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   ةــــــــمقدم

عبارة عن تفسیر مدلوالت البیانات والمؤشرات الواردة في الحسابات الختامیة والمیزانیة  يأن عملیة التحلیل المالي ه
العمومیة والعالقة فیما بینها وذلك ألعطاء صورة عن المركز المالي للوحدة األقتصادیة ونتیجة النشاط خالل فترة 

یلبي حاجة المستفیدین من خالل أستخراج بیانات أقتصادیة محددة عن األنتاج  بما) سنة مالیة(زمنیة معینة 
قتصادیة ولألنشطة ولمجموع القطاع  والموجودات والمطلوبات للوحدة اإلواألستخدامات الوسیطة والقیمة المضافة 

ت المالیة الیمكن وأستخراج بعض المؤشرات األقتصادیة عن الوضع المالي ونتیجة النشاط مع مالحظة أن المؤشرا
ستخراج المؤشرات بشكل غیر محدود وحسب حاجة الجهة المستفیدة وفي إحصرها في أطار معین وأنما یمكن 

  .تقریرنا هذا أستخرجنا أهم المؤشرات التي تبین الوضع المالي لكل وحدة أقتصادیة ولمجموع النشاط 
لملحقة بها والتي تعدها الوحدات االقتصادیة على  تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة والكشوفات ا

اختالف أنشطتها المصدر الوحید للبیانات المالیة التي تستخدم ألغراض إجراء الدراسات المختلفة وأعداد تقاریر 
التحلیل المالي حیث أنها تبیین المركز المالي ونتیجة النشاط خالل فترة زمنیة عبارة عن سنة مالیة تبدأ بتاریخ 

  .من كل سنة 31/12وتنتهي في  1/1
حصاء من خالل شعبة التحلیل المالي التابعة لمدیریة أن مهمة التحلیل المالي تقع على عاتق الجهاز المركزي لإل

ة تقاریر سنویة عن األنشطة األقتصادیة ومن ضمن تلك ثمانیالحسابات القومیة حیث تقوم تلك الشعبة بأصدار 
أصدار عدة تقاریر سابقة عن المؤشرات المالیة التحلیلیة لألنشطة األقتصادیة المختلفة  وتم النشاط المالياألنشطة 
وهذا التقریر هو تكملة للتقاریر السابقة عن  2017 -1970للقطاع العام والخاص للفترة  النشاط الماليبضمنها 

  .العام والخاص  ینللقطاع لينشاط الماال
یم البیانات والمؤشرات للجهات ذات العالقة التي تساعد على إنجاز مهامها وأخیرا نأمل أن نكون قد وفقنا في تقد

  .تحقیق التنمیة االقتصادیة الشاملة لبلدنا العزیز  هم فيبما یسا
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 : التقریر إعداد المعتمدة في منهجیةأل

 إلعـدادحیـد للبیانـات الالزمـة تعتبر الحسابات الختامیة والمیزانیات العمومیة التي تصدرها الشركات المصـدر الو 
التقریر فهي بیانات مالیة فعلیة ومصادق علیها من قبل دیـوان الرقابـة المالیـة ومراقبـي الحسـابات وذات درجـة 

  . عالیة من الدقة والموثوقیة 
یـتم تحلیــل البیانــات المالیــة لكــل شـركة مــن خــالل اســتمارتین االولــى تتضـمن معلومــات رقمیــة عــن الموجــودات 

والنفقات واستخراج القیمة المضافة والثانیة تتضمن استخراج اهم النسب والمؤشرات لكـل  واإلیراداتلوبات والمط
  .الشركة  ألداءالتقییم المالي واالقتصادي  ألغراضشركة استنادا الى بیانات االستمارة االولى 

ع كتعویضات للمشتغلین من هو عبارة عن عائد الدینار الواحد المدفو : مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور .1
 .قیمة اإلنتاج الكلي بسعر المنتج

                                                                                                                                                                 
WP=P/EP                                                                                                               

   :حیث أن
WP =مؤشر إنتاجیة الدینار من األجور  

P   =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  
EP =تعویضات المشتغلین  

من قیمة اإلنتاج  هو عبارة عن مایولده الدینار المستثمر في األصول الثابتة: إنتاجیة رأس المال الثابت .2
 .                                                                                                 الكلي بسعر المنتج 

FP=P/FA    
          :حیث أن 

FP  =إنتاجیة رأس المال الثابت  
  P =اإلنتاج الكلي بسعر المنتج  

=FA إجمالي الموجودات الثابتة  

  .هي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلیفاء بألتزاماتها المتداولة عند الطلب : لتداولنسبة ا .3
CR=WC/L  

                                                                                                      
        :حیث أن

CR   =نسبة التداول  
WC  =رأس المال العامل  
   L   =صوم المتداولةالخ   
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هي عبارة عن قدرة المنشأة على اإلیفاء بألتزاماتها القصیرة األجل من األصول : نسبة السیولة السریعة .4
  .السائلة 

LR=LA/L                                                                                                                        
  :أنحیث      
   =LR  نسبة السیولة السریعة  
   LA =األصول السائلة  

     L =الخصوم المتداولة  
  

هو مؤشر یعبر عن عائد الدینار الواحد المستثمر في رأس المال المستخدم من :نسبة عائد االستثمار .5
  .األرباح المتحققة الصافیة وهو مؤشر یدل على كفاءة إدارة مالك المشروع 

RI=(NI/CI)*100%                                                                                                          
  :حیث أن

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

 فارتفاعمویل المشروع هو مؤشر یبین حجم مساهمة القروض في ت: نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات .6
النسبة یعني أن نسبة كبیرة من رأس مال المشروع یمول عن طریق القروض وأن مساهمة رأس مال 

  .المالكین قلیلة والعكس صحیح 
AD=(TD/TA)*100%                                                                                                                                                               

  :حیث أن
AD= نسبة االقتراض إلى مجموع الموجودات  
TD =مجموع القروض  
TA = األصول(مجموع الموجودات(  

  
دینار واحد من رأس المال المتاح من قیمة مضافة  استثماریولده  هو عبارة عن ما: معامل رأس المال .7

  .نة خالل فترة زمنیة معی
C=VC/GA                                                                                                                       

       
  :حیث أن  

C  =معامل رأس المال  
=VC رأس المال المتاح  
GA =القیمة المضافة اإلجمالیة بالكلفة  

  
  



2018 
  

4 
 

هي عبارة عن مساهمة صافي الربح في تكوین القیمة : لقیمة المضافةنسبة مساهمة الربح في تكوین ا .8
  .المضافة بالكلفة 

AI=NI/NA                                                                                                                       
      

  :حیث أن 
 AI =لمضافةمساهمة الربح في تكوین القیمة ا  

  NI =صافي الربح أو الخسارة  
    NA= القیمة المضافة الصافیة بالكلفة  

هي عبارة عن نسبة تمویل الموجودات : نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة .9
  .بواسطة حقوق المالكین 

AO=(OE/TA)*100%                                                                                                      
                 

  :حیث أن
AO= نسبة مساهمة التمویل الذاتي في االستثمارات الحالیة والمستقبلیة  
OE =حق الملكیة  
TA = األصول(مجموع الموجودات(  

لمدفوع في المشروع من هو عبارة عن عائد رأس المال ا: معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق .10
  .صافي الربح المتحقق خالل السنة 

CI=NI/PC                                                                                                                         
  :حیث أن    

   =CI معدل نصیب رأس المال من العائد المتحقق  
  NI  =أو الخسارة صافي الربح  

   PC =رأس المال المدفوع  
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  :مفاهیم مؤشرات التحلیل المالي لنشاط المصارف والتأمین

م التي یساهم هقیمة األس مساهمة المالكین في تمویل المنشأة ویساوي هو عبارة عن:رأس المال المدفوع .1
  .  بها المالكون في المنشأة

  .رصید األرباح والخسائر + ات الرأسمالیة هي عبارة عن االحتیاطی :االحتیاطیات .2
هو ذلك الجزء من األیرادات الذي تحتجزه المنشأة لمواجهة أي خسائر متوقعة  :تخصیصات طویلة األجل .3

تتضمن مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها ومخصص هبوط قیمة األسهم والسندات مستقبال و 
ع من اإلیرادات لمواجهة خسائر أو مصاریف ومخصص هبوط قیمة العمالت األجنبیة وأي مبالغ تقتط

  .مستقبلیة 
  .التي تستحق السداد لفترة أكثر من سنة  من الغیر هي القروض المستلمة :قروض طویلة األجل .4
  .هي الودائع ألجل محدد وحین الطلب :الودائع الثابتة .5

  .هي حسابات التوفیر وحسابات االدخار العقاري  :ودائع التوفیر .6

  .هي كافة الحسابات الجاریة الدائنة :یةالودائع الجار  .7
وتشمل حساب المنظمات بالعمالت األجنبیة ورواتب العاملین في المنظمات العربیة :الودائع األخرى .8

  الخ …وتأمینات مستلمة ومقبوضات لقاء العملیات المصرفیة ولقاء خطابات الضمان 
في شركات التأمین إضافة إلى  نتهیةغیر المویشمل احتیاطي األخطار  :أحتیاطیات عملیات التأمین .9

  .واالحتیاطات الحسابیة   أحتیاطیات الطوارئ
ویشمل قیمة األوراق النقدیة والمسكوكات التي یصدرها البنك  :األوراق النقدیة والمسكوكات المصدرة .10

  . المركزي العراقي 

القصیرة األجل التي مدتها  وتشمل الدائنون ودائنو توزیع األرباح والقروض  :الخصوم المتداولة األخرى  .11
  .أقل من سنة والحسابات الدائنة األخرى 

ویشمل كلفة هو عبارة عن القیمة الصافیة لما تمتلكه المنشأة من األصول الثابتة  :صافي األصول الثابتة .12
 واألطفاءات اإلندثاراتاألصول الثابتة والنفقات اإلیرادیة المؤجلة ومشروعات تحت التنفیذ مطروح منها  

  .المتراكمة
  .الطویلة األجل التي یكون موعد استالمها لفترة أكثر من سنة للغیر وتشمل القروض المدفوعة :القروض .13
برؤوس أموال الشركات المحلیة أو األجنبیة من خالل  مساهمة المنشأة وتشمل مقدار :االستثمارات المالیة .14

  .شراء األسهم أو السندات أو حواالت الخزینة 
وتشمل السلف قصیرة األجل والحواالت الداخلیة والخارجیة المبتاعة  :ات المخصومةالسلف والسند .15

  .والسندات والحواالت المخصومة والسحب على المكشوف والتسهیالت المصرفیة األخرى
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وتشمل الحساب الجاري لدى البنك المركزي والحسابات الجاریة والودائع  :حسابات جاریة لدى المصارف .16
  . خرىلدى المصارف األ

  .وتشمل المدینون واألرصدة المدینة األخرى  :األصول المتداولة األخرى .17
وتشمل الغطاء القانوني لدى البنك المركزي والضمانات العقاریة وسلف الزواج ودیون   :األصول األخرى .18

  .     تستحصل تنفیذیا والمساهمة برأس مال الجمعیات وغیرها من األصول 
بالنسبة للمصارف یساوي بارة عن قیمة الخدمات التي تقدمها المنشأة للغیر هو ع :رسم الخدمة المحتسب .19

الفوائد المدفوعة أما بالنسبة لشركات التأمین فیقسم إلى قسمین القسم األول یخص  –الفوائد المقبوضة 
عادةالتأمین على الحوادث  ثاني التعویضات المدفوعة أما القسم ال –التأمین ویساوي األقساط المقبوضة  وإ

االحتیاطي الحسابي  –التعویضات المدفوعة ( –فیخص التأمین على الحیاة ویساوي األقساط المقبوضة 
 ) .للتأمین على الحیاة فقط 

خدمات مالیة تتمثل بالخدمات المصرفیة وعموالت  تقدیمالمستلمة عن  اإلیراداتهي عبارة عن : العموالت .20
  .التأمین والتحویل المالي 

هي عبارة تستخدمه المنشأة في عملیة األنتاج من سلع وخدمات و  هي قیمة ما :وسیطةاالستخدامات ال .21
  .والعموالت المدفوعة خاصة لعیة والخدمیة إضافة إلى نفقات خدمات عن مستلزمات اإلنتاج الس

هي عبارة عن رسم الطابع المالي ورسم المهنة وضریبة العقار وأي ضرائب  :الضرائب غیر المباشرة .22
  .ر مباشرة أخرىورسوم غی

  .هي المبالغ المستلمة من وزارة المالیة عن فروقات الفوائد  :اإلعانات المستلمة .23
  .هي مقدار االستهالك السنوي لرأس المال الثابت  :اإلندثارات السنویة .24
لى المنشأة وی هو :تحویالت الجاریةصافي ال .25 ساوي عبارة عن القیمة الصافیة للمبالغ المحولة من وإ

  .)راكات وانتماءات وأقساط التأمیناشت+  المصروفات التحویلیة واألخرى( –التحویلیة واألخرى  اإلیرادات
  .الفوائد المقبوضة  –ویخص شركات التأمین ویساوي الفوائد المدفوعة : صافي الفوائد المدفوعة .26
 اضي المستأجرةبدل اإلیجار المدفوع عن األر  الفرق بین هي عبارة عن :إیجارات األراضي المدفوعةصافي   .27

  . مطروح منها بدل األیجار المستلم عن األراضي المؤجرة للغیر
 الذي یتضمن نتیجة العملیات الجاریة للمنشأة هو عبارة عن رصید حساب األرباح والخسائر :صافي الربح .28

+ مصروفات النشاط الجاري ( –اإلیرادات التحویلیة واألخرى +  اوي أیرادات النشاط الجاريویس
  .ویتم توزیعه إلى حصة الخزینة وحصة العاملین واألرباح المحتجزة )وفات التحویلیة واألخرى المصر 

ویتضمن االحتیاطات الرأسمالیة واحتیاطي البحث والتطویر واحتیاطي الخدمات  :األرباح المحتجزة .29
  .اإلجتماعیة والفائض أو العجز المتراكم 

                   لمبلغ المحول من صافي الربح إلى الخزینة ویتضمن ضریبة الدخل إضافة إلى ا :حصة الخزینة .30
  .العامة
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  . ویتضمن مقدار مساهمة المنشأة في استقطاعات دائرة العمل والضمان االجتماعي  :حصة العاملین .31
وتساوي الرواتب واألجور  هي عبارة عن ماتدفعه المؤسسة للعاملین مقابل عملهم :الرواتب واألجور .32

  . إلى المزایا العینیة المدفوعة للعاملین وما في حكمها  النقدیة إضافة
  .هي عبارة عن الرواتب واألجور إضافة إلى حصة العاملین من صافي الربح  :تعویضات المشتغلین .33
 .هو عبارة عن صافي القیمة المضافة بالكلفة مطروح منها تعویضات المشتغلین  :فائض العملیات .34
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  تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي المصارف: أوال

  2018 لسنة العام والخاص ینللقطاعالمصارف  إلجمالي نشاطمؤشرات التحلیل المالي ) 1(یتضمن الجدول  
  :وكما یلي

دینار حیث بلغ رأس مال  تریلیون) 15.3(بلغ رأس المال المدفوع لنشاط المصارف  :رأس المال المدفوع .1
دینار  تریلیون) 10.9(ورأس مال القطاع الخاص %) 28.9(دینار و بنسبة  تریلیون) 4.4(عام القطاع ال

  .من إجمالي رأس المال المدفوع  %) 71.1( وبنسبة
حیث بلغت قروض طویلة األجل  دینار لیونتری) 2.0(بلغت القروض الطویلة األجل : قروض طویلة األجل .2

) 0.01(الخاص والقروض طویلة األجل للقطاع %) 97.2(نسبة تریلیون دینار و ب) 1.99(للقطاع العام 
  .القروض طویلة األجلمن إجمالي %) 2.8(تریلیون دینار وبنسبة 

الودائع الثابتة وودائع التوفیر والودائع الجاریة ( جمالي الودائع بأنواعها المختلفة إبلغ  :أجمالي الودائع .3
لیون دینار وبنسبة تری) 100.8( بلغت ودائع القطاع العام حیث لیون دینارتری) 111.7) (والودائع األخرى

  . من إجمالي الودائع%)  9.8(لیون دینار وبنسبةتری) 10.9(وودائع القطاع الخاص %) 90.2(
تریلیون دینار حیث بلغ ) 4.4(نتاج الكلي بسعر السوق بلغ إجمالي اإل : نتاج الكلي بسعر السوقاإل  .4

) 0.7(وللقطاع الخاص %) 86.1(دینار وبنسبة  تریلیون) 3.7(اع العام نتاج الكلي بسعر السوق للقطاإل 
 .الكلي بسعر السوق  اإلنتاجمن أجمالي %) 13.9(دینار وبنسبة  تریلیون

حیث بلغت األستخدامات تریلیون دینار ) 0.5(الوسیطة  االستخداماتبلغت : الوسیطة االستخدامات .5
تریلیون دینار ) 0.2(وللقطاع الخاص %) 57.0(ر وبنسبة تریلیون دینا) 0.3(الوسیطة للقطاع العام 

  .الوسیطة  االستخداماتمن أجمالي %) 43.0(وبنسبة 
لیون تری) 4.2(مالیة بسعر السوق بلغت القیمة المضافة اإلج :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .6

 %) 82.7(دینار وبنسبة  لیونتری) 3.5( امبلغت القیمة المضافة اإلجمالیة للقطاع الع حیثدینار 
من إجمالي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر %)  17.3( لیون دینار وبنسبةتری) 0.7(وللقطاع الخاص 

  .السوق
لیون تری) 3.0( ث بلغ صافي الربح للقطاع العاملیون دینار حیتری) 3.2(بلغ صافي الربح  :صافي الربح .7

من إجمالي صافي %) 4.3( لیون دینار وبنسبةتری) 0.2(وللقطاع الخاص%) 95.7( دینار وبنسبة
  .حالرب

لیون دینار حیث بلغت تعویضات المشتغلین تری )0.49( بلغت تعویضات المشتغلین :تعویضات المشتغلین .8
لیون دینار تری) 0.17( لقطاع الخاصفي او %)   65.9(لیون دینار وبنسبة تری)  0.32(لقطاع العام ل

  .ضات المشتغلینمن إجمالي تعوی%) 34.1(وبنسبة 
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) 3.1(لغ فائض العملیات للقطاع العام لیون دینار حیث بتری) 3.3(بلغ فائض العملیات  :ض العملیاتفائ .9
من إجمالي %)  5.0(لیون دینار وبنسبة تری ) 0.2(وللقطاع الخاص %)  95.0(لیون دینار و بنسبة تری

 .فائض العملیات 
 

 

 

 

 

 

 

 بضمنھا البنك المركزي العراقي 2018ارف لسنة مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي قطاع المص

 )1(جدول 

 ملیون دینار     

 إجمالي القطاعات % القطاع الخاص % القطاع العام المؤشـــــــــــــرات

                  رأس المال المدفوع
4,401,600.0  28.9             

10,848,468.0  71.1        
15,250,068.0  

                  ة األجلقروض طویل
1,993,415.5  97.2                      

57,027.8  2.8          
2,050,443.2  

             إجمالي الودائع
100,760,960.9  90.2             

10,934,129.6  9.8     
111,695,090.4  

                  الودائع الثابتة
9,975,637.1  93.1                   

735,690.8  6.9        
10,711,327.9  

                ودائع التوفیر
16,839,496.8  91.2                

1,626,968.9  8.8        
18,466,465.7  

                الودائع الجاریة
59,777,530.1  89.7                

6,864,297.8  10.3        
66,641,827.9  

                لودائع األخرىا
14,168,296.9  89.2                

1,707,172.1  10.8        
15,875,468.9  

                  األنتاج الكلي بسعر السوق
3,736,091.1  86.1                   

602,851.3  13.9          
4,338,942.4  

                      األستخدامات الوسیطة
279,538.5  57.0                   

211,036.5  43.0              
490,575.0  

                  القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق
3,456,552.6  82.7                   

720,602.5  17.3          
4,177,155.1  

                  صافي الربح
3,032,775.9  95.7                   

137,173.1  4.3          
3,169,949.0  

                      تعویضات المشتغلین
318,920.5  65.9                   

165,112.5  34.1              
484,033.0  

                   95.0 3,096,711.6 فائض العملیات
161,274.3  5.0          

3,257,985.9  
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 عدا البنك المركزي العراقي 2018مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي قطاع المصارف لسنة 

 )2(جدول 

 ملیون دینار     

 إجمالي القطاعات % القطاع الخاص % القطاع العام المؤشــرات

                رأس المال المدفوع
3,401,600.0  

        
23.9  

            
10,848,468.0  

         
76.1  

    
14,250,068.0  

                قروض طویلة األجل
1,732,333.5  

        
96.8  

                     
57,027.8  

            
3.2  

       
1,789,361.2  

             إجمالي الودائع
74,404,599.9  

        
87.2  

            
10,934,129.6  

         
12.8  

    
85,338,729.4  

                الودائع الثابتة
8,838,137.1  

        
92.3  

                  
735,690.8  

            
7.7  

       
9,573,827.9  

             ودائع التوفیر 
16,839,496.8  

        
91.2  

               
1,626,968.9  

            
8.8  

    
18,466,465.7  

             الودائع الجاریة
36,895,921.1  

        
84.3  

               
6,864,297.8  

         
15.7  

    
43,760,218.9  

             الودائع األخرى
11,831,044.9  

        
87.4  

               
1,707,172.1  

         
12.6  

    
13,538,216.9  

                لي بسعر السوقاألنتاج الك
1,370,512.1  

        
69.5  

                  
602,851.3  

         
30.5  

       
1,973,363.4  

                   األستخدامات الوسیطة
175,016.5  

        
45.3  

                  
211,036.5  

         
54.7  

          
386,053.0  

القیمة المضافة اإلجمالیة 
 بسعر السوق

               
1,195,495.6  

        
62.4  

                  
720,602.5  

         
37.6  

       
1,916,098.1  

                   صافي الربح
833,708.9  

        
85.9  

                  
137,173.1  

         
14.1  

          
970,882.0  

                   تعویضات المشتغلین
269,006.5  

        
62.0  

                  
165,112.5  

         
38.0  

          
434,119.0  

                   فائض العملیات
897,644.6  

        
84.8  

                  
161,274.3  

         
15.2  

       
1,058,918.9  

  

  :تحلیل قطاع المصارف العام: ثانیاً 

 مدةلل  ونسب التغیر السنوي مؤشرات التحلیل المالي لنشاط المصارف للقطاع العام) 3(یتضمن الجدول   
  :وكما یلي)  2017-2018(

  .بدون تغیر 2018وعام  2017لیون دینار عام تری) 4.4(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
) 2.0(إلى  2017 لیون دینار عامتری) 2.2(القروض الطویلة األجل من  نخفضتا :جلقروض طویلة األ .2

  %).8.2( قدرها انخفاض بنسبةو  2018تریلیون دینار عام 
لیون دینار تری) 10.0( إلى 2017لیون دینار عام تری) 8.0(الودائع الثابتة من  رتفعتا :الودائع الثابتة .3

  %) .24.6( قدرها زیادةوبنسبة  2018عام 
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لیون دینار تری) 16.8(إلى  2017لیون دینار عام تری) 9.4(ودائع التوفیر من  رتفعتا :ودائع التوفیر .4
وأن معظم االرتفاع تركز في مصرف الرافدین ومصرف الرشید  %)78.7( قدرها زیادةوبنسبة  2018عام 

  . والمصرف العراقي للتجارة
لیون  تری) 59.8(إلى  2017لیون دینار عام تری) 57.3( الودائع الجاریة من رتفعتا :الودائع الجاریة .5

  .%)4.3( قدرها زیادة وبنسبة 2018دینار عام 
لیون تری) 14.2( إلى 2017لیون دینار عام تری) 16.8(الودائع األخرى من  نخفضتا :الودائع األخرى .6

  .  %)24.1( قدرها انخفاضوبنسبة  2018دینار عام 
 2017تریلیون دینار عام ) 5.8(الكلي بسعر السوق من  اإلنتاج نخفضا: األنتاج الكلي بسعر السوق .7

یعود إلى  االرتفاعسبب وأن  %)36.2(قدرها  انخفاضوبنسبة  2018تریلیون دینار عام ) 3.7(إلى 
تریلیون دینار بعد ) 1.9(حیث بلغت  تحویل العمالت األجنبیة لدى البنك المركزي العراقي إیرادات ارتفاع 

 . 2017تریلیون دینار عام ) 1.6(سائر مقدارها أن كانت خ

إلى  2017تریلیون دینار عام ) 0.18(الوسیطة من  االستخدامات رتفعتا: الوسیطة االستخدامات .8
تركز في البنك  االرتفاع معظموأن %) 52.1(قدرها  زیادةوبنسبة  2018تریلیون دینار عام ) 2.80(

  .المركزي العراقي

) 5.7( المضافة اإلجمالیة بسعر السوق منالقیمة  نخفضتا :لیة بسعر السوقالقیمة المضافة اإلجما .9
 %)39.0( قدرها انخفاض وبنسبة 2018لیون دینار عام تری) 3.5(إلى  2017لیون دینار عام تری

الكلي بسعر السوق حیث أن القیمة المضافة األجمالیة بسعر السوق تساوي  اإلنتاج نخفاضاوذلك بسبب 
  .بسعر السوق مطروح منه األستخدامات الوسیطة  األنتاج الكلي

لیون تری) 3.0( إلى 2017لیون دینار عام تری) 5.4(من  لربحاصافي  نخفضا :أو الخسارة صافي الربح .10
تحویل  خسائر یعود إلى  االنخفاضسبب وأن  %)43.7( قدرها انخفاضوبنسبة  2018دینار عام 

  .  2018بعد أن كانت أرباح في سنة  2018في سنة  قيالعمالت األجنبیة لدى البنك المركزي العرا
إلى  2017لیون دینار عام تری) 0.308(تعویضات المشتغلین من  رتفعتا :تعویضات المشتغلین.   11

 %). 3.5( قدرها زیادةبنسبة و  2018لیون دینار عام تری) 0.319(
تریلیون ) 3.1( إلى 2017لیون دینار عام تری) 5.3(فائض العملیات من  نخفضا :فائض العملیات 12

القیمة  نخفاضایعود إلى  نخفاضاال وأن سبب  %)41.8( قدرها انخفاضوبنسبة  2018عام دینار 
سعر السوق حیث أن فائض العملیات یساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر اإلجمالیة بلمضافة ا

 .السنویة ومطروح منه تعویضات المشتغلین  اإلندثاراتالسوق مطروح منه 
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 )2018-2017(المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف القطاع العام والبنك المركزي ونسب التغیر السنوي للسنوات 

       )3(ل جدو
 ملیون دینار      

نسب التغیر  2018 2018 2016 2015 2014 المؤشــــرات
 %السنوي 

 0.0 4,401,600.0 4,401,600.0 3125600.0 3,276,600.0 1,601,600.0 رأس المال المدفوع

 8.2- 1,993,415.5 2,171,642.1 567087.5 2,099,344.9 1,951,323.9 قروض طویلة األجل

 10.1 100,760,960.9 91,535,676.0 66073176.4 102,759,871.1 107,070,592.7 إجمالي الودائع

 24.6 9,975,637.1 8,005,271.3 7336523.6 8,373,115.1 2,973,434.7 الودائع الثابتة

 78.7 16,839,496.8 9,422,836.3 3705660.3 8,189,061.7 5,066,616.1 ودائع التوفیر

 4.3 59,777,530.1 57,336,549.2 32942712.8 59,849,187.9 68,173,878.7 الودائع الجاریة

 15.5- 14,168,296.9 16,771,019.2 22088279.7 26,348,506.4 30,856,663.2 الودائع األخرى

 36.2- 3,736,091.1 5,853,305.8 504069.5 2,158,010.4 2,212,285.5 الكلي بسعر السوق اإلنتاج
 52.1 279,538.5 183,809.6 128505.2 546,000.2 148,473.5 الوسیطة االستخدامات

القیمة المضافة اإلجمالیة 
 39.0- 3,456,552.6 5669496.2 375564.3 1,612,010.3 2,063,812.1 بسعر السوق 

 43.7- 3,032,775.9 5,386,386.8 161346 149,348.1- 1,471,272.7 صافي الربح

 3.5 318,920.5 308,193.9 201612 314,730.7 210,209.0 تعویضات المشتغلین

 41.8- 3,096,711.6 5,316,653.5 143855 1,264,795.5 1,826,187.5 فائض العملیات
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 )2018- 2017(رات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف القطاع العام عدا البنك المركزي ونسب التغیر السنوي للسنوات المؤش

 )4(جدول 
 ملیون دینار      

نسب التغیر  2018 2017 2016 2015 2014 المؤشـــرات
 %السنوي 

 0.0 3,401,600.0 3,401,600.0 2,125,600.0 2,276,600.0 1,501,600.0 رأس المال المدفوع

 21.5 1,732,333.5 1,426,320.1 502,410.5 1,019,214.9 1,097,924.9 قروض طویلة األجل

 9.7 74,404,599.9 67,805,606.0 35,829,938.9 72,305,996.1 69,593,766.7 أجمالي الودائع

 10.4 8,838,137.1 8,005,271.3 4,749,023.6 8,041,115.1 2,973,434.7 الودائع الثابتة

 78.7 16,839,496.8 9,422,836.3 3,705,660.3 8,189,061.7 5,066,616.1 ودائع التوفیر

 3.0 36,895,921.1 35,834,775.2 11,760,737.5 35,705,901.9 36,494,127.7 الودائع الجاریة

 18.6- 11,831,044.9 14,542,723.2 15,614,517.5 20,369,917.4 25,059,588.2 الودائع األخرى

 19.1- 1,370,512.1 1,693,236.8 928,875.5 1,264,837.4 714,128.5 الكلي بسعر السوق اإلنتاج

 38.8 175,016.5 126,074.6 92,625.3 115,071.2 57,082.5 الوسیطة االستخدامات

القیمة المضافة اإلجمالیة 
 23.7- 1,195,495.6 1,567,162.2 836,250.2 1,149,766.3 657,046.1 بسعر السوق 

 36.4- 833,708.9 1,311,613.8 670,905.1 880,259.9 784,565.7 صافي الربح

 1.7- 269,006.5 273,540.9 167,311.7 275,449.7 181,954.0 تعویضات المشتغلین

 29.1- 897,644.6 1,266,902.5 653,414.1 853,200.5 452,392.5 فائض العملیات
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  :المؤشرات المالیة للبنك المركزي العراقيتحلیل : ثاً الث

التغیر ونسب  ) 2018-2017( مدةللالبنك المركزي العراقي مؤشرات التحلیل المالي لنشاط ) 5(یتضمن الجدول  
  :وكما یلي السنوي

 .یروبدون تغ 2018و  2017للسنوات  لیون دینارتری) 0.1(رأس المال المدفوع  بلغ :رأس المال المدفوع .1
) 0.26(إلى  2017تریلیون دینار عام ) 0.74(القروض الطویلة األجل من  نخفضتا: قروض طویلة األجل .2

  .بسبب انخفاض سندات الخزینة المصدرة %)65.0(قدرها  انخفاضو بنسبة  2018تریلیون دینار عام 
لیون دینار تری) 26.36( إلى 2017لیون دینار عام تری) 23.73(من  أجمالي الودائع رتفعا :أجمالي الودائع .3

  %). 11.1(قدرها  رتفاعاوبنسبة  2018عام 
إلى  2017تریلیون دینار عام  )4.16(الكلي بسعر السوق من  اإلنتاج نخفضا :األنتاج الكلي بسعر السوق .4
تحویل خسارة یعود إلى  نخفاضاال وأن سبب  %)43.1(قدرها  انخفاض ةوبنسب 2018تریلیون دینار عام ) 2.37(

تریلیون ) 1.89(تریلیون دینار بعد أن كانت أرباح مقدارها ) 0.58(قد بلغت  2018في سنة  ت األجنبیةالعمال
 .  2017دینار في سنة 

تریلیون ) 0.10(إلى  2017تریلیون دینار عام ) 0.06(الوسیطة  االستخدامات ارتفعت: األستخدامات الوسیطة .5
  %) .81.0(وبنسبة زیادة قدرها  2018دینار عام 

لیون تری) 4.10( المضافة اإلجمالیة بسعر السوق منالقیمة  نخفضتا :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .6
 االنخفاضوأن سبب  %)44.9( قدرها انخفاضوبنسبة  2018لیون دینار عام تری) 2.26(إلى  2017دینار عام 
ألجمالیة بسعر السوق تساوي األنتاج الكلي بسعر السوق حیث أن القیمة المضافة ا اإلنتاج نخفاضیعود إلى ا

  .سیطة و الكلي بسعر السوق مطروح منه األستخدامات ال
لیون تری) 2.20( إلى 2017لیون دینار عام تری) 4.07( من ربحالصافي  نخفض :أو الخسارة صافي الربح .7

لعمالت تحویل ا خسارة یعود إلىنخفاض اال وأن سبب  %)46.0( قدرها انخفاضوبنسبة  2018دینار عام 
  .األجنبیة

) 0.05(إلى  2017لیون دینار عام تری) 0.03(من تعویضات المشتغلین  رتفعتا :تعویضات المشتغلین .8
  .%) 44.0(قدرها  زیادةوبنسبة  2018عام تریلیون دینار 

لیون دینار تری) 2.2(إلى  2017لیون دینار عام تری) 40.5(فائض العملیات من  نخفضا :فائض العملیات .9
القیمة المضافة اإلجمالیة  انخفاضیعود إلى  االنخفاض وأن سبب %)45.7( قدرها انخفاضوبنسبة  2018عام 

بسعر السوق حیث أن فائض العملیات یساوي القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق مطروح منه األندثارات 
 .یة ومطروح منه تعویضات المشتغلینالسنو 
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 ) 2018-2017(البنك المركزي ونسب التغیر السنوي للسنواتالمؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط 
 )5(جدول 

      
 ملیون دینار

 2018 2017 2016 2015 2014 المؤشـــرات
نسب التغیر 

 %السنوي 

 0.0 1,000,000.0 1000000.0 1000000.0 1,000,000.0 100,000.0 رأس المال المدفوع 

 65.0- 261,082.0 745322.0 64677.0 1,080,130.0 853,399.0 قروض طویلة األجل

 11.1 26,356,361.0 23730070.0 30243237.5 30,453,875.0 37,476,826.0 أجمالي الودائع

 ... 1,137,500.0 0.0 2587500.0 332000.0 0.0 الودائع الثابتة

 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ودائع التوفیر

 6.4 22,881,609.0 21501774.0 21181975.3 24,143,286.0 31,679,751.0 الودائع الجاریة

 4.9 2,337,252.0 2228296.0 6473762.2 5,978,589.0 5,797,075.0 الودائع األخرى
الكلي بسعر  اإلنتاج

 43.1- 2,365,579.0 4160069.0 424806.0- 893,173.0 1,498,157.0 السوق

 81.0 104,522.0 57735.0 35879.9 430,929.0 91,391.0 الوسیطة  االستخدامات
القیمة المضافة 

 44.9- 2,261,057.0 4102334.0 460685.9- 462,244.0 1,406,766.0 اإلجمالیة بسعر السوق 

 46.0- 2,199,067.0 4074773.0 509559.1- 1,029,608.0- 686,707.0 صافي الربح

 44.0 49,914.0 34653.0 34300.3 39,281.0 28,255.0 تعویضات المشتغلین

 45.7- 2,199,067.0 4049751.0 509559.1- 411,595.0 1,373,795.0 فائض العملیات
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    :تحلیل قطاع المصارف الخاص: رابعاً 

  :یلي وكما) 2018 -2017( للمدة مؤشرات التحلیل المالي لقطاع المصارف الخاص) 6(یتضمن الجدول 
لیون تری) 10.8(إلى  2017لیون دینار عام تری) 8.3(المدفوع من  ارتفع رأس المال :رأس المال المدفوع .1

وأن سبب االرتفاع یعود إلى قیام بعض المصارف بطرح  %)31.3( وبنسبة زیادة قدرها 2018دینار عام 
 وحسب تعلیمات البنك المركزي بسبب حاجتها إلى السیولة النقدیة م في تلك الفترة لزیادة رؤوس أموالهاأسه

 . 2017تقریر سنة  إعدادالتي لم تكن قد صدرت عند  ات بعض المصارفنیاى صدور میز إل إضافة
) 0.06(إلى  2017تریلیون دینار عام ) 0.03(ارتفعت القروض الطویلة األجل من : قروض طویلة األجل .2

 .%) 74.7(و بنسبة زیادة قدرها  2018تریلیون دینار عام 
لیون دینار عام تری) 0.7( إلى 2017لیون دینار عام تری) 0.4(ة من ارتفعت الودائع الثابت :الودائع الثابتة .3

  . %)96.3( وبنسبة زیادة قدرها 2018
لیون دینار عام تری) 1.6( إلى  2017لیون دینار عام تری) 1.5(ارتفعت ودائع التوفیر من  :ودائع التوفیر .4

  . %)7.6( وبنسبة زیادة قدرها 2018
لیون دینار عام تری) 6.9(إلى 2017لیون دینار عام تری) 5.0(ع الجاریة من ارتفعت الودائ :الودائع الجاریة .5

  %) .38.2(وبنسبة زیادة قدرها 2018
لیون دینار عام تری) 1.7( إلى 2016لیون دینار عام تری) 1.5( الودائع األخرى من رتفعتا :الودائع األخرى .6

  %) .13.8(قدرها  زیادةوبنسبة  2018
إلى  2017تریلیون دینار عام ) 0.7(الكلي بسعر السوق من  اإلنتاج انخفض: وقالكلي بسعر الس اإلنتاج .7

نخفاض یعود إلى انخفاض وأن سبب اال  %)12.0(قدرها  انخفاضوبنسبة  2018تریلیون دینار عام ) 0.6(
 .الفوائد المقبوضة والعموالت وذلك بسبب انخفاض االئتمان المصرفي الممنوح

) 0.21(إلى  2017تریلیون دینار عام ) 0.17(الوسیطة من  االستخدامات عتارتف: الوسیطة االستخدامات .8
  %).26.9(قدرها  زیادةوبنسبة  2018تریلیون دینار عام 

لیون تری) 0.5( لمضافة اإلجمالیة بسعر السوق منالقیمة ا انخفضت :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .9
وأن سبب  %)24.5( قدرها انخفاضوبنسبة  2018م لیون دینار عاتری) 0.4(إلى  2017دینار عام 
حیث أن القیمة وارتفاع االستخدامات الوسیطة الكلي بسعر السوق  اإلنتاج انخفاضیعود إلى  االنخفاض

  .المضافة األجمالیة بسعر السوق تساوي األنتاج الكلي بسعر السوق مطروح منه األستخدامات الوسیطة 
لیون دینار عام تری) 0.1(إلى  2017لیون دینار عام تری) 0.3(من صافي الربح  انخفض :صافي الربح .10

الفوائد والعموالت وارتفاع  انخفاضوأن سبب االنخفاض یعود إلى %) 55.9( قدرها انخفاضوبنسبة   2018
  .المصاریف

) 0.17(إلى  2017لیون دینار عام تری) 0.14(ارتفعت تعویضات المشتغلین من  :تعویضات المشتغلین .11
  %) .17.3( وبنسبة زیادة قدرها 2018ون دینار عام لیتری
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لیون دینار تری) 0.16(إلى  2017لیون دینار عام تری) 0.31(فائض العملیات من  انخفض :فائض العملیات .12
القیمة المضافة  یعود إلى انخفاض االنخفاضوأن سبب %) 48.0( قدرها انخفاضوبنسبة  2018عام 

حیث أن فائض العملیات هو عبارة عن المتبقي من ویضات المشتغلین وارتفاع تعبسعر السوق  اإلجمالیة
 .السنویة وتعویضات المشتغلین  اإلندثاراتبسعر السوق بعد طرح  اإلجمالیةالقیمة المضافة 

 )2018- 2017(المؤشرات المالیة التحلیلیة لنشاط المصارف القطاع الخاص ونسب التغیر السنوي للسنوات 

 )6(جدول 

 یون دینارمل      

نسب التغیر  2018 2017 2016 2015 2014 المؤشرات
 %السنوي 

 31.3 10,848,468.0 8,262,939.8 8,036,159.9 6,882,613.1  6,925,497.9     رأس المال المدفوع

 74.7 57,027.8 32,638.7 31,621.5 5,333.4  15,407.6            قروض طویلة األجل

 30.9 10,934,129.6 8,353,681.9 7,724,079.2 8,531,064.0  10,309,302.7   ي الودائعأجمال

 96.3 735,690.8 374,846.4 374,145.3 1,064,524.7  1,597,102.7     الودائع الثابتة

 7.6 1,626,968.9 1,511,922.4 1,426,333.6 1,290,944.1  1,816,457.7     ودائع التوفیر

 38.2 6,864,297.8 4,966,509.0 4,057,622.8 4,290,132.8  5,088,894.0     جاریةالودائع ال

 13.8 1,707,172.1 1,500,404.1 1,865,977.5 1,885,462.4  1,806,848.3     الودائع األخرى

12.0- 602,851.3 685,182.5 746,254.4 859,252.3  991,641.1         ألنتاج الكلي بسعر السوقا  

 26.9 211,036.5 166,359.0 116,304.7 138,649.8  189,524.1         ستخدامات الوسیطةاأل
القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر 

24.5- 391,814.8 518,823.4 629,949.7 720,602.5  802,117.0         السوق  

55.9- 137,173.1 310,699.8 337,020.3 392,839.7  547,106.9         صافي الربح  

 17.3 165,112.5 140,708.3 134,322.2 143,434.0  153,219.6         تعویضات المشتغلین

 48.0 161,274.3 309,854.5 436,606.1 516,089.3  589,886.1         فائض العملیات
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    :نشاط التأمین تحلیل المؤشرات المالیة التحلیلیة إلجمالي: خامسا

وكما   2018مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي نشاط التأمین للقطاعین العام والخاص لسنة ) 7(یتضمن الجدول  
  :یلي

مال رأس دینار حیث بلغ  تریلیون) 0.23( تأمینبلغ رأس المال المدفوع لنشاط ال :المال المدفوعرأس  .1
تریلیون ) 0.20(ورأس مال القطاع الخاص %) 13.7(تریلیون دینار و بنسبة ) 0.03(القطاع العام 
  .من إجمالي رأس المال المدفوع  %) 86.3(دینار وبنسبة 

تریلیون دینار حیث بلغ اإلنتاج ) 0.11(بلغ اإلنتاج الكلي بسعر السوق : اإلنتاج الكلي بسعر السوق .2
) 0.003(وللقطاع الخاص %) 71.3(ملیار دینار وبنسبة ) 0.08(للقطاع العام الكلي بسعر السوق 
 .الكلي بسعر السوق  اإلنتاجمن أجمالي %) .28.7(ملیار دینار وبنسبة 

تریلیون دینار حیث بلغت األستخدامات ) 0.04(الوسیطة  االستخداماتبلغت : األستخدامات الوسیطة .3
تریلیون دینار ) 0.01(وللقطاع الخاص %) 78.6(ن دینار وبنسبة تریلیو) 0.03(الوسیطة للقطاع العام 

  .الوسیطة  االستخداماتمن أجمالي %) 21.4(وبنسبة 
تریلیون ) 0.06(بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق  :القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق .4

تریلیون دینار وبنسبة ) 0.04( العامللقطاع  بسعر السوق دینار حیث بلغت القیمة المضافة اإلجمالیة
من إجمالي القیمة المضافة %)  33.6( تریلیون دینار وبنسبة) 0.02(وللقطاع الخاص %)  66.4(

  .اإلجمالیة بسعر السوق
) 0.02(تریلیون دینار حیث بلغ صافي الربح للقطاع العام ) 0.03(بلغ صافي الربح  :صافي الربح .5

من %) 21.4(تریلیون دینار وبنسبة )  0.01( وللقطاع الخاص %)78.6(تریلیون دینار وبنسبة 
  .إجمالي صافي الربح 

تریلیون دینار حیث بلغت تعویضات المشتغلین ) 0.02( بلغت تعویضات المشتغلین  :تعویضات المشتغلین .6
تریلیون ) 0.004(وفي القطاع الخاص %)  81.1(تریلیون دینار وبنسبة )  0.016(في القطاع العام 

  .من إجمالي تعویضات المشتغلین%) 18.9(نار وبنسبة دی
تریلیون دینار حیث بلغ فائض العملیات للقطاع العام ) 0.028(بلغ فائض العملیات  :فائض العملیات .7

بة تریلیون دینار وبنس )0.005(وللقطاع الخاص %) 82.7(تریلیون دینار و بنسبة ) 0.023(
 .من إجمالي فائض العملیات   %)17.3(
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 )العام والخاص( 2018مؤشرات التحلیل المالي إلجمالي نشاط التأمین لسنة 

 )7(جدول 

 ملیون دینار     

 إجمالي القطاعات % القطاع الخاص % لقطاع العاما المؤشـــــــــــــــرات

 232,939.9 86.3 200,939.9 13.7 32,000.0 رأس المال المدفوع

 108,665.2 28.7 31,145.6 71.3 77,519.6 الكلي بسعر السوق اإلنتاج

 43,741.7 21.4 9,352.0 78.6 34,389.7 الوسیطة االستخدامات

 64,923.5 33.6 21,793.6 66.4 43,129.8 القیمة المضافة اإلجمالیة بسعر السوق

 31,684.1 21.4 6,789.7 78.6 24,894.4 صافي الربح

 19,406.3 18.9 3,666.2 81.1 15,740.0 تعویضات المشتغلین

 27,790.4 17.3 4,794.8 82.7 22,995.6 فائض العملیات

 

 
 
 


