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الف�صل الرابع  2015

قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق لعام 2016: 
 

• االإيرادات العامة: قدرت �ملو�زنة �لعامة �الحتادية جلمهورية �لعر�ق ل�سنة 2016 �أن يبلغ �إجمايل
  �الير�د�ت �لعامة حو�يل 69  مليار دوالر �أمريكي مقارنة مع 81 مليار دوالر �أمريكي مت تخ�سي�سها

  يف �ملو�زنة �لعامة ل�سنة 2015، م�سجالً تر�جعاً بن�سبة 14.8%. وقد �عتُمد معدل �سعر برميل

  �لنفط بحو�يل 45 دوالر �أمريكي يف �حت�ساب �الإير�د�ت �لنفطية وُمعدل ت�سدير للنفط مقد�ره

  3.6 مليون برميل يومياً.

قدرت �ملو�زنة �لعامة 

�أن يبلغ �إجمايل 

�الإير�د�ت  ل�سنة   

2016 حو�يل 69 مليار 

دوالر اأمريكي. 

املصدر: وزارة املالية - العراق

اقت�صاداقت�صاد

 اإجمايل االإيرادات العامة )مليار دوالر اأمريكي)

 مقارنة مع 

ُمعدل �صعر برميل النفط املُعتمد يف احت�صاب االإيرادات النفطية )دوالر اأمريكي)
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املصدر: وزارة املالية - العراق

وقدرت ميز�نية 2016 �لعائد�ت �لنفطية بحو�يل 59 مليار دوالر �أمريكي م�سكلًة حو�يل 85.4% من 

�إجمايل �إير�د�ت �ملو�زنة �لعامة ل�سنة 2016. فيما يلي �إجمايل توزيع م�سادر �لتمويل كما وردت يف 

قانون �ملو�زنة ل�سنة 2016:
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م�صادر متويل االيرادات العامة ل�صنة 2016
)ن�صبة مئوية(
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      90 حو�يل  تخ�سي�ص  عن   2016 ل�سنة  �لعامة  �ملو�زنة  قانون  ي�سري  العامة:  النفقات  إجمالي 
مليار دوالر �أمريكي الإجمايل �لنفقات �لعامة مقارنة مع 103 مليار دوالر �أمريكي م�سجالً �نخفا�ساً، 

تر�جع معدالت  �إىل  �أ�سا�سي،  بن�سبة 13.6%.  ويعود هذ� �النخفا�ص، ب�سكل  �أ�سا�ص �سنوي،  على 

�أ�سعار �لنفط بالرت�فق مع عملية �سبط كبرية للمالية �لعامة مما �نعك�ص �نخفا�سا باالإنفاق يف 

�إجمايل  �أنه �سيتم تخ�سي�ص حو�يل 17% من  �إىل  �الإ�سارة،  �لقطاعات �القت�سادية. جتدر  خمتلف 

�لنفقات �لعامة الإقليم كرد�ستان �لعر�ق �أو ما يعادل 15.3 مليار دوالر �أمريكي.

اقت�صاد

املصدر: وزارة املالية - العراق

ر�سدت �ملو�زنة �لعامة 

ل�سنة 2016 حو�يل 90 

مليار دوالر اأمريكي 
الإجمايل �لنفقات 

�لعامة. 

اإجمايل النفقات العامة
)مليار دوالر اأمريكي(

•
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العجز العام: وبناًء ملا ورد �سابقاً، يُقدر �أن يبلغ �إجمايل �لعجز �لعام يف �ملو�زنة �لعامة ل�سنة 2016 
حو�يل 21 مليار دوالر �أمريكي �أو حو�يل 11% من �لناجت �ملحلي �الإ�سمي �ملتوقع ل�سنة 2016 مقارنًة 

مع 15% من �لناجت �ملحلي �الإ�سمي ل�سنة 2015.  

اقت�صاد

العجز العام يف امليزانية

)مليار دوالر اأمركي)

املصدر: وزارة املالية - العراق

•
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باالإ�سافة �إىل �لولوج �إىل �ل�سحب من �حتياطيات �لنقد �الأجنبي �لر�سمية، و�لتي بلغت يف نهاية 

كانون �الول 2015 حو�يل 50 مليار دوالر �أمريكي، �أو ما يعادل 10 �أ�سهر من �لو�رد�ت، �سيتم متويل 

�لعجز ل�سنة 2016 من خالل:        

اقت�صاد

املصدر: وزارة املالية

)مليون دوالر اأمريكي( م�صادر التمويل
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ومع ��ستمر�ر �لعر�ق باال�ستد�نة من �ال�سو�ق �ملحلية و�خلارجية لتمويل عجز �ملو�زنة، ي�سري تقرير 

�ملحلي  �لناجت  �إىل  �لعام  �لدين  �إجمايل  ن�سبة  ت�سل  �أن  �لدويل  �لنقد  �سندوق  عن  حديثاً  �سادر 

�ال�سمي يف عام  2016 �إىل حو�يل 66% وهي �أعلى ن�سبة منذ 2009 حيث بلغت حو�يل 87%.  ومن 

�ملُتوقع �أن تنخف�ص هذه �لن�سبة خالل �ل�سنو�ت �الأربع �لقادمة مرت�فقة مع حت�سن �أ�سعار �لنفط 

عاملياً و��ستمر�ر �حلكومة �لعر�قية بتنفيذ عملية �سبط كبرية الأو�ساع �ملالية �لعامة.

اقت�صاد

اإجمايل الدين العام )داخلي وخارجي( مليار دوالر اأمريكي

مقارنة مع

ن�صبته اإىل الناجت املحلي اال�صمي )ن�صبة مئوية)

املصدر:التقرير القطري رقم: 11/16 - الصادر عن صندوق النقد الدولي
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تُظهر �الإح�ساء�ت �ل�سادرة على موقع وز�رة �لنفط �لعر�قية �إىل �رتفاع �إجمايل �سادر�ت �لنفط 

�إجمايل �لنفط �ملُ�سدر يف عام  �لعر�قي بن�سبة 20% يف عام 2015 مقارنة مع 2014 لي�سل 

2015 �إىل 1،097 مليون برميل. �إال �أن ��ستمر�ر تدنيّ معدل �أ�سعار �لنفط من 92 دوالر �أمريكي 

خالل 2014 �إىل 44.5 خالل 2015، �ساهم يف تر�جع عائد�ت �لنفط �مل�سدر بن�سبة 42%، على 

�أ�سا�ص �سنوي،  لت�سل يف نهاية 2015 �إىل حو�يل 48.7 مليار دوالر �أمريكي.  

اقت�صاد

بلغ معدل �لت�سدير 

�ليومي للنفط خالل 

عام 2015 حو�يل 3 

مليون برميل مقارنة 

مع 2.5 مليون برميل 

مت ت�سديرها خالل 

.2014

اأ�صعار        معدل  مع  برميل(  )مليون  �صهرياً  امل�صدر  للنفط  الكلّي  املجموع 

النفط )دوالر اأمريكي(
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الت�صخم  موؤ�رش  اأن  العراقية  التخطيط   لوزارة  التابع  للإح�صاء  املركزي  اجلهاز  اأ�صار 
ال�صنوي يف العراق ارتفع بن�صبة 2.3% للفرتة املمتدة بني كانون االأول 2014 وكانون االأول 
2015. �سهدت �لفرتة �ملذكورة �أعاله �رتفاعاً يف كل من �أ�سعار �الأغذية و�مل�رشوبات غري �لكحولية 
بن�سبة 3.7% و�رتفاع يف �أ�سعار �ل�سكن، �ملياه، �لكهرباء، �لغاز بن�سبة 2.6% و�لتي تو�زي كل منها 

30.1% و31.3% على �لتو�يل يف �حت�ساب موؤ�رش �لت�سخم. يف حني �ُسجل تر�جع يف �أ�سعار �لنقل 

0.9% و�ل�سلع و�خلدمات �ملتنوعة %1.4.  

اقت�صاد

�رتفع موؤ�رش �لت�سخم، 

على �أ�سا�ص �سنوي، 

بن�سبة 2.3% يف 

كانون �الول 2015.

امل�صدر: اجلهاز املركزي للإح�صاء- وزارة التخطيط

الق�صم 
الوزن

)ن�صبة مئوية(

معدل التغري ال�صنوي 
كانون االأول 2014-كانون االول 2015 

)ن�صبة مئوية(   
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مب�ساركة  بريوت  يف  �نعقد  �لذي  �مل�رشيف  �لعر�ق  ملُلتقى  ما�سية  برعاية   Bankmed قام 

م�رشفية و��سعة من كل من �لعر�ق ولبنان. وقد �سارك يف هذ� �مللتقى �ل�سلطة �لنقدية من 

�لبلدين باالإ�سافة �إىل م�ساركة �الأجهزة �لرقابية و�مل�سوؤولني �ملعنيني يف كل من �لبنك �ملركزي 

�لعر�قي وم�رشف لبنان. ويكت�سب هذ� �مللتقى �لذي نظمه �لبنك �ملركزي �لعر�قي وجمموعة 

�القت�ساد و�الأعمال بالتعاون مع م�رشف لبنان، �أهمية خا�سة بالن�سبة �إىل �لقطاع �مل�رشيف 

�للبنان خا�سة �مل�سارف �لعاملة يف �لعر�ق، باالإ�سافة �إىل �هتمام �لعديد من رجال �الأعمال 

و�مل�ستثمرين �لذين يتعاملون مع خمتلف �لقطاعات �القت�سادية يف �ل�سوق �لعر�قية. 

ي�صري التقرير ال�صنوي مل�رشف املن�صور لل�صتثمار ل�صنة 2015 اإىل منو اجمايل املوجودات 
اإىل حوايل 910 مليون دوالر  بحوايل 22% يف نهاية عام 2015 مقارنة مع 2014 لت�صل 
اأمريكي. ترافق هذا االرتفاع مع زيادة يف االئتمان النقدي بحوايل 7.9% لي�صل اإىل حوايل 
93 مليون دوالر اأمريكي يف نهاية 2015. بلغت �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع 637 مليون دوالر 
�ملتحققة يف  �الأرباح  وبلغت   .2014 نهاية  مع  مقارنة   %32.5 بن�سبة  زيادة  م�سجلة  �أمريكي 

نهاية 2015 حو�يل 20.5 مليون دوالر م�سجلًة �رتفاعا بن�سبة 17.5% مقارنة مع 2014. يعود 

ذلك ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �رتفاع �إير�د�ت �ال�ستثمار �لد�خلي بن�سبة %21.8.

اجمايل  منو  اإىل   التجاري  اخلليج  مل�رشف   2015 ل�صنة  الرابع  الف�صل  ن�رشة  ت�صري 
اإىل حوايل 711  لت�صل  نهاية عام 2015 مقارنة مع 2014  1.6% يف  املوجودات بحوايل 
مليون دوالر اأمريكي. وقد ارتفع االئتمان النقدي خلل الفرتة ذاتها بن�صبة 7.9% مقارنة 
مع 2014 لي�صل اإىل 263 مليون دوالر اأمريكي. بلغت �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع 346 مليون 
دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 10% مقارنة مع 2014. وقد بلغت �أرباح �مل�رشف يف نهاية 

�أمريكي م�سجلًة �نخفا�سا بن�سبة 67.7% مقارنة مع 2014.   2015 حو�يل 11.8 مليون دوالر 

يعود هذ� �النخفا�ص ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �رتفاع م�رشوفات �لعمليات �مل�رشفية بن�سبة %49  

و�لتي تز�منت مع تر�جع �إير�د�ت �لعمليات �مل�رشفية بن�سبة %22.5.  

مال وم�صارف

 •

 •

 •
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مال وم�صارف

ت�صري ن�رشة الف�صل الرابع ل�صنة 2015 مل�رشف ال�رشق االأو�صط العراقي لل�صتثمار عن 
حتقيق امل�رشف ارتفاعا يف االرباح املُتحققة يف نهاية عام 2015 بن�صبة 54% مقارنة مع 
2014 لت�صل اإىل 5.6 مليون دوالر اأمريكي. ويعود هذ� �الرتفاع ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �الرتفاع 
�لذي �سجلته �ير�د�ت �لعمليات �مل�رشفية يف نهاية 2015 بن�سبة 24% مقارنة مع 2014.  بلغت 

قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية 2015 حو�يل 127 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 

20% مقارنة مع 2014. بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 280 مليون دوالر �أمريكي 

�سنوي،  �أ�سا�ص  �ملوجود�ت، على  7.4% مقارنة مع 2014. يف حني منت  بن�سبة  تر�جعاً  م�سجلًة 

بن�سبة 1.6% لت�سل �إىل 587 مليون دوالر �أمريكي يف نهاية 2015. 

ت�صري ن�رشة الف�صل الرابع ل�صنة 2015 مل�رشف كورد�صتان الدويل لل�صتثمار والتنمية 
اإىل تراجع اإجمايل املوجودات بحوايل 3.6% يف نهاية عام 2015 مقارنة مع 2014 لت�صل 
 %31 بن�سبة  ذ�تها  �لفرتة  خالل  �لنقدي  �الئتمان  تر�جع  وقد  اأمريكي.  دوالر  مليون   865 اإىل 
مقارنة مع 2014 لي�سل �إىل 83 مليون دوالر �أمريكي. بلغت �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 363 

مليون دوالر �أمريكي مرت�جعًة بن�سبة 17% مقارنة مع 2014. �ساهم تر�جع م�رشوفات �لعمليات 

و�لتي  �أمريكي  دوالر  مليون   42 �إىل  �الأرباح  �سايف  بارتفاع   %60 بن�سبة   2015 خالل  �مل�رشفية 

�سجلت زيادة بن�سبة 12%، مقارنة مع 2014.

   

ت�صري ن�رشة الف�صل الرابع ل�صنة 2015 مل�رشف دجلة والفرات للتنمية واال�صتثمار اإىل منو 
اجمايل املوجودات بحوايل 24% يف نهاية العام مقارنة مع 2014 لت�صل اإىل 296 مليون 
دوالر اأمريكي.  وقد �رتفع �الئتمان �لنقدي خالل �لفرتة ذ�تها بن�سبة 46.7% مقارنة مع 2014 
لي�سل �إىل 202 مليون دوالر �أمريكي. بلغت �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 65.2 مليون دوالر 

�أمريكي مرت�جعًة بن�سبة 12% مقارنة مع 2014. وقد بلغت �الأرباح �ملُتحققة يف نهاية 2015 

حو�يل 46.5 مليون دوالر مقارنة مع ت�سجل  ربح بلغ حو�يل 976 �ألف دوالر �أمريكي يف عام 2014. 

ويعود هذ� �الرتفاع �لكبري، ب�سكل �أ�سا�سي، �إىل �لزيادة �لتي �سهدها جمموع �الير�د�ت بن�سبة 

405% لت�سل �إىل حو�يل 54 مليون دوالر �أمريكي.  

 •

 •

 •
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ملحة عامة عن القطاع امل�رشيف العراقي خلل عام 2014، ح�صب الن�رشة االإح�صائية 
ال�صنوية ال�صادرة عن البنك املركزي العراقي ل�صنة 2014:

ت�سري �لن�رشة �الإح�سائية �ل�سنوية �ل�سادرة عن �لبنك �ملركزي �لعر�قي ل�سنة 2014 عن بلوغ 

�لعاملة يف  �لتجارية  للم�سارف  �ملوحدة  �ملو�زنة  بح�سب  �لتجارية  �مل�سارف  موجود�ت  �إجمايل 

زيادة بن�سبة 7.1% مقارنة مع  �لعر�ق حو�يل 124 مليار دوالر �أمريكي يف نهاية 2014 م�سجالً 

2013. وقد �سجلت �لقرو�ص �إىل �لقطاع �خلا�ص �رتفاعاً بن�سبة 9.2% يف 2014 مقارنة مع 2013 

لت�سل �إىل 22.1 مليار دوالر �أمريكي. �سجل كل من قطاعي خدمات �ملجتمع و�لت�سييد و�لبناء 

�أعلى ن�سبة منو، على �أ�سا�ص �سنوي، يف نهاية 2014 بلغت حو�يل 36% و 26% على �لتو�يل. يف 

حني �سجل قطاع �لنقل، �لتخزين و�ملو��سالت �أعلى ن�سبة تدن، على �أ�سا�ص �سنوي، بلغ حو�يل 

11.1%. �سجل �إجمايل �لود�ئع �رتفاعاً بن�سبة 4.5% يف نهاية 2014 مقارنة مع 2013 لت�سل �إىل 

حو�يل 78 مليار دوالر �أمريكي. يف حني تر�جع �إجمايل دخل �لفائدة يف نهاية 2014 مقارنة مع  

2013 بن�سبة 16.7% لت�سل �إىل 1،053 مليون دوالر �أمريكي.

�رتفاع موجود�ت 

�مل�سارف �لتجارية يف  

�لعر�ق بن�سبة %7.1 

يف 2014 مقارنة مع 

�لعام �ل�سابق لت�سل 

�إىل 124 مليار دوالر 

اأمريكي.

مال وم�صارف

-

امل�صدر : البنك املركزي العراقي - �صندوق النقد الدويل

)ن�صبة مئوية)
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توزيع االئتمان النقدي ح�صب القطاعات االقت�صادية:

امل�صدر: البنك املركزي العراقي

مال وم�صارف

توزيع االئتمان النقدي ح�صب معظم القطاعات االقت�صادية

)ن�صبة مئوية)

 امل�صدر: البنك املركزي العراقي

اإجمايل دخل الفائدة

)مليون دوالر اأمريكي )
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اأعمال وا�صتثمار

                 Mass Global ل�سوي�رشية بعقد بقيمة 100 مليون دوالر �أمريكي من �رشكة� ABB فازت �رشكة

 gas-insulated switchgear باإن�ساء حمطة فرعية تعمل على �ملفاتيح �ملعزولة بالغاز Holding
�لكهرباء  من  ميغاو�ت  �آالف   3 الندماج  �لفرعية  �ملحطة  هذه  �ست�ساهم   .(GIS) substation
 ABB ملنتجه من معامل ت�ستخدم مو�رد �لغاز �لطبيعي �ملنتجة حملياً. كما �ستقوم �رشكة�

�لفرعية.  �ملحطة  توزيع  وتقييم عملية  �لت�سغيل  و�ختبار  وتركيب  وتاأمني  بت�سميم، هند�سة، 

وتُ�سري �رشكة ABB  �إىل �أن تقنية GIS  �ست�ساهم ب�سكل كبري يف تعزيز �ملوثوقية �لت�سغيلية 

من  �لتخفي�ص  �إىل  باالإ�سافة  �لت�سغيل  يف  و�ل�سالمة  و�لكفاءة   (operational reliability)

�النبعاثات وتخفي�ص متطلبات �ل�سيانة. 

   

لتزويد  �أمريكي  دوالر  مليون   328 بقيمة  عقد�ً   General Electric (GE) �رشكة  �لعر�ق  منح 

معد�ت و�سيانة 10 حمطات لتوليد �لكهرباء يف خمتلف �أرجاء �لعر�ق، مما ي�ساهم بزيادة �نتاج 

�أن تنتهي �رشكة GE من �أعمالها و�لتي تت�سمن  �لطاقة بحو�يل �ألف ميغاو�ت. ومن �ملتوقع 

�رش�ء �ملعد�ت �الزمة وتوفري خدمات  ملحطات �لطاقة مع بد�ية �سهر متوز 2016. ال بد من �الإ�سارة 

�إىل �أن �حلكومة �لعر�قية �ستبد�أ بدفع كلفة هذ� �مل�رشوع مع بد�ية عام 2017 وعلى مدة متتد 

�إىل ثالثة �سنو�ت. 

قيد  للنفط  م�سفاة   - كربالء  م�سفاة  لتزويد  بعقد  فوزها  عن   Honeywell �رشكة  �أعلنت 

�الإن�ساء يف حمافظة كربالء- باأحدث تقنيات �سو�بط �لت�سغيل �الآيل �ملتقدمة. �ست�ساهم هذه 

�إنتاج  بزيادة  �لعر�ق،  �لنفطية يف  �مل�ساريع  ل�رشكة  �لتابعة   مب�ساندة م�سفاة كربالء،  �لتقنية 

�لنفط وم�ستقاته �إىل �أق�سى حد. �ست�ساهم هذه �لتقنيات، بتلبية �لطلب �ملحلى باالإ�سافة 

�إىل كون نوعية �الإنتاج تو�زي �ملعايري �لدولية ومتطابقة مع معايري Euro V  للنفط.  

•

•

•



14 Bankmed - Market & Economic Research Division
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اأعمال وا�صتثمار

ملحة عامة عن اأبرز اال�صتثمارات املرخ�صة من قبل هيئة اال�صتثمار يف اقليم كرد�صتان 
خلل عام 2015 ح�صب اأحدث اإ�صدار دوري لهيئة اال�صتثمار يف اإقليم كرد�صتان العراق: 

بلغ عدد �لرت�خي�ص �ملمنوحة من قبل هيئة �ال�ستثمار يف �قليم كرد�ستان خالل �لفرتة �ملبينة 

�أمريكي. ح�سدت  �ال�ستثمار�ت يف قطاع  بر�أ�سمال يقارب 4.5 مليار دوالر  ترخي�ساً  �أعاله 37 

�ل�سناعة �ملرتبة �الوىل حيث بلغ �إجمايل ر�أ�سمال هذه �ال�ستثمار�ت حو�يل 4.1 مليار دوالر �أمريكي 

ر�أ�سمال هذه  �إجمايل  بلغ  �لتجارة، وقد  وبلغ عددها 16 م�رشوعاً، تالها �ال�ستثمار�ت يف قطاع 

�مل�ساريع حو�يل 196.2مليون دوالر �أمريكي وبلغ عددها خم�سة ��ستثمار�ت. 

بلغت قيمة 

�ال�ستثمار�ت �ملرخ�سة 

يف �إقليم كرد�ستان 

خالل عام 2015 

حو�يل 4.5 مليار دوالر 

اأمريكي. 

امل�صدر: هيئة االإ�صتثمار يف اإقليم كرد�صتان

توزيع را�صمال امل�صاريع املرخ�صة يف حمافظات اقليم كرد�صتان العراق  )ن�صبة مئوية(

وعدد امل�صاريع املرخ�صة يف حمافظات االأقليم ل�صنة 2015

o    , :11 
%22 

o    , :15 
%49 

o    , :11 
%28 

•
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اأعمال وا�صتثمار

توزيع اال�صتثمارات املرخ�صة يف مناطق االقليم ل�صنة 2015:

اربيل: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �ربيل 15 م�رشوعاً، وقد بلغت قيمة ر�أ�سمالها حو�يل 2.2 
مليار دوالر �أمريكي، و�أبرزها:

ال�صليمانية: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �ل�سليمانية 11 م�رشوعاً، وقد بلغت قيمة ر�أ�سمالها 
حو�يل 1.3 مليار دوالر �أمريكي، و�أبرزها:

دهوك: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �لدهوك 11 م�رشوعاً، وقد بلغت قيمة ر�أ�سمالها حو�يل 
985 مليون دوالر �أمريكي، و�أبرزها:

امل�صدر: هيئة االإ�صتثمار يف اإقليم كرد�صتان

امل�صدر: هيئة االإ�صتثمار يف اإقليم كرد�صتان

امل�صدر: هيئة االإ�صتثمار يف اإقليم كرد�صتان

القطاعامل�صتثمر )اجلن�صية(ا�صم امل�رشوع

راأ�صمال

) مليون دوالر اأمريكي)

راأ�صمال

القطاعامل�صتثمر )اجلن�صية(ا�صم امل�رشوع

راأ�صمال

) مليون دوالر اأمريكي)

القطاعامل�صتثمر )اجلن�صية(ا�صم امل�رشوع

راأ�صمال

) مليون دوالر اأمريكي)
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اأ�صواق مالية

��ستمر ��ستقر�ر �سعر �رشف �لدينار �لعر�قي مقابل �لدوالر �المريكي وذلك ب�سبب عملية �لربط 

بني �لعملتني و�لتي بد�أت منذ عام 2009.

امل�صدر: البنك املركزي العراقي

امل�صدر: البنك املركزي العراقي

ح�صب �صعر �رشف 02 اآذار 2016

اأ�صعار الفائدة املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي

امل�صدر: البنك املركزي العراقي

•

�صعر �رشف العملت الرئي�صية

ال�رشاءالبيعالرمزمقابل الدينار العراقي

الن�صبة املئويةالفوائد

معدل فائدة احل�صم ) Cut-off Yield ( )ن�صبة مئوية(
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اأ�صواق مالية

ملحة عامة عن حركة �صوق العراق للأوراق املالية خلل عام 2015:

ي�سري �لتقرير �ل�سنوي لهيئة �الور�ق �ملالية �لعر�قية ل�سنة 2015 عن �قفال ُموؤ�رش �سوق �الأور�ق 

، على 970.5 نقطة، مرت�جعاً  �لتد�ول  و�لذي ي�سم 63 �رشكة  قيد   ،(ISX60) لعر�قي� �ملالية 

بن�سبة 20% مقارنة مع �سهر �آذ�ر 2015، �لتاريخ �لذي بد�أ �لعمل بهذ� �ملُوؤ�رش. وقد �أ�سار �لتقرير 

�ل�سنوي �إىل �أن مقد�ر �النخفا�ص �ملُحت�سب لل�سوق لعام 2015 بلغ حو�يل 53% مقارنة مع عام 

2014. �ساهمت حالة عدم �ال�ستقر�ر و�لتدن �مل�ستمر يف �أ�سعار �لنفط يف �لتدن �لذي �سهده 

�ملوؤ�رش خالل عام 2015. وقد �سجل موؤ�رش ISX60  �أعلى م�ستوى �إغالق له يف �آخر �سهر حزير�ن 

2015 وبلغ 1،001 نقطة  يف حني �سجل �أدنى م�ستوى �إغالق له يف �آخر �سهر ت�رشين �لثان وبلغ 

719 نقطة.

�نخفا�ص موؤ�رش�ت 

�ل�سوق �لعر�قي لالأور�ق 

�ملالية بن�سبة %53 

خالل 2015 مقارنة 

مع 2014.

امل�صدر: هيئة االأوراق املالية - العراق، وزارة النفط - العراق

   موؤ�رش ISX60 مقارنة مع معدل �صعر برميل النفط )دوالر اأمريكي)

ي)
ك

ط )دوالر أمري
سعر برميل النف

معدل 
•
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X
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املصدر: هيئة االوراق املالية- التقرير السنوي لسوق العراق لالوراق املالية

املصدر: هيئة االوراق املالية- التقرير السنوي لسوق العراق لالوراق املالية

معدل التغري ال�صنوي
كانون االأول 2014 -كانون االول 2015

)ن�صبة مئوية(

الوزن

)ن�صبة مئوية(
الق�صم

عدد االأ�صهم املتداولة: بلغ عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة يف عام 2015 حو�يل 579 مليار �سهم مقارنة 
بن�سبة 22.1%. ويعود هذ� �النخفا�ص  مع 744 مليار �سهم يف عام 2014 م�سجلة �نخفا�ساً 

ب�سكل �أ�سا�سي �إىل تر�جع عدد �ال�سهم �ملتد�ولة يف قطاع �مل�سارف، و�لذي �سكل حو�يل %93 

�أ�سهم  �إجمايل عدد �ال�سهم �ملتد�ولة، بن�سبة 23.7% مقارنة مع 2014. يف حني �سجلت  من 

قطاع �ل�سناعة، و�لتي �سكلت حو�يل 4.5% من �إجمايل عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة، �رتفاعاً بن�سبة 

10% يف نهاية 2015 مقارنة مع 2014. 

حجم التداول: بلغ حجم �لتد�ول خالل عام 2015 حو�يل 385 مليون دوالر �أمريكي مقارنة مع 
770 مليون دوالر �أمريكي مت ت�سجيلها يف عام 2014 م�سجالً �نخفا�ساً بن�سبة 50%. وقد �ساهم 

�سكل  و�لذي  �مل�سارف،  قطاع  يف  �لتد�ول  حجم  تر�جع  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �النخفا�ص،  هذ�  يف 

حو�يل 78% من �جمايل حجم �لتد�ول، بن�سبة 53.4%، تاله تر�جع حجم �لتد�ول يف قطاع �لفنادق 

و�ل�سياحة، و�لذي �سكل حو�يل 4.2%، بن�سبة 67.2% يف نهاية 2015 مقارنة مع نهاية 2014.

القيمة ال�صوقية:  بلغت �لقيمة �ل�سوقية لل�رشكات �ملدرجة يف �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية  يف 
نهاية عام 2015 حو�يل 7.2 مليار دوالر �أمريكي مقارنة مع 8.1 مليار دوالر �أمريكي مت ت�سجيلها 

�أ�سا�سي،  وب�سكل  �لرت�جع،  هذ�  ويعود    .%11.1 بن�سبة  تر�جعاً  م�سجالً   2014 عام  نهاية  يف 

�إىل �نخفا�ص �لقيمة �ل�سوقية لقطاع �مل�سارف بن�سبة 29.1%، و�لذي �سكل حو�يل 40% من 

�إجمايل �لقيمة �ل�سوقية للقطاعات �ملدرجة لت�سل �لقيمة �ل�سوقية لهذ� �لقطاع �إىل حو�يل 

 2015 نهاية  يف  �رتفاعا  �الت�ساالت،  قطاع  �سجل  خرى، 
ُ
�أ جهة  ومن  �أمريكي.  دوالر  مليار   2.9

مقارنة مع 2014 بن�سبة 15.4% لت�سل �لقيمة �ل�سوقية لهذ� �لقطاع  �إىل حو�يل 3.4 مليار 

دوالر �أمريكي. وقد �سكل قطاع �الت�ساالت يف نهاية 2015 حو�يل 47.6% من �إجمايل �لقيمة 

�ل�سوقية لل�رشكات �ملدرجة يف �ل�سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية.

اأ�صواق مالية

•

•

•

ال�رشكات اخلم�صة االأكرث

تداوالً من حيث عدد االأ�صهم

عدد االأ�صهم
الن�صبة املئوية اىل اجمايل

عدد االأ�صهم املتداولة خلل 2015

ال�رشكات اخلم�صة االأكرث

تداوال من حيث حجم التداول

حجم التداول

)مليار دوالر امريكي (
الن�صبة املئوية اىل اجمايل
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املصدر: هيئة االوراق املالية- التقرير السنوي لسوق العراق لالوراق املالية

ملحة عامة عن اأداء القطاعات املدرجة يف �صوق العراق للأوراق املالية:

اأ�صواق مالية

املصدر: سوق العراق لألوراق  املالية

ملحظة 
عدت هذه �لن�رشة على �أ�سا�ص �ملعلومات �ملتوفرة  للجمهور و�لتحليل �ل�سخ�سي، وهي عر�سة للتغيري،  وال ت�سكل �ملعلومات �لو�ردة فيها مرجعاً كما وال تعترب هذه 

ُ
�أ

�لن�رشة بحثاً �أو ��ست�سارة �أو تو�سية يف جمال �ال�ستثمار�ت.  كما �نها ال ترتب �ي �لتز�م على  بنك �لبحر �ملتو�سط  �ص.م.ل. �لذي  ال يقدم  بهذ� �خل�سو�ص �أي �سمان من 

�أي نوع كان �رشيحاً �م �سمنياً جلهة دقة �و كفاية �و �كتمال �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�رشة. وال يتحمل �ية م�سوؤولية،  مبا�رشة �و غري مبا�رشة،  ترتتب �و تت�سل بالن�رشة 

�حلا�رشة �و �ملعلومات �لو�ردة فيها.                  

ال�رشكات اخلم�صة االأكرث
القيمة ال�صوقية

)مليون دوالر اأمريكي (

الن�صبة املئوية اىل اجمايل

القيمة ال�صوقية يف اآخر 2015

اإجمايل 2015

عدد اال�صهم املتداولة
 )مليون �صهم(

راأ�س املال
)مليون دوالر اأمريكي(

القيمة ال�صوقية
)مليون دوالر اأمريكي( عدد العقودالقطاعات


