات عمى اساس سيف
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 ميزان المدفوعات  -ثانياا 
 

المدفوعات ووفق التصنيف الذي اعده صندوق النقد الدولي الذي يعكس تشير ارقام ميزان     
المستجدات الحديثة في ضوء المفاىيم التي تضمنيا دليل ميزان المدفوعات واستنادا الى منيجية 

وحسب المنيجية المتبعة دوليا،  4111الطبعة السادسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي عام 
ت اولية فقد حققت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنا ممحوظا خالل وفي ضوء مامتوفر من بيانا

وذلك عمى الرغم من الظروف السياسية واالمنية التي يمر بيا البمد، فقد اظيرت  4102عام 
مؤشرات ميزان المدفوعات فائضا في صافي الحساب الجاري )الذي يعكس سموك الدولة من خالل 

( مميون دوالر لعام 4224.31الخاص ( حيث سجل ) الموازنة العامة لمدولة وسموك القطاع
 4102%( من الناتج المحمي االجمالي باالسعار الجارية  خالل عام  0131وبنسبة ) 4102

%( من الناتج المحمي االجمالي .13( مميون دوالر وبنسبة ).44.113بالمقارنة مع فائض بمغ )
ة لتقمص العجز في حسابي صافي ، وتحقق ىذا الفائض نتيج.410باالسعار الجارية لعام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (% عمى التوالي3                                                                                                              ..، 634الخدمات والدخل الثانوي بنسبتي )
( مميون دوالر نتيجة لمتحويالت .13بمقدار )اما المعامالت الرأسمالية فقد اسفرت عن عجزا    

حساب المالي فقد سجل عجزا الرأسمالية المحولة لمعراقيين الى ذوييم في الخارج )أرث(، اما ال
( مميون دوالر عمى الرغم من تحقق فائضا في صافي االستثمار االخر بمقدار 0.2.630)بمقدار

 ( مميون دوالر284343.)

 %1.3  المشروبات والتبغ %5.4المواد الغذائية   

المواد الخام غير الغذائية 
الوقود المعدنية وزيوت  %1.8 عدا الوقود 

 التشحييم المتعلقة بها 
9.8% 

الزيوت والشحوم الحيوانية 
 %6.4 والنباتية

 %6.7المواد الكيمياوية 

سلع مصنوعة ومصنفة 
 %11.4 حسب المادة 

مكائن ومعدات النقل 
38.5% 

مصنوعات متنوعة 
15.8% 

السلع  والمعامالت غير 
 المصنفة حسب النوع

2.9% 

 2014الهيكل السلعي لالستيرادات لعام ( 44)شكل 
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( مميون 008.034ابقة عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزا بمغ ) وقد افضت التطورات الس  
وقد  ،( مميون دوالر86131.والذي حقق فائضا بمغ ) .410مقارنة بعام  4102دوالر لعام 

لمكونات ميزان  اً ىــــذا العجز وكما مبين ادناه من خالل استعراض سجيلاسيمت عدة عوامل في ت
 -(:.0المدفوعات جدول )

 

 
 
 الحساب الجاري  -0

( 4224.31من خالل البيانات المتاحة لدينا، سجل صافي الحساب الجاري فائضُا مقــــداره  )   
 4102خالل عام  باالسعار الجارية %( من الناتج المحمي االجمالي0131مميون دوالر  بنسبة )

الناتج المحمي %( من .13بنسبة ) .410لعام  ( مميون دوالر.44.113بالمقارنة مع فائض بمغ )
االجمالي )حيث تم احتساب كل من الصادرات واالستيرادات عمى اساس فوب ( وذلك محصمة لما 

 يمي:
ليبمغ  .410%( قياسا بعام 032 -بنسبة ) 4102انخفاض فائض الميزان التجاري لعام  - أ

والذي يعزى الى انخفاض قيمة الصادرات المتأتية من ايرادات  مميون دوالر( 8.8138.)
( مميون دوالر اغمبيا 8.18131سجمت الصادرات الكمية  ) إذ %(،636-نفط وبنسبة )ال

( مميون دوالر، كما بمغت قيمة 838...8جاء عن عوائد تصدير النفط الخام البالغة )
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 الحساب الجاري 

 الحساب الراسمالي 

 الحساب المالي 

 2014-2013ميزان المدفوعات ( 45)شكل 
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( مميون دوالر 08431( مميون دوالر، باالضافة الى )4.134صادرات المنتجات النفطية )
 قيمة  الصادرات االخرى3

( مميون دوالر عمـى اساس 0.636..ابل فقد سجمت االستيرادات الكمية مبمغَا مقداره )بالمق
( مميون دوالر 0.41134( مميون دوالر عمى اساس فوب، منيا )2.41130سيــــــــــــف و )

( مميون دوالر تمثل استيرادات القطاع الخاص 4.11131تمثل االستيرادات الحكومية و )
% من قيمة االستيرادات الكمية )سيف ( والتي 15تم استقطاع نسبة وعمى اساس فوب، حيث 

 تمثل قيمة الشحن والتأمين3
( مميون .016.13%( ليسجل )634انخفاض العجز في حساب الخدمات بنسبة ) - ب

 ىذا يعزى، و .410( مميون دوالر لعام 00.6134مقابل ) 4102دوالر لعام 
انخفاض اجمالي االستيرادات الكمية االمر الذي انعكس في انخفاض  الىاالنخفاض 

( مميون دوالر كون العراق من البمدان .1.63.قيمة الشحن والتامين والتي بمغت )
اما المقبوضات   ا خدمات النقل والتأمين والمالية،المتمقية ألغمب انواع الخدمات السيم

 في عام مميون دوالر (20.031)مبمغ  اذ سجمت (%.4.3فقد سجمت ارتفاعا بنسبة )
 410.3مميون دوالر لعام  (41831.) مقابل 4102

 اذ سجل، ( مميون دوالر 138..زًا مقداره )سجل صافي حساب الدخل االولي عج  - ج
( مميون دوالر، في حين سجل .46.3جانب المقبوضات لدخل االستثمار مبمغًا مقداره )

( مميون دوالر بضمنيا الفوائد المدفوعة  .8.43جانب المدفوعات مبمغًا مقداره  )
( مميون دوالر، فيما حقق 6638.لمخارج عن القروض الممنوحة الى العراق البالغة )

 ( مميون دوالر383..مقداره )صافي تعويضات العاممين فائضًا 
( 06438.%( ليبمغ )..انخفض العجز المسجل في حساب الدخل الثانوي  بنسبة ) - د

( مميون دوالر  .286.3والذي سجل) .410مقارنة بعام  4102مميون دوالر في عام 
وقد جاء ذلك نتيجة النخفاض العجز في  صافي التحويالت الرسمية والبالغة 

%( من االيرادات المتحققة عن .نتيجة  لعدم استقطاع نسبة ) ( مميون دوالر.4.23.)
صادرات العراق من النفط الخام  كتعويضات عن حرب الخميج  لمفصل الرابع من عام 

( مميون دوالر 1031،  اما فائض التحويالت الخاصة  فقد سجل مبمغًا مقداره )4102
أضافة الى  من سنة خارج موطنيم االصمي الكثروالتي تضم تحويالت العاممين 

 المساعدات العائمية المحولة من قبل غير المقيمين الى ذوييم3
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 الحساب الرأسمالي  -8
( مميون دوالر، حيث يمثل  .13سجل صافي حساب التحويالت الرأسمالية عجزًا مقداره )  

العراق من الخارج لى الجانب الدائن من ىذا الحساب المساعدات والتحويالت الرأسمالية  المقدمة ا
، أما الجانب المدين من ىذا الحساب فقد 4102مميون دوالر لعام  (0مقداره ) والذي سجل مبمغ

 ( مميون دوالر والذي يمثل  التحويالت الرأسمالية الى الخارج 013.3سجل )
 
 
 صافي الحساب المالي   -2

( مميون دوالروالذي جاء  نتيجة الرتفاع العجز في 0.2.630سجل ىذا الحساب عجزًا مقداره )   
  -كل من:

 والذي يعزى( مميون دوالر .2.213عجزا مقداره ) صافي االستثمار المباشر حيث سجل - أ
مميون دوالر في  (2.8038زيادة معامالت االستثمار االجنبي في الداخل والبالغة )الى 

( مميون .4203في الخارج مبمغا وقدره )حين سجمت معامالت االستثمار المباشر لمعراقيين 
 دوالر3
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دوالر وجاء ىذا العجز  ( مميون2.4638) مقداره استثمارات الحافظة عجزا سجل صافي - ب
 بمقدارنتيجة النخفاض موجودات الحكومة العراقية في المحفظة االستثمارية في الخارج 

 ( مميون دوالر4.303( مميون دوالر، اما المطموبات فقد بمغت ).22183)
والناجمة عن زيادة ( مميون دوالر 28434.ضا  بقيمة )سجل صافي االستثمار االخر فائ - ج

 3في الخارجموجودات العراق 
والذي  4102( مميون دوالرلعام 008.034سجمت  االصول االحتياطية انخفاضًا بمغ )  - د

والتي بمغت  واالوراق المالية فاض الموجودات االجنبية من العممة والودائعيعزى الى انخ
( .13...بقيمة ) والذي حققت فيو فائضاً  .410( مميون دوالر مقارنة بعام  0.1.136)

 مميون دوالر3
( مميون دوالر، وقد ظيرت ىذه .18.23.سجمت فقرة صافي السيو والخطأ مبمغًا قدره )  - ه

مما يعني ان ىناك معامالت مدينة لم تسجل في ميزان المدفوعات، او  الفقرة بأشارة سالبة
ان ىناك معامالت تخص االستيرادات سواء الحكومية او لمقطاع الخاص لم تغطى 

 بالكامل، وربما تفسر ان ىناك قيود دائنة  قدرت اكثر من قيمتيا3
 
 
 
 

 



 

 

 

 الفصل السابع

 نظام المدفوعات العراقي
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 الفصل السابع

 نـظـام الـمـدفـوعـات

Iraqi Payment System (IPS) 
 المقدمة  

ان وجود نظم مدفوعات فعالة وامنة يعزز من االستقرار المالي في البمد ويدعم نمو االقتصاد  
بين المؤسسات والفعاليات واالنشطة ، فيي تمثل القنوات التي يتم من خالليا انتقال االموال هوتطور 

مات المالية ااالقتصادية والمالية والمصرفية، ويكمن دور ىذه االنظمة الرئيسية بقدرتيا عمى تسوية االلتز 
نطمق باشر البنك المركزي العراقي بعممية تطوير موامان، ومن ىذا ال هاالنشطة بكفاءالناشئة عن ىذه 

  ىذه العممية الى  وتيدف ،ليةات الدو ممع المصارف العاممة والمنظلنظم الدفع والتسويات وبالتعاون 
وبما  االمان والكفاءة في نظم الدفع والتسويات لتقميل حجم المخاطر وتسييل دورة النقود في االقتصاد

 -: االنظمةيعزز الكفاءة االقتصادية ومن ىذه 

الدفع  ينظم عمل مزودي خدماتالذي و تم اصدار نظام خدمات الدفع االلكتروني لالموال  -
لتحويل االموال الكترونيًا  بالتجزئة تضمن انشاء المقسم الوطني لمبيعويااللكتروني ومنح التراخيص، 

نظام تشغيل متبادل لمدفع بواسطة الياتف كونو الى نقاط البيع واجيزة الصراف االلي، باالضافة الى 
الذي يوفر فرص لممصارف العراقية ومشغمي شبكات اليواتف النقالة لموصول الى  في العراقالنقال 

 ،تو في تنمية القطاع المصرفيياالدوات المتكاممة واالكثر حداثة لممدفوعات النقدية فضاًل عن اىم
ستسيم ادوات الدفع بالتجزئة في تسييل التعامالت بين االشخاص من مواطنين ووافدين فضاًل اذ 

ط السوق المحمية وتقمل التعامل بالنقد باالضافة الى خمق جو من التنافس بين المصارف عن تنشي
في تقديم خدمات جديدة لجذب الزبائن مما ينعكس بااليجاب عمى الصناعة المصرفية عمومًا، كما 
ان وجود نظام متين ورصين لمدفع بالتجزئة يعمل وفق المعايير العالمية سيعطي ثقة كبيرة 

ين بالبيئة المخصصة لالستثمار في العراق، ان البنك المركزي العراقي سيكون المشغل لممستثمر 
لنظام الدفع بالتجزئة كونو ىو جية راعية غير ربحية تتصف بالحيادية وتمتزم بمعايير الشفافية 

 .مجال المالي والمصرفيالوالوقوف عمى مسافة واحدة من جميع الجيات والمؤسسات العاممة في 
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فحص واختبار فقد تم ( RTGS)تطورات الحاصمة في نظام التسوية االجمالية االنية اما ال -
تم كما ( وتنفيذ انواع التحويالت عمى ىذا النظام، UPGRADEالنسخة المحدثة لمنظام )

( ICBS( والنظام المحاسبي )RTGSاكمال برنامج الربط بين نظام التسوية االجمالية االنية )
 وتنصيب االنظمة في جميع المصارف ومديريات البنك المركزي.( INTER FACEالمسمى )

ارتفعت اعداد التحويالت المالية ليذا النظام لممصارف الحكومية واالىمية ووزارة المالية خالل  -
، 4102( تحويل لعام 20042بعد ان كان ) تحويل بالدينار العراقي( 22444الى ) 4102عام 

 مايقارب %( لتبمغ01.4)%(، اما مبالغيا فقد ارتفعت بنسبة 4.4بمغت ) ارتفاعاي بنسبة 
   :كما مبين في الشكل ادناه، 4102في عام  ( ترليون دينار041.0( ترليون دينار مقارنة )411)

 

 

 

خالل  ىي االخرى فقد ارتفعتبالنسبة الى التحويالت بالدوالر االمريكي عبر ىذا النظام و   -
والتي سجمت  4102عام ب مقارنة%( 02.4( تحويل وبنسبة بمغت )01402الى ) 4102عام 

( مميار 4.0الى ) 4102( مميار دوالر عام 4.2( تحويل، اما مبالغيا فأنخفضت من )4244)
 %(. 4.4-وبنسبة ) 4102دوالر عام 
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( مصرفًا اضافة الى 42)االنية بمغ عدد المصارف المشاركة في نظام التسوية االجمالية   -
 .وزارة المالية وىيئة التقاعد ودائرة رعاية القاصرين

عام ل ((CT CREDIT TRANSFER بالدينار العراقي انخفض عدد اوامر الدفع الدائنة –
%(، حيث سجمت ىذا العام 44.4-من خالل نظام مقاصة الصكوك االلكترونية بنسبة ) 4102

 4102، في حين ارتفعت مبالغيا لعام 4102تحويل لعام ( 4204( تحويل مقابل )2444)
( مميار دينار لعام 24.4مقابل ) 4102( مميار دينار لعام 22.2%(، حيث بمغت )4.0بنسبة )
( تحويل 0000فقد بمغت ) االمريكي بالدوالر ، اما بالنسبة الى عدد اوامر الدفع الدائنة4102
%(، اما مجموع 00.4، وبنسبة ارتفاع بمغت )4102( تحويل لعام 442قياسًا بـ)  4102لعام 

( مميون دوالر عام 00.0مقارنة بـ) 4102( مميون دوالر عام 4.0مبالغيا فأنخفضت الى )
 %(.22.4وبنسبة ) 4102
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الى  4102خالل عام  بالدينار العراقيCH(CHECK ) ارتفعت اعداد الصكوك االلكترونية -
( صك، 44001اذ بمغت ) 4102%( مقارنة بالعام 220.4( صك اي بنسبة )221402)

( ترليون دينار في 4.2مقابل ) 4102ترليون دينار لعام ( 40.0في حين بمغ مجموع مبالغيا )
 فقد ارتفع بالدوالر %(، اما الصكوك االلكترونية040.0بمغت ) ارتفاعبنسبة  العام السابق اي
( صك اي 0442البالغة ) 4102عام ب( صك مقارنة 4400لتبمغ ) 4102عددىا في عام 

( مميون 444.0%(، كذلك ارتفعت مبالغيا بالدوالر لتصل الى )24.4بمغت ) ارتفاعبنسبة 
 %( .002.0( مميون دوالر وبنسبة )242.0بعد ان كانت ) 4102دوالر لعام 
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 نظام المدفوعات العراقيالخطط المستقبمية لتطوير عمل 

( من خالل ربط سوق العراق لالوراق المالية مع نظام تسجيل وايداع Tradingتنفيذ نظام المتاجرة ) - 0
( لغرض تفعيل CSD( ليصبح اسمو نظام الحفظ المركزي لالوراق المالية )GSRSالسندات الحكومية )

 السوق الثانوية.

 ربط نظام المدفوعات باالنظمة المصرفية الشاممة.  -4 

ية وربط البنوك نالعمل عمى انشاء مشروع الترتيبات االقميمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البي –2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               المركزية في الدول العربية وعمل مقاصة وتسوية لممدفوعات العربية البينية.                                                       
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 (1جــدول رقـــــم )

       3112 - 3112الناتج المحمي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الثابتة لعامي 
(1988=111) 

 مميون دينار                                                                                            

 االنشطة االقتصادية 
القيمة 

المضافة 
  3112لعام 

القيمة 
المضافة 

 3112لعام 
االهمية النسبية  معدل النمو %

% 

 6.9 0.40 5036.2 5017.8 الزاعة والغابات والصيد وصيد االسماك
 43.7 1.2 32170.3 31778.2 -التعدين والمقالع :

 43.5 1.2 31982.5 31602.2 النفط الخام             
 0.2 6.7 187.8 176 االنواع االخرى من التعدين      

 3.1 17.9 2276.2 1930.7 الصناعة التحويمية 
 2.5 19.8 1871.7 1562.7 الكهرباء والماء
 5.9 26- 4348.0 5878.9 البناء والتشييد

 2.7 1.3- 1977.4 2003.3 النقل والمواصالت والخزن
تجارة الجممة والمفرد والفنادق وما 

 6.4 19.2- 4730.7 5851.5 شابه

المال والتامين وخدمات العقارات 
 12.8 7.1 9446.5 8824.0 -العمال:وا

 2.3 31.8 1729.2 1312.3 البنوك والتامين          
 10.5 2.7 7717.3 7511.7 ممكية دور السكن         

خدمات التنمية االجتماعية 
 16.0 12- 11711.9 13315.2 -والشخصية:

 14.4 12.3- 10566.8 12048.2 الحكومة العامة           
 1.6 9.6- 1145.1 1267.0 الخدمات الشخصية          

 100 3.4- 73568.9 76162.3 المجموع حسب االنشطة
   74.8 832.7 476.5 ناقصًا: رسم الخدمة المحتسب

   3.9- 72736.2 75685.8 الناتج المحمي االجمالي 
 وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء.المصدر: 
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 (3جــدول رقـــــم )

 3112 - 3112الناتج المحمي االجمالي حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية لعامي 

 مميار دينار 

 االنشطة االقتصادية 
القيمة 

المضافة 
3112  

القيمة 
المضافة 
3112 

معدل النمو 
% 

االهمية النسبية 
% 

 4.1 16.4- 10902.0 13045.9 والغابات والصيد وصيد االسماك الزاعة

 46.4 3.5- 122065.4 126442.2 -التعدين والمقالع :

 46.1 3.5- 121131.1 125573.9 النفط الخام             
 0.3 7.6 934.3 868.3 االنواع االخرى من التعدين      

 2.9 18.8 7608.1 6402.3 الصناعة التحويمية 
 1.9 0.4 4921.7 4904.0 الكهرباء والماء
 7.8 11.1- 20400.9 22957.2 البناء والتشييد

 5.8 2.3 15121.6 14786.5 النقل والمواصالت والخزن
 7.4 4.2- 19673.5 20532.8 تجارة الجممة والمفرد والفنادق وما شابه

المال والتامين وخدمات العقارات 
 8.9 14.8 23366.5 20359.7 -واالعمال:

 2.2 41.7 5871.4 4143.5 البنوك والتامين          
 6.7 7.9 17495.1 16216.2 ممكية دور السكن        

 14.8 10.2- 38781.9 43165.9 -الشخصية:و خدمات التنمية االجتماعية 
 12.6 10.5- 33051.8 36925.9 الحكومة العامة         
 2.2 8.2- 5730.1 6340.0 الخدمات الشخصية       

 100 3.6- 262841.6 272596.4 المجموع حسب االنشطة
  48.3 2231.1 1504.6 ناقصًا: رسم الخدمة المحتسب

  3.9- 260610.4 271091.8 الناتج المحمي االجمالي 
 لالحصاء.المصدر : وزارة التخطيط / الجهاز المركزي 
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 (2جدول رقم )

 المعدل الشهري لسـعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في السوق المحلية  لعامي   
 3102و  3102

 

 2014 2013 االشهر

 1222 1226 كانون الثاني

 1222 1231 شباط

 1222 1255 اذار

 1218 1267 نيسان

 1222 1270 ايار

 1213 1237 حزيران

 1215 1218 تموز

 1213 1209 اب

 1204 1211 ايمول

 1207 1220 تشرين االول

 1200 1218 تشرين الثاني

 1205 1222 كانون االول

 1214 1232 المعدل
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 (2جدول رقم )

 3112و 3112الكميات المباعة من الدوالر خالل عامي 

 والرمميون د                                                                                       

 التاريخ
2013 2014 

 المجموع  حوالة  نقد  المجموع  حوالة  نقد 

 3992 2760 1232 4251 3783 469 كانون الثاني

 3423 2489 934 3245 2729 516 شباط

 4713 3786 927 2655 2017 638 اذار

 4232 3133 1099 3505 2377 1128 نيسان

 4266 2931 1335 4903 3735 1168 ايار

 4721 3344 1377 5211 4068 1143 حزيران

 3660 2500 1160 5603 4337 1266 تموز

 5152 3581 1572 4907 3827 1080 اب

 4931 3485 1446 5151 3789 1362 ايمول

 4143 3028 1115 4685 3519 1166 تشرين االول

 4573 3120 1453 4338 3209 1129 تشرين الثاني

 3920 3008 912 4777 3616 1161 االولكانون 

 51728 37165 14563 53231 41005 12226 المجموع

 االعتمادات
  

2447   2735 

 المجموع النهائي
  

55678 
  

54463 
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 (5جدول رقم )

                                                                                                        3112و  3112مبيعات ومشتريات الدوالر االمريكي خالل عامي                       

 مميون دوالر                                                                                        

 االشهر
2013 2014 

 المبيعات
المشتريات من 

 المبيعات الماليةوزارة 
المشتريات من وزارة 

 المالية

 4500 3992 ـــــ 4252 كانون الثاني

 2500 3423 8000 3245 شباط

 4000 4713 ـــــ 2655 اذار

 3500 4232 6000 3505 نيسان

 3965 4266 7000 4903 ايار

 3500 4722 5000 5211 حزيران

 5300 3660 5000 5603 تموز

 3500 5153 6500 4906 اب

 3750 4931 8000 5151 ايمول

 5000 4143 4500 4685 تشرين االول

 4500 4573 3500 4338 تشرين الثاني

 3500 3920 8500 4777 كانون االول

 47515 51728 62000 53231 المجموع

 2447 االعتمادات
 

2735  
 55678 المجموع النهائي

 
54463  
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 (6جدول رقم )

 3112و 3112ايام خالل عامي  7االيداعات القائمة بالدينار العراقي لمدة ارصدة 

 مميار دينار 

 2014 2013 الشـهـر

 4297 3203 كانون الثاني

 3045 3577 شباط

 2380 3501 اذار

 2284 3158 نيسان

 775 3652 ايار

 3149 2797 حزيران

 500 3557 تموز

 323 3718 اب

 353 3896 ايمول

 166 2890 االولتشرين 

 345 2963 تشرين الثاني

 383 3134 كانون االول
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 (7جدول رقم )

 مميار دينار              3112و  3112االحتياطي االلزامي لعامي                           

 االشهر

2013 2014 

 الخاصودائع القطاع  الودائع الحكومية  ودائع القطاع الخاص  الودائع الحكومية 

 3609 6322 2910 6116 كانون الثاني

 3492 6270 3055 6030 شباط
 3612 6312 3323 5982 اذار

 3544 6366 3392 5660 نيسان
 3535 6349 3384 5689 ايار

 3724 6007 3368 5781 حزيران
 3681 5727 3576 6365 تموز

 3504 6086 3607 6220 اب
 3484 6355 3291 6365 ايمول

 3470 6703 3265 6498 االول تشرين

 3488 6930 3429 6441 تشرين الثاني
 3532 7045 3496 6130 كانون االول
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 (8جدول )

 3112و 3112( يوم خالل عامي 91حواالت وسندات البنك المركزي العراقي أستحقاق )           

 مميون دينار                                                                                      

 الشهر
2013 2014 

 سعر القطع% المبمغ المباع  سعر القطع %  المبمغ المباع 

 4.7 388350 5.3 103000 كانون الثاني 

 5 350000 6.95 275010 شباط

 5 312010 4.95 400010 اذار

 4.8 400040 4.73 600010 نيسان

 5 183400 4.8 380020 ايار

 5 242100 6.55 211111 حزيران
 5 252700 ــــ ــــ تموز

 5 152000 ــــ ــــ اب
 5 221951 4.90 200000 ايمول 

 5 382151 4.90 279161 تشرين االول

 5 260640 4.95 230000 تشرين الثاني 

 5 314600 4.90 340020 كانون االول 

 4.96* 3481840 5.29* 3307130 المجموع 
 معدل سعر القطع *
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 (9جـدول )

 3112و  3112رصيد الودائع لدى المصارف التجارية حسب النوع والقطاع لعامي 

 مميون دينار   

 3112كانون االول  3112كانون االول  الفقرات

 18,189,050 15,450,468 الحكومة المركزية

 15,862,747 13,152,177 جارية

 0 0 توفير

 2,326,303 2,298,291 ثابتة

 31,181,654 28,955,005 المؤسسات العامة

 26,929,206 28,674,208 جارية

 146 3,941 توفير

 4,252,302 276,856 ثابتة

 24,702,632 24,450,014 القطاع الخاص

 13,829,963 13,805,963 جارية

 9,978,287 9,674,228 توفير

 894,382 969,823 ثابتة

 74,073,336 68,855,487 المجموع
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 ( 11ـول ) دجـــ

 رصيد االئتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف التجارية حسب النوع والقطاع لعامي 
 3112و  3112 

 مميون دينار  

 3112كانون االول  3112كانون االول  الفقرات

 8,367,709 6,377,684 الحكومة المركزية

 1,076 1,085 المكشوف

 0 0 االوراق التجارية المخصومة

 8,366,633 6,376,599 القروض والسمف

 0 0 ديون متاخرة التسديد

 8,010,217 6,626,795 المؤسسات العامة

 115,581 110,069 المكشوف

 0 0 االوراق التجارية المخصومة

 7,888,848 6,510,848 القروض والسمف

 5,788 5,878 ديون متاخرة التسديد

 17,745,141 16,947,533 القطاع الخاص

 3,264,432 2,963,907 المكشوف

 185,310 181,923 االوراق التجارية المخصومة

 11,940,054 11,813,122 القروض والسمف

 2,355,345 1,988,581 ديون متاخرة التسديد

 34,123,067 29,952,012 المجموع
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 (11جـــدول )

 التوزيع القطاعي لالئتمان التعهدي الممنوح من قبل المصارف التجارية )الحكومية واالهمية(

 3112 – 3112لعامي  

 مميار دينار                                                                                          

2013 2014 

المصارف  القطاعات
 الحكومية

المصارف 
 االهمية

المجموع 
الكمي 

 لممصارف

المصارف 
 الحكومية

المصارف 
 االهمية

المجموع 
الكمي 

 لممصارف

 130.1 130.1 ـــ 94.2 94.1 0.1 الزراعة والصيد

 2.5 2.5 ـــ 2.9 2.8 0.07 التعدين

 815.9 815.6 0.3 555.9 555.6 0.4 الصناعة التحويمية

الماء، الكهرباء 
 360.5 360.5 ـــ 280.6 280.6 0.08 والغاز

التجارة، المطاعم 
 8719.0 3117.3 5601.7 40030.2 3471.6 36558.6 والفنادق

النقل،التخزين 
 29117.5 333.8 28783.7 324.7 324.5 0.2 والمواصالت

 426.4 426.4 ـــ 334.6 334.4 0.2 التمويل والتأمين

 2182.6 2164.9 17.7 2097.1 2084.6 12.5 خدمات المجتمع

 7344.6 1756.5 5588.1 7151.1 1110.2 6040.8 العالم الخارجي

 1809.3 1805.4 3.9 2795.7 2790.7 5.0 التشييد والبناء

 50908.4 10913.0 39995.4 53667.0 11049.1 42617.9 المجموع الكمي
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 (12) جدول

 2013مقارنة مع عام  2014عدد االسهم وحجم التداول وعدد العقود والشركات لعام 

 القطاعات

 عدد العقود المنفذة التداول)مليون دينار( قيم القيمة السوقية لالسهم )مليون دينار( عدد االسهم المتداولة )مليون سهم(

2014 2013 
االهمية 
النسبية 

)%( 

نسبة التغيير 
)%( 

2014 2013 
االهمية 
النسبية 

)%( 

نسبة 
التغيير 
)%( 

2014 2013 
االهمية 
النسبية 

)%( 

نسبة 
التغيير 
)%( 

2014 2013 
االهمية 
النسبية 

)%( 

نسبة التغيير 
)%( 

القطاع 
 المصرفي

707,114.41 737,227.91 95.06 -4.08 4,801.03 5,228.30 50.43 -8.17 763,582.66 953,874.28 85.00 -19.95 59,388 69,653 56.79 -14.74 

القطاع 
 الصناعي

23,794.87 41,413.20 3.20 -42.54 465.13 558.76 4.89 -16.76 37,916.52 70,035.35 4.22 -45.86 18,110 29,166 17.32 -37.91 

 قطاع
 الخدمات

6,749.33 6,918.12 0.91 -2.44 148.5 144.71 1.56 2.62 21,503.46 25980.0 2.39 -17.23 10,548 10,675 10.09 -1.19 

 قطاع
 االستثمار

16.25 1,062.13 0.00 -98.47 3.19 4.15 0.03 -23.13 17.62 1,548.73 0.00 -98.86 55 69 0.05 -20.29 

اع القط
 الزراعي

623.03 1,302.51 0.08 -52.17 76.75 79.42 0.81 -3.36 3,087.98 10,053.45 0.34 -69.28 3,581 4,037 3.42 -11.30 

اع القط
 الفندقي

3,515.56 2,553.47 0.47 37.68 502.32 427.04 5.28 17.63 59,018.22 25,005.16 6.57 136.02 11,146 6,667 10.66 67.18 

 قطاع
 التامين

1344.0 1,111.50 0.18 20.92 13.55 13.77 0.14 -1.60 2,218.32 1,157.78 0.25 91.60 719 898 0.69 -19.93 

 قطاع
 االتصاالت

694.9 79,593.25 0.09 -99.13 3,510.16 4,995.22 36.87 -29.73 10,971.19 1752565.56 1.22 -99.37 1,019 5,405 0.97 -81.15 

 17.38- 100 126570 665411 68.37- 100 2,840,220.31 898,315.97 16.86 100.01 11,451.37 9,520.63 14.62- 100 871,182.09 743,852.38 المجموع
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 (31) جـــــــدول

 3125و 3124( يوم لعامي 465و 283حواالت الخزينة العائدة لوزارة المالية أستحقاق )
 الدنانير ماليين

2013 2014 

 الشهر

( 281حواالت استحقاق ) ( يوم281حواالت استحقاق )
معدل  يوم

سعر 
الخصم 

% 

حواالت استحقاق 
معدل  ( يوم463)

سعر 
الخصم 

% 
المبمغ 
 المباع

المبمغ 
 المسدد

معدل 
سعر 

الخصم 
% 

المبمغ 
 المباع

المبمغ 
 المسدد

المبمغ 
 المباع

المبمغ 
 المسدد

كانون 
 الثاني

80000 100000 5.30 
 

50000 
    

 5.26 100000 80000 شباط
 

50000 
    

 80010 اذار
 

4.62 
 

50020 
    

 5.10 50010 343850 4.41 67000 50000 نيسان
   

 500000 4.45 100000 50000 ايار
 5.73 475500 

 
5.93 

    4.49 100000 50000 حزيران
500000 

 
6.00 

 447000 5.07 80000 50000 تموز
 

6.50 
   

 305000 4.90 80000 50000 اب
 

6.38 500000 
 

6.37 

 4.39 80010 50020 ايمول
      

تشرين 
 االول

50010 50000 4.29 
 

343850 
    

تشرين 
   50000  الثاني

500000 
    

كانون 
  االول

50000 
       

 1475500 5.93 1043880 1595850 4.72 857010 590040 المجموع
 

6.10 
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 (41جدول )

 4142مقارنة بعام  4141معدل نمو االسعار لعام 

 %الوزن الفقـــرات
المعدل السنوي 

4142 
المعدل السنوي 

4141 
نسبة التغير 

% 

 2.7 152 148 30.059 االغذية والمشروبات غيرالكحولية 

 2.7 153.7 149.6 28.754 االغذية 

 0.7 119.7 118.9 3.506 الخبز والحبوب

 1.6- 161 163.6 6.200 اللحوم

 3.3 172.3 166.8 0.992 االسماك

 2.5 126.9 123.8 4.293 اللبن والجبن والبيض 

 1.9 109.3 107.3 0.387 الزيوت والدهون

 2.1 162.9 159.6 3.069 الفواكه 

 7.0 175.3 163.8 8.039 الخضروات 

 2.3 146.8 143.5 1.576 السكر والمنتجات السكرية 

 4.0 148.4 142.7 0.692 منتجات االغذية االخرى 

 0.8 114.1 113.2 1.305 المشروبات غير الكحولية 

 0.7 135.6 134.7 0.720 المشروبات الكحولية والتبغ

 3.2 149.4 144.8 7.330 المالبس واالحذية 

 2.9 149.3 145.1 5.775 المالبس 

 1.4 155.4 153.3 0.716 مواد المالبس

 2.3 161.9 158.3 0.214 خدمات خياطة المالبس 

 3.7 141.4 136.4 2.092 مالبس رجالية جاهزة 

 1.0 138.5 137.1 1.836 مالبس نسائية جاهزة 

 5.8 182.3 172.3 0.892 مالبس ااطفال جاهزة

 3.8 146 140.7 0.025 تنظيف المالبس 

 4.0 149.7 143.9 1.555 االحذية 

 2.0 162.5 159.3 31.305 الكهرباء،الغازالسكن ،المياه، 

 2.8 179 174.1 21.221 االيجار 

 2.9 125.1 121.6 2.124 صيانة وخدمات السكن 

 3.0- 225.7 232.8 2.275 امدادات المياه والكهرباء

 1.2 89.6 88.5 5.685 الوقود )البنزين والنفط والغاز(

 1.5 123.2 121.4 6.377 التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة

 1.8 127.1 124.8 2.399 االثاث والتجهيزات 

 1.2 120.8 119.4 3.978 االجهزة المنزلية 

 2.4 168.6 164.6 2.308 الصحة 

 4.1 110.3 106.0 11.086 النقل 

 0.4 77 76.7 2.926 االتصال

 1.2 105.3 104.1 1.619 الترفيه والثقافة 

 2.1 167.5 164.0 0.989 التعليم

 1.6 150.5 148.1 1.403 المطاعم 

 1.8- 148.8 151.5 3.878 السلع والخدمات المتنوعة 

 2.2 145.9 142.7 100 الرقم القياسي العام 

 1.6 146 143.7 100 الرقم القياسي بعد االستبعاد 

 .المصدر : وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء
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 (51جدول )

 (اولي) 4152 السنوي العراقي المدفوعات ميزان

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Annual 2014(Preliminary) 

 ( BPM6) السادسة الطبعة منهجية حسب

  Million Of  U.S $                                                                                                           (دوالر مليون)           

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

first -current account 24,427.9 اوال- الحساب الجاري

        1- Trade balance 38,780.8         1-  المٌزان التجاري

          Exports (F.O.B) 83,980.9                 الصادرات )فوب (

Crude oil  83,538.8 ـــ                                    - النفط الخام 

                      * Governmental 83,445.5                       - حكومً

                 private 93.3                       - خاص

Oil Products 259.2 ـــ                                    - المنتجات النفطٌة  

                          -  Governmental 173.6                       - حكومً

                           -  private 85.6                       - خاص

Other exports ـــ                  182.9                   - الصادرات االخرى 

          Imports 45,200.1 53,176.6             االستٌرادات 

               1.Government Imports 17,209.2 20,246.1                 1- االستٌرادات الحكومٌة

                    A-  consumption imports 4,298.6 5,057.1                   أ- االستٌرادات االستهالكٌة  

                    B-  capital imports 9,018.5 10,610.0                   ب - االستٌرادات الراسمالٌة 

                    C- Refined oil products 3,886.6 4,572.5                   ج - استٌرادات المنتجات النفطٌة 

                    D- Other Gov.imports 2.8 3.3                   دـ -  االستٌرادات الحكومٌة االخرى

                    E- Cost of currency printing 2.7 3.2                   هـ -  تكالٌف طبع العملة

               2- Private Sector imports 27,990.9 32,930.5               2- استٌرادات القطاع الخاص

             A.Cons. goods imports 6,985.8 8,218.6                   أ - استٌرادات القطاع الخاص االستهالكٌة 

              B.Capital goods imports 20,957.1 24,655.4                   ب- استٌرادات القطاع الخاص الراسمالٌة

              C.Oil products imports private sector 48.0 56.5                   ج- استٌرادات منتجات نفطٌة قطاع خاص

  2- Services Account, net -10,659.3              2- صافً حساب الخدمات

                  Receipts 4,131.0                   المقبوضات 
                  Payments** 14,790.3                   المدفوعات**             

  3- Primary Incom Account -530.8              3 -حساب الدخل االولً

                Compensation of employee 35.8                    تعوٌضات العاملٌن
               Investment Income -566.6                   دخل االستثمار

              Receipts 265.7                      المقبوضات 

              Payments 832.3                      المدفوعات 

                - Interest/external debt الفوائد على الدٌن العام الخارجً                                                           566.8  -                             

                - others 265.5 اخرى                                                                 -                             

    4- Secondary Incom Account -3,162.8              4 - حساب الدخل الثانوي

       Special transfers Included Remittances 91.9               التحوٌالت الخاصة بضمنها تحوٌالت العاملٌن     

                Official -3,254.7                التحوٌالت الرسمٌة

              Receipts 41.2                   المقبوضات 

Total of Grants 16.9                       اجمالً المنح                                                            

              Other current transfers 24.3                            التحوٌالت الجارٌة االخرى                          

            Payments 3,295.9                   المدفوعات   

Total of Grants 52.3                     اجمالً المنح                                                            

                 Grants to Countries 52.3                          منح مقدمة من العراق الى دول

             Other current transfers 3,243.6                      التحوٌالت الجارٌة االخرى                          

                    UN Compensation Fund 3,211.4                                   صندوق التعوٌضات 

                    Others 32.2                                             اخرى

 المركزي بالبنك لالستثمارات العامة المديرية في النفط قسم  ارقام تمثل* : 
 المقايضة عمليات بدون أي نقدا والمقبوضة

 قيمة من المستقطعة والتامين الشحن تكاليف دوالر مليون( 6.6797) بضمنها**:

   . االستيرادات

*: The Amounts Represent The Data From Oil Division/General 
Investment  Dept. At CBI In Cash Without Barter Transaction. 

** (7976.5)  million USD represents the costs of shipment & 
insurance. 



030 
 

(51جدول )تابع   

(اولي) 4152 السنوي العراقي المدفوعات ميزان  

IRAQ : BALANCE OF PAYMENTS Annual 2014(Preliminary) 

 (BPM6 ) السادسة  الطبعة منهجية حسب  

Million Of U.S$                                                                                     (دوالر مليون)             

Items ( FOB )  (CIF) الفقرات

 second- Capital Account/ net -9.5          ثانٌا- صافً الحساب الراسمالً
               credit 1.0                الدائن
               debit 10.5                المدٌن  

    third- Financial Account/net -15,456.1          ثالثا - صافً الحساب المالً

       1- Direct investment /Net -4,540.3              1-صافً االستثمار المباشر)فً الخارج-فً الداخل(

             Abroad 241.5                 فً الخارج)صافً(

             In Iraq 4,781.8                 فً الداخل )صافً( 

       2- Portfolio Investment /Net -4,526.8              2-  صافً استثمار الحافظة)الموجودات-المطلوبات(

            Assets -4,501.7                  موجودات

              a-General Government -4,498.3                    أ - الحكومة العامة 

                       drawing 2,199.3                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 6,697.6                        المسدد ) المطفأة ( 

            b- other Sectors                     -3.4                   ب - قطاعات أخرى  

                       drawing 1.6                     المسحوب ) المستثمرة(
                        paid 5.0                        المسدد ) المطفأة ( 
            Libilities 25.1                مطلوبات
             a-General Government 0.0                    أ - الحكومة العامة 
                       drawing 0.0                     المسحوب ) المستثمرة(
                        paid 0.0                        المسدد ) المطفأة ( 

                b-other Sectors 25.1                   ب - قطاعات أخرى  

                       drawing 93.8                     المسحوب ) المستثمرة(

                        paid 68.7                        المسدد ) المطفأة ( 

      3- Other Investment , net 5,482.2            3- صافً االستثمار االخر

       a- Official , net 1,027.4                أ- صافً االستثمارالرسمً 

          Assets 2,442.5                      الموجودات

         Claims held abroad -3.4                         المستحقات من الخارج

         DFI -1,098.1                 صندوق اعمار العراق /التغٌر فً الرصٌد المتاح

         Trade Credit 3,499.1                         ائتمانات التجارة

         Other equity 44.9                         حصص الملكٌة االخرى

      Liabilities 1,415.1                     المطلوبات 

            Capitlaized Interest 0.0 الفوائد المرسملة                                            -                       

         Loan disbursements 70.0 المسحوب من القروض                                   -                       

         Amortization -1,451.7 التسدٌدات                                                   -                       

          trade credits 2,796.8 ائتمانات التجارة                                                   -                       

     b- Private, net/ ODC's 4,435.8
                ب-صافً االستثمار لشركات االٌداع االخرى     

                   )الموجودات - المطلوبات (

          Assets 4,380.2                          الموجودات 

           Liabilities -55.6                          المطلوبات 

 c- Forign Deposites,net /Other Sectores 19.0                 ج- صافً الودائع فً الخارج / قطاعات اخرى

     4- reserve assets -11,871.2           4-االصول االحتٌاطٌة

          Central bank -11,871.2                    البنك المركزي 

        Reserves -11,871.2                    االحتٌاطٌات

    Reserve Assets     -11,871.2              الموجودات االحتٌاطٌة 

      a-  Monetary Gold 1,963.0                    أ- الذهب النقدي 

      b- Special Drawing Rights -754.6                     ب- حقوق السحب الخاص

      c-  Reserve Position in the Fund 0.0                     ج- وضع االحتٌاطً لدى الصندوق

      d-  Foreign Assets -13,079.6                    د- الموجودات االجنبٌة 

              1- Currency and Deposites -8,592.6                        1- العملة والودائع 

                        With Monetary Authorties 
                            -8,108.1                            لدى السلطات النقدٌة 
                     With Banks -484.5                            لدى البنوك الخارجٌة

             2- Securities -4,487.0                        2- االوراق المالٌـــــة

                      Equities 0.0                            سندات الملكٌة

                      Bonds & notes 0.0                            سندات واذونات

                         Money Market                                                               -4,487.0                                  ادوات السوق النقدٌة / صاًف المشتقات المالٌة 

             3-Other Cliams 0.0                     3-المستحقات االخرى 

Fourth- Errors and omissions/Net:                                

        Financial Account-(current account+Capital 

Account)

-39,874.5
     صافً السهو والحذف :                                                        

  الحساب المالً -)الحساب الجاري+الحساب الراسمالً(

 Source : Central Bank Of Iraq \    Statistical and Research'        . المدفوعات ميزان احصاءات قسم/  واالبحاث لالحصاء العامة المديرية/  العراقي المركزي البنك: المصدر

Department \  Balance Of Payments Statistics Division.  


