
 2015من عام  الثالث فصللل قتصاديإلالتقرير املخص 

الذي يعاني من ازمات ومشكالت أمنية واقتصادية وسياسية متفاقمة،  يواجه العراق       
تأثيرات سلبية كبيرة على الموازنة واالقتصاد العراقي بسبب استمرار  اتحديات كبيرة ستكون له

وازاء هذا الواقع الذي ال  الحرب ضد داعش، ، يضاف اليهاانخفاض اسعار النفط العالمية
خلل كبير في خطط الحكومة والى زيادة  والذي ادى الى حدوث يمكن تجاوزه بسرعة وبسهولة

مع ارتفاع تكاليف الحرب على االرهاب وعدم تمكن القطاعات االقتصادية  العجز في الموازنة
المطلوب لتعزيز االيرادات غير  االخرى كالزراعة والصناعة والسياحة من المساهمة بالقدر

ض الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية اانخفكشفت األرقام األولية عن  حيثالنفطية، 
 ( ترليون دينار63.9( ترليون دينار مقابل )49.4ليبلغ ) 2015للفصل الثالث من عام 

%(، ويعزى ذلك الى 22.7-) انخفاض بلغت ةبنسب ، اي2014للفصل ذاته من عام 
انخفاض معدالت نمو اغلب االنشطة االقتصادية المكونة للناتج المحلي االجمالي باالسعار 

، نتيجة النخفاض سعر برميل النفط للفصل 2014الجارية قياسا بالفصل المماثل من عام 
لناتج افي حين ارتفع  ،2014%( مقارنة بالفصل ذاته لعام 54.5-بنسبة ) 2015الثالث 

 2015( مليار دينار للفصل الثالث من العام 44.5المحلي االجمالي باالسعار الثابتة الى )
 . %(7.9وبنسبة بلغت ) 2014( مليار دينار للفصل المماثل من عام 41.3مقابل )

وتشيييير البيانيييات االحصيييا ية لليييرقم القياسيييي السيييعار المسيييتهلك اليييى ارتفييياع معيييدل اليييرقم      
%( عيين معدلييه 2.4بنسييبة  ) 2015السييعار المسييتهلك للفصييل الثالييث ميين عييام  القياسييي العييام

، كيييذلك ارتفييياع مرشييير اليييرقم القياسيييي بعيييد االسيييتبعاد 2014المسيييجل للفصيييل ذاتيييه مييين العيييام 
)التضيييييخم االسيييييا ( مسيييييتبعدا منيييييه المشيييييتقات النفطيييييية ) الييييينفط والغييييياز( ومجموعييييية )الفواكيييييه 

ارتفياع أسيعار ، ويعزى هيذا اليى ذاته من العام السابق%( قياسًا بالفصل 1.6والخضر( بنسبة )
مقارنية بالفصيل ذاتيه  2015اغلب فقرات الرقم القياسيي السيعار المسيتهلك للفصيل الثاليث عيام 

)التعلييم(، )االغذيية والمشيروبات غيير الكحوليية ( اسيعار كيل مين  وال سييما ، 2014من العام 
%، 3.8%،  4.7)  بلغيييتنسيييبة ب ارتفعيييت اسيييعارهاوالتيييي الكهربييياء(  الميييياه، الغييياز، و)السيييكن،

 .على التوالي %(3.2



%( 6اميييا عليييى صيييعيد اسيييعار الفا يييدة، اسيييتمر البنيييك باعتمييياد مرشييير سيييعر الفا يييدة االسيييا )
لتحفيز المصارف للتوجه نحو السيوق لتموييل المشياريع وتيوفير اال تميان لطالبييه لغيرض دعيم 

المييالي وتشييجيعًا للنشيياط االقتصييادي بغييية القيييام  التنمييية فييي العييراق ميين اجييل اسييتقرار الن ييام
بالعمليييات المصييرفية، وتبعييا لييذلك فقييد احتف ييت اسييعار فوا ييد اال تمييان وايييداعات المصيييارف 

العمل بنافذة االستثمار بالدينار لمدة  ، كذلك استمربالدينار لدى هذا البنك بمستوياتها السابقة
مبيييالغ ال مجميييوع حييييث بليييغ، 9/6/2014%( سييينويا اعتبيييارًا مييين 1( اييييام وبسيييعر فا يييدة )7)
( ملييييار 2840.8أييييام ليييدى هيييذا البنيييك للمصيييارف األهليييية ) سيييبعةجيييل ألبيييالودا ع  ةسيييتثمر مال

ر نهاييية الفصييل ( مليييار دينييا3568.5مقارنيية ) 2015ميين عييام  لييثدينييار نهاييية الفصييل الثا
  . %(20.4-) انخفاض بلغت بنسبة، و همن العام ذات ثانيال

علييى الودا ييع %( 15اسييتمر البنييك المركييزي االحتفييا  باالحتييياطي االلزامييي بنسييبة بلغييت )كمييا 
لعملتييين الييدينار العراقييي والييدوالر ولكافيية سييواء كانييت ودا ييع حكومييية او ودا ييع القطيياع الخييا  

قطييياع الحكيييومي للفصيييل االحتيييياطي االلزاميييي علييييى ودا يييع الرصييييد  حييييث انخفيييض ،االمريكيييي
تراجيييع رصييييد مييين العيييام ذاتيييه، فيميييا  ثييياني%( مقارنييية بالفصيييل ال3.3-بنسيييبة ) 2015/ليييثالثا

 .%(3.7-بنسبة انخفاض بلغت ) ودا ع القطاع الخا االحتياطي االلزامي على 

انخفاضًا في رصيدها بلغت نسييييبته  2015لفصل الثييالث من عام لسجلت األحتياطيات األجنبية 
( مليار دينار نهاية الفصل الثاني 74829مقارنة مع )( مليار دينار 70335بلغ )تل%( 6.0-)

 .من العام ذاته
انخفاضًا M1) ) بمفهومه الضيقسجل رصيد عرض النقد  اما بشأن اهم التطورات النقدية

من عام  لثنهاية الفصل الثا مليار دينار( 67911ليصل الى ) ( مليار دينار3921مقدار )ب
 %(5.5-)بلغت انخفاضبنسبة اي  ( مليار دينار للفصل الثاني،71832مقابل ) 2015

كذلك  ،%(9.8-بنسبة ملحو ة بلغت ) العملة في التداولانخفاض صافي  ويعزى ذلك الى
الثالث من للفصل ( مليار دينار 85180)ليصل الى  M2انخفض عرض النقد بمفهومه الواسع 

نهاية الفصل الثاني من العام ذاته، ويعزى ذلك الى  ( مليار دينار89688) مقابل 2015عام 
%( على 3.3-%(، )5.5-( والودا ع االخرى بنسبة )M1انخفاض نمو كل من عرض النقد)

 . التوالي
سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي في نافذة بيع وشراء العملة  اما بالنسبة الى

، فمازال مستقرًا عند سعر 2015من عام  لثالثااالجنبية في البنك المركزي خالل الفصل ا



السوق  في ( دينار لكل دوالر1223سجل ) ، فيما)بدون العمولة( ( دينار لكل دوالر1166)
  . 2015من عام  ثانيالللفصل ( دينار لكل دوالر 1304) مقابلهذا الفصل ل وازيةالم

بالنسبة الى مشتريات البنك المركزي للدوالر االمريكي من وزارة المالية فقد انخفضت الى و 
( مليار دوالر للفصل 10.5مقارنة مع ) 2015( مليار دوالر خالل الفصل الثالث/9.5)

فيما بلغت الكميات المباعة من النقد ، %(9.5-)، اي بنسبة انخفاض بلغت 2015الثاني/
معدالت  2015من عام لث ووتعزيز الرصيد في نافذة بيع وشراء العملة االجنبية للفصل الثا

( مليار دوالر للفصل الثالث مقارنة 14.1%( لتصل الى )23.9نمو مرتفعة بلغت نسبتها )
  . 2015فصل الثاني من عام ( مليار دوالر نهاية ال11.4بمبيعات الدوالر البالغة )

( 91ه ذات استحقاق )ييية مزاداتيباقام 2015/لثالثاك المركزي خالل الفصل ييييييمر البنييياست 
 منها بلغ المباع ( مليار دينار لالصدارية الواحدة،200بقيمة ) ة مزاداتبعحيث اقيم س ،ومييييييي
ما  سددالم بلغ ،مقارنة بالفصل الثاني %(20.4بلغت ) ارتفاع اي بنسبة ،دينار ترليون( 1.4)

 . (%4.65خصم )سعر وبمعدل دينار، ترليون ( 1.4) يقارب

عجزًا  2015سجلت الموازنة العامة للدولة للفصل الثالث/ اما على صعيد الموازنة العامة للدولة،
الثاني ( مليار دينار للفصل 642.6( مليار دينار، مقارنة بعجز مالي مقداره )737.6مقداره )

ارتفعت ايرادات الموازنة العامة للفصل حيث  %(14.8وبنسبة ارتفاع بلغت ) ،من ذات العام
سجلت و ( ترليون دينار، 16.5دينار لتصل الى ) ار( ملي205.1بمقدار ) 2015الثالث/

( ترليون 17.2%( لتصل الى )1.8نموًا طفيفًا بنسبة ) 2015النفقات العامة للفصل الثالث/
وجاء هذا االرتفاع نتيجة ، 2015للفصل الثاني/ ( ترليون دينار16.9نة بمبلغ )دينار مقار 

 . %(4.3الرتفاع النفقات الجارية بنسبة )

 

 


