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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل الثالث  2016

قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق لعام 2017: 

االإيرادات العامة: قدرت �ملو�زنة �لعامة �الحتادية جلمهورية �لعر�ق ل�سنة 2017 �أن يبلغ �إجمايل 
�الير�د�ت �لعامة حو�يل 66.8  مليار دوالر �أمريكي مقارنة مع 69 مليار دوالر �أمريكي مت تخ�سي�سها 

برميل  �سعر  �عتُمد معدل  وقد   .%4.3 بن�سبة  تر�جعاً  2016، م�سجالً  ل�سنة  �لعامة  �ملو�زنة  يف 

�لنفط بحو�يل 42 دوالر �أمريكي يف �حت�ساب �الإير�د�ت �لنفطية، �أما معدل ت�سدير �لنفط �مل�سدر 

فقدر بحو�يل   3.75 مليون برميل يومياً.  وقدرت ميز�نية 2017 �لعائد�ت �لنفطية بحو�يل 57 

مليار دوالر �أمريكي م�سكلًة 86.4% من �إجمايل �إير�د�ت �ملو�زنة �لعامة ل�سنة 2017. 

قدرت �ملو�زنة �لعامة 

�أن يبلغ �إجمايل 

�الإير�د�ت  ل�سنة   

2017 حو�يل 66.8 

مليار دوالر اأمريكي. 

املصدر: مجلس النواب العراقي

اقت�صاداقت�صاد

 •
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املصدر: مجلس النواب العراقي

اقت�صاد

ر�سدت �ملو�زنة �لعامة 

ل�سنة 2017 حو�يل 

85.2 مليار دوالر 
اأمريكي الإجمايل 
�لنفقات �لعامة. 

اإجمايل النفقات العامة: ي�سري قانون �ملو�زنة �لعامة ل�سنة 2017 عن تخ�سي�ص حو�يل 85.2 
م�سجالً  �أمريكي  دوالر  مليار   90.2 مع  مقارنة  �لعامة  �لنفقات  الإجمايل  �أمريكي  دوالر  مليار 

تر�جع  �إىل  ��سا�سي،  5.5%. ويعود هذ� �النخفا�ص، ب�سكل  بن�سبة  �أ�سا�ص �سنوي،  �نخفا�ساً، على 

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

باالإنفاق يف خمتلف �لقطاعات �القت�سادية. وقد مت تخ�سي�ص حو�يل 17% من �إجمايل �لنفقات 

�لعامة الإقليم كرد�ستان �لعر�ق �أو ما يعادل 14.5 مليار دوالر �أمريكي مقارنة مع 15.3 مليار دوالر 

�أمريكي مت تخ�سي�سها لالإقليم يف ميز�نية 2016.  
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�لعامة ل�سنة  �ملو�زنة  �لعام يف  �لعجز  �إجمايل  يبلغ  �أن  يُقدر  ورد �سابقاً،  ملا  وبناًء   : العجز العام 
2017 حو�يل 18.4 مليار دوالر �أمريكي �أو حو�يل 10.6% من �لناجت �ملحلي �الإ�سمي �ملتوقع ل�سنة 2017 

مقارنًة مع 11% من �لناجت �ملحلي �الإ�سمي ل�سنة 2016.

اقت�صاد

املصدر: مجلس النواب العراقي

 •
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املصدر: مجلس النواب العراقي

�سيتم متويل �لعجز من خالل �إ�سد�ر �سند�ت خزينة باالإ�سافة �إىل قرو�ص من جهات دولية: 

اقت�صاد
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�صادرات  معدل  ارتفاع  اإىل  العراقية  النفط  وزارة  عن  ال�صادرة  االح�صاءات  تُظهر 
االأوىل  الت�صعة  االأ�صهر  خالل  ت�صديرها  مت  يومياً  برميل  مليون   3.3 حوايل  اإىل  النفط 
ل�صنة  2016 مقارنة مع معدل ت�صدير حوايل 3 مليون برميل مت ت�صديرها خالل نف�س 
32.8 مليار دوالر  الفرتة من العام ال�صابق. وتقدر عائد�ت �لنفط خالل �لفرتة ذ�تها بحو�يل 
�لعام  من  �لفرتة  نف�ص  مت حتقيقها خالل  �أمريكي  دوالر  مليار   39 حو�يل  مع  مقارنة  �أمريكي 

16%. ويعود ذلك، ب�سكل �أ�سا�سي، �إىل ��ستمر�ر تر�جع �أ�سعار  �ل�سابق لت�سجل تر�جعاً بن�سبة 

�لنفط.

اقت�صاد

بلغت عائد�ت �لنفط 

�مل�سّدر خالل �الأ�سهر 

�لت�سعة �الأوىل ل�سنة 

2016 حو�يل 32.8 

مليار دوالر اأمريكي.

املصدر: وزارة النفط العراقية

 •
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�لعر�ق  يف  �ل�سنوي  �لت�سخم  موؤ�رش  �أن  �لتخطيط  لوز�رة  �لتابع  لالإح�ساء  �ملركزي  �جلهاز  �أ�سار 

للفرتة �ملمتدة بني �أيلول 2015 و�أيلول 2016 �رتفع بن�سبة 0.3% حمافظاً على �مل�ستوى �ملنخف�ص 

�لذي ي�سهده �لعر�ق منذ عام 2008.  يعود �ل�سبب �لرئي�سي لذلك �إىل ��ستمر�ر �النخفا�ص �لذي 

ت�سهده �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية عاملياً.  

اقت�صاد

املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء- وزارة التخطيط

)مليون دوالر اأمريكي(ا�صم امل�رشوع

�رتفع موؤ�رش �لت�سخم 

يف نهاية �سهر �أيلول 

2016  �إىل 0.3%، على 

�أ�سا�ص �سنوي.

 •
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تراجع  عن   2016 ل�صنة  الثالث  الف�صل  عن  لال�صتثمار  املن�صور  م�رشف  ن�رشة  ت�صري 
حوايل  اإىل  لت�صل   2015 نهاية  مع  مقارنة    %1.7 بلغت  بن�صبة  املوجودات  اإجمايل 
ل�سنة  �لثالث  �لف�سل  نهاية  يف  �لنقدي  �الئتمان  قيمة  بلغت  اأمريكي.  دوالر  مليون   895
2016 حو�يل 89 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 4% مقارنة مع نهاية عام 2015. 

بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 517 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 

3.1% مقارنة مع نهاية عام 2015. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 

2016، فقد بلغت حو�يل 15 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 28% مقارنة مع نف�ص 

�لفرتة من �لعام �ملا�سي. وقد �ساهم يف ذلك تر�جع �إجمايل �ير�د�ت �ال�ستثمار يف نهاية �لف�سل 

الثالث ل�سنة 2016 بن�سبة 28.8% مقارنة مع �لف�سل �لثالث ل�سنة 2015  لت�سل �إىل حو�يل 11 

مليون دوالر �أمريكي. يف حني �سجلت �إجمايل �مل�رشوفات تر�جعاً بن�سبة 53.1% يف نهاية �لف�سل 

الثالث ل�سنة 2016 مقارنة مع نف�ص �لفرتة من عام 2015 لت�سل �إىل حو�يل 9.3 مليون دوالر 

�أمريكي. وقد �ساهم يف هذ� �لرت�جع �نخفا�ص م�رشوفات �لعمليات �مل�رشفية و�لتي �سكلت %58 

من �إجمايل �مل�رشوفات بن�سبة 93% لت�سل �إىل حو�يل 363 �ألف دوالر �أمريكي.

الثالث  الف�صل   عن  والتنمية  لال�صتثمار  الدويل  كورد�صتان  م�رشف  ن�رشة  ت�صري 
ل�صنة 2016 عن تراجع اإجمايل املوجودات بن�صبة 4% مقارنة مع نهاية 2015 لت�صل 
اإىل حوايل  832 مليون دوالر اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية �لف�سل �لثالث 
ل�سنة 2016 حو�يل 44 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 47%مقارنة مع نهاية عام 

2015. بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 283 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة �نخفا�ساً 

بن�سبة 22% مقارنة مع نهاية عام 2015. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لفرتة �ملذكورة 

�أعاله، فقد بلغت حو�يل 37 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة �نخفا�ساً بن�سبة 2% مقارنة مع نف�ص 

بن�سبة  �جلاري  بن�سبة  �جلاري  �لن�ساط  وقد �سهد جمموع م�ساريف  �ملا�سي.  �لعام  �لفرتة من 

27% نهاية �لف�سل �لثالث من عام 2016 مقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق  لت�سل 

�إىل 14مليون دوالر �أمريكي مقارنة مع زيادة �ير�د�ت �لن�ساط �لتجاري بن�سبة 8.6% لت�سل �إىل 54 

مليون دوالر �أمريكي. 

ل�صنة  الثالث  الف�صل  عن  لال�صتثمار  العراقي  االأو�صط  ال�رشق  م�رشف  ن�رشة  ت�صري 
اإىل  لت�صل   2015 نهاية  مع  مقارنة   %8 بن�صبة  املوجودات  اإجمايل  ارتفاع  عن   2016
ل�سنة  �لثالث  �لف�سل  نهاية  يف  �لنقدي  �الئتمان  قيمة  بلغت  اأمريكي.  دوالر  مليون   634
2016  حو�يل 100 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 21% مقارنة مع نهاية عام 2015. 

بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 321 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة �رتفاعاً بن�سبة 

14.5% مقارنة مع نهاية عام 2015. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �لثالث من 

عام 2016، فقد بلغت حو�يل  11.3مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة �رتفاعاً بن�سبة 16.8% مقارنة 

مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ملا�سي. وقد �ساهم يف ذلك �الرتفاع، تر�جع جمموع �مل�رشوفات بن�سبة 

20% يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 2015 مقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق لت�سل 

�إىل 16 مليون دوالر �أمريكي.  

مال وم�صارف

•

•

•
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انخفا�س  عن   2016 ل�صنة  الثالث  الف�صل  عن  االإ�صالمي  اإيالف  م�رشف  ن�رشة  ت�صري 
392 مليون دوالر  اإىل  2015 لت�صل  10% مقارنة مع نهاية  املوجودات بن�صبة  اإجمايل 
اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية �لف�سل �الأول ل�سنة 2016 حو�يل 108 مليون 
دوالر �أمريكي م�سجلًة �نخفا�ساً بن�سبة 9.8% مقارنة مع نهاية عام 2015. بلغت قيمة �حل�سابات 

�جلارية و�لود�ئع حو�يل 108 مليون دوالر �أمريكي م�سجلة تر�جعاً بن�سبة 32% مقارنة مع نهاية 

�أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �الأول من عام 2016، فقد بلغت  عام 2015. 

حو�يل 3 مليون دوالر �أمريكي مقارنة مع 3.3 مليون دوالر �أمريكي مت حتقيقها خالل نف�ص �لفرتة 

من �لعام �ملا�سي. ويعود هذ� �لرت�جع ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �نخفا�ص �إير�د�ت �لعمليات �مل�رشفية 

بن�سبة 11.4% لت�سل �إىل 5.7 مليون دوالر �أمريكي.

ارتفاع   عن   2016 ل�صنة  الثالث  الف�صل  عن  العراقي  التجاري  م�رشف  ن�رشة  ت�صري 
اإجمايل املوجودات بن�صبة 8.3% مقارنة مع نهاية 2015 لت�صل اإىل 380 مليون دوالر 
اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 2016  حو�يل 7.1 مليون 
�حل�سابات  قيمة  بلغت   .2015 عام  �آخر  مع  مقارنة   %5 بن�سبة  تر�جعاً  م�سجلًة  �أمريكي  دوالر 

�جلارية و�لود�ئع حو�يل 105.2 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة �رتفاعاً بن�سبة 37% مقارنة مع �آخر 

عام 2015. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة  2016، فقد بلغت 

حو�يل 4.8 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 6.4% مقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام 

�ملا�سي. وقد �ساهم يف هذ� �النخفا�ص، �لرت�جع �لذي �سهدته �ير�د�ت �لعمليات �مل�رشفية بن�سبة 

18.9% خالل �لف�سل �لثالث ل�سنة 2016 مقارنة مع �لفرتة ذ�تها من عام 2015 لت�سل �إىل 1.5 

مليون دوالر �أمريكي.

مال وم�صارف

•

•
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قامت �رشكة FLSmidth  �لهولندية بالتوقيع مع �رشكة ��سمنت �لعر�ق على عقد هند�سة 

وتوريد و�إن�ساء )EPC( خلط �نتاج معمل ��سمنت يف منطقة �ملثنى بقيمة 200 مليون دوالر 

باأحدث �ملعد�ت �ل�سديقة  تزويد �ملعمل  �لكو�در، تن�ص �التفاقية  �إىل مترين  باالإ�سافة  �أمريكي. 

يف  �لتوفري  على  تعتمد  تقنيات  و��ستخد�م  يومياً  �ال�سمنت  من  طن   6،000 الإنتاج  للبيئة 

��ستهالك �لطاقة.

وقعت �رشكة Lafarge Iraq وهي �رشكة تابعة ملجموعة LafargeHolcim  �ل�سوي�رشية مع 

�ل�رشكة �لعامة للنقل �لربي  �ململوكة من قبل وز�رة �لنقل �لعر�قية على �تفاقية لنقل �ال�سمنت. 

بالرغم من عدم �الف�ساح عن قيمة �لعقد، رجحت م�سادر �أنه �الأكرب يف تاريخ  �ل�رشكة �لعامة 

للنقل �لربي. وقد حددت مدة �لعقد ل�سنة مع �مكانية �لتجديد خلم�سة �سنو�ت. جتدر �إىل �أن 

�لعر�ق  كرد�ستان  وت�سلوجا يف  بازيان  لالإ�سمنت:  معامل  ثالث  بت�سغيل  تقوم   Lafarge Iraq
وم�سنع كربالء لالإ�سمنت. 

حظيت �رشكة Petrofac  �لربيطانية على عقد جديد بقيمة 75 مليون دوالر �مريكي من �رشكة 

نفط �جلنوب مل�رشوع تو�سعة �سادر�ت �لنفط �خلام �لعر�قي. و�ستقوم �ل�رشكة ب�سكل �أ�سا�سي 

بتنفيذ �أعمال �ل�سيانة ملن�ساآت �لت�سدير و�لتي تتاألف من من�سة مركزية و�أربع مر��سي لل�سفن 

و خدمة حتميل �لناقالت �ملُعدة للنقل. ومن �سمن �لعقد، �ست�ستمر Petrofac بت�سهيل ت�سدير 

ق�سم كبري من نفط �لعر�ق �ملُ�ستخرج من من�ساآه تقع على بعد حو�يل 60 كلم من �سو�طئ 

�سبه جزيرة �لفاو جنوب �لعر�ق. 

عينت وز�رة �لبلديات و�الأ�سغال �لعامة يف �لعر�ق �رشكة Protechnique �ال�سرت�لية كاملقاول 

�ال�سا�سي لت�سيد حمطة �سخ �ملياه يف �لب�رشة بكلفة 80 مليون دوالر �أمريكي. �ستقوم �ل�رشكة 

�ملياه  تكرير  يت�سمن حمطات  �لذي  للم�رشوع  و�لتوريد  �الن�سائية  �لهند�سية،  �خلدمات  بتقدمي 

وم�ستوعبات معدة لتخزين �ملياه وم�سخات وحمطة كهرباء فرعية. يتم متويل هذ� �مل�رشوع من 

قبل �لوكالة �ليابانية للتعاون �لدويل وهو �جلزء �لثاين من م�رشوع حت�سني �سبكة �ملياه يف �لب�رشة.  

من �ملتوقع �أن تنتهي �الأعمال يف �مل�رشوع مع نهاية عام 2018.          

اأعمال وا�صتثمار

•

•

•

•
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املصدر: البنك املركزي العراقي

املصدر: البنك املركزي العراقي

ا�صتمر ا�صتقرار �صعر �رشف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي وذلك ب�صبب عملية 
الربط بني العملتني والتي بداأت منذ عام 2009.

اأ�صعار الفائدة املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي 

اأ�صواق مالية

•

•

ح�سب �سعر ال�رصف ٢٠١٦/١٢/١٥
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ملحة عامة عن �صوق العراق لالأوراق املالية خالل الف�صل  الثالث ل�صنة 2016:

�أد�ء �ل�سوق �لعر�قي لالأور�ق �ملالية  عن  ي�سري تقرير هيئة �الور�ق �ملالية �لعر�قية  �ل�سادر عن 

�لف�سل �لثالث ل�سنة 2016 عن �قفال ُموؤ�رش )ISX 60(، على 561 نقطة، مرت�جعاً بحو�يل %23 

مقارنة مع نهاية �سهر كانون �الأول 2015. �ساهمت حالة عدم �ال�ستقر�ر يف �النخفا�ص �مل�ستمر 

با�ستمر�ر تدين موؤ�رش  �ل�سابقة  �لفرتة  �ملوؤ�رش خالل  �لذي ي�سهده  �لتدين  �لنفط يف  �أ�سعار  يف 

�ل�سوق �لعر�قي.

اأ�صواق مالية

�نخفا�ص موؤ�رش 

�ل�سوق �لعر�قي لالأور�ق 

�ملالية بحو�يل 23% يف 

نهاية �لف�سل �لثالث 

ل�سنة 2016 مقارنة 

مع �آخر 2015.

املصدر: هيئة األوراق املالية  في العراق وزارة النفط العراقي

•
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عدد االأ�صهم املتداولة: بلغ عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 2016 حو�يل 
195.5مليار �سهم  مقارنة مع 75.7 مليار �سهم مت تد�ولها خالل نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق. 

م�سجلة �رتفاعاً بن�سبة 161.7%. ويعود هذ� �الرتفاع ب�سكل �أ�سا�سي �إىل ب�سكل �أ�سا�سي �إىل 

�رتفاع عدد �ال�سهم �ملتد�ولة يف �لقطاع �مل�رشيف، و�لذي �سكل حو�يل 98.1% من �إجمايل عدد 

�ال�سهم �ملتد�ولة، بن�سبة 180.7% مقارنة مع نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 2015. 

حجم التداول: بلغ حجم �لتد�ول خالل �لف�سل �لثالث ل�سنة 2016 حو�يل 55.5 مليون دوالر 
�لعام  من  �لفرتة  نف�ص  ت�سجيلها يف خالل  مت  �أمريكي  دوالر  مليون   61.9 مع  مقارنة  �أمريكي 

�أ�سا�سي، تر�جع  بن�سبة 10.5%. وقد �ساهم يف هذ� �لرت�جع، وب�سكل  تر�جعاً  �ل�سابق  م�سجالً 

�لتد�ول يف �لقطاع �خلدمي، و�لذي �سكل حو�يل 3.6% من �جمايل حجم �لتد�ول، بن�سبة %57.03 

مقارنة مع نف�ص �لفرتة من �لعام �ل�سابق. يف حني �سجل �لقطاع �ل�سناعي، و�لذي �سكل حو�يل 

2.2% من �إجمايل حجم �لتد�ول يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 2016، تر�جعاً بن�سبة %76.6 

مقارنة مع �لف�سل �لثالث ل�سنة 2015.

اأ�صواق مالية

املصدر: هيئة االوراق املالية- العراق

املصدر: هيئة االوراق املالية- العراق 

 •

 •
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مالحظة 
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.                  

القيمة ال�صوقية:  بلغت �لقيمة �ل�سوقية لل�رشكات �ملدرجة يف �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية  
يف نهاية �لف�سل �لثالث ل�سنة 2016  حو�يل 6.2 مليار دوالر �أمريكي مقارنة مع 7.2 مليار دوالر 

�أمريكي مت ت�سجيلها يف نهاية عام 2015 م�سجالً تر�جعاً بن�سبة 13.9%.  ويعود هذ� �لرت�جع، 

وب�سكل �أ�سا�سي، �إىل �نخفا�ص �لقيمة �ل�سوقية لقطاع �مل�سارف بن�سبة 16.5%، و�لذي �سكل 

حو�يل 38.9% من �إجمايل �لقيمة �ل�سوقية للقطاعات �ملدرجة لت�سل �لقيمة �ل�سوقية لهذ� 

�لقطاع �إىل حو�يل 2.35 مليار دوالر �أمريكي. وقد تر�فق هذ� �النخفا�ص مع �لرت�جع �لذي �سجلته 

�لقيمة �ل�سوقية لقطاع �الت�ساالت بن�سبة 10.5%  لت�سل قيمته �ل�سوقية �إىل حو�يل 3.15 

�إجمايل �لقيمة �ل�سوقية  �أمريكي. وقد �سكل قطاع �الت�ساالت حو�يل 49.7% من  مليار دوالر 

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

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

اأ�صواق مالية

املصدر: سوق العراق لألوراق  املالية

املصدر:  سوق العراق لألوراق املالية و هيئة االوراق املالية العراقية

 •


