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• اأ�سار اجلهاز املركزي للإح�ساء التابع لوزارة التخطيط اأن موؤ�رش الت�سخم ال�سنوي يف العراق للفرتة املمتدة 
بني اأيلول 2٠١2 واأيلول 2٠١٣ ارتفع بن�سبة ١.٦%. �سهدت �لفرتة �ملذكورة �أعاله �رتفاعاً يف كل من �أ�سعار 

�ل�سكن، �ملياه، �لكهرباء، و�لغاز بن�سبة 3% و�رتفاعاً يف �أ�سعار �ملالب�س و�لأحذية بن�سبة 6% و�لتي 

تو�زي 31.31% و7.33% على �لتو�يل يف �حت�ساب موؤ�رش �لت�سخم. وكان لفتاً �لرت�جع �لذي �سجلته 

�أ�سعار �لأغذية و�مل�رشوبات غري �لكحولية بن�سبة %3.1.

 

اإقت�صاد

املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء- وزارة التخطيط

 ال�سكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 

الأغذية وامل�رشوبات غري الكحولية

النقل

امللب�س والحذية

 التجهيزات واملعدات املنزلية وال�سيانة 

ال�سلع واخلدمات املتنوعة

الت�سال

ال�سحة

الرتفيه والثقافة

املطاعم

التعليم

 امل�رشوبات الكحولية و التبغ 

الرقم القيا�سي العام

الوزنالقسم 
معدل التغيير السنوي )مئوي(

أيلول  2012-2013
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ت�سدير النفط  ال�سهري )الب�رشة وكركوك( مليون برميل مقارنة مع املعدل 

ال�سهري ل�سعر برميل النفط  بالدولر المريكي

جمموع الرباميل )مليون(  )ب�رشة + كركوك(معدل �سعر برميل النفط )دولر اأمريكي(

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

• اأ�سارت الإح�ساءات ال�سادرة على موقع وزارة النفط العراقية اأن �سادرات النفط العراقي ل�سهر اأيلول 2٠١٣ 
بلغت حوايل ٦٠ مليون برميل مقارنة مع ٧٨ مليون برميل مت ت�سديرها يف �سهر اأيلول 2٠١2. وقد بلغ �إجمايل 

عائد�ت �لنفط ل�سهر �أيلول، على �أ�سا�س معدل �سعر �لربميل 104 دولر �أمريكي، حو�يل 6.4 مليار 

دولر �أمريكي.  وقد مت ت�سدير حو�يل 87% من �لإنتاج من �لب�رشة م�سجالً تر�جعاً بن�سبة %16.25 

مقارنة مع �أيلول2012 . ويعود ذلك �لنخفا�س يف ت�سدير �لنفط  ب�سبب �أعمال �ل�سيانة �لتي 

تخ�سع لها من�ساأة �لنفط يف جنوب �لعر�ق. وقد تر�جع �لت�سدير من كركوك  بن�سبة 40% مقارنة 

مع نف�س �لفرتة من �لعام �ل�سابق. جتدر �ل�سارة �إىل �أن �إجمايل عائد�ت �لنفط منذ بد�ية 2013 حتى 

نهاية �أيلول بلغت حو�يل 66.35 مليار دولر �أمريكي مقارنة مع 70 مليار دولر �أمريكي مت ت�سجيلها 

خالل نف�س �لفرتة من �لعام �ل�سابق  م�سجلة تر�جعاً بن�سبة %5.  

املصدر:  وزارة النفط العراقية

)
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ل�سنة 2٠١2.  ال�سنوية  الإح�سائية  والن�رشة  ال�سنوي  القت�سادي  التقرير  العراقي  املركزي  البنك  اأ�سدر   •
ت�سمن هذان التقريران العديد من املوؤ�رشات القت�سادية واملالية التي تبنينّ التطورات العامة يف العراق خلل 

�سنة 2٠١2. 

• فيما يلي عر�س لأبرز املوؤ�رشات القت�سادية التي وردت يف التقريرين:  

• الناجت املحلي الإجمايل: بلغ الناجت املحلي الإجمايل )الأ�سعار اجلارية( ل�سنة 2٠١2  حوايل 2١٠ مليار دولر 
اأمريكي م�سجلة زيادة بن�سبة ١٦% مقارنة مع 2٠١١. يف حني �رتفع �لناجت �ملحلي �لإجمايل للفرد بن�سبة 

13% مقارنة مع 2011 لي�سل �إىل حو�يل 6،100 دولر �أمريكي يف نهاية 2012. منى قطاع �لتعدين 

و�ملقالع بن�سبة 12% مقارنة مع 2011. �أما �أبرز �لعو�مل �لتي �ساهمت يف منو هذ� �لقطاع فتعود 

�إىل �رتفاع كمية �لنفط �خلام �ملنتجة بن�سبة 11% يف نهاية 2012 مقارنة مع 2011 لت�سل �إىل 

1،077 مليون برميل بالإ�سافة �إىل �رتفاع معدل �سعر برميل �لنفط من 104.9 يف نهاية 2011 

رئي�سي على  وب�سكل  �لعر�ق  �عتماد  وبالرغم من  �أنه  �إىل  �لإ�سارة  نهاية 2012. جتدر  �إىل 106.3 

قطاع �لنفط و�لذي ي�سكل ن�سبة 53% من �إجمايل �لناجت �ملحلي، فقد برز خالل عام 2012 منو 

قطاعات �أخرى �ساهمت بتحقيق ن�سبة �لنمو �ملذكورة �أعاله. فقد منى قطاع خدمات �لتنمية 

�لجتماعية و�ل�سخ�سية و�لذي ي�سكل ن�سبة 15% من �إجمايل �لناجت �ملحلي بن�سبة 31% بف�سل 

مليار   28.3 �إىل  لي�سل  بن�سبة 34% مقارنة مع 2011  �لعامة  �حلكومة  ن�ساط خدمات  �رتفاع 

دولر �أمريكي يف نهاية 2012. ومنى قطاع �ملال و�لتاأمني وخدمات �لعقار�ت و�لذي ي�سكل ن�سبة 

�لعر�قية  �مل�سارف  ن�ساط  بن�سبة 19% مقارنة مع 2011 بف�سل  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  9% من 

و�رشكات �لتـاأمني و�رتفاع ملكية �مل�ساكن بن�سبة 30% و17% على �لتو�يل. �أما بالن�سبة لقطاع 

�لبناء و�لت�سييد و�لذي ي�سكل 6% من �إجمايل �لناجت �ملحلي فقد منى  بن�سبة 31% مقارنة مع 

2011. ويعود هذ� �لرتفاع �إىل �حلركة �لعمر�نية �لنا�سطة يف كل �أرجاء �لعر�ق من بناء جممعات 

�سكنية، ت�سييد ج�سور وتاأهيل طرق وغريها. ل بد من �لإ�سارة �إىل �رتفاع �إنتاج �لإ�سمنت بن�سبة 

205% مقارنة مع 2011 لي�سل �إىل 4.4 مليون طن يف نهاية 2012.     

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013
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امل�ساهمة املئوية للقطاعات القت�سادية يف اإجمايل الناجت املحلي

 ) بالأ�سعار اجلارية( ل�سنة 2٠١2

املصدر: البنك املركزي العراقي

• الإيرادات العامة: �رتفعت �إجمايل �لإير�د�ت �لعامة ل�سنة 2012 بن�سبة 9.8% مقارنة مع 2011 
لت�سل �إىل حو�يل 102 مليار دولر �أمريكي. ت�سكل عائد�ت �لنفط �لركيزة �لأ�سا�سية يف �إجمايل 

�لإير�د�ت �لعامة يف �لعر�ق. يف نهاية 2012، جتاوزت عائد�ت �لنفط �مل�سّدر 93 مليار دولر �أمريكي 

م�سكلة �أكرث من 90% من �إجمايل �لإير�د�ت وم�سجلة زيادة 8.6% مقارنة مع 2011.  بالرغم من 

�أن عائد�ت �ل�رش�ئب ل تتجاوز م�ساهمتها ن�سبة 2% من �إجمايل �لإير�د�ت �لعامة، وهي ثاين �أبرز 

م�سدر لها، فقد �سجلت �رتفاعا بن�سبة 87% مقارنة مع 2011 لت�سل �إىل حو�يل 2.3 مليار دولر 

�أمريكي مع نهاية 2012.

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لناجت �ملحلي �لإجمايل )�حلقيقي( �سجل �رتفاعا بن�سبة 8.6% مقارنة مع 2011 

وهي ن�سبة متقاربة من ن�سبة 8.4%  �لتي �أعلن عنها �سندوق �لنقد �لدويل. 
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توزيع الإنفاق العام ل�سنة 2٠١2  

الأهمية الن�سبية

املصدر: البنك املركزي العراقي

• فائ�س املوازنة: بلغ فائ�س �ملو�زنة يف نهاية 2012 حو�يل 24.5 مليار دولر �أمريكي م�سجالً �نخفا�ساً 
بن�سبة 3.2% مقارنة مع 2011 وهو ي�سكل 11.9% من �لناجت �ملحلي ل�سنة 2012 مقارنة مع %14.2 

ل�سنة 2011.

• التجارة اخلارجية: بلغ �إجمايل �سادر�ت �لعر�ق ل�سنة 2012 حو�يل 94 مليار دولر �أمريكي م�سجلة 
بلغت  �لعر�ق حيث  �أهم �سادر�ت  �لنفط  بن�سبة 18% مقارنة مع �سادر�ت 2011. ي�سكل  زيادة 

�سادر�ت �لنفط وم�ستقاته يف نهاية 2012 حو�يل93 مليار دولر �أمريكي. ح�سلت �لدول �لأ�سيوية 

ن�سبة 45% من �إجمايل �سادر�ت �لعر�ق تبعتها  دول �لأمريكيتني بن�سبة 30%. بلغت م�ستورد�ت 

�لعر�ق  يف نهاية 2012 حو�يل 56 مليار دولر �أمريكي م�سجلة زيادة بن�سبة 17.6%  مقارنة مع 

2011. �أما �أبرز �ملو�د �مل�ستوردة �إىل �لعر�ق لعام 2012 فهي: مكائن ومعد�ت نقل بقيمة 21.6 مليار 

�أبرز  �أما  �أمريكي.  نفة ح�سب �ملادة بقيمة 6.4 مليار دولر  �أمريكي، و�سلع م�سنوعة وم�سّ دولر 

�ملناطق �جلغر�فية �لتي ي�ستورد منها �لعر�ق فهي: دول �أوروبية )خارج �لحتاد �لأوروبي( بقيمة 16 

مليار دولر �أمريكي، تلتها �لدول �لأ�سيوية بقيمة 15 مليار دولر �أمريكي، و�لدول �لعربية بقيمة 

14 مليار دولر �أمريكي. 

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

• الإنفاق العام: �رتفعت ن�سبة �لإنفاق �لعام  يف نهاية 2012 بن�سبة 14.8% لت�سل �إىل 77.5 مليار 
تعوي�سات  �لإنفاق على  زيادة  �لرتفاع  �ساهم يف هذ�  وقد  نهاية  يف 2012.  �أمريكي يف  دولر 

�ملوظفني، و�لتي �سكلت ن�سبة 40% من �إجمايل �لإنفاق، بن�سبة 17.2% يف نهاية 2012 مقارنة 

�رتفاع �لنفاق على �ل�سلع و�خلدمات،  و�لتي �سكلت ن�سبة 13% من  �إىل  مع 2011. بالإ�سافة 

�إجمايل �لإنفاق، بن�سبة 10.6%  يف نهاية 2012 مقارنة مع 2011. ولبد من �لإ�سارة �ىل �أن ن�سبة 

�إجمايل �لنفاق �لعام �ىل �لناجت �ملحلي قد �نخف�ست �إىل 36.9% يف نهاية  2012 من 37.3% يف 

نهاية 2011.
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• ن�رش 18 م�رشفاً عر�قيا مدرجاً يف  �ل�سوق �لعر�قية لالأور�ق �ملالية من �أ�سل 21 م�رشف مدرج بياناته 
�ملالية �لعامة غري �ملدققة عن �لف�سل �لثالث لعام 2013. تظهر �مليز�نية �ملجمعة �أن  �إجمايل 

زيادة بن�سبة %14  �أمريكي م�سجلًة  موجود�ت �مل�سارف �مل�رشحة بلغت حو�يل 9.44 مليار دولر 

زيادة بن�سبة 24% يف نهاية �لف�سل  �لنقدي  مقارنة مع نهاية 2012. يف حني �سجل �لئتمان 

�لثالث من عام 2013 مقارنة مع نهاية 2012 لي�سل �ىل 2.6 مليار دولر �أمريكي. �أما بالن�سبة 

للح�سابات �جلارية و�لود�ئع، فقد �رتفعت بن�سبة 14%  يف نهاية �لف�سل �لثالث من عام 2013 

مقارنة مع نهاية 2012 لت�سل �ىل 5.4 مليار دولر �أمريكي. وقد بلغ �إجمايل �لرباح �ملحققة 302 

مليون دولر �أمريكي �أو مبعدل زيادة بن�سبة 23% مقارنة مع نهاية �لف�سل �لثالث من عام 2012. 

م�رشف ال�سمال للتمويل وال�ستثمار

م�رشف املن�سور

م�رشف دار ال�سلم للأ�ستثمار

م�رشف ال�رشق الو�سط العراقي للإ�ستثمار

امل�رشف املتحد للإ�ستثمار

م�رشف اخلليج التجاري

م�رشف الئتمان العراقي

م�رشف الإقت�ساد للإ�ستثمار والتمويل

م�رشف الحتاد العراقي

م�رشف املو�سل

م�رشف الإ�ستثمار العراقي

امل�رشف الهلي العراقي

امل�رشف العراقي ال�سلمي

امل�رشف التجاري العراقي

م�رشف بابل

م�رشف �سومر

م�رشف دجلة والفرات

م�رشف اإيلف ال�سلمي
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2013

 أيلول 2013-أيلول 
2012 )نسبة 

مئوية(

املصدر: سوق العراق لألوراق املالية

 • اأ�سار التقرير القت�سادي ال�سنوي والن�رشة الإح�سائية ال�سنوية ل�سنة 2٠١2 ال�سادرة عن البنك املركزي 
العراقي  اإىل العديد من املوؤ�رشات املالية التي تبنينّ التطورات العامة يف القطاع امل�رشيف العراقي ل�سنة 

2٠١2. فيما يلي اأبرز املوؤ�رشات املالية ال�سادرة يف هذين التقريرين:

• اإجمايل املوجودات: مع نهاية 2012، �رتفعت �إجمايل �ملوجود�ت بن�سبة 33% مقارنة مع نهاية 
�أمريكي حيث �رتفعت موجود�ت �مل�سارف �حلكومية  2011 لت�سل �ىل حو�يل 163 مليار دولر 

و�خلا�سة بن�سبة 32% و 41% على �لتو�يل. 

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

مال وم�صارف
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• اأرباح القطاع امل�رشيف: بلغ �سايف اأرباح امل�سارف التجارية يف العراق يف نهاية عام 2٠١2 حوايل ١.٣٩ مليار 
دولر اأمريكي مقارنة مع حو�يل 850 مليون دولر �أمريكي مت حتقيقها يف نهاية  2011 �أي  بزيادة 

بن�سبة 63%. جتدر �لإ�سارة �ىل �أن �أرباح �مل�سارف �حلكومية �سجلت حو�يل 60% من �سايف �لأرباح 

لت�سل �ىل حو�يل 834 مليون دولر �أمريكي وقد بلغ �سايف  �أرباح �مل�سارف �خلا�سة حو�يل 556 

مليون دولر �أمريكي.

التوزيع القطاعي للإمتان التعهدي املمنوح 

من قبل امل�سارف التجارية لعام  2٠١2)ن�سبة مئوية(

التوزيع القطاعي للإمتان النقدي املمنوح 

من قبل امل�سارف التجارية لعام  2٠١2)ن�سبة مئوية(

املصدر: البنك املركزي العراقي

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

دولر  مليار   36.4 حو�يل   2012 �سنة  نهاية  مع  �مل�رشفية  �لود�ئع  �إجمايل  بلغ  امل�رشفية:  الودائع   •
�أمريكي م�سجلًة ن�سبة �رتفاع بلغت 1.6% مقارنة مع نهاية 2011 �أو 17.3% من �إجمايل �لناجت 

�ملحلي. وقد بلغت ود�ئع �لقطاع �خلا�س يف نهاية 2012 حو�يل 15.4 مليار دولر �أمريكي م�سجلًة 

�سجلت   فقد  �لعام  �لقطاع  لود�ئع  بالن�سبة  �أما   .2011 مع  مقارنة   %17.5 بحو�يل  منو  ن�سبة 

�نخفا�سا بن�سبة 7.1% يف نهاية 2012 مقارنة مع نهاية 2011 لت�سل �ىل 21 مليار دولر �أمريكي. 

• الئتمان امل�رشيف: بلغ �لئتمان �مل�رشيف )للقطاع �خلا�س و�لقطاعات �لأخرى( يف نهاية عام 2012 
حو�يل 18 مليار دولر �أمريكي مقارنة مع 11 مليار دولر �أمريكي يف نهاية 2011 م�سجلة زيادة 

بن�سبة 60%. فيما يلي توزيع الئتمان النقدي والتعهدي يف نهاية 2٠١2:
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• �أ�سارت �لن�رشة �لدورية �ل�سادرة عن Economist Intelligence Unit  بعنو�ن �لعر�ق �سهر ت�رشين 
�لأول 2013 عن ح�سول �رشكتا �لتطوير Bloom Properties ومقرها �أبوظبي وجمموعة �لهندل 

�لدولية �لعر�قية ومقرها دبي على عقد لبناء �ساحية جديدة ملدينة بغد�د حتت ��سم  »مدينة 

�مل�ستقبل« بقيمة 4.5 مليار دولر �أمريكي. تقع مدينة �مل�ستقبل على بعد 15 كلم عن مدينة 

�ألف �سخ�س من ذوي �لدخل  �ألف وحدة �سكنية تت�سع حلو�يل 150  بغد�د و�ست�سم حو�يل 30 

�ملتو�سط ب�سكل خا�س بالإ�سافة �ىل مر�كز جتارية ومد�ر�س وم�ست�سفى �إ�سافًة �ىل توفري جميع 

م�ستلزمات �لبنية �لتحتية. ومن �ملتوقع �أن ي�ساهم �مل�رشوع بخلق حو�يل 10 �لف فر�سة عمل 

ب�سكل مبا�رش وغري مبا�رش. يعترب هذ� �مل�رشوع �أحد �أكرب م�ساريع �لتطوير �لعقاري يف �لعر�ق �لتي 

يقوم �لقطاع �خلا�س بتنفيذها. ت�سري �لن�رشة �أي�ساً �ىل حاجة �لعر�ق لبناء حو�يل 2.5 مليون وحدة 

�سكنية لتلبية حاجة �سوق �لعقار�ت. ول بد من �لإ�سارة �ىل �أن مع حلول عام 2016، �سيتم �إجناز 

حو�يل 130 �ألف وحدة �سكنية فقط حيث يقوم �لقطاع �خلا�س بتنفيذ 60% منها.

 

 SAS Automotive Services ليابانية على ن�سبة 45% من �رشكة�  Sumitomoستحوذت �رشكة�� •
Ltd. وهي �رشكة تابعة  ملجموعة �رشد�ر �لعر�قية لتجارة �ل�سيار�ت. بلغ حجم عملية �ل�ستحو�ذ 
  Sumitomo حو�يل 3.2 مليون دولر �أمريكي. �ست�ساهم عملية �ل�ستحو�ذ يف تو�سيع عمل  �رشكة

يف توزيع �سيار�تToyota Motors  يف �لعر�ق بالإ�سافة �ىل تقدمي خدمات ما بعد �لبيع.

 

•ح�سلت �رشكة Satarem  �ل�سوي�رشية على عقد بقيمة 6 مليار�ت دولر �أمريكي لبناء وت�سغيل 
م�سفاة لتكرير �لنفط يف حمافظة مي�سان بقدرة �إنتاجية تقدر بحو�يل 150 �ألف برميل يومياً. 

يعترب هذ� �مل�رشوع �أحد �أربعة م�ساريع هادفة �ىل رفع كميات �إنتاج �لنفط �ملكرر يف �لعر�ق �ىل 

740 �ألف برميل يومياً كمرحلة �أولية لتلبية حاجات �ل�سوق �ملحلي �ملتز�يدة بالإ�سافة �إىل خف�س 

قيمة م�ستورد�ت م�ستقات �لنفط من بنزين ومازوت وغريها. وقد �أثرت �حلرب بالإ�سافة �إىل �سنو�ت 

�حل�سار على قدرة �لعر�ق على �إنتاج م�ستقات �لنفط �ملكرر. ويف مرحلة ثانية يهدف �لعر�ق �ىل 

رفع كميات �إنتاج م�ستقات �لنفط �إىل حو�يل 1.5 مليون برميل يومياً من خالل �إن�ساء م�سايف 

تكرير يف كل من مدينة كربالء �ملقد�سة وكركوك بقدرة �إنتاجية ت�سل �ىل 150 �ألف برميل يومياً 

لكل منهما و�إن�ساء م�سفاة يف �لنا�رشية بقدرة �إنتاجية ت�سل �ىل 300 �ألف برميل يومياً.    

اأعمال وا�صتثمار

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013
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توزيع الإ�ستثمارات يف اأربيل خلل الف�سل الثالث من عام 2٠١٣

  ح�سب القطاعات الإقت�سادية )ن�سبة مئوية(

الف�سل  خلل  كرد�ستان  اقليم  يف  ال�ستثمار  هيئة  قبل  من  املرخ�سة  ال�ستثمارات  اأبرز  عن  عامة  ملحة 

الثالث من عام 2٠١٣ ح�سب الن�رشة الدورية لهيئة ال�ستثمار يف اإقليم كرد�ستان العراق:

•بلغ عدد �لرت�خي�س �ملمنوحة من قبل هيئة �ل�ستثمار يف �قليم كرد�ستان خالل �لفرتة �ملبينة �أعاله 
38 ترخي�ساً بر�أ�سمال يقارب 1.83 مليار دولر �أمريكي. وقد توزعت �مل�ساريع �ملرخ�سة يف مناطق 

�لإقليم على �ل�سكل �لتايل:

o�أربيل: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �ربيل 19 م�رشوعاً وبلغت قيمتها حو�يل 1.28 مليار دولر 
�أمريكي. �أما �أبرز هذه �مل�ساريع  Kurdistan Medical City بقيمة 332 مليون دولر �أمريكي وتقوم 

بتنفيذها �رشكة Dabin Group  �لعر�قية. تبعها م�رشوعHawler Cement Plant  بقيمة 275 

 Salahadin مليون دولر �أمريكي وهو م�رشوع م�سرتك بني تركيا و�لعر�ق وتقوم بتنفيذه �رشكة

    .ILCI و

املصدر:هيئة اإلستثمار في إقليم كردستان 

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

7%
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توزيع الإ�ستثمارات يف ال�سليمانية خلل الف�سل الثالث من عام  2٠١٣  

ح�سب القطاعات الإقت�سادية )ن�سبة مئوية(

املصدر:هيئة اإلستثمار في إقليم كردستان 

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

o ال�سليمانية: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �ل�سليمانية 8 م�ساريع وبلغت قيمتها حو�يل 523 
 Sher ويقوم بتنفيذها �رشكة  Welat Cement Plant  مليون دولر �أمريكي. �أما �أبرز هذه �مل�ساريع

al.Yamam �لعر�قية بقيمة 255 مليون دولر �أمريكي. وقد تبعتها Miran Cement Plant  ويقوم 
بتنفيذها �رشكة  Miran   Company Groups   �لعر�قية  بقيمة 217 مليون دولر �أمريكي. 
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اأ�صواق مالية

• ��ستمر ��ستقر�ر �سعر �رشف �لدينار �لعر�قي مقابل �لدولر �لمريكي وذلك ب�سبب عملية �لربط 
بني �لعملتني و�لتي بد�أت منذ عام 2009. بالإ�سافة �ىل مز�د �لعملة �لأجنبية و�لذي يهدف �ىل جلم 

�رتفاع �سعر �لدولر �لأمريكي يف �ل�سوق �لعر�قية حيث بلغ �سعر �لدولر �لأمريكي ح�سب �ملز�د 

1،166 و�سعر �ل�رش�ء 1،164. 

املصدر: البنك املركزي العراقي

 سعر صرف العمالت الرئيسية                  الرمز                           البيع                     الشراء
مقابل الدينار العراقي

الدوالر األمريكي
اليورو األوروبي

اجلنيه اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
الكرون السويدي
الكرون النرويجي
الكرون الدمناركي

الني اليابانى

USD
EUR
GBP
CAD
CHF
SEK
NOK
DKK
JPY

1,21٥
1,٥٥٦
1,٨03
1,171
1,2٦7

1٨0
1٩3
20٩
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1,20٥
1,٥٥٥
1,٨02
1,170
1,2٦7

1٨0
1٩3
20٩
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مليون   24.7 قيمتها حو�يل  وبلغت  دهوك 11 م�رشوعاً  �ملرخ�سة يف  �مل�ساريع  بلغ عدد  oدهوك: 
دولر �أمريكي. �أما �أبرز هذه �مل�ساريع:  Pelin Tourism  Complex  بقيمة 4.3 مليون دولر �أمريكي 

وتقوم بتنفيذه �رشكة Rwin  �لعر�قية. يليه م�رشوع Stone Crusher Plant  بقيمة 4.1 مليون 

دولر �أمريكي وتقوم بتنفيذه �رشكة �لأبنية �جلديدة �للبنانية.

املصدر:هيئة اإلستثمار في إقليم كردستان 

توزيع الإ�ستثمارات يف دهوك خلل الف�سل الثالث من عام 2٠١٣

  ح�سب القطاعات الإقت�سادية )ن�سبة مئوية(
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ملحة عامة عن حركة �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية خالل �لف�سل �لثالث من عام 2013:

• موؤ�رش ال�سوق: ت�سري ن�رشة هيئة �لور�ق �ملالية �لعر�قية �ل�سادرة عن �لف�سل �لثالث ل�سنة 2013 
م�سجالً  نقطة   114 على  �أيلول  �سهر  من  جل�سة  �آخر  يف  �ملتد�ولة  �ل�سهم  موؤ�رش  �قفال  �إىل 

�آب 2013 وبانخفا�س بن�سبة %7  �آخر جل�سة يف �سهر  �إقفال  �نخفا�سا بن�سبة 3% مقارنة مع 

مقارنة مع كانون �لثاين 2013.

ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل  الثالث - 2013

�أ�سعار �لفائدة �ملعتمدة من قبل �لبنك �ملركزي �لعر�قي

الفوائد     النسبة املئوية

 معدل الفائدة اليومية وأسعار الفائدة بني البنوك حسب سياسة البنك املركزي العراقي          
الودائع ملدة 7 ايام

الفائدة على االئتمان االولي

املصدر: البنك املركزي العراقي

٦
٤
٨

موؤ�رش �سوق العراق للأوراق املالية

املصدر: هيئة االوراق املالية العراقية

 20
13
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عدت هذه   الن�رشة على اأ�سا�س املعلومات املتوفرة  للجمهور والتحليل ال�سخ�سي، وهي عر�سة للتغيري،  ول ت�سكل املعلومات الواردة فيها  مرجعاً كما و ل تعترب هذه الن�رشة بحثاً او ا�ست�سارة او تو�سية يف جمال ال�ستثمارات.  كما 
ُ
ملحظة: اأ

انها ل ترتب اي التزام على  بنك البحر املتو�سط  �س.م.ل. الذي  ل يقدم  بهذا اخل�سو�س اي �سمان من اي نوع كان �رشيحاً ام �سمنياً جلهة دقة او كفاية او اكتمال املعلومات الواردة يف هذه الن�رشة. ول يتحمل اية م�سوؤولية،  مبا�رشة او غري مبا�رشة،  

ترتتب او تت�سل بالن�رشة احلا�رشة او املعلومات الواردة فيها.                  

امل�سدر:  �سوق العراق للأوراق املالية و هيئة الوراق املالية العراقية    

 الت�سالت

امل�سارف

ال�سناعة

الفندقي وال�سياحي

اخلدمات

 الزراعة

التاأمني

ال�ستثمار

املجموع
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)مليون دوالر أمريكي(

     رأس املال 
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إجمالي الفصل الثالث 2013

�لثالث من 2013 حو�يل 147  �لف�سل  �ملتد�ولة يف  �لأ�سهم  بلغ عدد  املتداولة:   عدد ال�سهم 

مليار �سهم مقارنة مع 290 مليار �سهم يف �لف�سل �لثاين من عام 2013 م�سجالً �نخفا�ساً 

بن�سبة 50%. ويعود هذ� �ىل �لنخفا�س يف عدد �ل�سهم �ملتد�ولة يف �لقطاع �مل�رشيف، و�لذي 

ي�سكل ن�سبة 93% من �إجمايل �لأ�سهم �ملتد�ولة، بن�سبة 50%. جتدر �لإ�سارة �ىل �أن عدد �ل�سهم 

�ملتد�ولة يف �لف�سل �لثالث �رتفع بن�سبة 23% مقارنة مع �لف�سل �لثالث من عام 2012 وذلك 

ب�سبب �لرتفاع �لذي �سهده �لقطاع �مل�رشيف بن�سبة %34. 

• حجم التداول: بلغ حجم �لتد�ول يف �لف�سل �لثالث من 2013 حو�يل 183  مليون دولر �أمريكي 
م�سجالً   2013 من   �لثاين  �لف�سل  خالل  حتقيقها  مت  �أمريكي  دولر  مليون   361 مع  مقارنة 

�نخفا�سا بن�سبة 49%. ويعود ذلك �لنخفا�س �ىل تر�جع  يف حجم �لتد�ول يف �لقطاع �مل�رشيف 

و�لذي �سكل ن�سبة 80% من �إجمايل حجم �لتد�ول، بن�سبة 54%. وباملقارنة مع �لف�سل �لثالث 

من عام 2012، فقد �رتفع حجم �لتد�ول يف �لف�سل �لثالث من عام 2013 بن�سبة 19% وذلك 

بف�سل �لرتفاع �لذي �سهده حجم �لتد�ول يف �لقطاع �مل�رشيف بن�سبة %43.

�ملالية  �لعر�ق لالأور�ق  �ل�سوقية لل�رشكات �ملدرجة يف �سوق  القيمة ال�سوقية: بلغت �لقيمة   •
�أمريكي مت  �أيلول 2013 مقارنة مع 3.57 مليار دولر  �أمريكي يف نهاية  حو�يل 9.7 مليار دولر 

ت�سجيلها يف نهاية �أيلول 2012. ويعود هذ� �لرتفاع  عقب �إدر�ج �رشكة AsiaCell لالت�سالت 

خالل �لف�سل �لأول من عام 2013، حيث بلغت �لقيمة �ل�سوقية لهذه �ل�رشكة 4،6 مليار دولر 

�أمريكي. 


