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 الملخص                                            

 6102 االول للفصل االقتصادي التقرير                         

 خالل العراقً االقتصاد منها ٌعانً التً االقتصادي االنكماش او  الركود حالة تستمر        

 االجمالً المحلً الناتج فً النمو معدالت فً المتحققة االرتفاعات من الرغم على الفصل هذا

 وبشكل والتشٌٌد البناء لنشاط المضافة القٌمة ارتفاع عن والناتجة والجارٌة الثابتة باالسعار

 المركزي البنك دورمبادرة الى ذلك وٌعود السابق العام من االول بالفصل مقارنة ملحوظ

 االسكان وصندوق العقاري المصرف السٌما التخصصٌة للمصارف القروض منح فً العراقً

 والنقل والماء الكهرباء قطاعً باستثناء متباٌنة بارتفاعات االنشطة باقً ساهمت ،فٌما

 باالسعار الخام النفط قطاع لنشاط المضافة القٌمة تراجع المؤشرات اظهرت فٌما والمواصالت،

 التضخم معدل ظل ،فٌما العالمٌة االسواق فً النفط اسعار فً الحاصل لالنخفاض نتٌجة الجارٌة

 الضٌق بمعناها السٌولة معدالت بانخفاض االنكماش حالة ،وتوضحت%( 1) مستوى دون

  النفط على الموازنة العتماد نتٌجة كبٌر بعجز تنوء للدولة العامة الموازنة والتزال والواسع

 النخفاض نتٌجة واضحا عجزا التجاري المٌزان صافً وسجل. لالٌرادات رئٌس كمصدرالخام 

 قائم اقتصادي اصالح سٌاسة اعتماد من البد وعلٌه النفط اسعار انخفاض بسبب الصادراتقٌمة 

 الصادرات مع المحلً الناتج نمو ارتباط فك على والعمل الوطنٌة االقتصادٌة القاعدة تنوٌع على

وذلك  االقتصاد لنمو متنوعة محفزات واٌجاد للدخل واحد مصدر على االعتماد وتقلٌل النفطٌة

 . والقطاعً الكلً المستوى على االقتصاد هٌكلة أعادة خالل من

 :6112 االول للفصل العراقً لالقتصاد االقتصادٌة المؤشرات ابرز ٌلً وفٌما  

( 4.4) مقداره إرتفاعا   6112/االول الفصل خالل الحقٌقً اإلجمالً المحلً الناتج سجل -

 ترلٌون( 82.4) البالغ السابق العام من الفصل بذات قٌاسا  %( 6..6) وبنسبة دٌنار ترلٌون

 ملٌار( 6.2.) ٌعادل ما اي دٌنار، ترلٌون( 4.) مقابل دوالر ملٌار( 5.2.) ٌعادل ما دٌنار،اي

%( 2.8.) بنسبة الخام النفط انتاج كمٌات زٌادة إلى ذلك وٌعزى ،6112 االول للفصل دوالر

 . 6112/ األول الفصل عن

    بنسبة إنخفاضا   6112 االول الفصل خالل الجارٌة باألسعار االجمالً المحلً الناتج سجل -

 ٌعادل ما ،اي دٌنار ترلٌون( 8..8) لٌبلغ السابق العام من الفصل بذات قٌاسا  %( 1.8-)
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 للفصل دوالر ملٌار( 3.3.) ٌعادل ما دٌنار،اي ترلٌون( 88) مقابل  دوالر ملٌار( 2.3.)

 .6112 االول

 بعد القٌاسً للرقم النسبً بالتغٌر مقاسا   العراقً لالقتصاد االساس التضخم مؤشر سجل -

 طفٌفا   ارتفاعا   ،(والخضر الفواكه) ومجموعتً( والغاز النفط) النفطٌة المشتقات من كل أستبعاد

 خالل العام التضخم مؤشر سجلو. السابق العام من ذاته بالفصل مقارنة%( 1.5) نسبته ما لٌبلغ

 .6112 العام من ذاته للفصل المسجل معدله عن%( 1.4) مانسبته 6112 االول الفصل

 انخفاضا   6112 االول الفصـــل خـــالل M1 الضٌق بالمفهوم النقــــد عرضرصٌد  ســجل -

 خارج العملة انخفاض الى ذلك وٌعزى السابق العام من الفصل بذات قٌاسا%( 6.4-) بنســبة

 فٌما ، النقد عرض اجمالً من%( ..28) نسبته ما شكلت والتً%(  8.1-) بلغت بنسبة البنوك

 اجمالً من%( 82.3) نسبته ما لتشكل%( 1.6-) بنسبة انخفاضا الجارٌة الودائع سجلت

 انخفاضا  ( النقدٌة ولةــــــــــالسٌ) M2 الواسع بمفهومه النقد عرض سجل فٌما.النقد عرض

( 44588) مقابل 6112/ االول الفصل نهاٌة دٌنار ملٌار( 42.52) الى لٌصل%( 8-) بنسبة

 .6112/ االول الفصل نهاٌة دٌنار ملٌار

 نســــبته بلغت انخفاضا   6112 عـــام مـــن االول الفصــل فــً األجنبٌة األحتٌاطٌــات سجلت -

 االول الفصل نهاٌة دٌنار ملٌار( 35132) بـ مقارنة دٌنار ملٌار( 252.1) لتبلغ%( 68.3-)

 .6112 عام من

 عبر العراقً المركزي البنك فً االمرٌكً الدوالر تجاه العراقً الدٌنار صرف سعر توحٌد تم -

 الى(   الخارج فً المصارف حسابات رصٌد ،تعزٌز نقد) كـ االجنبٌة العملة وشراء بٌع نافذة

 فً المعدل هذا سجل فٌما ، 1/1/6112 من اعتبارا أمرٌكً دوالر لكل عراقً دٌنار( 1151)

 دٌنار( 1682) بلغ اذ ،%(1.1) نسبته بلغت طفٌفا   نموا   6112/االول للفصل الموازٌة السوق

 للفصل امرٌكً دوالر لكل دٌنار( 1688) بلغ سعر معدل مقابل امرٌكً دوالر لكل

 6112/االول

%( 8%( الى )2من ) (Policy Rate) االساس الفائدة سعرل تخفٌضاَ  المركزي البنك أجرى -

 .6112/./1سنوٌا  اعتبارا  من 
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 بلغت بنسبة 6112 االول الفصل خالل المصرفً القطاع اموال رؤوس اجمالً ازداد -

 الجزء شكل حٌث ترلٌون،( ..11) مقداره ما لٌسجل 6112 االول بالفصل مقارنة%( 11.1)

 العاملة التجارٌة المصارف لاموا رؤوس اجمالً من%( 34)  بنسبة االهلً القطاع منه االكبر

 اي دٌنار، ترلٌون( ..6) فبلغت الحكومٌة المصارف أما دٌنار، ترلٌون( 4) والبالغة العراق فً

 البنكتعلٌمات ، استنادا الى التجارٌة المصارف اموال رؤوس اجمالً من%( 66) ٌعادل ما

 فً دٌنار ملٌار(  621)  الى لتصل المصارف اموال رؤوس زٌادةالمتضمنة  العراقً المركزي

 المالً الستقرارها اٌجابٌا النمو هذا وٌعتبر 1/2/6111. من اعتبارا سنوات ثالث غضون

 .المخاطر مواجهة فً لقدرتها وتعزٌزا

 ، دٌنار ترلٌون( 8.3) مقداره عجزا   6112/االول للفصل للدولة العامة الموازنة سجلت -

 نسبة بلغت فٌما السابق، العام من االول للفصل دٌنار ترلٌون( 2..) مقداره مالًبفائض  مقارنة

 %(. 11.4) الجارٌة باالسعار االجمالً المحلً الناتج من مساهمته

 دوالر ملٌون( 222.2) بلغ الجاري الحساب فقرة فً واضحا عجزا المدفوعات مٌزان سجل  -

 العام من الفصل لذات دوالر ملٌون( 28.8) بلغ فائضا سجل قد كان فٌما، 6112 االول للفصل

 مقابل دوالر ملٌون( 42.4) البالغ التجاري المٌزان فائض فً تراجعا البٌانات واظهرت السابق

 اسفرت فقد الرأسمالٌة المعامالت ،اما السابق العام من االول للفصل دوالر ملٌون( 6..1.8)

 لذات دوالر ملٌون( 1.6) قدره فائضا سجل قد كان فٌما، دوالر ملٌون( 1.4) مقداره عجز عن

 . السابق العام من الفصل

 

 

 


