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   ةــــــــمقدم
مدلوالت البيانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامية والميزانية العمومية والعالقة عممية التحميل المالي ىي عبارة عن  إن 

معينة )سنة مالية( بما  فيما بينيا وذلك إلعطاء صورة عن المركز المالي لموحدة األقتصادية ونتيجة النشاط خالل فترة  زمنية
مبي حاجة المستفيدين من خالل أستخراج بيانات أقتصادية محددة عن األنتاج واألستخدامات الوسيطة والقيمة المضافة ي

وأستخراج بعض المؤشرات األقتصادية عن الوضع تصادية ولألنشطة ولمجموع القطاع قوالموجودات والمطموبات لموحدة اإل
نمالمالية اليمكن حصرىا في أطار معين المالي ونتيجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرات ا المؤشرات بشكل  استخراجيمكن  وا 

غير محدود وحسب حاجة الجية المستفيدة وفي تقريرنا ىذا أستخرجنا أىم المؤشرات التي تبين الوضع المالي لكل وحدة 
 أقتصادية ولمجموع النشاط .

اختالف أنشطتيا االقتصادية عمى  حقة بيا والتي تعدىا الوحداتتعتبر الحسابات الختامية والميزانية العمومية والكشوفات المم
المصدر الوحيد لمبيانات المالية التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختمفة وأعداد تقارير التحميل المالي حيث أنيا تبين 

 من كل سنة. 31/12نتيي في وت 1/1المركز المالي ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية عبارة عن سنة مالية تبدأ بتاريخ 
حصاء من خالل شعبة التحميل المالي التابعة لمديرية الحسابات أن ميمة التحميل المالي تقع عمى عاتق الجياز المركزي لإل

 النشاط المالية تقارير سنوية عن األنشطة األقتصادية ومن ضمن تمك األنشطة ثمانيالقومية حيث تقوم تمك الشعبة بأصدار 
لمقطاع العام  النشاط المالير عدة تقارير سابقة عن المؤشرات المالية التحميمية لألنشطة األقتصادية المختمفة بضمنيا وتم أصدا

 لمقطاع العام والخاص . لينشاط الماالوىذا التقرير ىو تكممة لمتقارير السابقة عن  2015-1970والخاص لمفترة 
 ىم فينات والمؤشرات لمجيات ذات العالقة التي تساعد عمى إنجاز مياميا بما يساوأخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديم البيا

 تحقيق التنمية االقتصادية الشاممة لبمدنا العزيز .
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 منهجية اعداد التقرير: 
التقريررر فيرري  إلعرردادت الالزمررة تعتبررر الحسررابات الختاميررة والميزانيررات العموميررة الترري تصرردرىا الشررركات المصرردر الوحيررد لمبيانررا

 بيانات مالية فعمية ومصادق عمييا من قبل ديوان الرقابة المالية ومراقبي الحسابات وذات درجة عالية من الدقة والموثوقية . 
يرررتم تحميرررل البيانرررات الماليرررة لكرررل شرررركة مرررن خرررالل اسرررتمارتين االولرررى تتضرررمن معمومرررات رقميرررة عرررن الموجرررودات والمطموبرررات 

والنفقررات واسررتخراج القيمررة المضررافة والثانيررة تتضررمن اسررتخراج اىررم النسررب والمؤشرررات لكررل شررركة اسررتنادا الررى بيانررات  راداتواإليرر
 الشركة . ألداءالتقييم المالي واالقتصادي  ألغراضاالستمارة االولى 

الكمي  لممشتغمين من قيمة اإلنتاججور: ىو عبارة عن عائد الدينار الواحد المدفوع كتعويضات مؤشر إنتاجية الدينار من اال .1
 بسعر المنتج.

 WP=P/ EP 

                                                                                                                  
  ن:احيث 
WP =إنتاجية الدينار من األجور مؤشر 

P السوق( الكمي بسعر المنتج = اإلنتاج( 
EP= عويضات المشتغمينت 

إنتاجية رأس المال الثابت: ىو عبارة عن مايولده الدينار المستثمر في األصول الثابتة من قيمة اإلنتاج الكمي بسعر  .2
 .المنتج

                                                                                                  
FP=P/ FA 

      :ناحيث  
FP = إنتاجية رأس المال الثابت 
  P= السوق( اإلنتاج الكمي بسعر المنتج( 

=FA الموجودات الثابتة إجمالي 

 لتزاماتيا المتداولة عند الطمب .انسبة التداول: ىي عبارة عن قدرة المنشأة عمى اإليفاء ب .3
CR=WC/ L 

:ناحيث                                                                                                             
CR = نسبة التداول 

WC = رأس المال العامل 
    L = المتداولة الخصوم  
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 لتزاماتيا القصيرة األجل من األصول السائمة .انسبة السيولة السريعة: ىي عبارة عن قدرة المنشأة عمى اإليفاء ب .4
LR=LA/ L                                                                                                                                         

 :ناحيث      
    =LR السيولة السريعة نسبة 
   LA= األصول السائمة 
    L= الخصوم المتداولة 
 
لمستثمر في رأس المال المستخدم من األرباح المتحققة نسبة عائد االستثمار:ىو مؤشر يعبر عن عائد الدينار الواحد ا .5

 الصافية وىو مؤشر يدل عمى كفاءة إدارة مالك المشروع .
RI= (NI/CI)*100%                                                                                                                               

 :ناحيث 
=RI نسبة عائد االستثمار 
NI= صافي الربح أو الخسارة 
CI= رأس المال المستخدم 
 

النسبة يعني  فارتفاعنسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات: ىو مؤشر يبين حجم مساىمة القروض في تمويل المشروع  .6
 ميمة والعكس صحيح .أن نسبة كبيرة من رأس مال المشروع يمول عن طريق القروض وأن مساىمة رأس مال المالكين ق

AD= (TD/TA)*100%  

 :ناحيث    
=AD   نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات 

TD  = مجموع القروض 
TA  = )مجموع الموجودات )األصول 

 

دينار واحد من رأس المال المتاح من قيمة مضافة خالل فترة زمنية  استثماريولده  معامل رأس المال: ىو عبارة عن ما .7
 معينة .

C=VC/GA 

 :ناحيث      
  C = معامل رأس المال 

=VC   رأس المال المتاح 
GA  = القيمة المضافة اإلجمالية بالكمفة 
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 نسبة مساىمة الربح في تكوين القيمة المضافة: ىي عبارة عن مساىمة صافي الربح في تكوين القيمة المضافة بالكمفة . .8
AI=NI/NA  

 ناحيث        
  AI =في تكوين القيمة المضافة مساىمة الربح 

     NI =صافي الربح أو الخسارة 
     NA= القيمة المضافة الصافية بالكمفة 

نسبة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبمية: ىي عبارة عن نسبة تمويل الموجودات بواسطة حقوق  .9
 المالكين .

AO= (OE/TA)*100%   

 :ناحيث       
=AO   بة مساىمة التمويل الذاتي في االستثمارات الحالية والمستقبميةنس 

OE    =حق الممكية 
TA    =)مجموع الموجودات )األصول 

 لمدفوع في المشروع من صافي الربحمعدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق: ىو عبارة عن عائد رأس المال ا .11
 المتحقق خالل السنة .

CI=NI/PC  

 :ناحيث     
    =CI معدل نصيب رأس المال من العائد المتحقق 
    NI = صافي الربح أو الخسارة 

    PC =رأس المال المدفوع 
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 مفاهيم مؤشرات التحميل المالي لنشاط المصارف والتأمين:

ساىم بيا المالكون في م التي ييقيمة األس مساىمة المالكين في تمويل المنشأة ويساوي ىو عبارة عن :رأس المال المدفوع .1
 .  المنشأة

 . (االحتياطيات الرأسمالية + رصيد األرباح والخسائر )ىي عبارة عن  :االحتياطيات .2
يرادات الذي تحتجزه المنشأة لمواجية أي خسائر متوقعة مستقبال ىو ذلك الجزء من اال :تخصيصات طويمة األجل .3

ىبوط قيمة  قيمة األسيم والسندات ومخصص تتضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيميا ومخصص ىبوطو 
 العمالت األجنبية وأي مبالغ تقتطع من اإليرادات لمواجية خسائر أو مصاريف مستقبمية .

 التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة . من الغير ىي القروض المستممة :قروض طويمة األجل .4
 ىي الودائع ألجل محدد وحين الطمب . :الودائع الثابتة .5

 ىي حسابات التوفير وحسابات االدخار العقاري . :ائع التوفيرود .6

 ىي كافة الحسابات الجارية الدائنة . :الودائع الجارية .7
وتشمل حساب المنظمات بالعمالت األجنبية ورواتب العاممين في المنظمات العربية وتأمينات مستممة  :الودائع األخرى .8

 .الخ...بات الضمان ومقبوضات لقاء العمميات المصرفية ولقاء خطا
حتياطيات الطوارئ افي شركات التأمين إضافة إلى  غير المنتييةويشمل احتياطي األخطار  :حتياطيات عمميات التأمينا .9

 واالحتياطات الحسابية .
 . ويشمل قيمة األوراق النقدية والمسكوكات التي يصدرىا البنك المركزي العراقي  :األوراق النقدية والمسكوكات المصدرة .10

توزيع األرباح والقروض القصيرة األجل التي مدتيا أقل من سنة  اوتشمل الدائنون ودائنو  :خرىالخصوم المتداولة اال .11
 والحسابات الدائنة األخرى .

صول الثابتة ويشمل كمفة االصول الثابتة ىو عبارة عن القيمة الصافية لما تمتمكو المنشأة من اال :صافي األصول الثابتة .12
 طفاءات المتراكمة.الوا اإلندثارات اإليرادية المؤجمة ومشروعات تحت التنفيذ مطروح منياوالنفقات 

 الطويمة األجل التي يكون موعد استالميا لفترة أكثر من سنة. لمغير وتشمل القروض المدفوعة :القروض .13
ألجنبية من خالل شراء األسيم أو برؤوس أموال الشركات المحمية أو ا مساىمة المنشأة وتشمل مقدار :االستثمارات المالية .14

 السندات أو حواالت الخزينة .
وتشمل السمف قصيرة األجل والحواالت الداخمية والخارجية المبتاعة والسندات والحواالت  :السمف والسندات المخصومة .15

 المخصومة والسحب عمى المكشوف والتسييالت المصرفية األخرى.
ساب الجاري لدى البنك المركزي والحسابات الجارية والودائع لدى المصارف وتشمل الح :حسابات جارية لدى المصارف .16

 األخرى. 
 وتشمل المدينون واألرصدة المدينة األخرى . :األصول المتداولة األخرى .17
وتشمل الغطاء القانوني لدى البنك المركزي والضمانات العقارية وسمف الزواج وديون تستحصل تنفيذيا   :األصول األخرى .18

 اىمة برأس مال الجمعيات وغيرىا من األصول .والمس
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الفوائد المقبوضة  ( بالنسبة لممصارف يساويىو عبارة عن قيمة الخدمات التي تقدميا المنشأة لمغير  :رسم الخدمة المحتسب .19
عادةادث أما بالنسبة لشركات التأمين فيقسم إلى قسمين القسم األول يخص التأمين عمى الحو  )الفوائد المدفوعة – التأمين  وا 

األقساط  (أما القسم الثاني فيخص التأمين عمى الحياة ويساوي  (التعويضات المدفوعة –األقساط المقبوضة (ويساوي 
 االحتياطي الحسابي لمتأمين عمى الحياة فقط ( . –التعويضات المدفوعة  –المقبوضة 

مالية تتمثل بالخدمات المصرفية وعموالت التأمين والتحويل  خدمات تقديمالمستممة عن  اإليراداتالعموالت: ىي عبارة عن  .20
 المالي .

ىي عبارة عن مستمزمات تستخدمو المنشأة في عممية األنتاج من سمع وخدمات و  ىي قيمة ما :االستخدامات الوسيطة .21
 والعموالت المدفوعة .خاصة معية والخدمية إضافة إلى نفقات خدمات اإلنتاج الس

ىي عبارة عن رسم الطابع المالي ورسم المينة وضريبة العقار وأي ضرائب ورسوم غير مباشرة  :شرةالضرائب غير المبا .22
 أخرى.

 ىي المبالغ المستممة من وزارة المالية عن فروقات الفوائد . :اإلعانات المستممة .23
 ىي مقدار االستيالك السنوي لرأس المال الثابت . :اإلندثارات السنوية .24
لى المنشأة وي ىو ية:تحويالت الجار صافي ال .25 اإليرادات التحويمية  )ساوي عبارة عن القيمة الصافية لممبالغ المحولة من وا 

 .راكات وانتماءات وأقساط التأمين(+ اشت خرىالمصروفات التحويمية واال –خرى واال
 . (الفوائد المقبوضة –الفوائد المدفوعة  )ويخص شركات التأمين ويساوي : صافي الفوائد المدفوعة .26
مطروح منيا  بدل اإليجار المدفوع عن األراضي المستأجرة الفرق بين ىي عبارة عن :إيجارات األراضي المدفوعةصافي  .27

 . بدل األيجار المستمم عن األراضي المؤجرة لمغير
اوي ويس الذي يتضمن نتيجة العمميات الجارية لممنشأة ىو عبارة عن رصيد حساب األرباح والخسائر :صافي الربح .28

 خرى (مصروفات النشاط الجاري + المصروفات التحويمية واال –+ اإليرادات التحويمية واألخرى  يرادات النشاط الجاريا)
 .ويتم توزيعو إلى حصة الخزينة وحصة العاممين واألرباح المحتجزة

اإلجتماعية والفائض أو ويتضمن االحتياطات الرأسمالية واحتياطي البحث والتطوير واحتياطي الخدمات  :األرباح المحتجزة .29
 العجز المتراكم .

 العامة. ويتضمن ضريبة الدخل إضافة إلى المبمغ المحول من صافي الربح إلى الخزينة :حصة الخزينة .30
 ويتضمن مقدار مساىمة المنشأة في استقطاعات دائرة العمل والضمان االجتماعي .  :حصة العاممين .31
وتساوي الرواتب واألجور النقدية إضافة إلى  مؤسسة لمعاممين مقابل عمميمىي عبارة عن ماتدفعو ال :الرواتب واألجور .32

 المزايا العينية المدفوعة لمعاممين وما في حكميا . 
 ىي عبارة عن الرواتب واألجور إضافة إلى حصة العاممين من صافي الربح . :تعويضات المشتغمين .33
 فة مطروح منيا تعويضات المشتغمين .ىو عبارة عن صافي القيمة المضافة بالكم :فائض العمميات .34
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 أوال: تحميل المؤشرات المالية التحميمية إلجمالي المصارف
 وكما يمي: 2016 لسنة العام والخاص ينلمقطاعالمصارف  إلجمالي نشاط( مؤشرات التحميل المالي 1يتضمن الجدول ) 
   دينررار حيررث بمررغ رأس مررال القطرراع العررام  تريميررون( 11.1بمررغ رأس المررال المرردفوع لنشرراط المصررارف ) :رأس المررال المرردفوع .1

%( من إجمرالي 72.0) دينار وبنسبة تريميون( 8.0%( ورأس مال القطاع الخاص )28.0دينار و بنسبة ) تريميون( 3.1)
 رأس المال المدفوع  .

األجرل لمقطراع العرام  حيث بمغرت قرروض طويمرة دينار ميونتري( 0.6بمغت القروض الطويمة األجل ): قروض طويمة األجل .2
( تريميررررون دينررررار وبنسرررربة 0.03الخرررراص )والقررررروض طويمررررة األجررررل لمقطرررراع %( 94.7( تريميررررون دينررررار و بنسرررربة )0.57)
 القروض طويمة األجل.%( من إجمالي 5.3)

ة والودائرع األخرررى( جمرالي الودائرع بأنواعيرا المختمفرة ) الودائررع الثابترة وودائرع التروفير والودائرع الجاريرإبمرغ  :أجمرالي الودائرع .3
%( وودائرع القطراع الخراص 89.5ميرون دينرار وبنسربة )تري( 66.1) حيث بمغت ودائع القطراع العرام ميون دينارتري( 73.8)
 . %(  من إجمالي الودائع10.5ميون دينار وبنسبة)تري( 7.7)

نتراج الكمري بسرعر ينرار حيرث بمرغ اإل( تريميرون د1.2نتراج الكمري بسرعر السروق )بمرغ إجمرالي اإلنتاج الكمي بسعر السوق: اإل .4
%( 59.7دينررار وبنسرربة ) تريميررون( 0.7%( ولمقطرراع الخرراص )40.3دينررار وبنسرربة ) تريميررون( 0.5السرروق لمقطرراع العررام )

 الكمي بسعر السوق . اإلنتاجمن أجمالي 
مات الوسرريطة لمقطرراع حيررث بمغررت األسررتخدا( تريميررون دينررار 0.24الوسرريطة ) االسررتخداماتبمغررت األسررتخدامات الوسرريطة:  .5

%( مرن أجمرالي 47.8( تريميرون دينرار وبنسربة )0.11%( ولمقطراع الخراص )52.2( تريميرون دينرار وبنسربة )0.13العام )
 الوسيطة . االستخدامات

بمغررت  حيرثميررون دينرار تري( 1.1ماليررة بسرعر السروق )بمغررت القيمرة المضرافة اإلج :القيمرة المضرافة اإلجماليررة بسرعر السروق .6
ميرون دينرار تري( 0.7ولمقطراع الخراص ) %( 34.4ميرون دينرار وبنسربة )تري( 0.4) امالمضرافة اإلجماليرة لمقطراع العر القيمرة
 %(  من إجمالي القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق.65.7)وبنسبة

ميون دينرار تري( 0.2) لمقطاع العام لربحاث بمغ صافي ميون دينار حيتري( 0.5بمغ صافي الربح ) :أو الخسارة صافي الربح .7
 .ح%( من إجمالي صافي الرب67.6ميون دينار وبنسبة )تري( 0.3)مقطاع الخاص ول%( 32.4وبنسبة )

    مقطرراع العررام لميررون دينررار حيررث بمغررت تعويضررات المشررتغمين تري( 0.3بمغررت تعويضررات المشررتغمين ) :تعويضررات المشررتغمين .8
%( مرررن إجمرررالي 40.0ميرررون دينرررار وبنسررربة )تري( 0.1) الخررراص لقطررراعفررري ا%(  و 60.0ميرررون دينرررار وبنسررربة )تري( 0.2)

 تعويضات المشتغمين.
   ميرون دينرار تري( 0.1مرغ فرائض العمميرات لمقطراع العرام )ميون دينرار حيرث بتري( 0.5بمغ فائض العمميات ) :ض العممياتفائ .9

 لي فائض العمميات .من إجما%( 75.2)ميون دينار وبنسبة تري ( 0.4%(  ولمقطاع الخاص )24.8و بنسبة )
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 بضمنها البنك المركزي العراقي 2116قطاع المصارف لسنة لإلجمالي امؤشرات التحميل المالي 
 مميون دينار                        (                                                                   1جدول رقم ) 

 إجمالي القطاعات % القطاع الخاص % عامالقطاع ال المؤشـــــــــــــرات

 11,161,705.9 72.0 8,036,105.9 28.0 3,125,600.0 رأس المال المدفوع

 598,709.0 5.3 31,621.5 94.7 567,087.5 قروض طويلة األجل

 73,797,255.6 10.5 7,724,079.2 89.5 66,073,176.4 إجمالي الودائع

 7,710,669.0 4.9 374,145.3 95.1 7,336,523.6 الودائع الثابتة

 5,131,993.9 27.8 1,426,333.6 72.2 3,705,660.3 ودائع التوفير

 37,000,335.6 11.0 4,057,622.8 89.0 32,942,712.8 الودائع الجارية

 23,954,257.2 7.8 1,865,977.5 92.2 22,088,279.7 الودائع األخرى

 1,250,323.9 59.7 746,254.4 40.3 504,069.5 األنتاج الكلي بسعر السوق

 244,809.9 47.5 116,304.7 52.5 128,505.2 األستخدامات الوسيطة

 1,096,166.8 65.7 720,602.5 34.3 375,564.3 القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق

 498,366.2 67.6 337,020.3 32.4 161,346.0 او الخسارة صافي الربح

 335,934.2 40.0 134,322.2 60.0 201,612.0 تعويضات المشتغلين

 580,461.2 75.2 436,606.1 24.8 143,855.0 فائض العمليات
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 عدا البنك المركزي العراقي 2116قطاع المصارف لسنة لإلجمالي امؤشرات التحميل المالي 
 مميون دينار                                  (                                                              2جدول )

 إجمالي القطاعات % خاصال القطاع % العام القطاع    المؤشـــــــــــــرات

 10,161,705.9 79.1 8,036,105.9 20.9 2,125,600.0 رأس المال المدفوع

 534,032.0 5.9 31,621.5 94.1 502,410.5 قروض طويلة األجل

 43,554,018.1 17.7 7,724,079.2 82.3 35,829,938.9 إجمالي الودائع

 5,123,169.0 7.3 374,145.3 92.7 4,749,023.6 الودائع الثابتة

 5,131,993.9 27.8 1,426,333.6 72.2 3,705,660.3 ودائع التوفير

 15,818,360.3 25.7 4,057,622.8 74.3 11,760,737.5 الودائع الجارية

 17,480,495.0 10.7 1,865,977.5 89.3 15,614,517.5 الودائع األخرى

 1,675,129.9 44.5 746,254.4 55.5 928,875.6 نتاج الكلي بسعر السوقاال

 208,930.0 55.7 116,304.7 44.3 92,625.3 ستخدامات الوسيطةاال

 1,556,852.8 46.3 720,602.5 53.7 836,250.3 القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق

 1,007,925.4 33.4 337,020.3 66.6 670,905.1 او الخسارة ربحصافي ال

 301,633.9 44.5 134,322.2 55.5 167,311.7 تعويضات المشتغلين

 1,090,020.3 40.1 436,606.1 59.9 653,414.2 فائض العمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6102العام  والخاص لسنة  ينقرير المؤشرات المالية التحليلية للنشاط المالي للقطاعت

 11 الجهاز المركسي لالحصاء / العراق –مديرية الحسابات القومية 
 

 

 :ثانيًا: تحميل قطاع المصارف العام
     ( 2016-2015) مدةلم ونسب التغير السنوي المالي لنشاط المصارف لمقطاع العام ( مؤشرات التحميل3)يتضمن الجدول   
 وكما يمي:  

 عام ميون دينارتري( 3.1إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 3.3رأس المال المدفوع من ) انخفض :رأس المال المدفوع .1
 .2016افدين لسنة الر ميزانية مصرف  صدورعدم إلى عود االنخفاض ي%( وأن 4.6) رىااقدم انخفاضوبنسبة  2016

تريميون ( 0.6إلى ) 2015 ميون دينار عامتري( 2.1القروض الطويمة األجل من ) نخفضتا :قروض طويمة األجل .2
افدين صدور ميزانية مصرف الر عدم عود إلى االنخفاض يوأن  %(73.0) رىااقدم انخفاض بنسبةو  2016دينار عام 

 .2016%( والمصرف الزراعي لسنة 94ك المركزي العراقي بنسبة )وانخفاضيا في البن 2016لسنة 
 2016ميون دينار عام تري( 7.3) إلى 2015ميون دينار عام تري( 8.4الودائع الثابتة من ) نخفضتا :الودائع الثابتة .3

 .2016افدين لسنة صدور ميزانية مصرف الر عدم بسبب  %(12.4) رىااقدم انخفاضوبنسبة 
 2016ميون دينار عام تري( 3.7إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 8.2ودائع التوفير من ) تخفضنا :ودائع التوفير .4

وانخفاضيا في المصرف  2016افدين لسنة صدور ميزانية مصرف الر عدم  بسبب %(54.7) رىااقدم انخفاضوبنسبة 
 .الزراعي

 ميون  دينار عامتري( 32.9)إلى  2015ميون دينار عام تري( 59.8الودائع الجارية من ) انخفضت :الودائع الجارية .5
افدين لسنة صدور ميزانية مصرف الر عدم  إلىوان سبب االنخفاض يعود  %(45.0) رىااقدم انخفاض وبنسبة 2016
 .والمصرف الزراعي والمصرف العراقي لمتجارة ومصرف الرشيدوانخفاضيا في البنك المركزي  2016

     ميون دينار عام تري( 22.1) إلى 2015ميون دينار عام تري( 26.3الودائع األخرى من ) انخفضت :الودائع األخرى .6
افدين لسنة صدور ميزانية مصرف الر عدم  وان سبب االنخفاض يعود إلى %(16.2) رىااقدم انخفاضوبنسبة  2016
2016 . 

( 0.5) إلى 2015يون دينار عام ( تريم2.2األنتاج الكمي بسعر السوق من ) انخفضاألنتاج الكمي بسعر السوق:  .7
صدور ميزانية عدم  يعود إلى وأن سبب االنخفاض %(76.6) رىااقدم انخفاضوبنسبة  2016تريميون دينار عام 

 . يلدى البنك المركزي العراق األجنبيةتحويل العمالت وخسائر  2016افدين لسنة مصرف الر 

( تريميون 0.1إلى ) 2015( تريميون دينار عام 0.5ن )األستخدامات الوسيطة م انخفضتاألستخدامات الوسيطة:  .8
صدور ميزانية مصرف عدم  يعود إلى وأن سبب االنخفاض%( 76.5) رىااقدم انخفاضوبنسبة  2016دينار عام 

 .2016افدين لسنة الر 

 ون دينار عامميتري( 1.6) المضافة اإلجمالية بسعر السوق منالقيمة  انخفضت :القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق .9
الكمي  اإلنتاج انخفاضوذلك بسبب  %(76.7) رىااقدم انخفاض وبنسبة 2016ميون دينار عام تري( 0.4إلى ) 2015

حيث أن القيمة المضافة األجمالية بسعر السوق تساوي األنتاج الكمي بسعر السوق مطروح منو  بسعر السوق
 األستخدامات الوسيطة .
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 ربح إلى 2015ميون دينار عام تري( 0.1) خسارة مقدارىا من او الخسارة لربحاصافي  رتفعا :الخسارة أو صافي الربح .10
وجود خسارة يعود إلى  رتفاعاالسبب وأن  %(208.0) رىااقدم رتفاعاوبنسبة  2016دينار عام  ميونتري( 0.2) مقداره

( مميار دينار ولم تكن 228.9ا )مقدارى IMFناتجة عن استبعاد حسابات  2015في البنك المركزي العراقي في سنة 
 .2016ىناك خسارة في سنة 

ميون دينار تري( 0.2إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 0.3تعويضات المشتغمين من ) نخفضتا :تعويضات المشتغمين   .11
افدين صدور ميزانية مصرف الر عدم يعود إلى  االنخفاضوأن سبب  %(35.9) انخفاض مقدارىا بنسبة و  2016عام 
 .2016نة لس

 2016 عامتريميون دينار ( 0.1) إلى 2015عام  رميون ديناتري( 1.3فائض العمميات من ) انخفض :فائض العمميات .12
سعر السوق حيث اإلجمالية بلمضافة القيمة ا يعود إلى انخفاض االنخفاضوأن سبب  %(88.6) قدرىا انخفاضوبنسبة 

ة بسعر السوق مطروح منو األندثارات السنوية ومطروح منو أن فائض العمميات يساوي القيمة المضافة اإلجمالي
 .تعويضات المشتغمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6102العام  والخاص لسنة  ينقرير المؤشرات المالية التحليلية للنشاط المالي للقطاعت

 12 الجهاز المركسي لالحصاء / العراق –مديرية الحسابات القومية 
 

 

 (2116-2115) المؤشرات المالية التحميمية لنشاط المصارف القطاع العام والبنك المركزي ونسب التغير السنوي لممدة
 مميون دينار                                                             (                                       3جدول )

 6102 6102 6102 6102 6106 المؤشــــرات

نسب 
التغير 

السنوي 
% 

 4.6- 3,125,600.0 3,276,600.0 1,601,600.0 1,475,600.0 1,402,600.0 رأس المال المدفوع

 73.0- 567,087.5 2,099,344.9 1,951,323.9 1,487,239.5 1,350,175.0 قروض طويمة األجل

 35.7- 66,073,176.4 102,759,871.1 107,070,592.7 98,414,095.2 116,577,312.8 إجمالي الودائع

 12.4- 7,336,523.6 8,373,115.1 2,973,434.7 3,420,211.6 2,755,125.1 الودائع الثابتة

 54.7- 3,705,660.3 8,189,061.7 5,066,616.1 3,351,816.4 6,105,730.1 ودائع التوفير

 45.0- 32,942,712.8 59,849,187.9 68,173,878.7 62,841,490.7 76,670,971.0 الودائع الجارية

 16.2- 22,088,279.7 26,348,506.4 30,856,663.2 28,800,576.5 31,045,486.6 الودائع األخرى

األنتاج الكمي بسعر 
 السوق

3,356,250.9 3,880,414.5 2,212,285.5 2,158,010.4 504,069.5 -76.6 

 76.5- 128,505.2 546,000.2 148,473.5 210,020.1 152,317.7 االستخدامات الوسيطة

القيمة المضافة 
اإلجمالية بسعر 

 السوق 
3,203,933.2 3,970,394.4 2,063,812.1 1,612,010.3 375,564.3 -76.7 

 208.0 161,346.0 149,348.1- 1,471,272.7 3,412,505.6 3,070,887.4 ةالخسار  او صافي الربح

 35.9- 201,612.0 314,730.7 210,209.0 186,044.3 248,790.4 تعويضات المشتغمين

 88.6- 143,855.0 1,264,795.5 1,826,187.5 3,474,789.9 2,904,243.8 فائض العمميات
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 (2116-2115المصارف القطاع العام عدا البنك المركزي ونسب التغير السنوي لممدة ) المؤشرات المالية التحميمية لنشاط
 (                                                                                                   مميون دينار4جدول )

 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشـــرات
نسب التغير 
 السنوي %

 6.6- 2,125,600.0 2,276,600.0 1,501,600.0 1,375,600.0 1,302,600.0 رأس المال المدفوع

 50.7- 502,410.5 1,019,214.9 1,097,924.9 544,073.5 1,350,175.0 قروض طويلة األجل

 50.4- 35,829,938.9 72,305,996.1 69,593,766.7 50,339,367.2 70,289,896.8 إجمالي الودائع

 40.9- 4,749,023.6 8,041,115.1 2,973,434.7 286,031.6 2,755,125.1 الودائع الثابتة

 54.7- 3,705,660.3 8,189,061.7 5,066,616.1 3,351,816.4 6,105,730.1 ودائع التوفير

 67.1- 11,760,737.5 35,705,901.9 36,494,127.7 21,750,139.7 41,880,026.0 الودائع الجارية

 23.3- 15,614,517.5 20,369,917.4 25,059,588.2 24,951,379.5 19,549,015.6 الودائع األخرى
نتاج الكلي بسعر الا

 السوق
1,292,770.9 897,985.5 714,128.5 1,264,837.4 928,875.6 -26.6 

 19.5- 92,625.3 115,071.2 57,082.5 131,383.1 113,956.7 ستخدامات الوسيطةالا
ة المضافة القيم

اإلجمالية بسعر 
 السوق 

1,178,814.2 1,066,602.4 657,046.1 1,149,766.3 836,250.3 -27.3 

او  صافي الربح
 الخسارة

1,077,597.4 550,487.6 784,565.7 880,259.9 670,905.1 -23.8 

 39.3- 167,311.7 275,449.7 181,954.0 146,232.3 219,421.4 تعويضات المشتغلين

 23.4- 653,414.2 853,200.5 452,392.5 612,771.9 910,953.8 العملياتفائض 
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                                                                       :المؤشرات المالية لمبنك المركزي العراقي: تحميل الثاً ث

وكما  (2016-2015) مدةلمونسب التغير السنوي  راقي البنك المركزي الع( مؤشرات التحميل المالي لنشاط 5يتضمن الجدول )

 يمي:

       .وبدون تغيير 2016و  2015( تريميون دينار لمسنوات 1.0بمغ راس المال المدفوع ) :رأس المال المدفوع .1
 2016ميون دينار عام تري( 30.2) إلى 2015ميون دينار عام تري( 30.5من ) أجمالي الودائع انخفض :أجمالي الودائع .2

لدى البنك  القانونية لممصارف الخاصة الودائع يعود إلى انخفاض االنخفاضسبب وأن  %(0.7)قدرىا  انخفاضوبنسبة 
 . المركزي 

( -0.4إلى ) 2015تريميون دينار عام  (0.9األنتاج الكمي بسعر السوق من ) انخفض األنتاج الكمي بسعر السوق: .3
تحويل العمالت خسائر  يعود إلى االنخفاضوأن سبب  %(147.6ا )قدرى انخفاض وبنسبة 2016تريميون دينار عام 

 .األجنبية لدى البنك المركزي العراقي
( تريميون 0.04إلى ) 2015( تريميون دينار عام 0.43الوسيطة ) االستخدامات نخفضتااألستخدامات الوسيطة:   .4

 %(.91.7قدرىا ) انخفاضوبنسبة  2016دينار عام 
     ميون دينار عامتري( 0.5) المضافة اإلجمالية بسعر السوق منالقيمة  انخفضت :لية بسعر السوقالقيمة المضافة اإلجما .5

يعود إلى  االنخفاضوأن سبب  %(199.7) قدرىا انخفاضوبنسبة  2016ميون دينار عام تري( -0.5إلى ) 2015
وق تساوي األنتاج الكمي بسعر السوق حيث أن القيمة المضافة األجمالية بسعر الس الكمي بسعر السوق اإلنتاج انخفاض

 سيطة .و مطروح منو األستخدامات ال
           عام  ميون دينارتري( 0.5) إلى 2015ميون دينار عام تري( 1.0من ) الخسارةصافي  نخفضأ :أو الخسارة صافي الربح .6

ك المركزي العراقي في وجود خسارة في البنيعود إلى  االنخفاضوأن سبب  %(50.5) قدرىا انخفاضوبنسبة  2016
 .2016( مميار دينار ولم تكن ىناك خسارة في سنة 228.9مقدارىا ) IMFناتجة عن استبعاد حسابات  2015سنة 

( تريميون 0.03إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 0.04)من تعويضات المشتغمين  تنخفضا :تعويضات المشتغمين .7
 . %(12.7قدرىا ) انخفاضوبنسبة  2016عام دينار 

 2016ميون دينار عام تري( -0.5)إلى  2015ميون دينار عام تري( 0.4فائض العمميات من ) انخفض :فائض العمميات .8
القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق  يعود إلى انخفاض االنخفاض وأن سبب %(223.8) قدرىا انخفاضوبنسبة 

عر السوق مطروح منو األندثارات السنوية ومطروح منو حيث أن فائض العمميات يساوي القيمة المضافة اإلجمالية بس
 تعويضات المشتغمين .
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 (2116-2115المؤشرات المالية التحميمية لنشاط البنك المركزي ونسب التغير السنوي لممدة )
 مميون دينار             (                                                                                        5جدول )

 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشـــرات

نسب 
التغير 
السنوي 

% 
 0.0 1,000,000.0 1,000,000.0 100,000.0 100,000.0 100,000.0 رأس المال المدفوع

 94.0- 64,677.0 1,080,130.0 853,399.0 943,166.0 - قروض طويلة األجل

 0.7- 30,243,237.5 30,453,875.0 37,476,826.0 48,074,728.0 46,287,416.0 عجمالي الودائا

 679.4 2,587,500.0 332,000.0 - 3,134,180.0 - الودائع الثابتة

 0.0 - - - - - ودائع التوفير

 12.3- 21,181,975.3 24,143,286.0 31,679,751.0 41,091,351.0 34,790,945.0 الودائع الجارية

 8.3 6,473,762.2 5,978,589.0 5,797,075.0 3,849,197.0 11,496,471.0 ئع األخرىالودا
نتاج الكلي بسعر الا

 السوق
2,063,480.0 2,982,429.0 1,498,157.0 893,173.0 -424,806.0 -147.6 

 91.7- 35,879.9 430,929.0 91,391.0 78,637.0 38,361.0 ستخدامات الوسيطةالا
القيمة المضافة 

 جمالية بسعر السوقاإل
2,025,119.0 2,903,792.0 1,406,766.0 462,244.0 -460,686.0 -199.7 

او  صافي الربح
 الخسارة

1,993,290.0 2,862,018.0 686,707.0 -1,029,608.0 -509,559.1 50.5 

 12.7- 34,300.3 39,281.0 28,255.0 39,812.0 29,369.0 تعويضات المشتغلين

 223.8- 509,559.1- 411,595.0 1,373,795.0 2,862,018.0 1,993,290.0 فائض العمليات

 

 



 6102العام  والخاص لسنة  ينقرير المؤشرات المالية التحليلية للنشاط المالي للقطاعت

 16 الجهاز المركسي لالحصاء / العراق –مديرية الحسابات القومية 
 

 

 رابعا: تحميل قطاع المصارف الخاص:
 (  وكما يمي:2016 - 2015) لممدة ( مؤشرات التحميل المالي لقطاع المصارف الخاص6يتضمن الجدول )    
         ميون دينار عامتري( 8.0)إلى  2015نار عام ميون ديتري( 6.9رأس المال المدفوع من ) رتفعا :رأس المال المدفوع .1

 فس سنةجديدة تم تأسيسيا  مصارف اتميزانيصدور  إلىيعود  رتفاعوان سبب اال %(16.8) قدرىا ارتفاعوبنسبة  2016
2016. 

وبنسبة  2016م ميون دينار عاتري( 0.4) إلى 2015ميون دينار عام تري( 1.1الودائع الثابتة من ) انخفضت :الودائع الثابتة .2
 إضافة عدم صدور بعض ميزانيات المصارف عند إعداد ىذا التقرير إلىوان سبب االنخفاض يعود  %(64.9) قدرىا انخفاض

 .االزمة المالية التي يمر بيا البمد وانخفاض ودائع مصارف اقميم كردستان بسبب االزمة المالية إلى
وبنسبة  2016( تريميون دينار عام 4.1إلى) 2015( تريميون دينار عام 4.3الودائع الجارية: انخفضت الودائع الجارية من ) .3

 %( لنفس السبب أعاله.5.4انخفاض قدرىا)
وبنسبة  2016ميون دينار عام تري( 1.4) إلى  2015ميون دينار عام تري( 1.3ودائع التوفير من ) رتفعتا :ودائع التوفير .4

 %(.10.5) قدرىا ارتفاع
 2016ميون دينار عام تري( 1.87) إلى 2015ميون دينار عام تري( 1.89) الودائع األخرى من تنخفضا :الودائع األخرى .5

 .%( 1.0)قدرىا  نخفاضاوبنسبة 
( تريميون 0.7إلى ) 2015( تريميون دينار عام 0.9األنتاج الكمي بسعر السوق من ) انخفضالكمي بسعر السوق:  اإلنتاج .6

 إلى أدىمما  الثابتة انخفاض الودائع إلىيعود  االنخفاضوان سبب  %(13.2قدرىا ) انخفاضوبنسبة  2016دينار عام 
 .انخفاض الفوائد المستممة

( تريميون دينار 0.12إلى ) 2015( تريميون دينار عام 0.14الوسيطة من ) االستخدامات انخفضتاألستخدامات الوسيطة:  .7
د إلى عدم صدور بعض ميزانيات المصارف عند إعداد وان سبب االنخفاض يعو  %(16.1قدرىا ) انخفاضوبنسبة  2016عام 

 ىذا التقرير.
   ميون دينار عامتري( 0.7) لمضافة اإلجمالية بسعر السوق منالقيمة ا انخفضت :القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق .8

انخفاض  إلىوان سبب االنخفاض يعود  %(12.6) قدرىا انخفاضوبنسبة  2016ميون دينار عام تري( 0.6إلى ) 2015
الكمي بسعر السوق مطروح منو  اإلنتاجبسعر السوق تساوي  اإلجماليةالقيمة المضافة  إنالكمي بسعر السوق حيث  اإلنتاج

 .االستخدامات الوسيطة
وبنسبة   2016ميون دينار عام تري( 0.3إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 0.4صافي الربح من ) انخفض :صافي الربح .9

 . مما أدى إلى انخفاض الفوائد المستممة الثابتة وان سبب االنخفاض يعود إلى انخفاض الودائع %(14.2) قدرىا انخفاض
    ميون دينار عامتري( 0.13إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 0.14تعويضات المشتغمين من ) انخفضت :تعويضات المشتغمين .10

ود إلى عدم صدور بعض ميزانيات المصارف عند إعداد ىذا وان سبب االنخفاض يع  %(6.4) قدرىا انخفاضوبنسبة  2016
 التقرير.

وبنسبة  2016ميون دينار عام تري( 0.4إلى ) 2015ميون دينار عام تري( 0.5فائض العمميات من ) انخفض :فائض العمميات .11
فائض  إنحيث  بسعر السوق اإلجماليةانخفاض القيمة المضافة  إلىوان سبب االنخفاض يعود  %(15.4) قدرىا انخفاض

 . بسعر السوق مطروح منو االندثارات السنوية ومطروح منو تعويضات المشتغمين اإلجماليةالعمميات يساوي القيمة المضافة 
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 (2116-2115) المؤشرات المالية التحميمية لنشاط المصارف القطاع الخاص ونسب التغير السنوي لممدة

 مميون دينار                                                                     (                               6جدول )

 2016 2015 2014 2013 2012 المؤشرات
نسب التغير 
 السنوي %

 16.8 8,036,105.9 6,882,613.1 6,925,497.9 5,788,911.0 4,395,371.2 رأس المال المدفوع

 492.9 31,621.5 5,333.4 15,407.6 1,327.7 1,168.2 قروض طويلة األجل
 9.5- 7,724,079.2 8,531,064.0 10,309,302.7 10,777,579.9 9,349,288.6 أجمالي الودائع
 64.9- 374,145.3 1,064,524.7 1,597,102.7 1,173,423.1 1,024,761.1 الودائع الثابتة
 10.5 1,426,333.6 1,290,944.1 1,816,457.7 1,729,929.1 1,343,871.9 ودائع التوفير

 5.4- 4,057,622.8 4,290,132.8 5,088,894.0 4,793,737.5 4,045,871.3 الودائع الجارية
 1.0- 1,865,977.5 1,885,462.4 1,806,848.3 3,080,490.2 2,934,784.3 الودائع األخرى

األنتاج الكلي بسعر 
 السوق

1,025,794.4 1,384,123.8 991,641.1 859,252.3 746,254.4 -13.2 

 16.1- 116,304.7 138,649.8 189,524.1 290,739.9 170,071.4 األستخدامات الوسيطة
القيمة المضافة اإلجمالية 

 بسعر السوق
855,726.0 1,093,383.9 802,117.0 720,602.5 629,949.7 -12.6 

 14.2- 337,020.3 392,839.7 547,106.9 802,765.7 661,444.5 او الخسارة صافي الربح
 6.4- 134,322.2 143,434.0 153,219.6 136,060.6 117,365.9 تعويضات المشتغلين

 15.4- 436,606.1 516,089.3 589,886.1 887,656.6 693,869.9 فائض العمليات
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  :نشاط التأمين خامسا: تحميل المؤشرات المالية التحميمية إلجمالي

 وكما يمي:  2016رات التحميل المالي إلجمالي نشاط التأمين لمقطاعين العام والخاص لسنة ( مؤش7يتضمن الجدول ) 
       مال القطاع العام دينار حيث بمغ رأس  ( تريميون0.27) تأمينبمغ رأس المال المدفوع لنشاط ال :المال المدفوعرأس  .1

%( من 88.2( تريميون دينار وبنسبة )0.24%( ورأس مال القطاع الخاص )11.8( تريميون دينار و بنسبة )0.03)
 إجمالي رأس المال المدفوع  .

( تريميون دينار حيث بمغ اإلنتاج الكمي بسعر 0.10اإلنتاج الكمي بسعر السوق: بمغ اإلنتاج الكمي بسعر السوق ) .2
ر وبنسبة دينا تريميون( 0.02%( ولمقطاع الخاص )81.2دينار وبنسبة ) تريميون( 0.08السوق لمقطاع العام )

 الكمي بسعر السوق . اإلنتاج%( من أجمالي .18.8)
( تريميون دينار حيث بمغت األستخدامات الوسيطة 0.03الوسيطة ) االستخداماتاألستخدامات الوسيطة: بمغت  .3

%( 13.9( تريميون دينار وبنسبة )0.005%( ولمقطاع الخاص )86.1( تريميون دينار وبنسبة )0.03لمقطاع العام )
 الوسيطة . االستخداماتمالي من أج

( تريميون دينار حيث 0.06بمغت القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق ) :القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق .4
( 0.01%(  ولمقطاع الخاص )78.6( تريميون دينار وبنسبة )0.05) بمغت القيمة المضافة اإلجمالية لمقطاع العام

 %(  من إجمالي القيمة المضافة اإلجمالية بسعر السوق.21.4) تريميون دينار وبنسبة
( تريميون دينار 0.03( تريميون دينار حيث بمغ صافي الربح لمقطاع العام )0.04بمغ صافي الربح ) :صافي الربح .5

 %( من إجمالي صافي الربح .21.5( تريميون دينار وبنسبة ) 0.01%( ولمقطاع الخاص)78.5وبنسبة )
( تريميون دينار حيث بمغت تعويضات المشتغمين في القطاع 0.03بمغت تعويضات المشتغمين ) :ينتعويضات المشتغم .6

%( 18.4( تريميون دينار وبنسبة )0.005%(  وفي القطاع الخاص )81.6( تريميون دينار وبنسبة )0.025العام )
 من إجمالي تعويضات المشتغمين.

( تريميون 0.02يون دينار حيث بمغ فائض العمميات لمقطاع العام )( تريم0.03بمغ فائض العمميات ) :فائض العمميات .7
 %(  من إجمالي فائض العمميات .26.9(  تريميون دينار وبنسبة )0.01ولمقطاع الخاص )%( 73.1دينار و بنسبة )
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 )العام والخاص( 2116مؤشرات التحميل المالي إلجمالي نشاط التأمين لسنة 
 مميون دينار                                                                                          (       7جدول )

 إجمالي القطاعات % القطاع الخاص % القطاع العام المؤشـــــــــــــــرات

 271,684.3 88.2 239,684.3 11.8 32,000.0 رأس المال المدفوع

 98,654.0 18.8 18,550.0 81.2 80,104.0 األنتاج الكلي بسعر السوق

 34,520.7 13.9 4,812.0 86.1 29,708.8 األستخدامات الوسيطة

القيمة المضافة اإلجمالية 
 بسعر السوق

50,395.3 78.6 13,738.0 21.4 64,133.3 

 43,943.3 21.5 9,438.9 78.5 34,504.4 او الخسارة صافي الربح

 31,443.6 18.4 5,800.7 81.6 25,642.9 تعويضات المشتغلين

 28,464.1 26.9 7,670.6 73.1 20,793.5 فائض العمليات

 

 

 


